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Copilărie spulberată... 
 

Copilărie spulberată... aşa începe povestea 
tulburătoare a Teofanei, al cărei destin o însoţeşte încă 
din faşă, amânându-i deocamdată posibilitatea de a 
interveni în modificarea lui, cum ar fi fost normal; dar şi 
destinul uneori greşeşte. Când viaţa ne poartă cu sau 
fără voia noastră pe cărări neaşteptate, când 
întâmpinăm greutăţi de tot felul, unele mai mici, altele 
mai mari, ne-nfuriem sau ne consolăm cu „aşa a fost să 
fie”, „aşa mi-e soarta, aşa mi-e destinul”, chiar dacă 
uneori suntem vinovaţi, de cele ce ni se întâmplă. În 
situaţiile fericite, când bucuriile dau peste noi, nici nu-l 
mai amintim, doar rostim expresia „mi-a pus Dumnezeu 
mâna-n cap” care de fapt tot o predestinare mărturiseşte. 

O asemenea bucurie, mare bucurie apare şi în casa 
lui Vasile Mocanu şi a soţiei sale Paulina din Murgeni, 
proaspăt căsătoriţi, buni gospodari, când se naşte primul 
lor copil, o fetiţă durdulie, frumoasă, sănătoasă căreia îi 
pun numele Teofana. Paulina, tânăra-i mămică n-o mai 
lăsa din braţe de drag, chiar împotriva voinţei lui Vasile, 
soţul ei, care-i tot spunea. 

─ Las-o în leagănul ei, Paulino, că tot ţie o să-ţi fie 
greu, dacă o înveţi cu nărav. 

─ Vino să vezi ce năsuc micuţ are, îl îndemna ea şi 
Vasile se aşeza lângă Paulina şi minute în şir îşi admirau 
odorul. 

─ Un păr galben, galben auriu ca spicul de grâu, îl 
mângâia Vasile. Va fi o blondină frumoasă, frumoasă.  
Cu cine va semăna oare? 

─ Cu mine, că doar eu am făcut-o. 
─ Nu că n-ai fi frumoasă, Paulino, că eşti cea mai 

frumoasă femeie de care m-am îndrăgostit şi de aceea 
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m-am căsătorit cu tine, o ia de după mijloc Vasile, dar tot 
cu mine va semăna fata, că eu îi sunt tatăl. 

─ Eşti sigur? îl necăjeşte Paulina. 
─ Sunt sigur din noaptea nunţii. 
─ Nu cumva te-ai înşelat? 
─ Eu să mă înşel? Nu! o sărută pe obraji. 
─ După noaptea nunţii se pot multe întâmpla. 
─ Sunt cu ochii pe tine de când te-am văzut. Te 

cunosc atât de bine. Ştiu că nu eşti femeia care să mă 
înşele. 

─ Uite că îi place vorba micuţei. A şi adormit, 
păpuşa mea dragă, o aşează Paulina în leagănul ei. 
Vasile o ia în braţe pe Paulina şi-o sărută spunându-i: 

─ La anu′ să-mi faci un băieţel tot atât de frumos! 
─ Eşti cam grăbit, omule! 
─ Mai bine să-i avem la tinereţe, ca atunci când vom 

fi bătrâni, ei să fie mari. 
Cu sosirea pe lume a Teofanei, casa lor părea şi 

mai luminoasă. Era o construcţie nouă pentru care se 
zbătuseră atât de mult părinţii lui Vasile în care n-au avut 
fericirea să trăiască mult în ea alături de fiul lor, că s-au 
dus unul după altul în lumea celor drepţi. După ce-au 
murit bătrânii, Vasile ca bărbat nu s-a mai îngrijit atât de 
aspectul casei până când a venit Paulina şi odată cu ea a 
înflorit casa. Flori la ferestre, flori în grădină, flori în faţa 
casei, curtea mereu măturată, casa des văruită. Ce mai? 
Ţi-era mai mare dragul să intri la ei. Munceau de 
dimineaţa până seara pentru că le plăcea să aibă de 
toate, să fie totul pus la punct. Vecinii şi oamenii din sat îi 
admirau. Paulina proaspătă mămică devenise şi mai 
frumoasă şi Vasile se mândrea cu tânăra-i nevastă şi cu 
micuţa Teofana. Ei doi împărţeau şi cele rele şi cele 
bune, că micuţa nu putea fi încă pusă la socoteală.  
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Vasile mai avea o soră căsătorită şi treburile 
gospodăreşti nu prea le dădeau posibilitatea de a se 
întâlni prea des. 

Paulina era favorizată, având-o pe mama şi pe sora 
ei în alt sat mai apropiat, cam la patru kilometri. De aceea 
se ducea mai des pe la ele, uneori chiar fără mijloace de 
transport. 

Pentru că Teofana împlinise câteva luni, trebuia s-o 
boteze. Au hotărât data, au făcut pregătirile necesare, 
problema era cine să fie naşii. 

─ Ce zici, Paulino, pe cine punem naşi?o întrebă 
Vasile într-o zi pe paulina care stătea în grădină cu fata la 
aer. 

─ Pe cine vrei. 
─ Vino tu cu propunerea. 
─ S-o punem pe soră-ta cu bărbatu-său. 
─ Nu cred că este bine. 
─ De ce? Doar posibilităţi au. 
─ Posibilităţi au, dar ce-ar zice soră-ta? 
─ Vorbesc eu cu soră-mea. O lămuresc. 
─ Nu! Nu! Ca să nu fie cu supărare s-ăi punem pe 

naşii noştri de cununie. 
─ Dar de unde îi luăm? Ei sunt  transferaţi cu 

serviciul nici nu mai ştiu pe unde. Crezi că le-ar conveni 
să vină aici pentru câteva zile şi iar să se întoarcă? 

─ Ai dreptate. 
─ Ştii ce Vasile? Claudia, prietena mea, îţi mai aduci 

aminte cât de supărată a fost la nunta noastră, că n-am 
pus-o pe ea naşă? 

─ Exact! Hai s-o punem naşă acum. 
─Trebuie s-o sun la telefon că am numărul de la 

întreprinderea lor care lucrează. Am s-o sun chiar azi. 
După ce a dus fetiţa în casă şi a adormit-o; Paulina 

a pregătit prânzul, a spălat scutecele şi hainele fetiţei, iar 
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Vasile s-a dus să facă un transport cu căruţa, că-l rugase 
un vecin. 

Paulina s-a repezit repede la poştă, că era aproape, 
a sunat-o pe Claudia să-i dea vestea cea mare: 

─ Alo! Claudia! Tu eşti? 
─ Da! Paulino, dragă. N-am mai vorbit demult. 
─ Ştii că am o fetiţă? 
─ Nu mai spune, norocoaso! Să-ţi trăiaască! Te 

felicit! S-a bucurat Vasile sau ar fi dorit băiat? 
─ O iubeşte atât de mult! 
─ Cât e de mare? 
─Trei luni şi ceva. 
─ Au! Au! Ce bătaie îţi trebuie. Abia cum îmi spui? 
─ Vrem s-o botezăm în curând. 
─ Auzi tu! Eu o botez, ori îţi place ori nu. 
─ Păi, mi-ai luat vorba din gură, Claudia, că asta 

asm vrut să te rog, să-i fii naşă. 
─ Oau! oau! Ce mă bucur! Când este botezul? 
─ Peste două săptămâni. 
─ Bine că nu m-ai luat din oală, că am timp să mă 

pregătesc. 
─ Îţi mulţumesc mult! 
─ Ce să-mi mulţumeşti, că este mulţumirea mea. 
─Te pup, Claudia! 
─ Şi eu pe tine şi ţinem legătura. 
─ Pa! 
─ Pa! 
Când a venit Vasile acasă,Paulina i-a şi comunicat. 
─ Am vorbit cu Claudia, i-am spus că avem o fetiţă 

(nu ştia) şi mi-a luat-o înainte spunând-mi că vrea să-i fie 
naşă, s-o boteze ea. 

─ Bine că am rezolvat această problemă. 
Cu fiecare zi care se scurgea, Vasile şi Paulina 

avea câte ceva de făcut privind pregătirea botezului. 
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Răgazul de două săptămâni le-a fost suficient. În ajunul 
şi în ziua botezului era mare forfotă la ei acasă. 

Au avut parte de o zi de vară frumoasă, de multe 
ajutoare şi de mulţi oaspeţi. Printre cei mai fericiţi se 
număra Claudia care a fost animatoarea petrecerii. Atât 
şi-a pupat fina mică, încât biata fetiţă nu mai ştia ce se 
întâmplă cu ea, dar interesant, n-a plâns. 

─ Vezi-o că nu plânge, oricât o pupi tu? 
─ Cum să plângă, Paulino, c-o pup cu toată 

dragostea, mânca-o-ar naşa s-o mănânce. 
─ Când te văd şi pe tine c-o ţâncă mică? 
─ Taci, să nu te-audă Virgil, bărbatu-meu, că toată 

ziua mă bate la cap să avem şi noi copii. 
─ De ce nu te hotărăşti odată? 
─ Am avut şi eu nişte probleme şi mult de muncă la 

întreprindere, Virgil a fost pleact un timp în ţară pentru 
nişte contracte, aşa că.... 

─ Cum te înţelegi cu directorul tău? 
─ Foarte bine. Sunt omul lui de bază şi am de 

muncă până peste cap. 
─ Bravo ţie! N-am ştiut. Să-ţi faci copii, să ai urmaşi. 
─ Aşa ne-am gândit şi noi. Acum ne-am mai liniştit 

şi vom porni la treabă, că n-o s-o amânăm până când 
îmbătrânim, ha! ha! ha! râde Claudia cu poftă. 

─ Acum, când puteţi, gândiţi-vă la moştenitori. 
─ Măi, Paulino, măi, atât de dragi îmi sunt copiii şi 

atât de mult îi iubesc! Mă întrec cu Vasile pe care-l 
observ de când am venit la voi. Tot pe lângă fată se 
duce:ba o mângâie, ba o ia în braţe, ba o joacă pe 
genunchi. Nu ştie ce să-i mai facă. De tine ce să mai 
spun. Cred că n-ai sta o clipă fără ea. 

─ Dragă Claudia, nu mi-am închipuit vreodată că am 
să pot iubi atât de mult un copil. 
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─ Veţi fi fericiţi. Casă nouă şi frumoasă aveţi. Tu o 
îngrijeşti extraordinar. Aveţi atâtea flori, că zici că-i raiul 
pe pământ. Am să te rog să-mi dai şi mie câteva la 
plecare. 

─ Cu plăcere. 
─ Din ăle din glastră, că nu m-apuc eu de grădinărit 

acum, că n-am nici timp nici îndemânarea ta. Fată 
frumoasă aveţi. Ce mânca, ce îmbrăca aveţi. Voi sunteţi 
frumoşi şi sănătoşi amândoi. Ce vă mai trebuie? 

─ Mulţumim lui Dumnezeu, nu ne putem plânge. 
─ Doar să vă iubiţi. Apropo! Îmi spuneai tu de o fată 

care-i trăgea sforile lui Vasile, înainte de a vă căsători. 
Ce mai e cu ea? 

─ Nimic. Asta a fost înainte. De fapt n-au avut nimic 
unul cu altul. Ea trăgea nădejde, dar Vasile nu se gândea 
nici măcar la o prietenie, cu atât mai mult la a-i fi iubită. 

─ Te întreb, fiindcă nu vezi cum sunt bărbaţii? 
Repede le fug ochii după una şi alta. Şi de Virgil al meu 
se legase una de la serviciul lui, dar ţi-am luat-o în şpăngi 
de i-a trecut pofta imediat. 

─ Zău? 
─ Eu nu-s ca tine blândă. Sunt mai afurisită. Nu mă 

las călcată în picioare. 
─ Au, Claudia, cât de mult te-ai schimbat! Bine că 

eşti aşa. 
─ Crezi că este uşor să lucrezi de dimineaţa până 

seara în întreprindere, să răspunzi de-atâtea lucruri, să 
dai socoteală în permanenţă de ceea ce faci, să ai de-a 
face cu fel şi fel de oameni şi totul să meargă bine. Nu 
este simplu. Viaţa m-a schimbat. 

După ce micuţa a fost botezată şi s-au întors de la 
biserică, oamenii s-au aşezat la masa pregătită în curte 
şi-a început adevărata petrecere. Toată lumea era în 
vervă, doar Teofana îmbrăcată în haine noi şi obosită de 
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dezbrăcat, de muiatul în căzănelul cu apă de către preot, 
de îmbrăcat în hainele aduse de naşă, plimbată prin faţa 
altarului, drumul până acasă, toate acestea o dăduseră 
gata. Dormea profund în pătuţul ei, fără s-o deranjeze 
muzica de-afară. Naşa i-a lăsat în dar pe pernă o 
pereche de cercei superbi din aur cu pietre de turmolină 
roză. Paulina şi Vasile i-au luat, i-au cercetat fiind 
încântaţi de ei. 

─ Îţi mulţumim foarte mult Claudia pentru tot ce-ai 
făcut şi pentru aceşti minunaţi cercei. 

─ Unde i-ai găsit aşa de frumoşi?a întrebat-o Vasile. 
─ Ce nu fac pentru finuţa mea mică şi dragă. Mă 

bucur că i-am ales pe aceştia pentru că oscilam între ei şi 
alţii cu piatră de diamant. Nici nu ştiam cum arată fata. 
Acum văzând-o, îmi dau seama că va fi o blondină 
frumoasă şi culoarea roză a cerceilor i se va potrivi 
perfect. Am ales această culoare, fiindcă mie îmi place 
foarte mult şi pe de altă parte este culoarea fetelor cum  
albastrul este culoarea băieţilor. 

─ Ştiu că tu veneai la şcoală cu bluziţe roze, cu 
fustiţe roze, cu fundiţe roze. 

─ Mai ţii minte, Paulina, când ne-am bătut pentru un 
fular roz? Tu aveai unul roşu şi-ai vrut să faci schimb cu 
al meu, dar n-am fost de acord. 

─ Ştiu, ştiu. Mama m-a certat convingându-mă că al 
meu e mult mai frumos decât al tău şi să nu mai plâng ca 
o proastă. 

─ Iar mama mea mi-a spus să ţi-l dau ţie, că-mi 
cumpără altul şi eu ţi l-am dat. De cumpărat nu mi-a mai 
cumpărat că n-o mai găsit culoarea aceea şi eu abia 
aşteptam să treacă iarna să nu te mai văd cu fularul meu 
roz, că mi-era ciudă de-mi venea să te strâng de gât. 

─ Ha! ha! ha! râdeau toţi trei, iar Vasile care 
asistase la discuţia lor a concluzionat: 
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─ Fete proaste. Să vă bateţi voi pentr-un fular şi nu 
fular, pentru o culoare. 

─ Hai să mergem, s-o lăsăm pe Teofana să doarmă, 
îi îndemna naşa. Să ai grijă de cercei, Paulino. Când mai 
creşte puţin, îi faci găuri în urechi şi-i dai să-i poarte când 
eşti tu cu ea, ca să nu-i piardă, sau să se joace prosteşte 
cu copiii, s-o tragă de urechi. S-o înveţi şi pe ea să aibă 
grijă de ei, nu că ar fi o bogăţie, dar se spune că 
podoabele de la botez aduc noroc în viaţă. 

─ Să ieşim afară la oaspeţi că i-am lăsat singuri, a 
fost de părere Vasile. 

Când au ieşit în prag, toţi au început să strige. 
─ Trăiască naşa! Trăiască naşu’ şi finii! Trăiască 

fina cea mică! 
Aplaudau şi toţi cei trei au fost luaţi la hora ce se-ncinsese 
în curte într-o veselie mare. S-ar mai fi gândit această 
familie de cele ce aveau să se-ntâmple, că bucuria le va 
fi întunecată? Nici pe departe. Petrecerea a ţinut până 
către dimineaţă, când oamenii s-au dus pe la casele lor, 
iar naşii să se odihnească, pentru că aveau să plece la 
un drum mai lung. Neobosiţi au fost Paulina şi Vasile 
care, ajutaţi de neamurile şi vecinii lor, au strâns mesele, 
au spălat vasele, au aranjat totul în ordine şi curăţenie, 
lăsând o masă la care să poată mânca puţinii oameni 
care mai rămăseseră pe acolo şi bineînţeles, cei care 
făcuseră ordine. Când s-au trezit, naşii s-au pregătit de 
plecare. Paulina şi Vasile le-a încărcat portbagajul cu vin, 
ţuică, cozonc, prăjituri, câteva păsări de curte. 

─ Paulino, ai uitat ce te-.am rugat. 
─ N-am uitat. Uite glastrele cu flori ţi le pun aici. 
─ De ce mai iei şi florile? a întrebat-o Virgil. 
─ Îmi plac. S-avem şi noi acasă. Nu vezi că aici la ei 

parcă-i raiul pe pământ? 
─ Hai să mai serviţi ceva înainte de plecare. 
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─ Nu mai putem, dar mi-e o sete! 
─ Ce vreţi să beţi? 
─ Mie adu-mi o sticlă de bere, a opinat Claudia. 
─ Naşule, un suc, o apă minerală? Ce să faci dacă 

trebuie să conduci. 
─ O apă minerală. 
─ S-auzim de bine finilor, i-au îmbrăţişat naşii. S-au 

dus s-o sărute şi pe cea mică. În urma lor s-a aşezat 
liniştea. După botez viaţa familie Mocanu şi-a relaut 
cursul obişnuit, fiecare din membrii ei, adică cei doi 
părinţi având responsabilităţile lor. Paulina îngrijea fetiţa, 
pregătea mâncarea, spăla, călca, dădea la păsări, la 
porci. Noroc că Teofana, dacă era sătulă şi cu scutece 
curate dormea, se juca în pătuţ cu jucăriile ei. Vasile 
îngrijea livada cu pomi care le aducea profit prin fructele 
pe care le vindeau, prin ţuica fabricată din prune. Mai 
cîştiga şi din cărăuşie. Aşa trecea timpul şi fetiţa cu 
fiecare zi devenea tot mai măricică, mai frumoasă. 
Începea să vorbească, să spună primele silabe şi cuvinte 
ca toţi copiii: ma-ma, ta-ta. Au fost foarte bucuroşi când 
au auzit-o. 

─ Hai că te strigă Teofana, a anunţat-o într-o zi 
Vasile foarte bucuros. 

Când a venit Paulina, Teofana zdrenţuia o păpuşă 
spunând: 

─ Ma-ma, ma-ma, ma-ma. 
─ Spune şi ta-ta, o mângâia Vasile. 
─ Vezi, tot la mine ţine mai mult, îl necăjea Paulina. 
─ Şi eu la amândouă, le săruta Vasile când pe una, 

când pe cealaltă. 
A mai trecut un timp, a făcut şi primii paşi sub 

privirile calde ale părinţilor. A mai luat căzături, şi-a mai 
zdrelit genunchii, a mai plâns, s-a ridicat, iar a căzut, 
până a învăţat să meargă. 
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Primii ani ai vieţii au fost cei mai frumoşi ani ai 
Teofanei. Alintări, jucării, dragoste, avea tot ce-şi putea 
dori un copil la acea vârstă. Nu era zi să nu fie 
înconjurată de atenţia părinţilor. 

─ Hai la tata, o chema Vasile care o prindea, o 
săruta şi-o ridica în braţe când ea fugea la el. 

─ Hai şi la mama, o îndemna Paulina. 
Teofana fugea tipa-tipa la mamă-sa, râzând. 

Paulina o ridica în braţe şi-o săruta. Când a crescut mai 
mare, au început preferinţele. 

─ Pe cine iubeşti mai mult, Teofana? o întreba 
Vasile. 

─ Pe tata. 
─ Pe cine? intervenea Paulina. 
─ Pe tata, hi!  hi!  hi! râdea Teofana. 
─ Biiine, pleca Paulina făcând pe supărata. 
─ Pe mama, pe mama, aleargă Teofana şi-i 

îmbrăţişează picioarele Paulinei. 
─ Hoaţă mică, o ridica în braţe Paulina şi-o săruta în 

timp ce micuţa se prăpădea de râs. 
─ Cum o cheamă pe mama? vrea Paulina să-şi 

audă numele din gura fetiţei. 
─ Poina. 
─ Paulina. 
─ Polina. 
─ Paulina. 
─ Poina, Poina, Poina se încăpăţânează Teofana. 
─ Dar pe tata cum îl cheamă? o întreabă ei. 
─ Vasle. 
─ Vasile, o corectează amândoi. 
─ Vasle, repetă Teofana. 
─ Dar pe tine? 
─ Toana. 
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La sărbători o îmbrăca frumos, nelipsiţi erau cerceii 
de la botez, şi mergeau cu ea la plimbare, la nunţi, la 
petreceri organizate de cunoscuţi sau de rude cu diferite 
ocazii. 

O duceau de multe ori la bunică-sa dinspre mamă şi 
la mătuşa ei din satul vecin sau pe la bâlciuri. Când o 
luau la bâlciuri, aveau de furcă, pentru că Teofana dorea 
să aibă tot ceea ce vedea. Aşa cum se întâmpla şi când 
mergea la oraş; ba păpuşi, ba dulciuri, ba rochiţe, etc... 

─ Tu vrei să ne laşi în sapă de lemn, glumea Vasile. 
─ Ce-i aia?era curioasă Teofana. 
─ Sapa de care nu te poţi folosi. 
─ De ce? 
─ Fiindcă nu intră în pământ. 
─ Şi ce dacă? 
─Nu mai creşte porumbul, fasolea, continua dialogul 

satisfăcând curiozitatea fetiţei ajunsă la vârsta 
întrebărilor. 

─ Şi ce dacă? 
─ Nu mai avem, mămăligă, pâine, fasole, varză. 
─ Şi ce dacă? 
─ Nu mai avem ce mânca. 
─ Şi ce dacă? 
─ Murim de foame. 
─ Hai, terminaţi! îi avertiza Paulina. Nu v-aţi plictisit 

de-atâta pălăvrăgeală. 
─ Ce-i aia? 
─ Au! Vai de capul meu. Alte şiruri de întrebări, alte 

răspunsuri, alte născoceli. Ce mă fac cu ea, Paulino? mai 
răspunde-i şi tu, îi plasează dialogul nevestei care fiind 
mai experimentată cu copiii, îi cumpără fetiţei o îngheţată 
şi pune punct întrebărilor. 

Într-o duminică, s-au hotărât să meargă la sora 
Paulinei în satul vecin Cocora. S-au îmbrăcat ca de 
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sărbătoare. Au luat cu ei o sticlă de vin, una cu ţuică şi 
nişte borcane cu marmeladă de prune pe care Paulina o 
făcuse în toamnă şi au plecat în staţia de autobuz. Când 
a sosit autobuzul s-au urcat şi-au mers până în Cocora. 

Când au ajuns la Agripina, mare i-a fost acesteia 
bucuria. 

─ V-am aşteptat şi duminica trecută. 
─N-am putut veni că am pierdut autobuzul. Teofana, 

somnoroasă cum este, până s-a sculat, până s-a spălat, 
a mâncat şi ea puţin şi timpul a trecut repede, i-a explicat 
Paulina. 

─ De ce n-aţi venit cu căruţa? 
─ Vasile n-a mai vrut să înhame caii. V-am adus şi 

vouă nişte vin, ţuică şi magiun de prune, că ştiu că-ţi 
place. 

─ De magiun mă bucur foarte mult. 
─ Unde sunt ai tăi? 
─ Petrică a plecat în sat, că nu ştia că veniţi şi Ionuţ 

s-a luat după el. Aşezaţi-vă că eu am mâncarea la foc, le 
aduce scaune Agripina. Unde-i Teofana?îi întreabă. 

─ Uite-o, se îndreaptă spre găini. 
─ Teofana, hai la tuşa! o ia în braţe şi-o sărută. 
─ Pup-o şi tu pe tuşa! o îndeamnă Paulina. 
─ Ce-aş fi vrut să am şi eu o fată aşa frumoasă ca 

tine. 
─ Facem schimb. Ţi-o dau eu pe Teofana şi tu mi-l 

dai pe Ionuţ, glumeşte Paulina. 
─ Vrei să fii fata mea? o întreabă Agripina. 
Teofana se uită la Agripina cu nişte ochi mari, 

mirată. 
─ Spune! Vrei? 
Teofana face semn cu capul că nu şi vrea să se 

coboare din braţele Agripinei. 
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─ Nu te ia tuşa, dacă nu vrei, o pupă pe amândoi 
obrajii. Hai să vezi găinile, curcile, gâştele, raţele. 
Îndreptându-se spre coteţul păsărilor, o puicuţă blândă 
vine şi se învârteşte pe lângă picioarele lor. Teofana o 
prinde şi îi place să se joace cu ea. Bucuroasă, se duce 
să le-o arate părinţilor. Între timp soseşte Petrică 
împreună cu Ionuţ bucurându-se şi ei de oaspeţi. 

S-au aşezat la masă, în curte, sub bolta de viţă de 
vie la un pahar de băutură şi de vorbă, în timp ce 
Agripina şi Paulina în bucătărie pregăteau mâncarea. 
Ionuţ şi Teofana alergau prin grădădină cu găinuşa cea 
blândă după ei. 

─ Nu ştiu ce am Agripino, că de un timp nu mă prea 
simt bine. 

─ De ce? 
─ Am uşoare ameţeli şi mă cam doare capul. 
─ Nu te-ai dus la doctor? 
─Nu m-am dus, că ameţelile nu mă ţin mult şi-atunci 

mă simt bine şi nu mă mai gândesc la boală. 
─ Nu cumva eşti gravidă? 
─ Nu, în niciun caz. Când eram gravidă cu Teofana 

n-am avut ameţeli. 
─ Nu toate sarcinile sunt la fel. Să mergi la un 

control. Vasile ştie? 
─ Ştie. Mi-a spus şi el să merg la doctor, să vadă 

cauza acestor ameţeli. 
─ Cum te înţelegi cu el? 
─ Foarte bine. 
─ Florica,fata aia care-i purta sâmbetle lui Vasile s-a 

mai măritat. 
─ Era în vorbă cu un băiat din Pădureni, dar nu s-a 

măritat.  
─ Cât s-a mai ţinut ea de Vasile, dar el te-a plăcut 

pe tine şi pe tine te-a luat. Ştii cum îl certa mama, fie 
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iertată, când venea mereu la poartă să vă întâlniţi. O dată 
s-au certat rău de tot. Mama i-a spus să plece şi să nu 
mai vină că-i rupe picioarele, că ea n-are fată de măritat. 
El i-a răspuns obraznic că vrea s-o mărite la 80 de ani. 

─Mamă-mea voia să te mărite pe tine înainte că erai 
mai mare şi cum tu nu erai hotărâtă, eu a trebuit s-aştept. 

─ La nunta noastră, Vasile a fost cel mai fericit om, 
că i se deschisese calea spre însurătoare. Ştia că mama 
nu mai are vreun motiv de a nu te lăsa să te căsătoreşti 
cu el. Atâta te-a jucat, te-a pupat şi eu vă invidiam puţin 
pentru dragostea voastră. Petrică era ginere şi nu s-a 
manifestat atât de îndrăgostit de mine. 

─ În seara nunţii voastre, Vasile voia să mă ia la 
Murgeni. 

─ Nu mi-ai spus atunci! 
─ Nu ţi-am spus, că mă gândeam că vei scăpa vreo 

vorbă la mama şi-atunci ea chiar că s-ar fi ambiţionat şi 
nu m-ar mai fi lăsat să mă căsătoresc cu el. Acesta a fost 
motivul pe care i l-am spus şi lui. Numai aşa l-am convins 
să mă lase, că voia să mă ia cu forţa.  

Tot vorbind ele în bucătărie, Vasile şi Petrică la 
masă în curte, era gata şi mâncarea. Femeile au aranjat 
pe masă bucatele şi s-au aşezat toţi la ospăţ continuând 
discuţiile, acum toţi patru despre cele întâmplate în 
Murgeni, ori în Cocora, despre problemele legate de 
gospodăriile lor, despre planurile de viitor. Aproape de 
ora sosirii autobuzului spre Murgeni, s-au pregătit de 
plecare. Copiii n-ar mai fi vrut să-şi întrerupă jocul. 
Teofana cu găinuşa în braţe voia s-o ia la ea, la Murgeni. 

─ Lasă puica jos, îi spune Paulina. 
─ Nu! O iau cu mine. 
─ N-ai destule găini acasă? şi puici? 
─ Nu-s ca asta. 
─ Dar ce-are asta? 
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─ Mă joc cu ea. 
─ Las-o s-o ia, Paulino, că am destule puici. 
─ Cum să-ţi ia găina din bătătură, fată? 
─ O iau, o iau! Hăă! hăă! Hăă! o strângea Teofana 

plângând. 
─ Las-o jos! Fir-ai tu de fată, îi arde câteva palme 

Paulina. 
─ Hăă! hăă! hăă! plânge şi mai tare Teofana. 
─ Ia-o, că tuşa ţi-o dă, îi şterge Agripina lacrimile. 
Teofana suspină oarecum mulţumită că poate pleca 

acasă cu puica. 
─ Când vii pe la mine, îţi dau eu altă puică în loc. 
─  Nu-mi trebuie. Nu vezi că-i curtea plină de ele. 

Nu ştiu cum eşti şi tu, Paulino. Bătuşi fata degeaba. 
După stingerea incidentului şi-au luat rămas bun şi-au 

plecat. 
În autobuz, Vasile a întrebat-o pe fetiţă: 
─ Mai eşti supărat? 
─ ?!? 
─ E blândă puicuţa asta, de aceea îţi place. 
Puicuţa se cuibărise în poala Teofanei şi ciugulea 

florile imprimate pe rochiţă. 
─ Să nu cumva să-ţi murdărească rochiţa, că te bat 

de nu te vezi, o ceartă Paulina. Dă-o la mine s-o ţin pe 
punga asta. 

Teofana refuză şi o oblojeşte tot mai mult în poala ei 
ca pe o păpuşă. 

Cât de frumoase sunt aceste asoecte ale copilăriei 
şi ale vieţii în general, fie ele cât de mărunte, de obişnuite 
sau de specatculoase. Le trăim dar nu le dăm atenţie şi 
astfel viaţa trece pe lângă noi fără să ne dăm seama. 
Când după ani şi ani ne amintim de ele, ne prinde un dor 
nebun de a le mai avea şi cu atât mai puternic cu cât 
suntem conştienţi că ele nu se mai pot întoarce. Starea 
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aceasta o va simţi şi Teofana când frumoşii ani ai unei 
copilării neterminate, se vor duce ca şi când n-ar fi fost, 
urmaţi fiind de ani încărcaţi de necazuri şi suferinţe care 
vor fi percepute cu sufletul ei de copil, sporindu-i durerea, 
simţindu-se neputincioasă în faţa unui destin crud, chiar 
dacă la vârsta aceea habar n-avea ce este destinul. 

Ar fi fost prea frumos ca să se bucure de viaţă aşa 
ca până acum. Nu a fost să fie aşa pentru că o mare 
tragedie se abate asupra familiei ei,când viaţa Paulinei 
este curmată de o nenorocită comoţie cerebrală. Se 
plânsese ea în ultimul timp de ameţeli şi de dureri de cap 
trecătoare, dar nici ea şi nici cei din jur n-au dat 
importanţă acestor simtome, nebănuid pericolul lor. 

Când Paulina n-a mai fost, viaţa în familia Diaconu 
s-a schimbat total şi mai ales pentru Teofana. Deşi ştia 
că mama ei a murit, îl întreba adesea pe Vasile. 

─ Tata, unde este mama? 
─  La biserica din deal. 
─ Cînd vine? 
─ Nu mai vine. 
─ Nu vrea să mă vadă? 
─ Te vede mereu de-acolo desus, îi arată Vasile 

cerul. 
─ Dar eu n-o văd pe ea. 
─ Tu n-o vezi, dar ea te vede. 
Fetiţa stătea cu privirile aţintite spre înălţimi şi în 

timp ce rostea „mamă! mamă!” lacrimile-i curgeau şiroaie 
pe obraz. Vasile, stăpânindu-şi plânsul, lua fetiţa în braţe 
şi-o potolea. 

─ Nu mai plânge că mamei,  când te vede că plângi, 
i se rupe inima de durere. Vrei s-o faci să sufere? 

─ Nu vreau, şoptea Teofana ştergându-şi lacrimile. 
Mi-e dor, dor, de ea! 
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─ Şi mie mi-e dor, dar trebuie să fim veseli ca mama 
să se bucure. Aşa îi place ei să ne vadă fericiţi. Bine? 

─ Bine 
Ce era în sufletul lui Vasile numai el ştia. Pe lângă 

durerea pe care o avea simţind lipsa femeii pe care o 
iubise foarte mult, era împovărat de toate treburile 
gospodăreşti care rămăseseră acum numai în grija lui. El 
era şi mamă şi tată. Avea grijă de Teofana, făcea 
mâncare, spăla, călca, făcea ordine în casă, dădea 
mâncare la păsări şi la vite. La lucrul în grădină şi la 
livada cu pomi mai chema oameni să-l ajute pe care-i 
plătea. Agripina, cumnată-sa a vrut s-o ia pe Teofana la 
ea, dar Vasile n-a fost de acord. 

─ Vasile, tu nu poţi cu toate. Sunt prea multe de 
făcut în casă, în grădină, în livadă, lasă fetiţa la mine. 

─ Nu pot, Agripino, nu pot. 
─ De ce, mă? Stă cu Ionuţ. 
─ Aş muri singur în casă cu gândul la Paulina. Aşa 

îmi mai trece şi mie timpul cu fata. 
─ Te înţeleg, dar nu ştiu cum ai să rezişti cu toate. 

Măcar o vreme să o laşi. Mai stă la mine, mai stă la tine, 
ca să-ţi fie mai uşor puţin. Până la urmă trebuie să-ţi cauţi 
o nevastă, că nu poţi să stai tot aşa. Îţi refaci familia, se 
simte şi Teofana mai bine, îţi este şi ţie mai uşor. 

─ Am iubit-o foarte mult. 
─ Ştiu că v-aţi iubit, dar ce să faci? Viaţa merge 

înainte şi de acolo de unde este, Paulina ar vrea să-ţi 
meargă bine,of!of!of!oftează Agripina. 

Oamenii îl compătimeau şi-l sfătuiau şi ei să se 
recăsătorească. 

În timpul acesta, Florica, cea care se ţinuse ca 
scaiul de el înainte de a se căsători cu Paulina, se 
gândeşte că n-ar fi rău să-l ia de bărbat, chiar dacă are o 
fetiţă. Mai fusese în vorbă cu un alt băiat dintr-un sta 
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vecin, chiar au trăit împreună un timp, dar din anumite 
motive s-au despărţit. De câte ori se întâlnea cu Vasile se 
purta foarte frumos cu el. Odată l-a întâlnit la magazinul 
alimentar şi l-a sfătuit ce dulciuri să cumpere pentru 
Teofana. 

─ Ce mai faci, Vasile? 
─ Nu pot să spun că fac bine, Florico, a suspinat 

Vasile. 
─ Te cred că îţi este greu. Ce face Teofana? Acum 

este la grădiniţă? 
─ Este la grupa mică. Am venit să-i cumpăr nişte 

dulciuri că abia aşteaptă să-i dau când mă duc s-o iau. 
─Vino să-ţi arăt ce-au primit ieri. Ştii că le place 

copiilor şi sunt propspete. I-a arătat dulciurile şi Vasile le-
a cumpărat. 

Altădată trecând pe la poarta lui, l-a văzut dând la 
păsări mâncare. 

─ Bună, Vasile, ce faci? 
─ Dau mâncare orătăniilor ăstea. 
─ Pot să intru să te ajut cu ceva? 
─ Dacă vrei, intră. 
─ Câinele nu mă muşcă? 
─ Este legat. 
─ Au! pământul la florile astea s-a uscat. 
─ N-am mai avut timp de ele. 
─ Unde ai găleţile? Mă duc să iau apă să le ud. 
─ Sunt în balcon. 
Florica s-a dus la fântână,a venit cu apa,a udat 

florile din glastre şi pe cele din faţa casei, cărând apă de 
câteva ori. 

─Ţi-ai udat rochia, a observat Vasile. 
─Nu-i nimic. Acum mă duc să umplu găleţile ca să-ţi 

las apă în casă. 
─Mulţumesc, Florico, i-a mulţumit cînd a adus apa. 



  

 25 

─Te mai ajut cu ceva? l-a întrebat ea fericită că 
putuse să-l servească. 

─ Nu, mulţumesc! 
─ Când mai ai nevoie, spune-mi, că vin cu multă 

plăcere. Rămâi cu bine, Vasile. 
─Sănătate, Florico! 
Ocazii de acestea au mai fost, ba mai mult chiar 

Florica le căuta în dorinţa de a se apropia de Vasile. L-a 
ajutat la săpatul în grădină, când avea oameni la lucru în 
livadă, Florica s-a angajat să le facă mâncare. I-a şi spus: 

─Vasile, nu mai chema pe dada Sevasta să facă 
mâncare la oameni ca să-i mai plăteşti ziua, că vin eu şi 
nu pretind nimic. 

Încetul cu încetul Florica s-a infiltrat în familia lui 
Vasile şi se complăcea în situaţia aceasta, pentru că-l 
iubea foarte mult. Au observat şi oamenii că ea venea 
des la Vasile şi se ocupa de cele godpodăreşti,deşi el n-o 
privea ca pe o iubită, ci doar ca pe o simplă prietenă. Cei 
din jur observând toate acestea, i-au spus. 

─ Măi Vasile, de la o vreme Florica te ajută foarte 
mult, căsătoreşte-te cu ea. Harnică este, nu poţi să spui 
că nu este, frumoasă este. 

─ Nu este ca Paulina. 
─ Ca Paulina, fie iertată, nu vei mai găsi alta, dar 

trebuie să-ţi aduci mamă la fată. 
Azi aşa, mâine aşa, tot sfătuit de rude şi d eprieteni 

şi văzând că Florica s-a ataşat de el, s-a hotărât să se 
căsătorească. S-au trecut în acte, au făcut o mică 
petrecere şi Florca s-a mutat definitiv la el. O vreme au 
fost toate bune şi frumoase pentru familia Diaconu, ca 
apoi lucrurile să se schimbe în special pentru Teofana. 
Florica îşi revărsa dragostea asupra lui Vasile. Toată 
atenţia şi-o îndrepta spre el, Teofana o interesa din ce în 
ce mai puţin. Când o vedea prin preajmă o îndepărta. 
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Într-o zi, fiind în bucătărie, spăla vasele Teofana se 
chinuia cu mătura să măture. 

─ Pune mătura de unde ai luat-o. 
─ Vreau să mătur. 
─ Nu ştii să mături. Las-o jos! 
─ Nu vreau. 
─ Când îţi spun ceva, să m-asulţi, obraznico, o ia de 

mână şi-o duce în dormitor. N-ai să ieşi de-aici până îţi 
spun eu! Auzi? 

Când a venit Vasile a întrebat-o: 
─ Unde-i Teofana? 
─ În dormitor. 
─ Ce face acolo? 
─ Se joacă. 
Vasile s-a dus s-o vadă. Fetiţa plângea. 
─ Ce-ai, draga tatii? 
─ M-a pedepsit Florica. 
─ Cum?vrea să afle Vasile adevărul, foarte 

îngrijorat. 
─ Nu m-a lăsat să mătur şi mi-a spus să  nu ies de 

aici până nu-mi spune ea. 
Vasile a luat-o, a pupat-o şi când s-a mai liniştit s-a 

dus cu ea în bucătărie. 
─ Florico, de ce-ai pedepsit-o pe Teofana? 
─ Pârâcioaso, m-ai spus lui tată-tău. Fiindcă mă 

încurca la treabă. 
─Dar ce ţi-am făcut? 
─Tot umblai cu mătura aia, în loc să-ţi vezi de 

treaba ta. 
─ Pentru asta trebuia s-o închizi în dormitor? Să nu 

mai faci aşa ceva. 
În altă zi, Teofana a luat şorţul Floricăi şi a învelit 

păpuşa. Când a observat, Florica a luat-o în primire. 
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─ Ce ţi-am spus să nu te mai atingi de lucrurile 
mele?!  A smocăit-o de păr şi i-a smuls şorţul. 

Primele palme le-a primit când i-a spus Floricăi că 
nu este mama ei şi de-atunci bătăile s-au ţinut lanţ. Era 
într-o zi de sfârşit de săptămână. Florica pregătise nişte 
ciorbă de pui, mâncare ce nu-i plăcea Teofanei. Nu 
mâncase nici când trăia mama ei. 

─ Hai să mănânci,Teofano,a chemat-o aşezându-se 
la masă, că Vasile plecase în cărăuşie. 

─ Nu-mi place! 
─ Dar ce vrei să-ţi dau, mofturoaso? 
─ Prăjeşte-mi un ou, te rog. 
─ Dacă-mi spui „mamă”. 
─ Nu-ţi spun, că nu eşti mama mea. 
─ Ia vino-ncoace, mucoaso!o trage Florica şi-i arde 

cu sete câteva palme peste faţă, peste fund. Eu te spăl, 
îţi dau să mănânci, îţi fac de toate şi nu sunt mama ta?îi 
mai trage câteva în timp ce Teofana plângea. Pleacă de 
aici scârboasă, să nu te mai văd. 

Când a sosit Vasile şi-a văzut-o plânsă pe Teofana 
şi-a dat seama că iar a fost scandal, că începuse s-o cam 
cunoască pe Florica şi mai ales aversiunea ei faţă de 
fiică-sa. 

─ Iar ai certat-o pe Teofana? De ce?i-a cerut 
explicaţii Vasile. 

─ Fiindcă este o nesuferită, pe cât eşti tu de bun, 
pe-atât e ea de scârboasă. Seamănă cu mamă-sa. 

─ Taci!i-a înfipt mâna în gât Vasile. Să nu mai 
pomeneşti vreodată ceva de mama ei, că-ţi crăp capul. Ai 
auzit? Acum spune-mi ce s-a întâmplat? 

─ N-a vrut să mănânce ciorbă de pu,i că nu-i place. 
Vasile, ştiind că Florica spune întâmplările pe 

jumătate şi în avantajul ei, a chemat-o pe Teofana ca să 
afle purul adevăr. 
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─ Ce s-a întâmplat Teofana? 
─ M-a bătut Florica.  
─ Deci ai bătut-o? Bănuiam eu. De ce te-a bătut? 
─ Că nu i-am spus „mamă”. 
─ Nu că n-ai mâncat ciorba de pui? 
─ De aici a plecat. Am rugat-o să-mi prăjească un 

ou şi n-a vrut să-l prăjească fiindcă nu i-am spus „mamă” 
şi nici n-am să-i spun că ea nu este mama mea. 

─ Cum ai pretenţii să-ţi spună „mamă” când o cerţi, 
o baţi, o pedepseşti în fel şi chip? Ce fel de femeie eşti, 
Florico? 

─ Lăsaţi-mă dracu’n pace că m-am săturat de ea. 
─ Ea e fata mea. Ai ştiut asta când ai venit aici. 

Dacă nu ţi-a plăcut, să nu fi venit. 
Din momentul acesta calvarul pentru Teofana a luat 

şi mai mare amploare. Acum pur şi simpu Florica o ura. 
În prezenţa lui Vasile sau a altor oameni nu-şi dădea în 
petec, dar când era numai ea cu Teofana, din orice îi 
sărea ţandăra, o certa, o bătea. Fata suferea foarte mult 
şi uneori nici nu-i mai spunea lui tată-său ce păţeşte, 
fiindcă Florica o ameninţa  că dacă îi spune o va bătea şi 
mai rău. Se retrăgea undeva să nu fie văzută şi se uita la 
cer şoptind să n-o audă nimeni. 

─ Mamă, mamă, unde eşti? De ce ai plecat şi m-ai 
lăsat? Mi-e dor de tine. Te iubesc. 

Îşi ştergea lacrimile şi se liniştea cu gândul că 
mamă-sa a văzut-o şi a auzit-o de-acolo de sus şi este 
alături de ea, chiar dacă ea n-o vede, aşa cum îi 
explicase Vasile.  

De multe ori Teofana nu-i spunea nici tatălui despre 
incidentele cu Florica, fiindcă aceasta i le prezenta în aşa 
fel încât vinovată să iasă fata. Aşa s-a întâmplat când 
Florca a urechiat-o pe Teofana rupându-i toarta unuia din 
cerceii pe care-i primise la botez.  
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Într-o zi Teofana se juca de-a coloratul. Când s-a 
dus să golească paharul în care tot muiase pensula 
spălând-o de diferitele culori, ajungând lângă un scaun 
pe care era aşezată una din bluzele Floricăi la care ea 
ţinea foarte mult, s-a împiedicat şi în cădere a vărsat 
paharul pe bluză care s-a îmbibat cu toate culorile apei 
din pahar. Când Florica a văzut, a cuprins-o furia. 

─ Ia vino-ncoace tu! Teofano, n-auzi? Vino încoace! 
A strigat-o mai tare, în timp ce fata se ascundea de frică. 

─ Ce-ai făcut aici?a întrebat-o când s-a apropiat. 
─ Am alunecat şi mi-a căzut paharul cu apa peste 

bluză. 
─ Adormito! Mi-ai stricat bluza la care ţineam atât de 

mult. 
A pălmuit-o şi a tras-o de urechi cu putere. 
─ Au! nu mai trage că mă doare. Nu mai da! 
N-a lăsat-o până n-a simţit că un cercel se rupsese 

lăsând nişte picături de sânge pe urechea fetei. 
─ Mi-ai rupt cercelul, şi-l culegea Teofana de pe jos 

plângând. 
─ Aşa-ţi trebuie, să vezi şi tu cum este când cineva 

îţi strică lucrul. 
─ Dar n-am vrut. 
─Taci dracu’, nesimţito! 
În timp ce se certau, a sosit şi Vasile. 
─Iară vă certaţi? Ce tot aveţi?le-a întrebat 

nemulţumit. 
─Uite, măi Vasile, n-am dreptate s-o bat? Mi-a pătat 

bluza la care eu ţineam foarte mult. Doar ştii că n-o luam 
decât pe la sărbători. Vezi cum arată? 

─Dar n-am vrut, s apăra Teofana, m-am împiedicat. 
─Puteai să fii atentă nu să mergi cu capul în nori, o 

ceartă taică-său. Dar ce ai la ureche de-i roşie? Ai pierdut 
şi cercelul. 
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─Păi când s-a împiedicat şi a căzut şi-a agăţat 
cercelul de marginea scaunului şi s-a rupt. 

─Nu-i adevărat! Tu m-ai tras de urechi până l-ai 
rupt. 

─Minte, Vasile. Ca să n-o cerţi că mi-a stricat bluza 
născoceşte fel şi fel de scuze. 

─Nu-i adevărat! Ea m-a bătut şi m-a tras de urechi. 
─Hai, termină că şi tu le mai înfloreşti. Vino să-ţi 

scot cerceii ca să-l dau pe cel rupt să-ţi lipească toarta. 
─Poimâine când merg la oraş îl duc eu, se arată 

binevoitoare Florica pentru a aplana scandalul în 
favoarea ei. 

Pe măsură ce Teofana înainta în vârstă, chiar dacă 
nu avea decât vreo patru, cinci anişori, simţea tot mai 
mult lipsa mamei. Pierduse afecţiunea de care se bucura 
când trăia Paulina. Florica niciodată nu-şi manifestase 
vreun sentiment frumos pentru ea. Niciodată n-o sărutase 
în timp ce pe Vasile mereu îl drăgălea, îl strângea în 
braţe. 

Se bucura că tatăl ei era iubit, dar o durea că nu era 
iubită de Florica şi simţea că şi tatăl ei e mai distant. Nu 
mai era ca la început, când trăia Paulina, când ea se 
lăfăia în iubirea lor. Viaţa ei se schimbase după moartea 
mamei. Se simţea a nimănui. Vedea copiii de vârsta ei 
bucuroşi alături de părinţii şi fraţii lor. Ea ce părinţi avea? 
Un tată necăjit şi o mamă vitregă. Nici fraţi nu mai avea 
cărora le-ar fi putut spune ce are pe suflet. Cui să spună 
frământările ei? Unui tată preocupat de atâtea probleme, 
că numai de ea n-avea timp, unei mame vitrege care o 
ţinea la distanţă? Această stare de lucruri o va marca 
într-un fel pe Teofana? Îi va modela sufletul făcând-o mai 
sensibilă sau imprimându-i o duritate de nedescris? 

Într-o zi de august frumoasă şi caldă, Teofana s-a 
simţit ca niciodată în largul ei. Tată-său îi cumpărase o 



  

 31 

minge pe care şi-o dorea de mult. Se plictisise de păpuşi. 
Văzând copiii în jocul lor cu mingea, voia şi ea aşa ceva. 
se ducea pe drum să se joace cu ei, dar nu era ca şi 
când ar fi avut ea minge. Bătând-o în curte, au venit şi 
nişte prieteni de-ai ei care stăteau pe-aproape, Luminiţa 
şi Radu. 

─Vrei să ne jucăm şi noi cu tine? 
─Veniţi! 
─Unde-i mamă-ta? 
─În casă. 
─Nu ne ceartă? 
─Nu vă ceartă. 
─Am auzit că este rea cu tine. 
─Cu voi nu are nimic. 
─Dar pe tine de ce te ceartă şi te bate? 
─Nu ştiu. Aşa vrea ea. Nu este mama mea bună. 
─E mamă vitregă, de-aia se poartă urât, afirmă 

Radu. 
─Mama mea atât de mult mă iubeşte!este încântată 

Luminiţa. 
─Şi a mea mă iubeşte, îmi face toate voile, se laudă 

Radu. 
─Şi mama mea m-a iubit mult de tot cât a trăit şi mă 

iubeşte şi acum de acolo de sus, arată spre cer Teofana. 
S-a incintat jocul cu mingea în curte, dând-o de la 

unul la celălalt. Teofana alerga fericită, cum de mult nu 
mai fusese, s-o prindă, să fie ea cea care o loveşte. Mai 
cădeau, se mai loveau, dar bucuria îi cuprinsese pe toţi 
trei şi mai ales pe Teofana fără să-i treacă prin minte că 
acesta va fi ultimul joc în curtea ei. Florica le-a adus nişte 
pere din grădină şi le-a dat să mănânce. 

─Ce face mamă-ta Luminiţa?a întrebat-o Florica. 
─Fierbe bulionul pentru iarnă. 
─Deja? 
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─A adus unchiul nişte roşii frumoase şi cu ce mai 
aveam în grădină, vrea să facă mai mult bulion să-i dea 
şi tuşichii. 

Savurând perele, Radu le-a spus. 
─Vezi că nu este chiat atât de rea tanti Florica. 
─Nu, că ne-a dat pere. 
Teofana, care o cunoştea foarte bine pe Florica, nu 

a spus nimic. 
─Nu v-aţi săturat de joc?a venit după un timp 

Florica. V-aţi murdărit ca să aibă ce spăla mamele 
voastre. 

─Ne-am întrecut care să luăm mingea, am alergat, 
am mai şi căzut. 

─Uite cum arătaţi?! După ce terminaţi jocul să-ţi 
schimbi rochiţa Teofana, ca să ţi-o spăl. 

─Bine. 
s-au mai jucat vreo oră până când a venit mama 

Luminiţei s-o ia acasaă. 
─Luminiţa, nu ţi-e foame? Vino acasă să mănânci! 

E ora trei şi ceva. 
─Ciau! Teofana, a salutat-o la plecare Luminiţa. 
─Ciau! mă duc şi eu că mă aşteaptă mama. 
─Ciau! 
Teofana s-a dus în dormitor să-şi schimbe rochiţa 

aşa cum spusese Florica. Îmbrăcându-se, din greşeală,a 
răsturnat un scaun ce se afla în faţa garderobei şi a spart 
oglinda dulapului. Cioburile sparte ale oglinzii, în căderea 
lor, au făcut un zgomot infernal încât a alarmat-o pe 
Florica. A venit în dormitor şi când a văzut ce s-a 
întâmplat a bătut-o cu nuiaua pe Teofana care plângea şi 
striga. 

─N-am vrut! Nu mai fac! Au! Au! Nu mai fac! 
După ce şi-a vărsat nervii, Florica i-a spus. 
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─Ai să vezi ce bătaie ai să iei de la tată-tău. N-ai 
scăpat. Vezi tu pe dracu’. În timp ce Florica s-a dus după 
mătură şi făraş ca să adune cioburile, Teofana s-a furişat 
în grădină printre tufele de lămâiţă. 

Îşi făcea planuri în mintea ei de copil oropsit. „M-a 
bătut rău de tot şi mi-e o foame! Nici n-am apucat să 
mănânc. Bine că mi-am schimbat rochiţa. Ce mă fac? 
Dacă vede tata oglinda spartă precis mă bate şi el. Cum 
să scap? Unde să mă duc? Am unde. Mă duc la tuşa 
Agripina că ştiu drumul. Ea mă iubeşte cum mă iubea 
mama. Îi voi spune ce-am făcut şi să vorbească ea cu 
tata să nu mă bată,hă!hă!hă!” îi venea să plângă. 
„Trebuie să plec până nu vine tata, dar să nu mă vadă 
Florica. Ia să văd, mi-am pus în buzunar batista aia 
frumoasă a mamei?”. Se caută prin buzunarele rochţei. 
„Da! Uite-o aici! Ce bine îmi pare că o să am cu ce-mi 
şterge nasul, dar nu mi-l şterg în ea că este frumoasă şi 
curată. Văd eu ce fac.” 

Teofana, parcă împinsă de o presimţire, căutând 
prin dulap ce rochiţă să ia să se schimbe cercetase şi 
cutia cu lucruşoare rămase de la Paulina şi dând cu ochii 
de batista mamei cea frumoasă a luat-o şi a băgat-o în 
buzunarul rochiţei. 

Când a prins momentul că Florica nu este prin 
preajmă şi-a luat inima în dinţi, s-a furişat pe poartă, a 
apucat-o pe uliţă grăbindu-se să iasă la drumul mare 
care ducea la Cocora, satul unde era mătuşa ei Agripina. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 34 

 
În şatra ţiganilor 

 
Scăpată de posibila băgare de seamă a Floricăi, 

Teofana a grăbit pasul să se depărteze cât mai mult. Nu-i 
mai era aşa de cald ca atunci când se jucase cu mingea 
cu copiii, fiindcă soarele cobora spre asinţit. A mers cât a 
mers, cam jumătate din drum până a simţit că o dor 
picioarele. S-a aşezat lângă o tufă pe marginea drumului 
să se mai odihnească. Lihnită de foame, bătută, obosită 
cum era şi-a scos săndăluţele din picioare să le scuture 
de ţărâna care intrase în timp ce mersese. În starea 
jalnică în care se afla, se simţea a nimănui şi lacrimile-i 
curgeau şiroaie pe obraz. Nici n-a observat că pe drum 
venea o căruţă cu ţigani. 

De departe ţiganii au observat fata şi apropiindu-se 
îşi dau seama că ceva nu este în regulă cu ea. 

─Ia coboară, fă Ruslado şi vezi ce-i cu puradela aia! 
Ho! Vifor! Ho! Sânger! opreşte ţiganul caii. 

─Da tu nu te poţi da jos, Ismaile! Te-ai proţăpit 
acolo? 

─Du-te fă, când îţi spun, că tu eşti muiere. Dă mine 
poate să spărie. 

─Ce faci tu, puradelo, aici?se apropie Rusalda de 
Teofana, care de-abia acum realizează că nu este 
singură pe acel drum lung pentru ea. 

Când o vede pe ţigancă în fusta-i largă, colorată, cu 
galbeni în cozi, legată cu basma înflorată aşa cum 
obişnuiesc ele, a început să plângă, nu de teamă, că mai 
văzuse ţigănci şi pe la ea la poartă care veniseră să 
cerşească, ci de inimă rea. 

─Aoleo! Dă ce plângi, puradelo? Dă ce? 
─Am fugit de-acasă! 
 ─Bată-mă,Doamne! Dă ce-ai făcut-o, fă? 
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─Am spart o oglindă şi mama vitregă m-a bătut şi-a 
zis că mă va bate şi tata când îi va spune şi de frică am 
fugit. 

─Aoleu! Aoleu! Şi unde mergi acuşica? 
─La tuşa Agripina. 
─Unde stă tuşă-ta, o mângâie Rusalda, căreia i se 

făuse milă de ea, ştergându-i lacrimile de pe obraz cu 
şorţul, în timp ce Teofana se porneşte şi mai tare pe 
plâns. 

─Nu mai plânge, puradelo mică! Unde stă tuşă-ta? 
─În satul ăla,la Cocora, îi arată Teofana casele care 

de-abia se vedeau în zare. 
─Apăi şi noi mergem într-acolo. Vii cu noi? Ismaile, 

puradela merge la Cocora. O luăm până acolo? 
─Ia-o, fă! Ia-o! 
─Hai, rădică-te, că mergi cu noi cu căruţa. 
Ţiganca o ajută să se ridice, o ia de mână, o urcă în 

căruţă lângă ea şi lângă Ismail. 
─O, bată-te norocu’ că eşti frumuşică, spune Ismail 

când o vede. 
─Aşa-i că-i frumoasă?o place şi Rusalda. Mamă-ta 

unde este? 
─A murit. 
─Şi tată-tu a luat altă muiere? 
─Da! 
─Care te bate şi nu te iubeşte, o strânge ţiganca în 

braţe cu aceeaşi dragoste pe care o avea pentru copiii ei. 
Vezi, omule, şi puradeii noştri sunt năcăjiţi, dar şi puradeii 
lor n-o duc mai bine. 

─Nu toţi, fă! 
În timp ce ţiganii discutau, Teofana obosită, plânsă, 

flămândă, adormise la pieptul ţigăncii simţind un strop de 
dragoste pe care nu-l mai simţise de la moartea mamei 
sale. 
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─Iat-o că a şi adromit sărmana. A aşezat-o în căruţa 
cu coviltir pe salteaua pe care dormeau şi ei, acoperind-o 
cu o pătură. 

─Măi, Ismaile,a venit Rusalda cu propunerea. Ce-ar 
fi să luăm noi fata asta, s-o creştem, să fie fata noastră. 

─Ai inimă slabă dă muiere. Nu-i avem pă Păun, 
Rozmarin şi pă Izaura? 

─Şi ce-i d-aia. N-o vezi cât este dă frumuşâcă şi dă 
amărâtă? N-o s-o lăsm dă izbelişte. 

─Cum dă izbelişte, muiere, că merge la mătuşă-sa. 
─Aia iar o avea copii. I-o conveni, ori nu. 
─D-apou ta’-su n-o s-o caute? N-o s-o ducă acasă? 
─Ca s-o bată mă-sa vitregă? N-o putem lăsa. Ne va 

ajuta şi nouă bunul Dumnezeu că facem un bine. 
─Cum vrei tu, muiere, se înduplecă Ismail. 
─Se vor bucura copiii noştri când o vor vedea, este 

mulţumită Rusalda că Ismail a fost de acord. 
─Să n-avem năcazuri, se gândeşte Ismail. 
─Ce năcazuri? Unde mâncîm noi, are şi ea un loc. 
─Nu asta, fă! Să nu se spună c-am furat-o. 
─Au mai furat ai noştri copii şi n-au păţât nimic. Şi 

apoi noi n-am furat-o, am găsât-o şi-am ajutat-o. 
Când au inrat în Cocora, se înserase, iar Teofana 

dormea buştean. Au mers toată noaptea, trecând prin 
mai multe sate, până au ajuns la marginea oraşului, 
unde-şi aveau şatra. Copiii i-au întâmpinat bucuroşi, la fel 
şi mama Brânduşa, ţiganca cea bătrână. În strigătele 
copiilor, Teofana s-a trezit şi a scos capul din căruţa cu 
coviltir mirată că nu ştia unde este şi ce se întâmplă. 

─O trăzni-m-ar! Cei cu puradela asta? se miră 
Brânduşa. 

Rusalda o ia în braţe pe Teofana şi le-o prezintă 
spunându-i povestea ei. 
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─Dă-o-ncoace, ea-i norocul nostru,ea-i prinţăsa 
noastră, o ia în braţe şi-o sărută Brânduşa. Drept 
mulţămire lui Dumnezeu că te-a adus în şatra noastră ca 
pe o binecuvântare, mama Brânduşa îţi va dărui ceva 
care să-ţi poarte noroc şi să tă scoată din toate 
năcazurile. Stai puţân aici şi staţi şi voi. 

Se duce în cort şi vine cu o salbă cu galbeni de aur, 
pe care o scoate dintr-o basma în care era înfăşurată. 

─O vedeţi! Este salba mea. Mi-a dăruit-o Zaheu 
când m-a făcut muierea lui zâcându-mi: prinţăsa mea, 
această salbă să-ţi poarte noroc cât vei trăi. Ţi-o dau cu 
toată dragostea că m-ai făcut fericit. A sărutat-o de trei 
ori, mi-a legat-o la gât şi m-a pupat de trei ori. Aşa vom 
face şi noi cu Prinţăsa noastră. 

A sărutat ea de trei ori salba, a dat.o s-o sărute de  
trei ori fiecare, a legat-o la gâtul Teofanei, spunându-i: 
„Prinţăsa noastră, să-ţi aducă noroc această salbă şi să 
fii fericită cât vei trăi.” A sărutat-o de trei ori, apoi toţi cei 
din şatră au făcut la fel. Teofana, buimăcită de cele ce se 
întâmplau, a întrebat: 

─Unde-i tuşa Agripina? 
─Când am trecut prin Cocora era deja sara târzâu. 

Tu dormeai. N-am vrut să te trăzâm şi nici nu ştiam unde 
stă Agripina. Ce să fi făcut? Să te fi lăsat în drum 
sângură? Nu ne-am îndurat. Te-am luat la noi, i-a 
explicat Rusalda sărutând-o. Aici nu vei fi bătută dă 
nimeni. Tu eşti Prinţăsa noastră. De acum încolo, în şatră 
i-a rămas acest nume. 

Teofana a simţit afecţiunea ţiganilor din prima clipă, 
dar i-a trebuit un timp până a se integra în familia lor. Ce-i 
drept toţi o iubeau. Ce era mai bun ei îi dădeau. Izaura, 
Păun şi Rozmarin au îndrăgit-o din prima clipă. Era 
pentru ei o noutate şi în acelaşi timp o plăcere să se 
joace şi să stea cu ea. Fiind mereu cu ei, Prinţesa încetul 
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cu încetul s-a obişnuit în şatră. A învăţat ţigăneşte, au 
îmbrăcat-o în haine ţigăneşti ceea ce îi plăcea foarte 
mult. Chiar şi mâncarea pe care mai deseori o făcea 
Dedi, aşa îi spunea ea ţigăncii celei bătrâne. Toţi din 
şatră au început s-o strige „Dedi” în loc de „muma 
Brânduşa”, ceea ce a bucrat-o pe bătrână simţindu-se 
parcă mai tânără. 

─Mâna-o-ar dedi pe Prinţăsa noastră, am spus că 
ea ne-aduce noroc. Ne înesălim cu ea. 

Ismail şi Rusalda plecau des de la cort să caute prin 
sate, pe la oameni căldări, ibrice de aramă, cazane vechi, 
defecte, pe care le aduceau şi le lipeau, le reparau, le 
cositoreau făcându-le ca noi şi le vindeau cu preţ bun. 
Alteori le reparau la oameni acasă, cum erau cazanele 
de ţuică sau cele folosite la tăierea porcului,cele de baie 
şi-şi cereau preţul pe muncă şi pe materialul folosit. Când 
se întorceau la cort veneau cu bani şi cu produse 
alimentare. Atunci era sărbătoare la ei. Se adunau în 
jurul focului afară unde se pregătea şi mâncarea şi 
începeau planurile pentru zilele următoare, cântecele şi 
jocurile. În ceaun fierbea mămăliga şi în oale ciorbele. 
Făcea Rusalda nişte ciorbe de pasăre atât de gustoase, 
încât şi Prinţesa căreia nu-i plăceau mâncărurile cu carne 
de pasăre, le savura. În strachina ei, întotdeauna Dedi 
era atentă să i se pună pulpa de la pui sau de la găină. 

─Rusaldo! Să pui cotoiul ăl mare în strachină la 
Prinţăsă. Auzi, fă! 

─Iacă, l-am şi pus. 
─Aşa, fă, să crească puradela mare. 
Izaura cânta foarte frumos şi după ea s-a luat şi 

Prinţesa, care până atunci nu ştiuse să cânte pentru că 
viaţa o vitregise după moartea mamei. Când şi-a dat 
seama că poate cânta şi încă foarte frumos, nu pierdea 
ocazia s-o facă. Când cei bătrâni erau plecaţi, iar copiii 
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se jucau, ea se furişa mai departe de cort, printre pomi şi 
cânta. Copiii se cam obişnuiseră cu meteahna ei. 

─ Unde-i Prinţăsa?se întrebau când n-o vedeau. 
─ Ssst!auzâţi-o, cântă, observa Rozmarin. 
─ Cântă frumos, bre! 
─ Să mergem la ea, se plănuiau. 
Când se apropiau, Prinţesa se ruşina şi înceta de a 

mai cânta. 
─ Mai cântă, Prinţăso, o rugau Păun şi Rozmarin. 
─ Hai, mânca-te-aş, mai cântă, că-mi place cum 

cânţi, o implora Izaura. 
Prinţesa le cânta, ei se aşezau lângă ea şi o 

ascultau. După terminarea cântecului, începea joaca. Se 
alergau, se ascundeau, cădeau, dar nu plângeau. Viaţa 
dură pe care o duceau îi călea. Când cădea Prinţesa se 
străduia să nu plângă, să nu se facă de râs. Ei însă 
repede o ridicau, o scuturau şi-i spuneau. 

─ Nu te doare. Aşa-i? 
─ Să nu plângi bre, Prinţăso! 
Deosebite erau serile de vară calde când se adunau 

în jurul focului lângă care şi adormeau. 
Către toamnă, când porumbul dădea în copt, copiii 

ţiganilor dădea iama prin porumbişti şi veneau încărcaţi 
cu drugi de porumb pe care, satisfăcuţi, îi depănuşau 
ajutaţi şi de cei bătrâni şi-i coceau pe jar, după care 
înfulecau boabele de pe ştiuleţi cu o poftă 
nemaipomenită. 

Ochii Prinţesei nu se mai săturau privind scânteile 
focului ca nişte jeturi luminoase ce se înălţau spre cerul 
albastru, înstelat, pierzându-se în întunericul nopţii. 
Pocnetul scânteilor şi al ştiuleţilor ce se coceau sporea 
vraja stării ei de visare, în care fiecare scânteie ce se 
înălţa transmitea un gând bun, o chemare, o sărutare 
către mama ei prefigurată în cea mai luminoasă stea. 
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Când toţi erau cuprinşi de aripa somnului, doar Prinţesa 
şi cei doi dulăi, Lupu şi Boldur stăteau de veghe lângă 
focul ale cărui flăcări se pierdeau tot mai mult în jarul 
roşiatic ce se stingea treptat, treptat. În ceasul acela 
târziu de noapte, nici câinii nu mai erau deranjaţi de 
vreun zgomot rătăit care să-i pună în alertă. Era atâta 
pace şi linişte şi atâta frumuseţe nocturnă care contura 
misterul vieţii în şatră. Prinţesa era cuprinsă de un 
asemenea mister pe care i-l dădea noul mod de viaţă, în 
ale cărui mreje se simţea nemaipomenit de bine. Nopţile 
o încântau la fel  ca şi zilele. Copiii mergeau la cerşit. Pe 
ea n-o trimiteau. În primul rând că nu voiau să se afle că 
nu e fata lor. Se legaseră atât de mult de ea că nu s-ar fi 
putut despărţi de ea sub nicio formă. În al doilea rând o 
protejau, ca fiind cea mai mică. 

─ Vreau să merg şi eu cu ei, le spunea Prinţesa. 
─ Tu stau cu Dedi, că eşti mică. 
─ Hai, mânca-te-aş, stai cu mine că tu nu ştii ce să 

faci, cum să faci; ei sunt învăţaţi, o lămurea Dedi. 
Când copiii se întorceau acasă, se lăudau cu banii 

primiţi sau cu cele ce aduseseră. 
─ Prinţăso, vino să vezi ce ţi-am adus. 
Prinţesa alerga curioasă. Se aşeza lângă ei în 

aşteptare. 
─ Ăsta-i flanelul tău. Ia îmbracă-l!o ajuta Păun să-l 

îmbrace. Vezi ce frumos este? 
─ Eu ţi-am adus feliile ăstea dă cozonac. Mi le-a dat 

o doamnă, explica Izaura. 
─ Dar basmaua asta îţi place? 
─ Da! 
─ Este a ta, i-o pune pe cap Rozmarin. 
─ Şi voi?întreabă Prinţesa. 
Ei îşi arată fiecare ce mai primiseră. Prinţesa ia 

feliile de cozonac şi împarte fiecăruia. 
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─ Nu ne trebuie nouă. Ţi le-am adus ţie. 
─ Hai bre, luaţi şi voi câte una, nu se lasă Prinţesa 

până nu primesc. 
─ Dă-ne şi tu ciocolată, Rozmarine, că ai primit de la 

domnişoara aia. 
─ Aţi vrea voi. 
─ Prinţăsa cum ne-a dat cozonac. 
─ Nu-i dau decât Prinţăsei. 
─ Dă-le şi lor, îl îndeamnă Prinţesa. 
─ Nu-ţi dau nici ţie atunci. 
─ Nu-mi da, hahalerule. 
─ Hahalerule!hahalerule!strigă copiii până încep să 

se bată, să se trântească pe jos, ferind-o pe Prinţesa. 
─ Ce vă şucăriţi acolo, bă! Strigă Dedi care vine să-i 

despartă.Să nu daţi în Prinţăsa că vă sparg, dar-ar boala 
în voi să dea, împeliţaţâlor. 

Într-o seară, stând iarăşi în jurul focului, după ce 
mâncaseră şi adormiseră de-a binelea, cineva s-a 
apropiat de şatră şi tiptil, tiptil s-a dus să-l dezlege pe 
Vifor, unul din cai. Prinţesa, care fascinată de spectacolul 
scânteilor focului le admira ca de fiecare dată, a auzit 
mişcare, s-a ridicat încet şi a văzut ce se întâmplă. 

─ Neneo, neneo, un hoţ la Vifor, i-a şoptit lui Ismail 
care luând un topor şi o secure, repede s-a îndreptat spre 
hoţ şi-a aruncat cu toporul nimerindu-l în braţ tocmai în 
momentul când voia să dezlege calul. 

─ Au! fir-ai al dracului, baragladină, a urlat hoţull şi-a 
fugit în lătratul câinilor care s-au luat după el, fiind puşi în 
mişcare de strigătele hoţului. 

Toţi s-au trezit întrebându-se: 
─ Ce e? Ce e? 
─ Au venit hoţii la cai. Noroc că Prinţesa l-a 

observat şi m-a trezit la timp. 
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─ Au mânca-te-aş, Prinţăso, fata noastră, v-am spus 
eu că ea este norocul nostru, o pupa Dedi. 

─ Dacă nu mă trezea, ne fura calu’! 
─ Tu nu dormeai, fato?o întreabă Rusalda. 
─ N-apucasem s-adorm. 
─ Norocul nostru, exclamă bucuros ismail că nu i-a 

furat calul. 
Altădată, tot Prinţesa a o bservat nişte copii veniţi 

din mahalaua oraşului la marginea căruia se instalaseră 
ei, care se pregăteau să de foc grămezii de crengi ce le 
adunaseră ţiganii. 

─ Copiii ăia vor s-aprindă grămada, a strigat 
Prinţesa. 

Au alergat Rusalda şi copiii însoţiţi de dulăi. 
─ Puşcă-vă dracu’, derbedeilor! Daţi foc la casa 

voastră, nu aici. Ho! ho! golanilor! îi fugărea Rusalda 
aruncând pietre după ei. 

Au fugit de le scăpărau picioarele, că era gata-gata 
să-i înhaţe câinii ţiganilor. 

─Pinţeso, Prinţeso, tu eşti salvarea noastră, s-au 
adresat toţi fetei. Dacă nu-i observai tu bezmeticii ne-
aprindeau crengile. 

În zilele de sărbătoare, toţi se spălau pe cap, pe 
corp şi îşi ungeau părul ca să fie lucios. Femeile şi fetele 
îl împleteau în cozi. Crescuse şi părul Prinţesei. Toţi îi 
admirau părul ei galben ca spicul de grâu copt. Numai al 
ei avea o asemnea culoare, ceilalţi aveau părul negru, 
negru şi pielea maronie. Pentru părul ei frumos, ţigăncilor 
le plăcea s-o împletească ăe Prinţesa. O împletea când 
Izaura, când Rusalda, când dedi. Îi puneau şi bănuţi de 
aur în cozi cum îşi puneau şi ele. Se îmbrăcau în fuste 
largi, lugi şi colorate şi bluze cu mâneci largi. Acesta era 
portul lor nelipsind ilicul, un fel de vestă. În alte zile 
purtau şi haine primite de la oameni, dar la sărbători nu. 
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Bărbaţii îmbrăcau pantaloni negri, largi, cămăşi albe 
sau colorate, tot largi peste care luau câte o vestă şi cei 
în vârstă se încingeau cu curele late, ţintuite. 

Într-o duminică au plecat toţi în oraş, lăsând la şatră 
pe Dedi şi pe Ismail. Privirile se îndreptau spre ei, mai 
ales că mulţi îi cunoşteau că le mai reparase câte ceva. 
Atenţia însă le-o atrăgea Prinţesa care se vedea de la o 
poştă că este deosebită. 

─ Ăştia-s ai lui Ismail. Au venit şi ei în oraş. 
─ Uite aia mică ce frumuşică este. Parcă n-ar fi din 

neamul lor ţigănesc. 
─ Mai sunt şi ţigani blonzi.  
Întâlnindu-se cu o doamnă la care Ruslada lucrase, 

aceasta îi opreşte şi-o întreabă. 
─ Unde mergi cu ciorda, Rusaldo? 
─ În oraş. 
─ Când mai vii pe la mine că am să-ţi dau ceva de 

lucru. 
─ Chiar mâine. 
─ Asta mică tot a ta este? 
─ A mea, dar a cui să fie? 
─ E tare simpatică. Cum te cheamă? 
─ Prinţesa. 
─ Ooo! Şi nume frumos ai. Şi cercei frumoşi ai! Nu-s 

ca ai voştri. 
─ Am fost cu ea odată într-un magazin cu podoabe 

şi ei i-au plăcut şi nu ne-a lăsat până nu i-am cumpărat, a 
minţit Rusalda ca să nu dea nimic de bănuit privind 
cerceii pe care Prinţesa îi primise la botez.  

Se întâmplase ca tocmai în ziua ând a fugit de-
acasă, Toefanei să-I zboare gândul la cercei. L-a rugat 
pe tată-său să-i dea să-i poarte numai până se va 
întoarce el de la lucru. Înduioşat, Vasile Mocanu a 
acceptat, fără a bănui că n-o va mai vedea. 
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─ Cât este de mică şi i-aţi pus salbă. 
─ Îi place şi ei. 
─ Te aştept mâine Rusaldo. 
─ Bine doamnă. Săru’ mâna. 
După ce s-au despărţit de acea doamnă, copiii au 

năvălit cu întrebările pe Rusalda. 
─ Mumo, de ce tuturor le place Prinţesa? Mie nu-mi 

spun că sunt frumoasă, era dezamăgită Izaura. 
─ Şi tu eşti frumoasă, dar albilor le plac alibi şi nouă 

ţiganilor ne plac ţiganii. 
─ Prinţesa nu-I ţigancă? 
─ Acum e ţigancă, dar n-a fost ţigancă şi nu mă mai 

întreba atâtea, nu voia să dezvăluie secretele originii 
Prinţesei. 

─ Să-mi dai şi mie cerceii Prinţăsii. 
─ Nu se poate, mumo. 
─ De ce? Îi dau eu pe ai mei. Facem schimb. 
─ Ţi-am spus că nu se poate şi gata. 
─ După ce s-au mai plimbat prin oraş, au mai 

cumpărat ce-au mai cumpărat, s-au întors la şatră. Cum 
au ajuns, Izaura a dat fuga la Dedi să-I ceară ei să facă 
schimbul cerceilor cu Prinţesa. 

─ Dedi, vreau să schimb cerceii mei cu ai Prinţăsii. 
─ Ooo! Puşcă-mă Doamne! Nu să poate. 
─ De ce? 
─ Ăia sunt cerceii ei cu care a venit în şatră. 
─ Şi ce dacă? 
─ Ea este norocul nostrum. Ai văzut de la câte 

întâmplări ne-a scăpat? 
─ Şi? 
─ Dacă-i luăm cerceii, îi luăm norocul şi atunci nu-l 

are nici ea şi nu-l mai avem nici noi. 
Era adevărat că de când venise Prinţesa în şatra 

lor, le mergea mai bine. Câştigau mai mult, munceau mai 
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cu spor, erau sănătoşi, mâncau mai bine, îi cunoştea mai 
multă lume. Se hotărâseră chiar să cumpere o căsuţă în 
care să locuiască şi ei ca oamenii, fiindcă traiul în cort 
avea farmecul dar şi greutăţile lui. 

Prinţesa s-a dus repede în cort şi s-a întins pe o 
saltea. Când a intrat Dedi şi-a văzut-o a fost foarte 
îngrijorată. 

─ Ce ai, Prinţeso?s-a apropiat de ea. Te dor 
foalele? 

─ Mă doare capul. 
─ Te-or dăochiat, te-or dăochiat. 
─ Cum să n-o dăoache, dacă toţi spun că e 

frumoasă, că are cercei frumoşi, explică Izaura care 
numai ce intrase şi auzise ce spusese Dedi. 

─ Vezi? Aşa vrei să păţeşti şi tu, că tot râvneşti la 
cerceii ei? Inima mea sâmţăşte când e ceva rău,că mi s-a 
zbătut mereu ochiu’ stâng de cum aţi plecat, îşi face 
cruce peste ochiul cu pricina, Dedi. Ia rădică-te o ţâră şi 
pune capul în poală la mine să te dăscânte Dedi dă 
dăochi. 

O aşează pe Prinţesa cu capul în poală, suflă de trei 
ori peste fruntea fetei şi îşi spune descântecul: 

─ “Fugi izdate 
Blăstămate 
Nu izda 
Nu săgeta 
Cu tămâie l-oi lăpăda 
Acolo să mănânce 
Acolo să zdrumice 
Şi Prinţesa să rămână curată 
Luminată 
Ca steaua pe ceri 
Ca apa pe mări 
Ca argintul curat 
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Ca aurul luminat.” 
─ Te sâmţi mai bine? Aşază-te aici pă saltea că 

îndată îţi va trăce. 
Dedi le avea cu descântecele şi cu ghicitul. Avea un 

ghioc mare, lucios de care nu se desprindea când pleca 
din cort. Femeile o cunoşteau şi îi cereau să le ghiceasă. 
Altă dată când erau presate de necazuri, veneau chiar 
ele la cort. O dată a venit o femeie cu fata ei care trecuse 
de treizeci de ani şi nu se mai măritase. Părinţii erau 
foarte îngrijoraţi şi au recurs la descântece, crezând că 
cineva i-a făcut fetei vrăji. 

─ Brânduşo, am venit la tine să ne ajuţi că uite fata 
asta a mea, Aurica nu-şi mai găseşte jumătatea să-şi 
întemeieze şi ea o familie. 

─ Are gândul la vreun băiat? 
─ Ar avea, dar nu se leagă nimic. 
─ Îi place dă el? 
─ Îi place. 
─ Lui îi place dă tine, Aurico? 
─ Cred că da, însă nu ia nimic în serios. 
─ Să-mi aduceţi un cocoş ca să-I pot dăscânta. 
─ Când să venim? 
─ Chiar mâine. 
Când au venit femeile cu cocoşul, Dedi l-a legat 

bine cu sfoară de un picior aşezând-o pe Aurica lângă 
ea. 

─ Cum îl cheamă pe băiat, a întrebat-o pe fată. 
─ Dumitru. 
A început apoi descântecul: 
“Sări cocoş 
Pe coş 
Să te duci la Dumitru 
Cu ciocul să-l ciocăneşti 
Cu coada să-l pocneşti 
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La Aurica să-l porneşti 
Să nu poată mânca 
Lucra  
Nici sta 
Până la Aurica va pleca.” 
În timp ce spunea descântecul, Dedi dădea drumul 

cocoşului în sus care zbura puţin, dar fiind legat era prins 
şi iar înălţat şi tot aşa de câteva ori. 

În zilele noastre, când nivelul de cultură al oamenilor 
este ridicat, când concepţia ştiinţifică despre lume este 
dominantă, aceste descântece rămân una dintre 
mărturiile modului de viaţă a poporului nostru în timpurile 
mai mult sau mai puţin îndepărtate. Este adevărat că şi 
azi oamenii apelează la practici neortodoxe cum ar fi 
ghicitul în cafea, în cărţi, mersul la clarvăzători, la 
prezicătoare, astrologi, practici ce se bazează pe anumite 
cunoştinţe de astrologie, psihologie, dar la urma urmei 
esenţa lor şi scopul sunt aceleaşi. 

Nu de puţine ori cele spuse de Dedi se adevereau, 
fie datorită unei autosugestii, sau pur şi simplu unei 
coincidenţe, unei întâmplări, dar se adevereau. De aceea 
Dedi era considerată ca o ţigancă cu har. De fapt era 
condusă şi de o anumită corectitudine, cât era de 
ţigancă. Dacă simţea că problema persoanei care o 
solicită nu se va rezolva prin intervenţia ei, nu pretindea 
nimic. Aşa s-a întâmplat în cazul unui băiat care bolea de 
ceva vreme şi nu se mai însănătoşea. Fusese pe la 
doctori, dar degeaba. Mama deznădăjduită a încercat şi 
pe altă cale. A venit şi la Dedi şi i-a spus despre ce este 
vorba. 

─ Brânduşa, nu mai ştiu ce să mai fac. Pe unde să 
mă mai duc. Ştiu că tu eşti pricepută. Poate-I găseşti tu 
vreun leac. Mai mult aş vrea să ştiu ce se întâmplă cu 
Niculiţă al meu. 
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─Să-mi aduci un sămn d-al lui. 
─ Ce semn să-ţi aduc? 
─ O şuviţă dă păr, o bucăţâcă dintr-o cămasă d-a 

lui, un fir dintr-un ciorap, orice. 
─ Când femeia a venit cu semnul, Dedi s-a aşezat 

jos pe un mladăr de fân, mamei i-a dat un scăunel mic, a 
scos ghiocul din buzunarul fustei,a aşezat peste el 
bucăţica din cămaşa băiatului, a făcut cruce peste ghioc, 
a pus-o şi pe mamă să facă la fel şi i-a zis. 

─ Cât îţi ghicesc, să te gândeşti numai la băiat, în 
nicio altă parte şi să nu mă întrărupi cu întrăbări. 

S-a uitat lung la ghioc, a mai bodogănit ce-a mai 
bodogănit în timp ce mama băiatului aştepta 
nerăbdătoare. A simţit o oarecare teamă transmisă de 
concentrarea Brânduşii. 

─ Hm?! Băiatul ăsta are o suferinţă interioră pe care 
n-o arată. Poate că nici el nu-şi dă sama dă ea. În curând 
se va sâmţi mai bine, dar binele ăsta nu va ţâne mult. 
Boala nu-l părăsăşte, doar s-ascunde şi-l păcăleşte 
până-l doboară. Nu-l văd bine. Să ai grijă dă el femeie, că 
mult n-o duce. 

─Ce mă fac Brânduşo, Brânduşo, a început să 
plângă mama băiatului. 

─ Îmi pare rău că-ţi spun toate astea. Bine-ar fi să 
nu să întâmple, dar aşa mi-arată ghiocul. 

─ Ce mi-s datoare? 
─ Nimic, că nu-i bine ce-am văzut. 
După câteva luni Brânduşa s-a-ntâlnit cu mama 

băiatului. Era în doliu. Niculăiţă murise. Să fi fost o 
coincidenţă, o întâmplare sau chiar puterea de previziune 
a Brânduşii? Destul şi bine că cele spuse de ea s-au 
adeverit. 

În cel de al doilea an de când venise Prinţesa în 
şatră, a fost o vară fierbinte, aşa cum şi în zilele noastre 
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au existat luni caniculare şi secetoase încât oamenii, mai 
ales vîrstnicii nu puteau merge pentru treburile pe care le 
aveau decât dimineaţa sau înspre seară. Mulţi dintre cei 
care circulau purtau sticle cu apă pentru a bea câte o 
gură din când în când. 

În unele localităţi din sudul ţării, sub influenţa climei 
mediteraniene, chiar după apusul soarelui, când 
întunericul stăpânea totul se simţea fierbinţeala aerului. 
Cam aşa era situaţia în vara aceea. Rusalda, pe care o 
treceau toate năduşelile, se tot plângea. 

─ Uf! Ce toropeală! Ce năduf! 
Îşi punea apă într-un lighean mare, se dezbrăca 

până la brâu şi se răcorea. 
─ Stai, fă, că te fac eu paparudă, aruncă o găleată 

de apă Dedi peste Rusalda care râde bucuroasă. 
─”Paparugă, rugă 
Ea-n ieşi dă ne udă”, cântă Rusalda. 
Izaura care se juca în curte cu Prinţesa aude 

cântecul şi aleargă la mamă-sa trăgând-o şi pe Prinţesa 
după ea. 

─ Mumă, mumă, mă fac paparudă şi începe să dea 
jos hainele de pe ea rămânând în pielea goală fără pic de 
ruşine. Fă-te şi tu Prinţăso paparudă, să mergem să ne 
stropească femeile cu apă. Hai, hai! 

─ Mi-e ruşine să merg goală. 
─ Nu-I ruşine că ne îmbrăcăm în frunze şi crenguţe. 

Se duce în pielea goală cum era, noroc că Isamil şi fraţii 
ei nu erau prin preajmă, face rost de crengi şi frunze şi 
începe să le aşeze în jurul brâului. 

─ Stai, fă, că trebuie să le legi, o ajută Rusalda şi 
Dedi. 

─ Se mai vede ceva, Prinţăso?se uită ea spre 
părţile ruşinoase ale corpului. Nu se mai vede nimic. De 
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ce să-ţi fie ruşine. Hai dezbracă-te şi tu. Într-adevăr fusta 
din crengi şi frunze îi acoperea bine corpul Izaurei. 

─ Hai, Prinţăso, o îndeamnă Rusalda şi Dedi, că 
doar nu ţ-o fi ruşâne dă noi, Doamne păzăşte! 

Mai cu rişine, mai fără ruşine, se dezbracă şi 
Prinţesa şi ţigăncile o încing cu crenguţe şi frunze. 
Rusalda face o coroniţă din frunze pentru Izaura şi Dedi 
una pentru Prinţesa şi le aşează pe capul fetelor. Izaura 
începe să cânte fiindcă ea mai făcuse pe paparuda. 

─ “Paparugă, rugă 
E-an ieşi dă ne udă 
Cu găleata, lată 
Peste toată gloata 
Bumburel d-argint 
Vărsat pă pământ 
Ploaie, Doamne, ploaie 
Locuri să să moaie.” 
Rusalda toarnă apa peste Izaura care se bucură. 
─ Ah! Ce bine e! Ce răcoare! 
Prinţesa este descumpănită că nu ştia cântecul. 

Izaura îl cântă împreună cu ea până îl învaţă şi-l învaţă 
repede fiindcă îi place. Ţigăncile toarnă şi peste ea apă 
ca s-o răcărească. 

─ Hi! hi! hi! Îmi place! Hi! Hi! Hi!râde fericită Prinţesa 
ceea ce le determină pe ţigănci s-o mai ude. 

─ Mumo, Dedi, mergem pe la case. 
─ Nu departe! 
─ Nu. 
─ Să nu staţi mult! 
─ Rozmarine, Păune, strigă Rusalda. 
─ Hă! răspund ei. 
─ Veniţi încoace. 
Când au ajuns, ţigăncile le-au spus să meargă cu 

fetele, să le însoţească. 
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─ Dar noi sântem paparude? 
─ Nu mă, doar să le urmăriţi să nu să ie vrun vlăjgan 

după ele. 
Au plecat pe la case. Femeile erau bucuroase că le 

văd şi le udau cu apă. Cele două paparude se simţeau în 
largul lor. Pentru Prinţesa momentul acesta a fost cel mai 
încântătăor. Nici salba cu bani de aur ce i s-a dăruit la 
venirea în şatră n-a impresionat-o atât de mult ca acest 
joc al paparudelor, că pentru ea era un adevărat joc. 
Noua ei viaţă din şatră îi dezvăluia o altă lume, cu alte 
obiceiuri, cu alt fel de a gândi. La nceput a fost o simplă 
spectatoare apărută în acea lume prin voia destinului. Nu 
s-a împotrivt chiar dacă nu i-a plăcut. Între traiul alături de 
mama vitregă şi şatră, l-a preferat pe ultimul, de nevoie 
nu din plăcere. Încetul cu încetul se acomodase, dar 
inima ei încă tânjea după mama care nu mai era, după 
tatăl pe care-l părăsise, după casa în care se născuse şi 
trăise câţiva ani. Jocul paparudelor o făcea să se simtă 
integrată în cea de a doua ei familie, pentru că-l trăia la 
fel ca şi ţigăncile. Aceeaşi bucurie, aceeaşi fericire pe 
care o manifesta la fel ca ele. Se simţea mai apropiată de 
ei ca niciodată. Deşi toţi cei din şatră o protejaseră, se 
purtaseră frumos cu ea, nu se simţise alături de ei ca 
acum când i se deschisese sufletul spre sufletul lor. 
Începea să-şi dea seama de acelaşi ataşament pe care-l 
avuse faţă de prima familie. Se instalase iubirea pentru ai 
ei din şatră. Dacă la început îi privise cu nesiguranţă, îi 
asculta ca o străină, se implica în a-i ajuta în treburi 
mărunte din obligaţie, că o primiseră printre ei, acum se 
simţea de-a lor. 

O amuzau beţiile lor fiindcă erau nişte ţigani liniştiţi, 
nu se băteau, nu spărgeau, nu înjunghiau cum făceau 
alţii. Se manifestau prin glume proaste, înjurături, 
cântece. Când era sezonul poamelor, în special al 
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prunelor şi cazanele de ţuică erau în toi, începeau 
petrecerile la familia lui Ismail Ciurdaru pentru că printre 
altele pe munca lor primeau ţuică. Nu treceau două trei 
zile ca să nu se aprindă focul mare în faţa cortului. 
Mâncarea era mai bună şi ulcelele se umpleau cu ţuică. 
În ultimul timp veniseră în şatră Samuil, fratele Rusaldei, 
pe care-l lăsase femeia şi Măru, un ţigan pripăşit nu ştiu 
de pe unde, neam cu Ismail. Se încingeau toţi la vorbă 
fiindcă şi femeilor li se dezlega limba din cauza ţuicii. 

─ Mai torană-mi şi mie Rusaldă, cerea Măru. 
─ Ai cam băut dăstul. 
─Toarnă-i fă, că nu torni dă la tine, o îndemna 

Ismail. 
─ Dar de la cine mă?n-am muncit cu tine pentru el, 

de mi-am ars şi bluza şi pelea? 
─Ia să văd, fă. 
─Na vezi, îi arată Rusalda unde se arsese bluza. 
─ Stai aici, lângă mine că nu te mănânc, o aşează 

pe genunchii lui şi-i mângâie pieptul cu arsura. Eşti şic, 
muiere! 

Toarnă ţuică pe pieptul ars şi-i sărută arsura. 
─ Lasă-mă, omule, că mă ustură. 
Ismail o ţine de mijloc şi cântă: 
─”Frunză verde viorea 
    Dragă mi-e ţâganca me 
    Că este bine făcută 
    Ca prin inel pătrecută 
    Nici prea crudă, nici trăcută 
    Nici prea mică, nici-năltuţă 
    Numai bună dă drăguţă.” 
O strânge în braţe, o sărută până ce cad amândoi 

de pe scăunelul care se răstoarnă, în hohotul celorlalţi, 
mai ales al copiilor care strigă şi sar făcând larmă mare. 
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─ Oo! Oo!puradeilor, îi dojeneşte Dedi, v-aţi îmbătat 
şi voi? 

─ Prinţesa s-a îmbătat, strigă ei ca s-o necăjească 
pe fată. 

─”Frunză verde, lemn uscat 
    Că ra soacr-am căpătat”, o înfruntă Ismail cu 

cântecul pe Dedi. 
─Du-te şi tă culcă mă,borociule, că ţî să-mpleticeşte 

limba. 
─ Aşa-i, Prinţăso? Se împleteşte limba? 
Prinţesa râde cu poftă văzându-l mahmur şi se duce 

lângă el ca să-l stârnească la vorbă, că-l vedea că nu mai 
poate vorbi şi se legăna pe scaunul pe care abia se 
ridicase. 

─ Vezi, Prinţăso, ce.arţăgoasă e soacră-mea, ca o 
baragladină, arată cu degetul spre Dedi. 

─ Baragladină eşti tu, îi răspunde Dedi. 
─ Fi-ţ-ar gura’ dracului să nu te mai legi dă mumă-

mea, că te sparg, afurisâtule, sare Rusalda. 
─ Ho! Pace întră dobitoace. Strigă Samuil şi Măru 

vrând să-i potolească. 
─ Dobitoace sânteţi voi, sar femeile cu gura. 
Se incitaseră spiritele ca şi jeturile de scâtei de la 

focul arzând pe care Prinţesa le privea cu nesaţ. 
Ismail, care se ameţise bine, începea iar să cânte: 
„Dragă mi-e ţâganca me 
C-am făcut copii cu ea 
...................................” 
─ Rusaldo, vino-nco’! 
Pentru că Rusalda se face că n-aude, Ismail insistă. 
─ A dracului muiere eşti, vino fă Rusaldo, când te 

chem! 
─ Ce vrei, mă? Ce vrei, ţâgan bat ce eşti? 
─ Vino, fă, să-ţi spun o vorbă. 
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─Hai, spune-m’, se duce la el văzând că n-o lasă în 
pace. 

─ Stai aici, o aşează pe genunchii lui. Ţâganca mea 
frumoasă, începe s-o sărute, s-o îmbrăţişeze ceea ce-i 
place şi Rusaldei.  Păntru tine oi merge pân’ la 
Dumnăzău, o trage spre piept şi iarăşi cade de pe scaun 
cu Rusalda ,care râde, peste el. Ameţiţi de ţuică, de 
dragoste, se tăvălesc pe iarbă până când Ismail reuşeşte 
să se pună pe picioare şi s-o ia pe Rusalda în braţe, 
îndreptându-se spre cort. 

─ Să nu grăşeşti cortu’, îl avertizează Samuil şi 
Măru pe Ismail. Să n-o laşi! Arată-i ce poţi, bre! 

─ Ciocu’ mic, le răspunde mândru Ismail, intrând în 
cort cu Rusalda pentru a-şi consuma dragostea. 

Dimineaţa, cei care se trezeau primii erau copiii; 
fetele care dormeau în cort cu Dedi şi Păun cu Rozmarin, 
care dormeau în cortul lui Samuil şi Măru. 

Nespălaţi, ciufuliţi, pe jumătate îmbrăcaţi numai ce-i 
auzeai alergându-se. 

─”Una mână 
Codomână 
Treerică 
Picirică 
Amorele 
Praporele 
Cotcozia 
Veselia 
Angai 
Pangai”. 
Ceilalţi dărâmaţi de cheful de cu seară se sculau 

mai greu. Nu este de mirare că viaţa în şatră avea în 
vremurile acelea farmecul ei bazat în primul rând pe 
petrecerea zilelor şi nopţilor în mijlocul naturii, chiar dacă 
mai erau şi ploi şi vânturi şi frig. În al doilea rând, ţiganii 
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aveau libertate totală. Îşi trăiau viaţa după bunul lor plac 
şi se mutau din loc în loc, de unde şi zicala „Te muţi ca 
ţiganul cu cortul”. Acest nomadism trebuie căutat în cele 
mai vechi origini ale lor. Se trag din nord-vestul Indiei, de 
unde au emigrat în toate părţile lumii ajungând şi în 
Europa şi pe teritoriul ţării noastre. În evul mediu 
majoritatea ţiganilor din Moldova şi din Ţara Românească 
erau robi şi ulterior au fost dezrobiţi. 

Pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, nomadismul 
lor a cedat locul unei vieţi sedentare dându-le 
posibilitatea să se încadreze în toate domeniile de 
activitate. Sunt poate mai mulţi, mănâncă mai bine, au 
locuri de muncă, dar le lipseşte romantismul vieţii pe care 
au dus-o părinţii şi bunicii lor şi nu simt poate absenţa 
acestui romantism decât ascultând poveştile înaintaşilor 
care fac să vibreze în ei, fără a-şi da poate seama, fibra 
etniei din care fac parte. Tezaurul lor folcloric, muzical, 
coregrafic a fost asimilat, în unele ţări de cel naţional sau 
l-a influenţat pe acesta. Cântecele şi jocurile exprimă 
întocmai starea lor de spirit. În vremurile trecute, când nu 
prea cunoşteau civilizaţia , doar nomadismul, trăiau 
intens toate plăcerile. Chiar dacă nu existau motive 
pentru bucurii, le căutau, le inventau implicându-se cu 
patimă în tot ceea ce simţeau sau făceau, deschizându-şi 
sufletul larg pentru a simţi şi alţii ce simţeau ei. aici se 
certau ca la uşa cortului. Aici chefuiau plini de veselie, 
când plângeau, când râdeau, treceau rapid de la o stare 
la alta, fiindcă le plăcea să trăiască fiecare moment, 
făcându-şi o viaţă plină. Poate în acestea consta 
frumuseţea deosebită a traiului ţiganilor pe de o parte, 
chiar dacă pe de alta condiţiile grele de viaţă îi înăspreau. 

Printr-o asemenea experienţă trece şi Prinţesa a 
cărei fiinţă este modelată de viaţa din şatră cu totul şi cu 
totul deosebită de cea din familia de la Murgeni. Aici, în 
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şatră, învaţă să iubească oamenii, să comunice cu ei, 
învaţă limba ţiganilor, obiceiurile lor, să-şi manifeste liber 
sentimentele, să-şi asume unele răspunderi, să se 
bucure de viaţă. Tot în şatră învaţă să rabde, să îndure 
umilinţe, să nu cedeze în faţa greutăţilor, să lupte pentru 
a le depăşi, să fie dârză şi hotărâtă pentru a reuşi în ceea 
ce-şi propune. Într-un cuvânt va deveni o fată dârză, 
luptătoare, sentimentală şi visătoare. 

Până la conturarea personalităţii ei, mai avea multe 
de îndurat. O măcina dorinţa de a merge la cerşit 
împreună cu Izaura, Păun şi Rozmarin, pentru că o 
încânta venirea lor „triumfală” după o asemenea 
activitate. Fiecare îşi expunea cele primite, de la dulciuri 
până la articole de îmbrăcăminte bineînţeles, oferindu-i şi 
Prinţesei care stătuse la cort. Le înşirau pe iarbă sau pe 
trăistuţele în care le aduseseră. 

─ Pune-le mai colea, să nu le amesteci cu ale mele, 
le împingea Izaura pe cele aduse de Rozmarin sau de 
Păun. 

─ Stai, fă, că nu să mănâncă, ripostau ei. 
─ Eu am primit două ouă, le cântărea în mâini Păun. 
─ Eu am o bucată dă slănină mişto, se lăuda 

Rozmarin. 
─ N-aveţi niciunul mere frumoase ca mine. Unul ţi-l 

dau ţie, Prinţăso, i-l pune în poala fetei, Izaura. 
─ Şi eu îţi dau un ou, îi oferea Păun. 
─ Eu n-am cum să-i dau. 
─ Cum n-ai, hapleo? Îi tai o bucată dă slănină, 

săreau ceilalţi la Rozmarin. Scoate briceagul şi taie şi 
pentru ea şi pentru noi. 

Rozmarin tăia bucăţele slănina ca să le îmartă. 
Când împărţitul se termina, s-aşezau turceşte toţi şi 
începeau ospăţul. Mâncau cu poftă slănina, cu vreun 
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covrig sau vreo bucată de pâine ce se mai găsea prin 
trăistuţele lor. Când ajungeau la ouă erau în impas. 

─ Sunt fierte ouăle? 
─ Să vedem, îi crăpa puţin coaja Păun.văzând că 

sunt crude, repede îl dădea pe gât, în timp ce Prinţesa se 
strâmba a greaţă. 

─ Fă Prinţăso, nu-ţi place crud? Dă-mi-l mie! îi 
spunea Rozmarin. 

─ îl sorbi tu că este al tău şi e mişto, o îndeamnă 
Izaura. 

Prinţesa crapă coaja oului, îl duce la gură şi 
reuşeşte să-l mănânce, deşi îi mai scapă pe jos. 

─ A fost bun, fă Prinţăso? sunt curioşi să ştie ceilalţi. 
─ Mişto!răspunde încântată, că nu se fcăuse de râs 

trecând prin această primă experienţă. 
După ce-au mâncat şi mere şi-au făcut planul pe la 

ce case să mai meargă a doua zi, la cerşit. Planul  lor o 
stârnea pe Prinţesă de a merge şi ea cu ei. 

─ Mă luaţi şi pe mine? 
─ Să vedem ce zâc ei? 
─ Mumo! Tato!îi strigă pe părinţi. 
─ Ce vreţi mă? 
─ Vrem să  meargă şi Prinţăsa cu noi. 
Văzând că Rusalda şi Ismail se gândesc, copiii 

năvălesc cu motivele. 
─ Îi este urât să stea singură când sântem plecaţi. 
─ Îi place şi ei să meargă cu noi. 
─ Vom fi mereu cu ea. 
─ Nu va păţi nimic că n-o vom lăsa dă capul ei. 
─ Mi-e drag să merg cu ei. 
─ Hai, lăsaţi-o, ce dracu’! 
─ Ho! Ho!că ne-aţi ameţit, cu gura voastră ca o 

meliţă. Să meargă! încuviinţează Ismail, dar dacă se 
întâmplă ceva vă ia mama dracului. 
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─ Megi cu noi, mergi cu noi, Prinţăso!sar copiii şi 
strigă de bucurie. 

─ S-aveţi grijă de Prinţăsă! 
─ Avem, avem, pleacă toţi bucuroşi. 
Începea o altă experienţă pentru Prinţesa. Au ajuns 

pe la diferite case. S-au grupat Iazaura cu prinţesa şi 
Păun cu Rozmarin, fiindcă nu puteau să se ducă toţi 
buluc peste oameni. Prinţesa nu ştia ce să facă, de 
aceea mergea tăcută pe lângă Izaura, care era 
experimentată. 

─ Doamnă, daţâ-ne şi nouă ce vă lasă inima. Sfânta 
zâ de az să vă ajute, spunea ea când ieşea gospodina, 
după ce bătea la poartă. 

Dacă primeau ceva era bucuroasă şi spunea: 
─ Bogdaproste! Să vă dea Dumnezău sănătate! 
Dacă nu primeau nimic şi erau alungate cu: 

„Ţâgănci împuţite, iar aţi venit după pomană? Să 
muncească tată tău şi mumă-ta să vă dea!”, Izaura se 
înfuria şi pleca bodogănind: Zgârcita dracului, dar-ar 
boala în tine să dea! Să te lovească în moalele 
capului...”. 

─ Taci că te-aude, îi şoptea Prinţesa. 
─ Şi ce dacă? Mi-a dat ceva ca să-i mulţămesc? 
Întâlnindu-se cu un domn pe stardă, Izaura 

îndrăzneşte: 
─ Boiarule, fie-ţi milă,dă-mi şi mie cât te lasă inima, 

să-mi cumpăr o pâne că mi-e foame. Ajută-ţi Maica 
Domnului! Fie-ţi milă! 

Domnul se scotocea prin buzunare şi-i dădea câţiva 
bănuţi. 

─ Să-ţi dea Dumnezău sănătate şi Maica Precistă! 
În aceeaşi zi, Izaura a mai agăţat un domn care 

venea încărcat cu cumpărături, printre care se vedeau 
nişte pâini frumoase şi nişte cornuri. 
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─ Boiarule, îndură-te dă noi ca să-ţi ajute Domnul 
Iisus şi toţi sfinţii şi dă-ne o pâne că suntem flămânde şi 
n-am mâncat nimic. 

─ De ce n-aţi mâncat? 
─ Dacă n-avem ce mânca. 
─ Ai voştri nu vă dau mâncare? 
─ Care-ai noştri, mânca-te-aş? 
─ Părinţii. 
─ N-avem boiarule, părinţii au murit. N-avem pe 

nima. 
─ La orfelinat cu voi! îşi urmează omul drumul. 
─ Măcar câte un corn, dă-ne de sufletul matale. 
─ La orfelinat! se depărtează cel cu cumpărăturile 

fără să le dea nimic. 
─ Uf! Trăznite-ar Dumnezău să te trăsnească de 

prăpădit ce eşti. Zgârcitul dracului, mi-era aşa o poftă de 
corn. Opri-s-ar în gâtu-ţi cornurile ălea. Auzi mă, auzi, 
strigă după el. 

Prinţesa începea să înţeleagă cu mintea ei de copil 
viaţa dură. O cunoscuse alături de mama vitregă în felul 
acela şi-acum i se dezvăluiau alte feţe ale unei astfel de 
vieţi. Pricepea că sunt oameni buni şi oameni răi. Nu 
înţelegea însă de ce acei care nu te ajută, te jignesc, cum 
nu înţelegea de ce pentru a obţine ceva trebuie să minţi, 
aşa cum minţea Izaura. Ceva se petrecea în sufletul ei 
odată cu această primă zi de cerşit. Viaţa-i mai dăduse o 
lecţie. 

Învăţa că nu toată lumea este bună, că nu este chiar 
atât de simplu să obţii ceva şi ca să trăieşti trebuie să te 
acomodezi oricărei împrejurări. Cu cât merge mai des la 
cerşit simţea pe propria-i piele că trăieşte şi cum trăieşte. 

Într-o zi, aveau în trăistuţe roadele aşa zisei munci a 
lor. Se îndreptau obosite, dar mulţumite acasă. Nişte 
băieţi, cam de vârsta lor, le-a acostat. 
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─ Unde mergeţi, tuciuriilor? 
Văzând că ele nu răspund, îi smulge Izaurei 

trăistuţa cu cele ce primse din cerşit şi până să-l prindă 
Izaura, băiatul se uită şi vede ce are. 

─ Ha! Ha! Ha! Ţi-au dat oamenii de milă. 
Izaura îl ajunge apucă trăistuţa, dar el nu i-o lasă. 

Celălat băiat nu se bagă, aşteptând să vadă ce se 
întâmplă. Prinţesa se duce în ajutorul Izaurei, îi prinde 
băiatului mâinile la spate când el nu se aştepta. 

─ Ia-i trăistuţa că-l ţin eu. 
 Băiatul se zmunceşte, o loveşte cu capul în nas pe 

Prinţesa care de durere îi trage nişte pumni zdraveni şi-l 
pune pe fugă, după ce Izaura îşi recuperase trăistuţa. 
Fuge şi celălalt după el să nu încaseze pumni. 

─ Cra! Cra! Ciorilor! Cra! Cra! Ciorilor! Strigă ei 
supăraţi. 

─ Să ne pupi în c..., le răspund ele triumfătoare. 
─ Ai sânge pe bărbie, observă Izaura. 
─ M-a pocnit huliganul ăla peste nas, dar şi eu i-am 

tras nişte pumni să mă ţină minte. 
─ Eşti puternică, fă Prinţăso. Mi-ar fi luat trăistuţa 

dacă nu veneai tu. Stai să te ştărg dă sânge, o şterge 
Izaura cu şorţul ei. 

─ Să nu spui lui neneo şi mumii Rusalda ce s-a 
întâmplat că nu mă mai lasă la cerşit! Auzi, fă? 

─ Aud, fă, aud. 
La cerşit erau şi zile mai rele şi zile mai bune. 

Prinţesa învaţase meseria şi fetele s-au gândit ca să 
meargă separat ca în felul acesta să primească mai mult, 
pentru că de multe ori oamenii dădeau numai uneia, 
spunând să îmartă amândouă. De când cerşea singură, 
se simţea mai sigură pe sine şi îşi lărgise zona. Mergea 
şi printr-un cartier cu blocuri în care cunoscuse o doamnă 
cu care se înţelegea bine, fiindcă îi dădea întotdeauna 
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câte ceva şi stăteau de vorbă. O întâlnise pe-o cărare 
venind de la piaţă încărcată cu multe plase. Stând să se 
odihnească, Prinţesa a ajuns-o din urmă şi i-a spus: 

─ V-ajut eu, cucoană, săru’ mâna! Îmi daţi şi mie ce 
vă lasă inima. Unde staţi? 

─ În blocul acela. Ia-le tu pe-astea, dacă vrei să mă 
ajuţi. 

Prinţesa a luat o plasă într-o mână, cealată în altă 
mână şi-a urcat cu doamna până la etajul trei. Când a 
ajuns la uşa apartamentului respectiv, doamna i-a spus: 

─ Aici locuiesc, dându-i câţiva bănuţi. 
─ Săru-mâna, cucoană, a salutat-o Prinţesa care 

învăţase şi cum să se poarte cu oamenii. Să fie de 
sănătatea matale. 

Prinţesa când mergea prin acel cartier, mai trecea şi 
pe la acea doamnă. 

Într-una din zile, a sunat la uşa apartamentului, a 
ieşit doamna. 

─ Tu eşti? Vino încoace, a poftit-o înăuntru, ceea ce 
nu făcuse până atunci. 

─ Săru’ mâna! a salutat-o Prinţesa ştergându-se pe 
picioare pe preşul din faţă şi intrând înăuntru. 

─ Stai pe scaun puţin că mai am ceva de făcut la 
bucătărie. Aoleu! Nu mai am roşii, a spus ea îngrijorată 
după un timp. Am crezut că mai sunt şi trebuie să pun în 
mâncare. 

─ Daţi-mi bani că vă cumpăr eu,cucoană. 
Doamna s-a gândit:” Îi dau banii şi n-o mai văd nici 

cu bani nici cu roşii, deşi mi se pare o ţigăncuşă de 
treabă.După înfăţişare n-ai zice că-i ţigancă.O trimit să-mi 
cumpere. Ce-o fi, o fi. N-oi rămâne săracă de un kilogram 
de roşii.” 

─ Ştii de unde? 
─De la aprozarul din vale. 
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Prinţesa a luat banii şi o pungă, s-a dus a cumpărat 
un kilogram de roşii şi-a adus restul de bani. 

Doamna a fost încântată de comportarea ei. 
─ Opreşte-ţi tu restul. 
─ Să-ţi ajute Dumnezeu, cucoană. 
─ Cum te cheamă pe tine? 
─ Prinţesa. 
─Ooo! Ce nume interesant! 
─ A cui eşti tu? 
─ A lui Ismail Ciurdaru. 
─ A!voi sunteţi cei de la marginea oraşului. 
─ Da. 
─ Tu nu semeni cu ei, parcă n-ai fi fata lor, parcă nu 

ai fi ţigancă. Eşti albă la faţă şi frumuşică. Frumoase sunt 
şi ţigăncile dar tu ai pielea albă şi un păr de-un blond 
frumos. 

─ Mai sunt şi de-ai noştri cu părul galben. 
─ Dar al tău are o culoare foarte frumoasă. Să-ţi 

dau ceva să mănânci că m-ai servit cu roşiile. I-a pus pe 
masă să mănânce ce-avea la îndemână. Prinţesa nu mai 
era ruşinoasa de acum câţiva ani. S-a aşezat şi-a început 
să mănânce cu poftă în timp ce doamna o privea râzând. 
După ce a terminat de mâncat s-a ridicat. 

─ Săru’ mâna cucoană! Să fie pomana matale. 
Doamna i-a făcut un pacheţel cu de toate, i l-a pus 

în trăistuţă. 
─ Să mai vii pe al mine că văd că eşti o ţigăncuşă 

de treabă. 
─ Săru’ mâna, a salutat prinţesa şi a plecat. 
Întorcându-se acasă, Prinţesa s-a gândit la ce-i 

spusese cucoana, cum că ea n-ar fi ţigancă. „Are 
dreptate cucoana, că eu nu sunt ţigancă. Îşi amintea cum 
cu ani în urmă fugise de-acasă c-o bătuse mamă-sa 
vitregă, că a găsit-o pe drum Rusalda şi cu Ismail şi-au 
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luat-o cu ei, dar nu sunt părinţii mei, de aceea nici nu le-am 
zis „mamă” şi „tată”, cum nu i-am zis nici Floricăi. Cu cine 
semăn eu? Cu mama. Ce-o mai fi făcând tata? Ce-o fi zis 
când nu m-o mai fi găsit acasă? M-o fi căutat? I-o fi părut 
rău? Lui da, dar Florica s-o fi bucurat că nu mai sunt 
acolo. Ăştia sunt ţigani, dar mă iubesc mai mult decât ei, 
sau decât ea. M-am învăţat cu ei şi-mi place să fiu fata 
lor. Mi-e dor de tata. Mi-e dor de mama care mă vede de 
sus dintre stele, dar tata nu mă mai vede. Uff! Uff!” ofta 
Prinţesa sub povara amintirilor. 

În acelaşi timp, doamnei Zina Stamate, că aşa o 
chema pe femeia la care fusese Prinţesa, i se aprinsese 
o dorinţă mai veche. În tinereţe născuse o fetiţă care a 
murit la câteva zile după naştere. Îşi aducea mereu 
aminte bucuria pe care a avut-o atât ea cât şi soţul ei; 
Eusebiu stamamte, când s-a născut fetiţa şi câtă durere 
când au pierdut-o. Această suferinţă s-ar fi făcut mai 
puţin simţită dacă ar mai fi născut un copil. N-a mai putut 
rămâne gravidă datorită unor complicaţii de la prima 
naştere. Împreună au hotărât să înfieze o fetiţă. Au 
încercat pe la casele de copii, pe la unele famlii, dar 
niciuna din încercările lor nu s-a finalizat. Datorită acestor 
eşecuri au renunţat. Acum, stând de vorbă cu Prinţesa,i-a 
revenit iarăşi dorinţa de a avea o fată. Îi plăcea de 
această fată, chit că era ţigancă şi-ar fi vrut s-o ştie a ei. 
Când a venit arhitectul, adică soţul ei, a aranjat masa şi 
au început să mănânce. 

─ Ce gustoasă tocăniţă ai făcut azi, Zina, a lăudat-o 
Eusebiu. Se simte gustul de roşii aşa cum îmi place mie 
mâncarea; cu multă ceapă, cu multe roşii. 

─ Ştii că nu mai aveam roşii şi m-a salvat o fetiţă. 
─ Ce fetiţă? 
─ Una care vine din când în când şi-i mai dau câte 

ceva. 
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─ A! cerşetoare. 
─ O ţigăncuşă. 
─ Du-te, tu! 
─ Este de-ai lui Ciurdaru. 
─ Cei cu corturile de la ieşirea din oraş. 
─ Da!însă nu pare a fi ţigancă. E albă la faţă, are un 

păr galben atât de frumos, cu o privire fermecătoare şi-i 
foarte cuminte, nu obraznică aşa cum sunt ţiganii. 

─ Nu mai spune. Te-ai îndrăgostit de ea? 
─ Zău că m-am îndrăgostit. 
─ Zina dragă, spui prostii. Chiar atât de mult te-a 

atras o ţigăncuşă? 
─ Ai s-o vezi şi tu, că mai trece pe-aici şi-ai să-mi 

dai dreptate. 
─ Mă rog! Cum zici că te-a ajutat? 
─ I-am dat bani să-mi cumpere un kilogram de roşii. 
─ Dacă n-o mai vedeai nici cu banii, nici cu roşiile? 
─ Asta-i ce-am vrut să-ţi spun. Mi-a adus roşiile şi 

restul banilor rămaşi de la cumpărare. Poţi să spui că nu 
este o fată cinstită, chiar dacă-i ţigancă? Are un lipici al 
ei. Mie îmi place foarte mult de ea. Aş vrea să fie fata 
noastră. Nu-ţi surâde? 

─ Fii serioasă, Zina dragă, cu ţiganii te-ncurci? 
─ Hai, Sebi scumpule, îl mângâie Zina trecând 

lângă el şi linguşindu-se pentru a-l convinge. Nu vezi că 
suntem singuri şi la bătrâneţe ce facem? 

─ Mergem la azil. 
─ Am muncit o viaţă întreagă, avem un apartament 

bine aranjat, să mergem la azil? Să nu murim în casa 
noastră? 

─ Nu te gândi la moarte, că mai avem timp până 
atunci? La urma urmei ne predăm la cineva să ne ţină. 
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─ Asta n-aş face. Câte cazuri, Sebi, când copiii îşi 
scot părinţii în stradă să le rămână casa, dar un străin la 
care te-ai predat? 

─ Facem contract cu clauză. 
─ Contractul este una şi realitatea este alta. 
─ Eşti mai avantajată pe mâna ţiganilor? 
─Nu vorbi aşa,că dacă o înfiem pe fata asta,n-avem 

treabă cu ţiganii. 
─ Dacă ţiganii nu-s de acord? 
─ Le mai dăm şi lor ceva. Cum au mulţi copii, 

preferă ca măcar unul din ei să o ducă mai bine. 
─ Ţi s-a pus pata şi gata. 
─ Să ştii că mi s-a pus. 
După discuţii îndelungate, a căzut de acord şi 

Eusebiu Stamate, cu condiţia să stea şi el de vorbă cu 
fata, s-o cunoască, să ştie dacă ar dori să fie fata lor, căci 
cu forţa nu se poate face nimic, mai ales în cazuri de 
adopţie, dacă vrei să meargă totul bine şi să nu ai după 
un timp neplăceri. 

Într-o duminică, a bătut la uşă Prinţesa. 
─ Săru’ mâna, cucoană! Am venit să-mi mai daţi şi 

mie ce vă lasă inima, Dumnezău să... 
─ Bine c-ai venit. Intră înăuntru, că este acasă şi 

soţul meu. O să-l cunoşti şi pe el, o întrerupe doamna 
Stamate. 

Prinţesa rămâne descumpănită auzind că este şi 
domnul acasă. 

─ Hai! Nu te ruşina, o îndemnă să intre. 
─ Săru’ mâna, boierule, îl salută cu sfială Prinţesa. 
─ Să trăieşti, fetiţo. Am auzit că eşti a celor cu şatra 

de la marginea oraşului. 
─ Da! A lui Ismail Ciurdaru. 
─ Câţi ani ai tu? 
─ Opt ani fac în toamnă, boierule. 
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─ Eşti la şcoală? 
─ Nu sunt. 
─ Ţi-ar plăcea să înveţi şi tu să scrii, să citeşti, să 

mergi la o şcoală aici în oraş, la un cartier mai aproape 
de şatră. 

─ Mi-ar plăcea, boierule, săru’ mâna, dar în curând 
plecăm de aici. 

─ Când plecaţi? 
─ Nu ştiu când, dar mult nu mai stăm. 
─ Unde mergeţi? 
─ În altă parte pe unde ai mei au găsit de lucru. 
─ Dacă ei pleacă, tu ai vrea să rămâi aici? 
─ De ce să rămân, boierule? 
─ Să mergi la şcoală, să înveţi carte cum învaţă toţi 

copiii, că şi aşa un an ai pierdut. 
─ Trebuia să fi mers de anul trecut când aveai şapte 

ani, intervine Zina Stamate. 
─ Ce fac fără ei, cucoană? Unde să rămân?întreabă 

Prinţesa nedumerită şi oarecum îngrijorată. 
─ La noi, răspund doamna şi domnul Stamate. 
Prinţesa stă gânditoare, neştiind ce să spună. 
─ Avem şcoală aici în cartier. Te-am înscrie în clasa 

I, ţi-am cumpăra uniformă, cărţi, caiete, tot ce-ţi trebuie, 
caută s-o convingă Eusebiu Stamate. 

─ Ai dormi aici, ai mânca aici, n-ai mai merge în 
cerşit. Ai fi ca şi fata noastră, că noi tot nu avem copii. 
Te-am iubi ca pe copilul nostru, doar ştii că noi două ne 
înţelegem bine, adaugă Zina Stamate. 

Prinţesei îi surâde această nouă situaţ ie,dar nu s-ar 
desprinde nici de-ai ei din şatră,unde s-a simţit iubită şi i-a 
iubit la fel, de aceea rămâne pe gânduri : „Aş sta în 
apartament, la căldură, dar n-aş mai putea privi scânteile 
focului din şatră, seara. Aş avea pe masă de toate, dar 
mi-ar fi dor de ciorba de urzici, lobodă şi dragavei şi de 
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mersul desculţă prin livezi ca să le culeg cu Izaura, Păun, 
Rozmarin. Unde voi cânta eu c-an şatră, cât mă ţine 
gura? În apartament? Să-l asurzesc pe boier şi pe 
cucoană? Să mă bată vecinii? Unde mă voi mai juca? 
Poate printre blocuri. Dar cu cine? Că Izaura, Rozmarin 
şi Păun pleacă. Cu copii din cartier mă voi juca. Or vrea 
să se joace cu mine? Se vor uita urât la început, dar am 
să mă port frumos cu ei până ne împrietenim. Va fi greu 
să învăţ? Ce dacă va fi greu că voi avea uniformă 
frumoasă şi fundiţe în păr cum am văzut la fetele de 
şcoală. Cucoana mă va îmbrăca frumos, dar nu-mi va 
părea rău după fustele de ţigancă? Tocmai acum să 
renunţ la fusta cu maci roşii care-mi place atât de mult? 
Renunţ, ca să nu-mi mai spună „cioară”, „pirandă”, dar-ar 
boala-n ei de copii naşparlii. Le-arăt eu lor când voi 
învăţa şi o s-ajung o mare doamnă. Dar ce mă fac cu 
Dedi şi cu ceilalţi din şatră dacă plec de la ei, că mă 
iubesc? Mă vor iubi şi domnul şi cucoana la fel? Mă vor 
iubi că d-aia vor să fiu fata lor şi ca fată a lor trebuie să 
mă iubească. Ce vor spune ai mei din şatră?” 

─ Ce zici? Vrei să stai la noi? Să fii fata noastră?o 
întrerupe Zina Stamate din visare. 

─ Ce vor zice ai mei? 
─ Prinţeso dragă, vrem să ştim întâi părerea ta, îi 

spune Zina. 
─ Dacă tu eşti de acord, noi vom sta şi cu ai tăi de 

vorbă, adaugă Eusebiu Stamate, că doar nu facem nimic 
fără să nu ne înţelegem unii cu alţii. 

─ Păi, eu vreau, boierule. 
─ Gândeşte-te bine, ca nu după aceea să întorci 

vorba. Ţi-am explicat că venind în familia noastră, nu ai 
decât de câştigat. 
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─ Da boierule, vreau!este hotărâtă Prinţesa, cu 
gândul că va lupta ca să ajungă cineva ca să poată să-i 
înfrunte pe naşparlii care au luat-o în derâdere. 

─ Dacă-i aşa, hai să ne-mbrăcăm să mergem cu 
fata la şatră, să vorbim cu ei, fiindcă avem multe lucruri 
de făcut şi trebuie să ne pregătim până nu pleacă. 

Până să se îmbrace, i-au dat Prinţesei să mănânce. 
─ Hai, stai aici la masă şi mănâncă până ne 

îmbrăcăm. 
─ Bogdaproste!cucoană. 
I-au pus şi în trăistuţă ce-a avut Zina la îndemână. 

Când au fost gata, au coborât, au urcat în maşina 
domnului Eusebiu şi s-au îndreptat spre şatră. 

Ajungând acolo, toţi s-au adunat miraţi şi când au 
văzut-o pe Prinţesa coborând cu cei doi au fost foarte 
îngrijoraţi. 

─ Auleu! Doamne păzeşte-mă!ce s-a întâmplat 
boierule?era mirată Rusalda. 

─ Prinţăso, ai făcut ceva rău?a întrebat-o Ismail. 
─ Prinţesa este o fată cuminte. Vrem să stăm de 

vorbă numai noi patru, a arătat  Eusebiu Stamate spre 
Rusalda şi Ismail.  

─ Poftiţi încoace! Ia adu nişte scăunele fă, Rusaldo! 
Voi duceţî-vă la joacă!  Vino să sărveşti cu nişte rachiu 
pe domnii,Dedi!împarte sarcinile Ismail. 

Stând pe scăunele şi servind toţi rachiu din ceştile 
de pământ, până şi Zina şi Eusebiu ca să nu facă 
atitudine aparte, ţiganii au aflat care era scopul vizitei. La 
început n-au fost de acord. 

─ Cum să ne dăm noi fata? O iubim atât dă mult, 
boierilor. Om fi noi ţâgani, dar avem şi noi inimă ca şi voi. 

─ Rămâneţi cu ceilalţi. 
─ Uitaţi-vă aici, le arată Ismail palma. Dacă rupi un 

dăşti, nu tă doare? Ba tă doare, rău tă doare, chiar dacă 
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îţi rămân ălălalte patru. Aşa ş-aici. Orcare din copii, dacă 
pleacă nă doare. 

─ Mai ales că Prinţăsa este cea mai mică şi ştiţi cum 
e, îl mai mic e ăl mai drag. 

─ Dacă o iubiţi atât de mult şi văd că o iubiţi, 
ascultaţi-mă ce vă spun. 

Eusebiu Stamate îşi începe pledoaria, arătându-le 
avantajele: dacă Prinţesa va fi înfiată de ei, va avea 
condiţii să înveţe, să ajungă şi ea cu pregătire, să 
muncească, să se realizeze în viaţă. N-ar fi mai bine să o 
ştie aşa, decât alătrui de ei cerşind, mutându-se dintr-un 
loc în altul. Adevărata iubire cere şi renunţare. Pentru 
binele ei, trebuie să renunţe la ea. În plus vor avea o grijă 
în minus, asumându-şi răspunderea doar pentru ceilalţi 
trei copiii ai lor. Până la urmă şi-au dat şi ei seama că 
este o adevărată şansă pentru Prinţesă de a trăi mai bine 
şi dacă o iubesc, n-au dreptul să-i răpească această 
şansă. 

─ Aşa-i, boierilor, dar Prinţăsa ce va zice când va 
afla? 

─ Nu veneam la voi, dacă Prinţesa n-ar fi fost de 
acord. Am stat mult cu ea de vorbă şi foarte greu am 
convins-o să se despartă de voi. Nu ne-am închipuit că 
vă iubeşte atât de mult. La început nici n-a vrut să audă 
de această propunere a noastră. 

─ Au mânca-o-ar muma, a început să plângă 
Rusalda, ce ne-om face fără tine? 

─ Prinţăso! Prinţăso! trebuie să-ţi iei zborul de la 
noi. Să-ţi ajute Dumnezău! Să zbori tot mai sus, tot mai 
sus, ca să trăieşti bine, chiar dacă ne frângi inima, că ne 
părăseşti, of!of!of!ofta Ismail cu lacrimi pe obraz. 

─ Deci sunteţi de acord? 
─ Ce să facem, boierule? Pentru binele ei o facem. 
─ Spunea Prinţesa că nu mai staţi mult pe-aici. 
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─ Am găsit de lucru în altă parte, mai spre Ardeal. 
─ Când plecaţi? 
─ Luna viitoare. 
─De aceea trebuie să mergem să facem formaităţile 

de înfiere. 
─ Să fie într-un ceas bun, închină cu ceştile de 

rachiu toţi patru. 
─ Să de Dumnezău şi Maica Precistă şi Domnul 

Iisus să fie bine, să aibă parte de-o viaţă frumoasă că şi 
merită fata asta, se roagă Rusalda cu mâinile întinse spre 
cer, gândindu-se la momentul când a cules-o de pe 
drum. 

─ Să fiţi sănătoşi! Ne mai întâlnim noi că trebuie 
făcute formalităţile. 

─ Cum zici mata, boierule. Mergeţi sănătoşi! 
S-au mai întâlnit, au mers împreună Ismail Ciurdaru 

şi Eusebiu Stamate la forurile în drept până s-a finalizat 
înfierea Prinţesei. 

─ Deci de acum Teofana, Prinţesa poate veni la noi. 
Înainte de încheierea actului de înfiere, Ismail le-a spus 
că pe Prinţesă o cheamă şi Teofana fără să le dezvăluie 
toată povestea fetei. 

─ V-aş ruga, boierule, s-o mai lăsaţi cu noi în şatră 
până plecăm. 

─ Bine. Nicio problemă. 
În familia Stamate, era multă bucurie. Zina îi aranja 

camera în care va locui Prinţesa. Niciodată n-o văzuse 
Eusebiu atât de fericită ca acum. 

─ Te bucuri, te bucuri, Zino? 
─ Cum să nu mă bucur, Sebi? Vom avea o familie 

adevărată. Să-ţi mai spun una; şi Dumnezeu ne va ajuta 
pentru binele pe care-l facem acestei fetiţe. 

─ Nu este un bine dezinteresat. Nu crezi? Noi am 
vrut să fie a noastră. 
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─ Acum nu exagera nici tu. Sper să fie totul bine. De 
ce se numeşte şi Teofana? 

─ Aşa mi-a spus Ismail. Nu l-am întrebat de ce, dar 
mi-a spus că are două nume şi că lor le-a plăcut s-o 
strige mai mult „Prinţesa”. 

În timpul acesta, în şatră, domnea tristeţea. Mai ales 
copiii, când au auzit despre ce e vorba, s-au revoltat. 

─ N-o dăm pe Prinţăsa. 
─ Prinţăsa este a noastră. 
─ Să-şi caute altă fată, dacă vor. 
─ Prinţăsa mea, Prinţăsa mea, cine-mi mai ţine de 

urât şi cine-mi mai cântă când voi toţi sunteţi plecaţi, se 
tânguia Dedi. 

─ Credeţi că nouă nu ne pare rău?le spune Ismail şi 
Rusalda. Noi am fost cei care am adus-o în şatră. Parcă o 
văd cât de amărâtă şi spăriată era şi mai mică decât 
acum. Şi dă când am adus-o,Dumnezău ne-a ajutat.Ne-au 
mers toate din plin, am câştigat şi-am adunat bani. În 
curând vom fi în stare să ne facem rost de-o casă. 

─ Acum dacă o daţi, Dumnezău iar vede şi vă va da 
năcazuri. 

─ Noi n-o alungăm, Doamne păză-ne! O dăm la mai 
bine. S-ajungă şi ea ceva şi-o să ne mulţămească atunci. 

─ Ţie nu-ţi pare rău, Prinţăso, că ne părăseşti?s-au 
adunat copiii în jurul Prinţesei care era buimăcită de 
această nouă schimbare. 

Prea o luaseră valurile vieţii şi-o izbiseră când de un 
mal când de altul. Prea fragedă era ca să înţeleagă toate 
acestea şi prea neputincioasă ca să poată face ceva. Se 
uita tăcută şi la unul şi la altul, care discutau situaţia ei cu 
gândul că iar va trebui s-o ia de la capăt, într-o altă 
familie, şi lacrimile  au început să-i curgă şiroaie pe 
obraz. 

─ Şi ei îi pare rău, teteo, se adresau copiii lui Ismail. 
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─ Gata! Ce s-a făcut nu se mai desface, oricât v-aţi 
smiorcăi voi şi asta pentru binele Prinţăsăi, s-a arătat 
dârz Ismail, deşi i se muiase inima de părere de rău. 

Prinţesa s-a autoîncurajat şi ea gândindu-se că va 
ajunge o doamnă ca să le arate „naşparliilor” ălora care o 
luau în derâdere cine este, şi-a şters lacrimile cu poala 
fustei largi de ţigancă la care în curând va trebui să 
renunţe, şi cât de dragi îi erau aceste fuste! 

─ Ia du-te, fă Rusaldo şi fă-ne ceva de-ale gurii că 
mă roade pe la lingurea. Pă voi nu? 

─ Of! Of! Mă duc, se scoală Rusalda alene şi cu 
durere în suflet îndreptându-se spre cort. 

Copiii care trec repede de la o stare la alta, încep să 
alerge să se joace antrenând-o şi pe Prinţesa. Ea era în 
centrul atenţiei acum, de aceea toţi o lasă să facă ce vrea 
în puţinul timp pe care-l va mai petrece în şatră. 

Peste câteva zile trebuia să vină domnul şi doamna 
Stamate s-o ia la ei, după care ţiganii trebuiau să plece 
cu şatra în altă parte. De aceea era mare forfotă. Pe de o 
parte îi aranjau hainele Prinţesei pe care trebuia să le 
îmbrace la plecare, pe de altă parte îşi adunau lucrurile 
cu care trebuiau să plece ei. Niciodată nu plecau cu 
părere de rău spre alte meleaguri, fiindcă viaţa nomadă 
era viaţa lor în acele timpuri. Azi lucrurile s-au schimbat. 
Romii sunt aşezaţi la casele lor, unii au locuri de muncă 
şi activitatea le este retribuită prin salarii, învaţă în şcoli, 
deşi sunt şi acum foarte mulţi neştiutori de carte şi fără 
certificate de naştere. Au posibilităţi de educare şi de 
realizare pe care nu le aveau în timpurile trecute. Sunt 
romi care au învăţat şi au devenit avocaţi, medici, 
muzicieni, ingineri, remarcându-se în diferte activităţi 
sociale. Politica statului nostru fiind astăzi alta decât cea 
din trecut, îi favorizează. S-au creat organizaţii pentru 
sprijinirea lor, cum este Fundaţia pentru etnia romă. 
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Romii au reprezentanţi în diferite organisme ale statului, 
char şi în Parlamentul ţării. Toate aceste aspecte, create 
odată cu dezvoltarea societăţii noastre, cu dezvoltarea 
vieţii politice bazate pe respectarea principiilor 
democratice dau posibilitate romilor de a se bucura de un 
alt mod de viaţă diferit de cel pe care l-au avut cu zeci de 
ani înainte. Pe plan internaţional există organizaţii care 
se ocupă de această etnie, cum este Forul European al 
Rromilor şi Minorităţilor. 

Din anul 1990 s-a creat Partida Romilor care luptă 
pentru cultura lor şi care s-a dovedit cea mai activă 
formaţie câştigătoare la categoria O.N.G.-urilor. Azi şi ei 
organizează spectacole şi emisiuni pe diferite posturi de 
televiziune cum procedează săptămânal „Caravana 
romilor” care a prezenat pe postul de televiziune OTV,  
prima gală V.I.P. a romilor şi alte emisiuni cu diferite teme 
ca: „Fără prejudecăţi”, „Sărut mâna, mamă!” sau 
concursuri ca „Tradiţie versus modernism” unde romii 
tradiţionali şi-au spus părerile lor  ca şi romii moderni, 
fiind antrenaţi şi unii şi alţii în a desena,  cânta, a 
răspunde la diferite întrebări de cultură generală, a juca, 
etc. Au organizat spectacole printre care este de 
remarcat cel care s-a desfăşurat în sala Parlamentului, 
unde alături de ei au participat invitaţi şi oficialităţi care nu 
fac parte din etnia romă. Cu aceste ocazii ştiu să-şi pună 
în valoare frumuseţea costumelor, a cântecului şi a 
dansului lor. 

Asemănător vechilor sfaturi ale bătrânilor din unele 
sate româneşti sunt organizaţi respectând o anumită 
ierarhie. Îşi aleg un bulibaşă, rege sau împărat de care 
trebuie să asculte cei din etnie. Se pare însă în legătură 
cu acest obicei opinia să li se schimbe, datorită gradului 
ridicat de cultură al unora dintre ei. Acest fapt îi face ca 
să aibă vederi mai largi, deosebite de cele de acum zeci 
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de ani. Pun mai mult accent pe educarea copiilor. Au 
ajuns la concluzia că nu au nevoie de regi şi de împăraţi, 
ci de studenţi, oameni capabili; nu aur, case, terenuri să 
obţină de mici, ci să aibă un suflet bogat. 

Scopul este să se realizeze mai întâi, nu să se 
căsătoreaacă şi să fie promişi unii altora din fragedă 
copilărie ca viitori soţi, când la 12-15 ani nici nu ştiu ce se 
întâmplă cu ei. 

Cei care au înţeles acest lucru îşi fac un viitor 
frumos. S-au dat exemple, în emisiunile organizate de 
Caravana romilor, de copii talentaţi care studiază pianul 
de mici, ţigani care uimesc prin talentul cântecelor lor 
publicul din oraşele mari ale Europei. Într-o emisiune se 
vorbea despre un băiat de 23 de ani care urmează acum 
liceul, fiindcă mama lui a murit, iar tatăl s-a recăsătorit 
luându-i şansa de a-şi fi făcut şcoala la timp. Acest băiat 
a iubit-o atât de mult pe mama lui încât este hotărât să 
scrie „O lacrimă pentru mama”. Un talent muzical din 
etnia romă avea în curs de apariţe albumul „Când joacă 
ţiganii roată”. 

Sunt doar câteva exemple care dovedesc 
schimbarea, încetul cu încetul, a concepţiei lor despre 
viaţă. 

Se bucură şi de libertatea de a se manifesta în ziua 
de 8 aprilie, Ziua Internaţională a Romilor. În această zi, 
în toate judeţele ţării care au o comunitate mai mare a 
etniei rome, se organizează spectacole la care participă 
romii şi nu numai. 

Câtă deosebire între viaţa lor de azi şi a ţiganilor de 
altădată care se deplasau cu cortul. Deci, dacă înainte 
vreme erau obişnuiţi a fi nomazi, era natural să nu-i 
afecteze părăsirea unui anumit loc. Probabil că se 
plictiseau să stea tot acolo, fiind învăţaţi cu schimbările. 
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Acum se simt legaţi de căminul lor oricât de modest ar fi 
el, de cei din jur. 

În cazul lui Izmail Ciurdaru chiar dacă erau învăţaţi 
cu mutatul de colo, colo, ca în acel timp, regretau totuşi 
plecarea, ştiind că Prinţesa nu va mai merge cu ei. 
          Simţeau un gol pe care n-aveau cum să-l umple şi 
cum ţiganii trăiesc intens orice sentiment de la dragoste 
până la ură şi răzbunare, este de înţeles frământarea din 
sufletele lor, de la cel mai mic până la cel mai mare din 
şatră. 

În ziua stabilită pentru plecarea Prinţesei din şatră şi 
din viaţa lor, toţi s-au trezit cu nopatea-n cap. Rusalda şi 
Dedi au spălat-o pe Prinţesa cu un săpun cumpărat 
anume de la prăvălie, din cap până în picioare, i-au dat 
hainele curate, fusta cu maci roşii. Era atât de frumuşică 
îmbrăcată curat şi pieptănată frumos. 

─ Acum chiar eşti ca o prinţăsă, au admirat-o toţi. 
Dedi a venit cu salba de galbeni pe care i-o dăruise 

la venirea în şatră şi pe care a păstrat-o înfăşurată într-o 
basma şi i-a legat-o la gât urându-i: 

─ Să-ţi aducă norocul pe care ni l-ai adus tu nouă, 
înzăcit şi-nsutit şi când te-o prinde dorul dă noi să-i 
zdrăngăni galbenii. Dumnezău să tă aibă în pază, 
Prinţăso, a sărutat-o plângând, legându-i salba la gât. 

Acea salbă, în acele timpuri, era o avere pe care 
Dedi i-a oferit-o cu voinţa tuturor din şatră. Gestul era 
dovada iubirii lor pentru Prinţesa. Stăteau în aşteptarea 
venirii domnului şi doamnei Stamate. O sfătuiau pe 
Prinţesa să fie ascultătoare, să nu-i supere pe boieri. 
Despre legătura pe care ar fi trebuit s-o mai ţină nu 
aveau nimic la îndemână. De scris nu ştiau să scrie 
nicicare, telefoane mobile nu se foloseau pe vremea 
aceea, nu ştiau precis locul unde se vor muta cu şatra, 
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nici când se vor întoarce. Cu alte cuvinte era o despărţire 
definitivă, legătura rămânând doar în sufletele lor. 

În această stare de incertitudine, apare şi 
autoturismul din care coboară domnul şi doamna 
Stamate. 

─ Săru’ mâna, boierule. Săru’mâna cucoană, îi 
întâmpină ei. 

─ Aţi pregătit-o pe Prinţesa? 
─ Am pregătit-o, boierule. 
─ Aţi făcut-o frumoasă, frumoasă!o admiră doamna 

Stamate. 
─  Dumnăzău a făcut-o frumoasă, cucoană. 
─ Uite, i-aţi pus şi salbă la gât. O adevărată 

ţigăncuşă, observă doamna Stamate. 
─ Iată ce e! Luaţi salba că voi aveţi nevoie de ea, nu 

noi, vrea să-i dezlege şnurul de la gâtul Prinţesei, domnul 
Stamate. 

─ Stai, boierule, săru’ mâna, se repede Dedi. Asta e 
salba ei şi dacă e a ei, a ei rămâne, or dacă ar fi rămas în 
şatră, or dacă pleacă. 

─ Măi, oameni buni, veţi avea greutăţi. Ziceţi că vă 
mutaţi cu şatra. Cine ştie ce întâmpinaţi acolo. Veţi avea 
nevoie de bani şi câte un galben din această splendidă 
salbă vă va salva. 

Adresarea cu „oameni buni” le-a picat la inimă 
ţiganilor şi şi-au dat seama că Prinţesa a ajuns la nişte 
boieri cu suflet, ceea ce i-a bucurat foarte mult. 

─ Cu greutăţile sântem învăţaţ, boierule, Prinţăsăi 
să-i meargă bine şi vom fi mulţămiţi. 

─ Păstraţi-vă salba, oameni buni! 
─ Astă salbă este norocul Prinţăsii, intervine Ismail. 
─ Cum norocul Prinţesei? 
─ Când i s-a dăruit, aşa a fost menită, să-i poarte 

noroc cât va trăi ca şi copiilor, copiilor ei. Ţâganii dacă 
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menesc ceva, rămâne menit. Dacă o luăm noi, nu ne 
foloseşte la nimic. Fie că o pierdem, fie că ne-o fură 
cineva. N-avem parte dă ea, le explică toate acestea 
Dedi. Este a fetei, a fetei rămâne. Numai ea să poate 
folosî dă ea, mâncate-aş. 

─ Încă una vă mai spunem, cucoană şi boierule. 
Fata e mică. Voi s-aveţi grijă dă salbă. Nu i-o daţ s-o 
poarte tot timpu’ ca s-o rupă copiii, s-o fure. Când o 
poartă în anumite zâle, să fiţ cu ochii pă ea. Ar fi păcat să 
nu să păstreză că noi le ţânem din tată-n fiu. 

─ Vom avea grijă, îi asigură domnul şi doamna 
Stamate. 

─ Hai să mergem, Prinţeso. 
Încep îmbrăţişările, pupăturile Prinţesei cu cei din 

şatră însoţite de lacrimi şi de urlete de durere care îi 
impresionează pe domnii Stamate. 

Când, cu greu, se desprinde Prinţesa de ei şi se 
urcă în autoturism, Eusebiu stamate le spune. 

─ Rămâneţi sănătoşi şi să vă meargă bine pe unde 
vă mutaţi cu şatra. 

─ Să v-audă Dumnezău, boierule. 
─ Când plecaţi? 
─ Poimâine. 
Autoturismul se pune în mişcare. Ţiganii îi fac 

Prinţesei semn de adio cu mâinile. 
─ S-aveţi grijă de Prinţăsa! S-aveţi grijă!continuă să 

strige toţi până ce autoturismul nu se mai vede. 
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O altă familie 
 

Când ajung acasă la familia Stamate, Prinţesa se 
simte ca picată din Lună. I se părea totul străin, deşi mai 
fusese pe aici când venea în cerşit. Îi plăcea atunci la 
Zina Stamate, că apartamentul arăta alt fel decât cortul în 
care trăia şi chiar îi plăcea să mai zăbovească, pentru a 
se simţi şi ea doamnă, chiar dacă numai pentru câteva 
clipe. 

Acum când era sigură că aici va vieţui, i se părea 
totul străin şi nu ştia ce să facă. Îndrăzneala şi într-un fel 
obrăznicia pe care le deprinsese din şatră o îndemnau să 
meargă prin încăperile apartamentului, să cerceteze 
curioasă, dar se gândea că poate boierilor nu le place şi 
nu dorea să dea cu bâta în baltă de la început.Aşa că s-a 
aşezat într-un colţ pe canapea şi stătea tăcută până 
boierii au luat bagajul din maşină şi i-au aranjat lucrurile 
Prinţesei în dulapul din camera ei. 

─ Prinţeso, ce eşti aşa tăcută? Vino să-ţi vezi 
camera şi cum ţi-am aranjat lucrurile tale, a îndemnat-o 
doamna Zina. 

─ Îţi place?a întrebat-o Eusebiu Stamate. 
─ Îmi place, boierule, săru’ mâna. 
─ Acum că eşti fata noastră n-o să ne mai spui 

„boierule” şi „cucoană”. 
─ Dar cum, boierule? 
─ Mamă, tată, sau cum ai vrea tu, intervine Zina, 

gândindu-se că prea mult îi cere dintr-o dată. 
Prinţesa se încăpăţânase de mică să nu spună 

„mamă” şi „tată” decât adevăraţilor părinţi. Cât o bătuse 
la cap Florica, mama vitregă şi nu reuşise. Nici cei din 
şatră cu toate că se purtaseră frumos cu ea n-o 
convinseseră să le spună „mamă” şi „tată”. Rusaldei îi 
spunea „muma Rusalda” şi lui Ismail „teteo Ismail”. 
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─ Cum ţi-ar plăcea să ne spui?  insistă Zina. 
─ „Mama Zina”, „tata Sebi”, răspunde Prinţesa după 

un timp de gândire. 
─ Mai bine aşa decât „cucoană” şi „boierule”, e de 

părere Sebi. 
În primele zile şi chiar săptămâni, Prinţesa a avut 

mult de furcă. Să renunţe la unele lucruri şi apucături, să-şi 
formeze noi deprinderi, să înveţe cum să vorbească 
politicos pentru a fi în ton cu noul ei mod de viaţă, pentru 
a nu-i face de ruşine pe noii ei părinţi. Noroc că era o fată 
inteligentă şi le prindea toate din zbor, cum s-ar spune, 
fără prea multă bătaie de cap. Cel mai greu s-a învăţat cu 
folosirea veceului şi cu spălatul dinţilor, ceea ce nu mai 
făcuse până acum. La Murgeni folosea veceul din curte, 
în şatră mergea după tufe, iar pe dinţi nu se spălase 
niciodată cu pastă şi periuţă, doar îşi clătea gura cu apă 
şi nici asta întotdeauna. 

Când i-a arătat prima dată cum să se spele pe dinţi, 
Zina a întrebat-o: 

─ Te-ai mai spălat vreodată aşa? 
─ Niciodată. 
─ Uită-te la mine, îşi freca Zina dinţii cu periuţa cu 

pastă. Acum spală-te şi tu. 
─ Au! zgârie periuţa asta. Nu pot. 
─ Freacă mai uşor că nu eşti învăţată. 
─ Tot zgârie şi pasta ustură. Au! Au! 
─ Hai, Prinţeso, continuă. Pasta are un gust 

răcoritor şi ţie ţi se pare că ustură, că nu eşti obişnuită. 
─ Naşpa!a aruncat Prinţesa periuţa după ce a 

terminat spălatul dinţilor. 
─ Ia deschide gura! Ce dinţi frumoşi ai acum şi cât 

de proaspătă ţi-e gura spălată, o încuraja Zina. Uită-te-n 
oglindă! Îţi place? 
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─ Da!răspunde Prinţesa nefiind convinsă, ca să n-o 
supere pe Zina. 

Încetul cu încetul s-a deprins cu toate şi toţi trei erau 
mulţumiţi de progresele Prinţesei. Apropiindu-se ziua 
deschiderii anului şcolar, i-au cumpărat uniformă, 
ghiozdan, cărţi, caiete, toate cele necesare pentru şcoală 
şi au înscris-o în clasa I, la şcoala din cartier. Interesant, 
că deşi în şatră Prinţesa trăise în libertinaj, îi plăcea 
disciplina din şcoală, munca după un anumit program. 
Acasă, de asemenea, trebuia să respecte un program în 
care erau incluse scularea, dejunul, orele de curs, 
prânzul, odihna, pregătirea temelor şi a lecţiilor, jocul, 
cuclcarea. Prinţesa se adaptase rapid acestor cerinţe, şi 
chiar îi plăcea, probabil şi datorită faptului că viaţa din 
şatră prin asprimea ei îi formase un caracter puternic. 
Învăţa foarte bine. De fapt era cu un an mai mare decât 
colegii ei care aveau şapte ani. În toţi anii, a fost 
premiantă ceea ce îi bucura nespus pe părinţii adoptivi 
care se lăudau cu ea. 

─ Vezi, Sebi, te-ndoiai s-o înfiem pe Prinţesa, 
zicând este ţigancă şi ea este o fată atât de cuminte şi de 
silitoare. 

─ Nu m-aşteptam la asta, Zina dragă. Mă gândeam 
că fiind ţigancă va avea apucăturile lor, nu-i va plăcea 
cartea. 

Ei nu ştiau originea adevărată a acestei fete şi n-o 
vor afla decât foarte târziu. Observaseră că Prinţesei îi 
plăcea să cânte. Când deja se obişnuise cu ei, cânta prin 
casă, afară la joacă. Învăţătoarea le spunea că este 
foarte talentată la muzică şi are o voce frumoasă. 
Aceleaşi aprecieri le-a făcut şi profesoara de muzică, 
atunci când Prinţesa a fost în clasele mai mari şi le-a 
sugerat părinţilor că ar fi bine ca fata să urmeze liceul de 
muzică, conservatorul, să-şi facă o carieră în domeniul 
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muzicii, pentru că ar fi păcat ca un asemenea talent să se 
piardă. 

─ De la ţiganii ei, a moştenit acest dar al cântecului, 
era de părere Sebi. 

─ Ai dreptate tu, că ţiganii sunt renumiţi prin 
cântecele şi jocurile lor cu nerv, adeverea Zina. 

─ Dacă te uiţi bine la ea, cu cât creşte, cu atât îţi dai 
seama că nu arată ca o ţigancă. Devine o fată frumoasă. 

─ Dar câte ţigănci nu sunt frumoase, chiar mai 
frumoase decât româncele noastre, era de părere Zina. 

─ Poate că tată-său va fi fost ţigan şi mamă-sa 
româncă, sau invers, se gândea Sebi. 

─ Ce-o fi fost, ce n-o fi fost, Dumnezeu ştie. E fata 
noastră frumoasă, cuminte, deşteaptă, să fie sănătoasă, 
că ne putem mândri cu ea. 

Pe lângă rezultatele bune la învăţătură, Prinţesa se 
remarcă şi la celelalte activităţi, mai ales când ajunsese 
la liceul de muzică. Făcea parte din corul şcolii, din 
echipa de dansuri. Îi plăcea să joace rolul de ţigancă şi 
căuta asemenea prilejuri. Se îmbrăca în fusta ei de 
ţigancă cu maci roşii, pe care Zina a mai lungit-o, că 
Prinţesa crescuse, îşi împletea părul galben ca spicul de 
grâu copt cu bănuţi şi panglici roşii aşa cum plecase cu 
câţiva ani în urmă din şatră, îşi punea uneori basmaua cu 
flori roşii legată cum obişnuia ţigăncile, alteori nu şi-o mai 
punea, cu salba la gât dăruită de Dedi şi cu picioarele 
desculţe şi ieşea pe scenă dându-i gata pe spectatori. 
Înainte de a începe jocul sau de a cânta, zdrăngănea 
galbenii salbei cum o învăţase Dedi când a părăsit şatra. 
Boabele de lacrimi ivite în ochi le zdrobea cu înverşunare 
ca să-şi potolească dorul de cei din şatră şi tristeţea din 
sufletul ei, simţindu-se ca o frunză pe aripa hazardului. 
Atunci ca un fel de înfruntare a hazardului juca sau cânta 
cu toată pasiunea, cu o adevărată patimă ţigănească. 



  

 82 

Aplauzele nu mai conteneau, mai ales când cânta în 
limba ţigănească. Toţi se minunau cum o asemenea 
elevă interpretează rolurile ca o ţigancă neoaşă, fiindcă 
nu cunoşteau secretul vieţii ei. 

Dacă până acum nu prea luaseră în serios viitorul 
Prinţesei, părinţii ei se cam convinseseră că este făcută 
pentru o carieră muzicală. Profesorii, diriginta, 
directoarea, toţi o apreciau pe Prinţesa pentru talentul ei. 
Avea înclinaţie spre muzică şi gata. Îi sfătuiau pe părinţi 
să-i creeze condiţiile necesare pentru o asemnea carieră. 
Înclinaţia spre muzică o vedeau şi ei, deşi se 
încăpăţânau s-o facă doctoriţă. Au fost multe discuţii pe 
tema aceasta în familie. 

─ Ce-i trebuie ei muzică?se întreba Sebi. 
─ Dacă asta-i place? 
─ Să devină cântăreaţă, artistă, să se deplaseze din 

loc în loc cu diferite spectacole, ca ţiganul cu cortul, 
afirma Sebi. 

─ He!he! Păi asta a făcut-o cu şatra de când era 
mică. 

─ Bine, bine, Zina, dar nu e cazul ca măcar acum să 
ducă şi ea o viaţă liniştită? 

─ Dacă asta-i place, ce te bagi tu? 
─ Nu ştiu de ce voi femeile sunteţi prăpăstioase, se 

necăjea Sebi văzând că Zina este de partea Prinţesei. 
Altă dată în astfel de discuţii o atrăgea şi pe 

Prinţesa. 
─ Prinţesa, de ce te duci mereu la colega aia a ta?o 

întreabă într-o zi Eusebiu. 
─ La cine? La Teodora? 
─ Da! 
─ Ca să cânt la pian. Ca să fac exerciţii. Cântă ea, 

cânt şi eu, cântăm amândouă deodată după partituri, 
cum ni se cere la şcoală. 
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─ Îţi place chiar atât de mult să cânţi? 
─ Îmi place foarte mult şi nu te mint, tata Sebi. De 

mică mi-a plăcut să cânt. 
─ Doctoriţă nu ţi-ar fi plăcut, cum am dorit eu să fii? 
─ Nu, tata Sebi, nu mi-ar fi plăcut. Să stau printre 

bolnavi? Mi-e milă de ei. Nu mi-ar fi plăcut. 
─ Poate câştigi mai mulţi bani. 
─ Chiar să cânt pe gratis şi la muzică tot nu renunţ. 
─ Ai auzit-o Sebi, a intervenit Zina care ascultase 

discuţia lor. Împacă-te cu gândul că Prinţesa noastră va 
face o carieră frumoasă muzicală. 

─ Cât mi-aş fi dorit o doctoriţă în casă! 
─ Ptiu pe limbă! Tata Sebi, să n-ai nevoie de doctori 

în casă. Ha!ha!ha! să fii sănătos tun, îl mângâia Prinţesa 
care se familiarizase de-a binele cu ei. 

─ Dacă vreţi voi aşa, aşa să fie, se consola Sebi. Va 
trebui să-ţi fac rost de un pian. 

─ Da!sare Prinţesa veselă şi-l îmbrăţişează pe 
Eusebiu. 

─ Ştiu o doamnă în vârstă care are un pian în bună 
stare şi care vrea să-l vândă. 

─ De doamna Stănculescu este vorba?întreabă 
Zina. 

─ Da ea. 
─ Să mergem, să-l vedem, dacă nu l-o fi vândut. 
Câteva zile s-au interesat de acest pian, au negociat 

cu doamna în cauză, au plătit o parte din bani rămânând 
ca în următoarele luni să-l achite. 

În una din zile, când a venit Prinţesa acasă, pianul 
era deja în camera ei. S-a bucurat, i-a sărutat pe părinţii 
ei şi le-a mulţumit. Nici nu şi-a dat uniforma jos şi a 
început să cânte. 
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Zina şi Sebi care nu se aşteptau la asemenea 
performanţă au rămas încântaţi şi au sărutat-o şi ei. 
Acum tot mai multă dragoste îi unea. 

De aici înainte era numai cântec şi voie bună în 
casa lor. Vecinii nu se alarmau că-i deranjează, ba chiar 
le plăcea să audă melodii cântate la pian. De fapt şi 
Prinţesa după cum au sfătuit-o părinţii, respecta orele de 
odihnă după masa, orele de culcare seara şi atunci nu 
cânta. Totul a mers bine până când fiind în anul I la 
Conservator, a avut de furcă din cauza unui băiat student 
la matematică ce nu de mult se mutase în blocul alăturat 
blocului în care locuiau ei. Era singurul pe care îl deranja 
muzica şi vocalizele Prinţesei. În toamnă, după începerea 
anului şcolar, a suportat el cât a suportat, dar în iarnă, 
când se pregătea pentru sesiunea de examene din 
ianuarie, n-a mai răbdat. 

Într-o zi, când Prinţesa a început să cânte,a ieşit 
afară s-o atenţioneze să tacă. Neştiind cum o cheamă şi 
nici la ce apartament stă, a format nişte cocoloaşe de 
zăpadă şi a dat în fereastra apartamentului de unde se-
auzea muzica. 

─ Ce vrei mă? l-a întrebat Prinţesa deschizând 
furioasă fereastra. 

─ Termină cu cântatul, că deranjezi lumea, nebuno. 
─ Nebunule! Caramba!a închis fereastra continuând 

să cânte. 
Studentul s-a înfuriat şi din nou a aruncat cu bulgări 

în fereastră. 
 ─ Tu ai auzit să încetezi, că de vin la tine bucăţi te 

fac. 
În timpul acesta, fiindcă n-avea altceva la îndemână, 

Prinţesa a luat mandarinele de pe masă şi a aruncat în 
el, cu una atingându-l zdravăn. 

─ Mama ta de fată! 
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─ Mama ta de băiat! 
─ Tu pe mine mă-njuri, demento? 
─ Tu pe mine mă-njuri, dementule? Ha! ha! ha!râdea 

Prinţesa cu poftă şi a mai aruncat cu mandarine până l-a 
nimerit. 

Acel râs cristalin al fetei, figura ei, faptul că-l bătuse 
cu mandarine, au risipit revolta care-l cuprinsese şi a 
plecat dând din cap şi spunându-şi „Ce figură”. A doua zi, 
cam pe la aceeaşi oră, Prinţesa şi-a început programul. 
Studentul iar a venit şi a aruncat cu bulgări în geam. 

─ De ce mă deranjezi măi, ce tot vrei?arunca de data 
aceasta cu nuci Prinţesa, că nu mai avea mandarine. 

─ Tu mă deranjezi, căpoaso! 
─ Pe ceilalţi nu-i deranjez, căposule? Pe ceilalţi nu-i 

deranjez? 
─ Eu am de-nvăţat, deşteapto! 
─ Şi eu am de învăţat, deşteptule! 
─ Să zdrăngăni la pian şi să urli ca o apucată. 
─ Da, apucatule! Caramba!i-a închis fereastra. 
Studentul şi-a cules nucile cu care-l bătuse Prinţesa, 

cum procedase şi cu mandarinele şi a plecat. Până seara 
târziu a putut învăţa în linişte. Începea să-i placă 
hârjoneala cu Prinţesa. De aceea de câte ori o auzea 
cântând, îi dădea cu bulgări în geam. 

A fost fugărit cu mere, cu prune, cu banane, cu ce 
fructe avea Prinţesa. El le aduna încet, le punea în 
buzunare, în vreo pungă, mânca din ele să-i facă în ciudă 
Prinţesei. 

─ Ah!ce bune sunt! Mulţumesc! În loc să le mănânci, 
le-ai aruncat, toanto! 

─ Tontule! 
─ Fir-ai tu să fii de fată, pe mine mă faci tont? 
─ Fir-ai tu să fii de băiat, mă faci pe mine toantă? 
─ Imiţi ca maimuţele, maimuţă! 
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─ Maimuţoiule, îi trânteşte fereastra Prinţesa 
încheind dialogul. 

Studentul rămâne pe loc aşteptând să mai apară 
Prinţesa cu care ar fi dorit să mai dialogheze în termenii 
aceştia pe pas de război. 

Odată a venit la el un bun prieten şi coleg de an să 
vadă cum stă cu învăţatul. Acesta îşi adusese şi prietena 
cu el. 

─ Ia loc Doina şi tu Dane, i-a invitat studentul. 
─ Mai ai mult de învăţat, Cezar?l-au întrebat ei? 
─ Mai am mă frete-meu, dar nu prea am linişte. 
─ De ce? 
─ Este o puştoaică aici, cred că-i studentă la 

conservator care tot timpul cântă. 
─ Să fii bucuros, că alţii nu pot învăţa decât pe 

muzică. 
─ Dar eu nu sunt unul din aceia. 
─ Nu cântă frumos? 
─ N-aş spune că nu, dar nu mă pot concentra mai 

ales când începe vocalizele. 
Vorbeşte cu ea că va înţelege şi nu va mai cânta 

când înveţi. 
─ Vorbesc, dar avem un stil aparte de a comunica. 
─ Cum? 
─ Eu o bat cu bulgări, ea cu mere, pere, nuci, prune, 

mandarine, ce are la îndemână, pe care le culeg din 
zăpadă şi le mănânc făcându-i în ciudă. 

─ Înseamnă că dragostea vă cam prinde în mreje? 
─ Ce dragoste? Că ne adresăm unul altuia toate 

preiorativele din lume: nebună, toantă, maimuţă, afurisită, 
căpoasă şi câte şi mai câte... 

─ Şi ce zice? 
─ Mi le-ntoarce la fix: nebun, tont, maimuţoi, afurisit, 

căpos. 
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─ Ha! Ha! Ha! Ai dat de dracu! Nu se lasă păgubaşă. 
─ Şi totuşi îmi place acest fel al nostru de a 

comunica. 
─ Pentru că este ieşit din comun. 
─ Cum o cheamă? 
─ Păi asta-i, că nu ştiu nimic despre ea. De fapt nu 

sunt venit demult în cartier. Am să-i spun Doremi pentru 
că este ahtiată după muzică. 

A doua zi studentul s-a dus în dreptul ferestrei 
Prinţesei şi a început să strige: 

─ Doremi! Doremi! Doremi! Dar pentru că nu a 
răspuns, fiindcă fata îşi făcea vocalizele, a aruncat iar cu 
bulgări în geam. 

─ Ce tot ai cu mine de mă întrerupi mereu? 
─ Doremi! Nu da!căuta s-o oprească pe Prinţesa 

care deja avea nişte fructe gata să le arunce spre el. 
Doremi, vreu să-ţi spun ceva! 

  ─ Nu mă cheamă Doremi. Dacă ai ceva să-mi spui, 
spune-mi la ce ore înveţi tu? 

─ Îţi pasă de mine? 
─ Văzuşi! Nu-mi pasă, dar trebuie să-mi fac 

programul după tine ca să mă laşi în pace, nebunule. 
─ Cum te cheamă, Doremi? 
─ Spune-mi, când înveţi? 
─ Doremi! Cumte cheamă? Cum te cheamă? 
─ Fir-ar tu să fii! Ce mă tot sâcâi, că de vin la tine îţi 

răsucesc gâtul ca la pui, uite aşa, îi arată furioasă 
Prinţesa, cum l-ar răsuci. 

─ Şi eu îţi smulg părul ăla din cap, păcat că este 
frumos, de nu-ţi mai las un fir, uite aşa, îi arată studentul 
cum l-ar smulge, sălbatico! Vino jos să-ţi spun programul, 
că n-o să-l spun să m-audă toată lumea! Te aştept jos, 
mai apucă să spună până Prinţesa nu trâteşte fereastra. 
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N-a aşteptat prea mult, că Prinţesa a coborât 
îmbrăcată sumar cum era prin casă. 

─ Apropiindu-se de el, a constatat că este o fată 
frumoasă. 

─ Vai, Doremi, Doremi, sau cum te-o fi chemând, nu 
ţi-ai luat un pulovăr pe tine. Nu vezi ce frig este?o ia sub 
paltonul lui în timp ce fata caută să se depărteze. 

─ Nu-ţi fac nimic, încăpăţânat-o. Stai aşa, o strânge 
la piept cu paltonul lui. Vrei să răceşti, să te îmbolnăveşti 
şi să-mi scoţi ochii că din cauza mea n-ai putut face 
vocalize? Prinţesa acceptă gestul lui, mai ales că-i plăcea 
căldura protectoare oferită de student. 

─ Cum te cheamă? 
─ Pentru asta m-ai chemat? 
─ Şi pentru asta. Când doi oameni se văd pentru 

prima dată nu se recomandă? Eu mă numesc Cezar, nu 
nebunul, tontul, căposul,etc. ci pur şi simplu Cezar. Sunt 
student în anul III la Matematică. Ţi-o spun nu ca să mă 
laud, dar cred că aşa este frumos să ştii nişte lucruri 
despre mine. Nu sunt venit de mult timp în cartier, dar îmi 
place că locuiesc aici. Pe tine cum te cheamă? 

─ ?! 
În timp ce Prinţesa tace, studentul este atras de 

chipul ei care se îmbujorase. 
─ Pe cât de căpoasă eşti, pe atât arăţi de frumoasă, 

fată cu gropiţe în obraji. O strânge şi mai tare la piept pe 
Prinţesa care caută să se elibereze. 

─ Nu-ţi dau drumul până nu-mi spui cum te cheamă. 
─ Teofana, se hotărăşte să-i spună Prinţesa fiind în 

aceeaşi încurcătură de fiecare dată când era întrebată. 
Uneori le spunea că numele ei este „Teofana”, altora 

că este „Prinţesa” şi uneori le spunea ambele nume. 
Chiar şi părinţii o strigau când „Teofana”, alteori 
„Prinţesa”. 
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─ Am înţeles că eşti studentă, desigur la 
Conservator. În ce an eşti? 

─ În anul I, devine mai comunicativă Prinţesa. 
─ Puştoaico! 
─ Tare grozav te crezi. Spune-mi odată care este 

programul tău de învăţat. 
─ De la 16 la 21. 
─ Zău? Şi mie ce timp îmi rămâne?trece pe pas de 

război Prinţesa. 
─ Restul! 
─ Care restul, Cezar? Care restul? 
Încântat că i-a rostit numele şi de asemnea încântat 

de frumuseţea chipului ei accentuată de revolta 
interioară, Cezar o strânge tare la piept adunând strâns 
pulpanele cojocului, gata, gata s-o sărute. 

Nu reuşeşte, că Prinţesa intuind intenţia lui Cezar, se 
desprinde din îmbrăţişarea lui. 

─ Teofana, nu te supăra! 
─ Cum să nu mă supăr? Pot cânta înainte de ora 16 

când nici n-am ajuns bine de la şcoală? Sau să cânt 
după ora 21 când lumea se pregăteşte de culcare? Eu 
am zis că ne înţelegem, egoistule, dar cu tine nu se 
poate sta de vorbă. 

─ Ba se poate sta, Teofana, că de aceea te-am 
chemat jos. Eu am exagerat. Am vrut să te necăjesc 
puţin, că-mi place când te-nfurii. Hai să discutăm serios, 
o ia sub cojocul lui din nou. 

Mai glumind, mai ironizându-se reciproc, pentru că 
se obişnuiseră cu aşa ceva, au căzut de acord în care 
ore din zi să exerseze Prinţesa pentru a nu mai deranja 
pe nimeni. 

─ Acum cred că eşti mulţumit. Să nu dea dracu’ să 
mă mai bulgăreşti în fereastră că nu ştiu ce-ţi fac. 
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─ Ce-mi faci?o strânge tare la pieptul lui, plăcerea 
gestului simţind-o deopotrivă amândoi. 

─ Hai, lasă-mă să plec că am de exersat. 
─ Dacă-mi răspunzi la o întrebare, o strânge şi mai 

tare în braţe. 
─ Hai, spune odată şi lasă-mă, îl priveşte atentă în 

ochi. 
─ Fată, cu gropiţe în obraji, vrei să fim prieteni? 
Prinţesa îl mai priveşte un timp în ochi, apoi îi închide 

gândindu-se. 
─ Nu închide ochii ăia frumoşi şi răspunde-mi! 
─ Mai vedem noi. Hai, acum lasă-mă să plec. 
─ Ciau! Îşi desprinde încetul cu încetul braţele care o 

ţineau strâns pe Prinţesa, deşi ar fi vrut s-o mai reţină şi 
nu-i venea să creadă câtă plăcere îi stârnise acum în 
inima lui „arţăgoasa” de ieri. 

─ Teofana, aştept cu nerăbdare răspunsul tău, o 
urmăreşte cu privirea cum ea aleargă, depărtându-se, 
„fată cu cu gropiţe în obraji” îşi spune în gând. 

─ Ai răbdare, Cezar! Ciau! îi face ea cu mâna. 
Această întâlnire adusese o schimbare în firea ei. Abia 
aştepta să se destăinuie cuiva. Zina a văzut-o că era 
veselă şi făcea vocalizele cu atâta pasiune ceea ce nu se 
întâmplase până acum. 

─ Eşti tare fericită azi. Ce s-a întâmplat?e curioasă 
Zina. 

─ Vino, să nu ne-audă tata Sebi. 
S-au retras în bucătărie. 
─ Mama Zina, te rog să nu spui la nimeni! 
─ Zii, că mă faci curioasă. 
─ Am discutat cu un student. 
─Şi este drăguţ studentul? 
─ E frumuşel. 
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─ Sper că nu e ăla care îmi spuneai că tot te sâcâie 
că-l deranjezi. 

─ Ba chiar el e! Nu este atât de afurisit cum l-am 
crezut. Ne-am fixat programul unul după altul ca să nu-l 
deranjez de la învăţat. 

─ Deci v-aţi împăcat. 
─ Ne-am ciondănit şi ne vom mai ciondăni,dar ne-am 

împăcat şi sunt foarte, foarte bucuroasă, aaa, aaa, aaaa, 
începe vocalizele foarte veselă. 

─ Bată-te norocu’ să te bată, Prinţeso, o lasă Zina să 
facă vocalizele şi pleacă la treburile ei. 

Când s-a întâlnit cu prietena ei Dana i-a povestit şi 
mai amănunţit. 

─ ....pornisem să mă iau la harţă cu el, cum îmi este 
firea, că mă întrerupsese din exerciţii, şi cum îi este şi lui 
firea, când colo, el m-a luat în braţe sub cojoc. 

─ Minţi! 
─ Zău! Nu m-aşteptam, aşa că nici n-am reacţionat. 
─ De ce a făcut asta? 
─ Plecasem afară repede, fără să-mi iau ceva pe 

mine, şi el când m-a văzut, m-a băgat sub cojoc. Era atât 
de cald la pieptul lui? 

─ Şi ţie-ţi plăcea. 
─ Mă strângea şi mă simţeam atât de bine, dar nu 

mă arătam. 
─ Şi lui i-a plăcut. 
─ Dacă nu i-ar fi plăcut nu m-ar fi ţinut tot timpul în 

braţe sub cojoc şi nu m-ar fi tot strâns. 
─ Să ştii că s-a îndrăgostit de tine. 
─ Crezi? Mi-a spus că pe cât sunt de căpoasă, pe 

atât sunt de frumoasă. 
─ Nu te-a sărutat? 
─ A încercat de câteva ori, dar eu mă smulgeam din 

braţe şi n-a reuşit. 
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Cam aceleaşi comentarii le-a avut şi Cezar cu 
colegul şi prietenul lui Dan când a venit să-i ceară nişte 
cursuri. 

─ Înveţi de zor, i-a spus Dan găsindu-l la studiu. 
─ Mai am puţin fate-meu şi intrăm în sesiune. Eu 

trebuie să învăţ cât timp am linşte, până nu începe 
Doremi, adică Teeofana cu programul ei. 

─ Fata despre care-mi vorbeai că te asurzeşte cu 
vocalizele? O cheamă Teofana? 

─ Aia. Am avut o discuţie serioasă cu ea şi ne-am 
fixat programul de învăţare de comun acord. 

─ Mă mir că a acceptat, după cât de căpoasă mi-ai 
spus că este. 

─ Ideea a fost a ei. Mi-am dat seama că n-are suflet 
rău şi că este o fată frumoasă, cât timp am ţinut-o în 
braţe. 

─ Cum ai ţinut-o în braţe aşa dintr-o dată? 
─ Când a venit afară să discutăm, era îmbrăcată 

sumar ca prin casă şi era un frig foarte tare. S-o fi lăsat 
să dârdie? Am luat-o sub cojocul meu. 

─ A acceptat? 
─ N-avea încotro. Discutând în poziţia aceasta, m-au 

atras gropiţele din obrajii ei, părul de o culoare minunată 
şi nişte buze atât de catifelate şi de frumos arcuite! 

─ Ai sărutat-o cumva? 
─ Am încercat, dar este foarte alunecoasă. Nu mi-a 

mers. 
─ Ha! Ha! Cezar, Cezar, ai grijă să nu-ţi pierzi capul 

înainte de sesiune. 
─ Acum pot învăţa în linişte. 
Într-adevăr nu mai era deranjat de Teofana, în timpul 

în care învăţa cursurile, dar gândul tot îi fugea din când în 
când la „arţăgoasa”. Atunci făcea o pauză şi se uita pe 
fereastră. Într-un asemenea moment într-o zi o zăreşte 
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pe Teofana îmbrăcată sportiv îndepărtându-se spre 
parcul din apropiere, în pas alergător. O mai văzuse el 
antrenându-se şi altă dată. Se gândeşte că un asemenea 
antrenament i-ar prinde bine şi lui. Se echipează şi fuga 
spre parc. Zărind-o pe Teofana, o strigă: 

─ Teofana, Teofana, stai puţin! 
Teofana se opreşte din alergat şi văzându-l este 

surprinsă. 
─ Ce cauţi, Cezar, la ora asta aici? 
─ Am venit să iau şi eu o gură de aer. 
─ Când ţi-e programul tău de învăţat? 
Cezar ca să se joace aruncă cu bulgări de zăpadă în 

faţă. 
─ Lasă-mă în pace şi pleacă de aici. 
Cezar, continuând cu bulgăreala, o înfurie pe 

Teofana şi încep să se bată cu zăpadă, el râzând, e 
furioasă, până când un bulgăre de-al Teofanei îl 
nimereşte în faţă. 

─ Stai, că-ţi arăt eu ţie, sălbatico, o fugăreşte până o 
prinde simţind plăcerea să o frece cu zăpadă pe obrajii 
cu gropiţe, în timp ce ea caută să scape. 

─ Pisică sălbatică ce eşti! 
─ Mrrr! Mrrr!mârâie ca o pisică Teofana, înlănţuită de 

braţele lui Cezar ca să-l sâcâie. 
În momentul acesta, Cezar îşi lasă privirea de la 

obraji cu gropiţe ai fetei, îmbujoraţi de ger, de alergat şi 
de frecat cu zăpadă spre buzele-i fragede şi catifelate, la 
care le râvnea demult, o strânge tare în braţe şi dintr-o 
dată i le acoperă cu un lung sărut neaşteptat care, 
stârneşte în cei doi cea mai plăcută plăcere. Sub fiorul 
dragostei inimile lor se încălzesc, făcând-o pe Teofana să 
cedeze din încăpăţânare lăsându-se purtată de un 
sentiment puternic, frumos, ce o animă pe care nici ea 
nu-l înţelege pe deplin şi pe care se preface că nu-l 
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trăieşte. Cezar, stpânit de plăcerea sărutului, o strânge şi 
mai tare în braţe şi o sărută, o sărută până când fata se 
desprinde din braţele lui. 

─ Trădătorule!este profund impresionată şi în acelaşi 
timp buimăcită de cele întâmplate fiind luată fără veste. 

─ De ce sunt trădător? 
─ Fiindcă m-ai sărutat trădându-ţi iubita. 
─ Ha! Ha! Ha!râde cu poftă Cezar ţinând-o de mână 

pe Teofana. Care iubită? 
─ Pe fata aia  cu care tot umbli, dându-i buchete de 

flori. 
─ A! Mai urmărit deci. Eşti geloasă? 
─ Nu te-am urmărit. Ce, te crezi grozav că lumea se 

uită după tine. Am văzut fără să vreau. 
─ Când m-ai văzut? 
─ Mai demult. 
─ Păi, vezi? De când nu mai sunt cu ea, e vreme 

lungă. 
─ I-ai dat papucii  c-aşa sunteţi voi.Atunci ai sărutat-o 

pe ea, azi m-ai sărutat pe mine, mâine săruţi pe alta şi tot 
aşa. 

─ Ea mi-a dat papucii. 
─ Ha! Ha! Ha! Măcar eşti sincer. Bine ţi-a făcut, că 

meriţi. 
─ Dacă vrei să ştii sunt foarte bucuros că sunt liber. 

Tu n-o cunoşti... 
─ Nu vreau să ştiu amănunte, fiindcă nu mă 

interesează, îl întrerupe intuind că vrea să-i comunice 
anumite fapte legate de fosta lui prietenă sau iubită. Te 
rog du-te să înveţi, că eu peste o jumătate de oră îmi 
încep exerciţiile. Du-te, n-auzi?insistă Teofana. 

─ N-aş mai pleca de-aici. 
─ Hai, caramba!apelează la vocabularul din şatră ea 

să-l determine să plece. 
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─ Ciau! Ne-ntâlnim mâine. 
─ Ciau!îşi continuă alergarea Teofana cu cea mai 

bună dispoziţie. 
Cezar aleargă fericit spre casă. Cum ajunge, îşi 

continuă studiul şi-şi impune să se concentreze ca să 
termine ceea ce-şi propusese pentru ziua aceea, până nu 
începe Teofana exerciţiile. Când era aproape gata aude 
pianul. Cu gândul că va continua să mai înveţe mai pe 
seară, târziu, se aşeză pe canapea la orizontal şi în 
melodiile partiturilor cântate de Teofana retrăieşte fiecare 
moment al reîntâlnirii cu fata pe care reuşise s-o sărute. 
„Când am frecat-o pe obraji, am observat o bucurie 
copilărească ce-i lumina ochii ei frumoşi şi când am 
strâns-o în braţe am fost tulburat de căldura corpului ei, 
dar ce m-a tulburat mai mult a fost farmecul buzelor, încât 
n-am rezistat ca să nu o sărut. În acel moment, am simţit 
deopotrivă amândoi, poate eu mai mult decât ea, 
contopirea glasului inimilor noastre. Am simţit-o atât de 
aproape de sufletul meu, atât de caldă, atât de dulce pe 
arţăgoasa asta de fată. A fost sublim! Sunt atât de fericit! 
Sunt.....continua cu visarea lui amplificată de melodiile 
cântate de fata care-i stârnise sentimente frumoase, 
bucuria de atrăi; poate aşa se manifesta dragostea. 

Se ducea acum zilnic în parc, în orele de pauză ale 
Teofanei, când ştia că ea se antrenează, dar în orele de 
studiu ale lui, motiv pentru care era luaqt la rost. 

─ Cezar, sunt orele tale de studiu. De ce nu înveţi? 
─ Ies şi eu puţin la aer, să alerg. 
─ Poţi s-o faci după aceea. 
─ De unul singur? Aşa suntem amândoi, se alătură 

alergând împreună. 
─ Eu cum alerg?şi mă simt destul de bine. 
─ Eu nu mă simt fericit şi nici nu pot învăţa, dacă nu 

primesc ce este al Cezarului. 
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─ Canci!revine Teofana la vocabularul din şatră şi se 
depărtează fugind, ştiind la ce făcea aluzie studentul. El 
aleargă, o ajunge, o prinde, o îmbrăţişează în timp ce ea 
râde amuzându-se şi-o sărută lung simţindu-i buzele 
calde şi fragede. 

În acel moment au simţit din nou fiorul dragostei care 
le încălzea inimile provocându-le o nespusă plăcere. 

─ Dacă n-ai vrut să dai Cezarului ce i se cuvine, a 
luat singur, zâmbea afectuos Cezar. Sâc! Sâc! 

─ Caramba! Obraznicule, îşi continuă alergarea 
Teofana vioaie şi însufleţită de dragoste. 

─ Pe cât ţi-e gura de păcătoasă, pe atât de dulci îţi 
sunt buzele. 

─ Neruşinatule!se depărtează tot mai mult Teofana 
─ Şi calde şi catifelate! 
─ Ciau! Ciau! îi strigă să-l determine să plece, deşi în 

străfundul ei recunoştea cât de plăcut sărută Cezar şi 
câtă fericire simte în acel moment, fericire pe care nu 
voia s-o mărturisească. 

─ Şi proaspete şi fragede! şi.... continuă cu toate 
atributele care-i vin în minte şi care-i încălzesc inima, pe 
care Teofana de-abia le mai aude, că ajunsese la capătul 
aleei. 

Când au intrat în sesiune, aceste întâlniri au fost 
întrerupte dar ei nu încetau să-şi mărturisească 
sentimentele prietenilor. 

Pe Cezar îl stârnea la stfel de discuţii Dan, de câte 
ori se întâlneau ca să înveţe împreună. 

─ Să ne grăbim cu exerciţiile până nu începe pianul. 
─ Are şi ea de învăţat nu numai de exersat. 
─ Cum vă mai înţelegeţi? 
─ Ca şoarecele cu pisica, dar simt că dragostea 

pluteşte deasupra noastră. 
─ Te-a dat gata. 
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─ Este atât de plăcută! Lângă ea mă simt minunat. 
Acum când cu sesiunea, pentru că ne vedem foarte rar, 
îmi lipseşte mult, mult de tot. Mi-e dor s-o sărut. 

─ V-aţi sărutat? 
─ A! Da! Ţi-am spus că este foarte alunecoasă, dar 

am prins-o, cum s-ar spune, pe un pas greşit şi prin 
surprindere am sărutat-o. Are nişte buze atât de 
catifelate, de.... 

─ Nu mai spune că m-apucă şi pe mine dorul de 
Doina. Hai să-nvăţăm, gata cu pauza. Eu te ascult 
prelegerea a treia, tu m-asculţi prelegerea a patra. 

Aceleaşi dicuţii întreţineau în pauze când învăţau 
Teofana şi Dora. 

─ Ce mai face Cezar?o întreba Dora. 
─ Nu ţi-am spus. Ne-am sărutat. 
─ Cum a fost? 
─ Minunat! Superb! Sărută atât de bine că îţi moaie 

inima. 
─ Nu mai spune! 
─ Zău! Cât sunt eu de afurisită, doar mă ştii, dar 

trebuie să recunosc lucrul acesta, bineînţeles numai faţă 
de tine, că în rest mă prefac indiferentă. 

─ Ha!ha!ha!eşti o figură Teofana, râde Dora. 
Soţii Stamate se arătau mulţumiţi că ea era tot timpul 

bine dispusă. Zina ştia motivul, fiindcă ei i se destăinuia 
Teofana, Eusebiu nu bănuia, dar nici nu-l interesa. Ce 
conta pentru el era viaţa armonioasă de familie. Abia 
acum înţelegea ce greu le-ar fi fost fără Prinţesa care 
întotdeauna prin felul ei de-a fi le lumina viaţa. De câte ori 
nu-l mângâia când venea supărat de la serviciu. 

─ Tata Sebi, iar te-a necăjit cineva. 
─ Nu sunt necăjit, căuta să nu se arate. 
─ Pe mine nu mă poţi minţi, că te simt. 
─ Sunt probleme, fata mea, unde lucrez ca peste tot. 
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─ Dă-mi mâna încoace că eu îţi ghicesc cum să le 
rezolvi. Se aşeza lângă el şi-i lua palma uitându-se 
şicercetându-i liniile. Îi spunea câte şi mai câte, unele 
cum le-nvăţase de la Rusalda, dar mai ales de la Dedi. 
Zâmbeau amândoi, dar în special Zina care se alătura să 
asculte fleacurile copilăreşti ale Prinţesei care adesea se 
încheiau cu: 
     ”Fugi cocoş 

Pe coş 
Pe cel care l-a necăjit pe tata Sebi 
Cu aripile să-l pocneşti 
Cu ciocul să-l ciocăneşti 
Şi în gheare să-l striveşti”. 
Râdeau toţi cu hohote, în timp ce Prinţesa încerca 

să-i convingă de harul ei. 
─ Fata tatei, eşti nemaipomenită. 
─ Ţi-am alungat supărarea? Ţi-am alungat-o. Te-am 

făcut să râzi? Te-am făcut. 
Când pe Zina o apuca vreo durere de cap, de 

stomac, Prinţesa dădea fuga la farmacie să-i cumpere 
medicamente, să i le administreze după sfatul 
farmacistului şi stătea tot timpul lângă ea, până se simţea 
mai bine şi atunci ca s-o înveselească îi cânta: 

„Frunză verde lemn uscat 
Dorul de min’ s-a legat 
Şi-n gra boală m-a băgat.” 
─ De cine ţi-e dor, mama Zina? Zii!că nu-i spun lui 

tata Sebi. 
─ Nu mai sunt la vârsta ta, dragă fată. 
Prinţesa o îmbrăţişa şi-o săruta. 
─ Eşti de legat la rană, Prinţeso. 
Într-adevăr Teofana îi iubea foarte mult pe soţii 

Stamate, nu numai din recunoştinţă ca la intrarea ei în 
această familie, ci pur şi simplu din dragoste pentru 
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aceşti oameni care-i schimbase viaţa în bine. Era o fată 
bună, cu suflet mare, în ciuda hazardului care-i jucase 
feste şi-i va mai juca. 

A trecut sesiunea de examene cu rezultate bune şi 
pentru Cezar şi pentru Teofana. A urmat un timp de 
respiro cu întâlnirile în parc, cu plimbările cu vizionările 
unor filme, că în vremea aceea nu erau la modă 
discotecile şi calculatoarele. Ce se obişnuia şi atunci erau 
onomasticile şi aniversările zilelor de naştere bineînţeles 
nu cu fastul de azi pe la restaurante, pe la cabane, ci în 
casa celui sărbătorit, locul cel mai indicat pentru un 
asemenea eveniment. Se apropia şi ziua de naştere a lui 
Cezar. Prima invitată a fost, desigur, Teofana. 

Fata s-a consultat cu părinţii ce cadou să-i cumpere. 
Au convenit împreună, pondere având părerea lui 
Eusebiu să-i cumpere un ceas de mână pe care să-l 
aleagă tatăl ei care era cel mai indicat. 

În ziua aceea, Cezar a aranjat la patru ace a urcat la 
Teofana să o ia la el. 

─ Ţi-au venit deja oaspeţii? 
─ Nu, dar vreau ca tu să fii prima. 
─ Nu ne potrivim în păreri. Vreau să fiu ultima. 
─ De ce Teofana? este dezamăgit. 
─ Te rog, lasă cum vreau eu. Numai bine până se 

adună toţi, mă aranjez. N-o să te ţin lângă mine până mă 
spăl, până mă pieptăn, mă îmbrac, când tu trebuie să-ţi 
primeşti oaspeţii. 

─ Bine dar să nu întârzii, acceptă Cezar. Ciau! Te 
aştept. 

─ Ciau! N-ai nicio nădejde, îl necăjeşte ea. 
─ Teofana! Să nu cumva să nu vii, că te iau pe sus. 
─ Vin, măi, vin. 
Teofana,căreia îi plăceau surprizele,i-a făcut una 

drăguţă şi neaşteptată lui Cezar.Când cei invitaţi se 
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adunaseră la el şi-l întrebau despre prietena lui,mirându-se 
că n-o văd acolo, curioşi fiind că unii nici n-o cunoşteau, se 
aude un „Mulţi ani trăiască” la pian. 

─ Teofana este cu noi, îşi exprimă Cezar bucuria 
nespusă pe care o simte. Nu mă aşteptam la aşa ceva. 
Toţi se ridică în picioare şi cântă ei cu vocea, Teofana cu 
pianul, urarea impresionându-i pe vecinii din bloc, care 
unii îşi scot capetele pe fereastră să audă mai bine. Când 
pianul a încetata după mai multe reluări ale cântecului, 
au încetat şi ei. 

─ Acum înţeleg de ce n-a acceptat să vină cu mine 
când am fost la ea acasă. Ce surprinzătoare este fata 
asta! 

Nu după mult timp, Teofana bate la uşă. Cezar îi 
deschide şi rămâne uimit văzând-o atât de frumoasă cu 
obrajii ei cu gropiţe, cu rochia violetă ca petalele 
toporaşilor de primăvară care îi pune în evidenţă 
frumuseţea corpului după ce îi ia paltonul, cu cerceii cu 
piatră roz pe care Zina insistase să-i poarte, cu părul ei 
frumos prins în cozi peste cap în formă de coroniţă. Arăta 
ca o adevărată prinţesă. Era gata s-o recomande 
„Aceasta este prinţesa mea” nebănuind că poartă şi 
acest nume, dar se răzgândeşte pe moment, mai ales că 
Teofana îi şoptise cunoscându-i obiceiul: „Să nu mă 
săruţi de faţă cu ei.” 

─ Aceasta este Teofana, prietena mea şi cei de aici 
colegii şi prietenii mei, face el prezăntările. Teofana dă 
mâna cu toţi şi vrea să se aşeze dar ceva îi îndeamnă pe 
oaspeţi să cânte din nou „Mulţi ani trăiască” privind-o cu 
nesaţ şi fete şi băieţi pe Teofana care le făcuse o 
impresie plăcută. După ce termină de cântat se sărută 
între ei. Cezar abia aştepta momentul s-o sărute pe 
Teofana cu pasiunea lui pe care şi-o manifestase de 
fiecare dată, dar fata îi şopteşte: „Să mă săruţi decent. Te 
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rog foarte mult, Cezar”. Îi ascultă cerinţa, după care se 
aşeză la masă. Ca să nu se dea în spectacol, Teofana îi 
strecoară în buzunarul paltonului, într-un moment când 
ceilalţi nu sunt atenţi, cutia cu ceasul de mâă şi un bileţel 
pe care scrisese: „Cezarului ce-i al Cezarului. Mulţi ani 
fericiţi!” Nu se semnează, fiindcă din conţinutul biletului, 
Cezar cu uşurinţă îşi va da seama despre cine este 
vorba. 

Au mâncat, au glumit, au dansat. Perechile se mai 
schimbau, dar Cezar tot cu Teofana dorea să danseze. 
Era atât de fericit când o înlănţuia cu braţele în dans 
ţinând-o atât de aproape de el, încât îi simţea respiraţia 
parfumată. Cât ar fi vrut să-i sărute buzele care-l 
tulburau, dar trebuia să respecte cerinţa fetei iubite. O 
simţea în braţe ca pe un fulg plutitor aşa de bine dansa. 
Nu mai avusese ocazii s-o vadă aranjată. Era pentru 
prima dată şi i se părea fermecătoare.  Rând pe rând o 
iau la dans pe Teofana. Într-un moment se aşează pe 
scaun, după care izbucnesc toţi într-un glas. 

─ Să ne cânte Teofana. 
─ Ho!ho!ho!râde Teofana. Vreţi să v-asurzesc cu 

vocalizele mele? Întrebaţi-l pe Cezar care era gata, gata 
să-mi spargă geamurile, ca să încetez. 

─ Vă ştim poveste, se amuză ei. 
─ Cezar, tu vrei să cânt? 
─ Sunt primul care-ţi cere acest lucru, ca să-mi faci o 

bucurie de ziua mea. 
─ Are dreptate. Cântă-ne, Teofana! Te rugăm! 
─ Ce să vă cânt? O arie de operă, operetă, un 

cântec de muzică uşoară, populară sau alt cântec, 
gândindu-se la un cântec ţigănesc drag ei. 

─ Ce vrei tu. 
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Le cântă un lied din ciclul „Dragoste şi viaţă de 
femeie” al compozitorului german Robert Schuman, un 
reprezentant de seamă al romantismului muzical. 

O ascultau toţi cu mare atenţie, impresionaţi de 
vocea caldă, cristalină a Teofanei. Pe atunci, când nu se 
cunoşteau manelele şi când aspiraţia spre cultură era 
mai accentuată ca azi, muzica clasică se bucura de o mai 
mare apreciere. 

─ Bravo! Teofana! 
─ Ai cântat minunat! 
─ Ai o voce foarte, foarte frumoasă, o aplaudau toţi 

şi-o complimentau, în timp ce lui Cezar îi venea s-o 
mănânce de drag. 

─ Mai cântă-ne ceva! 
A urmat cântecul ţigănesc, în limba ţigănească, 

însoţindu-l de gesturile adecvate. Părea acum o 
adevărată ţigancă doar că-i lipsea acel instrument în 
formă de sită pe care ţigăncile îl bat cu palmele pentru a 
da ritm cântecului, fusta largă şi şalul lor. Ei n-o văzuseră 
când jucase rolul de ţigancă pe scenă de câteva ori, aşa 
că nu bănuiau c-ar avea o asemenea costumaţie potrivită 
cântecului ţigănesc. Au rămas totuşi uluiţi de frumuseţea 
cântecului plin de nerv, de frumuseţea ei, întrebându-se 
cum de ştie  să cânte ţigăneşte, necunoscându-i secretul. 

─ Eşti fenomenală! 
─ De unde ştii ţigăneşte? 
─Învăţaţi la conservator aşa ceva? năpădeau 

întrebările. 
─ Compozitorii se inspiră din viaţa tutror oamenilor, 

răspunde ea evaziv. 
Stimulaţi de Teofana, au mai cântat şi ceilalţi 

creându-se o atmosferă de voie bună. S-au distrat pe 
cinste că nu le mai venea să plece. Sărbătoritul era în al 
noulea cer, mai ales că se şi cam chefuise pentru că toţi 
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noroceau cu el şi-l îndemnau la băut. De fapt nici ceilalţi 
nu erau într-o stare mai bună. Teofana a socotit că este 
timpul să plece. S-a ridicat, s-a scuzat, şi-a îmbrăcat 
paltonul în timp ce toţi şi în special Cezar o rugau să m,ai 
rămână. 

─ Ce te grăbeşti? 
─ Acum, când ne distrăm mai frumos be părăseşti. 
─ Te rugăm mai rămâi, insistau toţi, mai puţin unele 

din fete care o cam invidiau pentru că ea fusese mereu în 
centrul atenţiei şi ele se simţeau neglijate. 

─ Nu pot să mai rămân, m-am simţit bine alături de 
voi, deşi pe mulţi abia i-am cunoscut. Vă doresc distracţie 
plăcută în continuare. Sper să mai avem ocazii de a mai 
fi împreună. Ciau! Ciau! 

Cezar îşi îmbracă paltonul ca să meargă s-o 
conducă. 

─ Mă scuzaţi! Dane, fă tu pe amfitrionul. Mă întorc 
imediat. 

─ Nu te grăbi Cezar! Nu te grăbi! Îi strigă ei cu 
subînţeles, când cei doi ies pe uşă. 

Mergând pe aleea dintre blocuri, Cezar o prinde de 
mână pe Teofana şi pentru prima dată i-o sărută tandru. 

─ Ai fost minunată, ţâfnoaso, nu rezistă să n-o înţepe 
dar acum nu din răutate ci din dragoste. 

Ca să nu-l mai supere chiar de ziua lui, Teofana nu-l 
face ţâfnos, cum de fiecare dată îi dădea replica. 

─ Îţi mulţumesc şi pentru „minunată” şi pentru 
„ţâfnoasă”. 

─ Te superi cumva? 
─ Mi-aş permite aşa ceva de ziua ta? De mâine 

încolo am destulă vreme. 
─ Mă avertiz..., mă discredi... mă, mă ameninţi? 
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─ Ha! Ha! Ha!râde cu poftă Teofana, urmată de 
Cezar care nu-şi mai găsea cuvintele pentru că se cam 
făcuse. 

În acest moment de veslie plină,el o îmbrăţişează şi-i 
şopteşte la ureche după ce-i sărută lobul. 

─ Nu crezi c-ar fi frumos ca măcar de ziua mea să 
simt şi eu c-ai dat Cezarului ce este al Cezarului? 

─ Am dat deja, se referă Teofana la ceasul ce se afla 
în buzunarul paltonului lui Cezar, de care el nu ştia. 

─ Când? Eu n-am simţit nimic, este surprins Cezar, 
care face o mutră ce-i stârneşte râsul Teofanei. 

─ Te rog!o imploră Cezar. 
Teofana îl sărută pentru prima dată că până acum ea 

a fost cea sărutată. 
─ Nu aşa ca o mamă, este nemulţumit Cezar care 

fusese sărutat pe frunte. 
Teofana îl sărută pe obraz. 
─ Nu aşa ca o soră, îşi exprimă nemulţumirea Cezar 

din nou. 
─ Dar cum vrei? intră în joc Teofana. 
─ Aşa cum te sărut eu. 
Teofana îl sărută pe gură dar fugar. 
─ N-ai învăţat lecţia, ţâfnoaso! Să-ţi arăt cum. 
O strânge în braţe şi-i sărută toate părţile feţei 

terminând cu buzele catifelate în cel mai lung sărut, 
simţindu-se inundat de o plăcere deosebită care creştea 
cu fiecare atingere a buzelor de faţa ei, cu fiecare vibrare 
de dragoste a fetei din braţele lui ţinându-se de mijloc 
până în faţa apartamentului Teofanei şi el se vede obligat 
să-i spună. 

─ Teofana, te rog să mă ierţi, că acum nu sunt în cea 
mai bună stare, dar asta nu şterge ceea ce simt eu 
pentru tine. 
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Se topesc amândoi în plăcerea ultimului sărut înainte 
de a se despărţi. 

─ Ciau! 
─ Ciau! 
Cezar coboară repede scările întreptându-se spre 

locuinţa lui. Când urcă toţi îl întreabă. 
─ Cum a fost? 
─ V-aţi bucurat de clipe minunate? 
─ ...”drept în creştet o sărută pe-al ei păr de aur 

moale 
  Şi pe rând şi-astupă gura când cu gura se adapă” 

recită Dan, prietenul lui, versuri din „Călin (file din 
poveste)”. 

─ Nebunilor, vreţi să ştiţi dacă ne-am sărutat? Ei 
bine, ne-am sărutat şi ne-am sărutat învăluiţi de iubire. 

─ Bravo, Cezar! Aşa te vrem. 
Încep să cânte iarăşi „Mulţi ani trăiască!”. Într-un 

târziu se hotărăsc să plece. 
Dan mai rămâne pentru că-l rugase Cezar ca să-i 

mărturisească  dragostea lui pentru Teofana. 
─ Se vede că te-a dat gata. Uite cum ţi-ai aruncat 

paltonul. Aşează-l în cuier. 
Cezar ridicând paltonul de unde îl aruncase, 

amândoi observă că a căzut ceva. 
─ Ce-i acolo, întreabă Dan. 
─ O cuite, o ridică mirat Cezar. Un ceas de mână, 

spune el şi mai mirat când o deschide. 
─ E mişto! Uite şi un bileţel, este surprins şi Dan. 
Citind bileţelul amândoi îşi dau seama că ceasul este 

cadoul oferit de Teofana. 
─ Vezi, Cezar, ea ţi-a făcut tacit, dar cel mai frumos 

dar. Înseamnă că... 
─ Mă iubeşte, mă iubeşte, începe să cânte Cezar 

mângâindu-şi ceasul pe mână. Îmi place foarte mult, 
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sărută ceasul închipuindu-şi c-o sărută pe Teofana. Ştiu 
de ce mi l-a dăruit. 

─ Pentru că te iubeşte. 
─ Şi pentru asta, dar şi pentru ca să-mi respect 

programul de învăţat, că eu, ca să fiu sincer când trebuie 
să învăţ, ştiind-o că se antrenează în parc, mă pune 
dracu’ să mă duc după ea, în loc să-mi văd de treabă. 

─ Şi ea abia te prinde. 
─ Dar de unde?! Întotdeauna mă ceartă şi mă 

fugăreşte şi-atunci mi-e un necaz pe ea de să mor. 
─ Înseamnă că e o fată serioasă. Dacă şi-a ştirbit din 

orele ei vrea măcar ca tu să înveţi, că altfel ce folos? 
─ Dane, mă tulbură prezenţa Teofanei. Înţelegi tu? 

Nu ştiu ce-aş face de dragul ei. Acum când am condus-o 
atât am sărutat-o şi am simţit că inimile noastre se 
contopesc şi era atât de plăcut, că nu-ţi pot descrie în 
cuvinte fericirea noastră. Pricepi măi, pricepi? 

─ Cum să nu pricep, că dragostea nu se descrie, ea 
se trăieşte şi mai ales când este vorba de o fată drăguţă 
ca Teofana. 

─ Totu îmi place la ea, dar mai mult buzele-i fragede 
şi moi. 

─ Păcătosule! 
─ E-o dulceaţă de fată. Tu cum te mai împaci cu 

Doina. 
─ Îi duc dorul, că acum s-a dus pentru câteva zile la 

părinţi la ţară. E cazul să merg şi eu acasă că este târziu. 
Apropo! Nu i-am văzut pe doamna şi pe domnul 
Crineanu. Unde sunt părinţii tăi? întreabă Dan 
pregătindu-se de plecare. 

─ Ei sunt foarte înţelegători. După ce mi-au pregătit 
totul pentru petrecere, au plecat la mătuşa-mea ca să ne 
lase pe noi singuri. Se întorc mâine dimineaţă. Te conduc 
până jos. 
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─ Stai liniştit, că mă duc singur. Nopate bună! 
─ Nopate bună! 
 A doua zi, Cezar a fost trezit de părinţii care se 

întorceau de la rude. Împreună cu ei au adunat de pe 
mese, au făcut ordine punând toate la locul lor, după care 
au mâncat, iar el s-a retras în camera lui ca să mai 
doarmă că era frânt de oboseală. Noroc că era duminică 
şi nu trebuia să meargă la facultate buimăcit cum era. 
După masă a ieşit în parc ştiind că o găseşte pe Teofana. 

─ Teofana, Teofana, aşteaptă-mă! 
Teofana s-a oprit din alergat şi au mers la plimbare 

ţinându-se strâns de mână. 
─ Să nu mă săruţi!i-a şoptit ea trecând pe lângă nişte 

domni. 
─ Până mai încolo,când vom fi singuri,a încredinţat-o 

el. 
Îi era necaz că fiind sărbătoare, lumea se plimba prin 

parc şi ei nu se puteau bucura de intimitate, tocmai când 
el şi-o dorea cel mai mult. S-au mulţumit să discute şi să-i 
strângă mâna din când în când. 

─ De ce ai plecat aşa devreme? 
─ N-am vrut să-i necăjesc pe ai mei, că le-am promis 

că nu stau mult şi totuşi era ora înaintată. 
─ Ne-a plăcut cum ai cântat. De unde ştii ţigăneşte? 
─ Este o poveste lungă. Am să ţi-o spun altădată. 

Până la ce oră aţi stat? 
─ Apropo!se apropie Cezar uitându-se la ceasul de 

la mână şi luând-o de mijloc, mă bucură mult darul tău şi 
bileţelul ce l-a însoţit. Îţi mulţumesc mult, mult! 

─ Să nu mă săruţi, îi şopteşte din nou Teofana, că pe 
alee era multă lume ca-n zi de duminică. 

─ Fir-ar să fie, tocmai acum nu-ţi pot mulţumi cum 
mi-aş dori eu, îşi trânteşte Cezar căciuliţa de sport de 
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pământ râzând în hohote amândoi. O ridică şi o aşează 
pe cap. 

─ Stai tu că are zăpadă pe ea, i-o ia Teofana de pe 
cap, i-o scutură, îi curăţă părul cu grijă, apoi i-o aşează 
frumos. Răzvrătitule! 

Cezar ar mai trânti căciula de câteva ori că tare i-au 
mai plăcut gesturile teofanei când i-a aşezat-o pe cap, 
dar fata îl prinde de mână şi pornesc pe alee. 

Iarna era pe sfârşite. Când a venit primăvarea cu 
frumuseţile ei, a înveselit inimile oamenilor care se 
bucurau de soare, verdeaţă, flori, ciripit de păsări. Primii 
ghiocei, primele viorele, primii toporaşi, primele 
lăcrămioare au fost pe rând mesagerii dragostei lui Cezar 
pentru Teofana. De câte ori o întâlnea în parc, îi aducea 
câte un bucheţel de asemenea flori gingaşe, iar ea 
fredona ca semn de mulţumire arii din „Aida”, „Traviata” 
de Giuseppe Verdi sau vreunul din liedurile 
compozitorului Robert Schumann. 

În vară aveau mult de învăţat pentru sesiunea de 
examene, dar tot mai dădeau o fugă în parc să se 
întâlnească. În una din zile, au zăbovit mai mult. Era cald 
şi bine şi atmosfera era încărcată de parfumul florilor de 
trandafir. 

Pe primul loc fiind antrenamentul, au început să 
alerge pe aleile mai lăturalnice. Cum le era în fire, dintr-o 
mică neînţelegere, s-au luat la harţă. Cezar îi luase o 
bentiţă de pe cap care-i ţinea strâns părul. 

─ Dă-mi bentiţa, Cezar, că-mi dă părul în ochi. 
Cezar fugea cu ea fluturând-o să-i facă în necaz. 
─ Dă-mi-o, tu auzi?l-a alergat Teofana văzând că lui 

nu-i pasă. 
Alergând unul după altul, Cezar s-a împiedicat şi-a 

căzut pe brânci zdrelindu-şi genunchiul care sângera. 
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─ Aşa-ţi trebuie, s-a apropiat de el. Vino aici pe 
bancă să spălăm rana. 

Aşezându-se pe-o bancă, lângă o fântână arteziană, 
Teofana şi-a scos batista din şort a muiat un colţ la 
arteziană şi a venit să-i spele rana. 

─ Au! Nu vreau! Mă doare. 
─ Îţi ies maţele pe-aici. 
─ Nu vreau cu batista ta. 
─ De ce, măi? 
─ Îţi sufli nasul cu ea şi mi-o pui mie la rană, o 

necăjeşte Cezar. 
─ Zău? Uite-te bine că-i curată, călcată, nefolosită. 

Înainte de a veni în parc mi-am pus-o în şort. 
─ Nu, nu vreau! 
─ Atunci dă-mi-o pe-a ta, se înfurie Teofana. 
─ N-am. 
─ Vezi, moralistule!  Atunci ce vrei?începe să-i 

curăţe rana, după care se duce şi spală partea batistei ce 
o folosise şi-i leagă apoi genunchiul cu ea. Te doare? 

─ Vino şi stai lângă mine ca să-mi treacă, se 
linguşeşte Cezar. 

Aşezându-se lângă el, îi şopteşte sărutând-o pe 
obraz: „Dă-i Cezarului ce-i a Cezarului!” 

Probabil de părere de rău că-şi rupsese genunchiul, 
Teofana îl sărută cum îi place lui Cezar, contopindu-şi 
buzele cu pasiune în timp ce el o îmbrăţişează tandru. 

Cu asemenea bucurii, cu unele necazuri, cu 
examene, cu emoţii, cu pauze, petreceri, excursii nici nu 
au simţit când a trecut anii studenţiei, cei mai frumoşi din 
viaţa lor. Cezar a terminat mai repede facultatea şi a fost 
repartizat ca porfesor la un liceu din oraş. Având unele 
responsabilităţi de serviciu o vedea mai rar pe Teofana. 
Când şi Teofana a terminat Conservatorul, fiind antrenată 
în diferite concerte, spectacole, se întâlneau mai rar. 
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După un timp, Teofana impunându-se în meseria ei 
prin pregătire şi talentul cu care era înzestrată, era din ce 
în ce mai solicitată. Se pregătise în mod special pentru 
rolul Constanţei din opera „Răpirea din Serai” a lui 
Wolfgang Amadeus Mozart ce trebuia prezentată pe 
scena Operei de Stat din oraş. Aşa cum se proceda 
atunci ca şi azi, au apărut afişe cu numele şi imaginea ei. 

S-a întâmplat ca în acea perioadă să apară în oraş 
familia Ciurdaru, de data aceasta nu cu căruţele, că în cei 
doisprezece ani cât se scurseseră de la plecarea 
Teofanei din şatră, reuşiseră să-şi facă o casă a lor. 
Veniseră în oraş fiind tocmiţi de un proprietar pentru 
anumite lucrări. Nu ştiau să citească dar văzând afişele 
au recunoscut figura Prinţesei şi nu atât figura ei că se 
schimbase mult în anii ce trecuseră, cât salba ce-i 
înfrumuseţa imaginea stârnind discuţii şi comentarii. În 
ziua specatocolului, la ora afişată, a apărut şleahta de 
ţigani. Cei de la casa de bilete n-au vrut să-i lase la 
spectacol. 

─ Ce dom’le, banii noştri nu-s ca şi-ai voştri? 
─ Hai, hai, valea!erau respinşi. 
─ Da-i Prinţăsa noastră, domnule. Ne ducem la ăla ăl 

mai mare d-aici şi tot intrăm. 
─ Noi nu plecăm d-acilea până nu intrăm. 
─ Să n-o auzâm cum cântă? 
─ Cântă aşa dă frumos! Nici voi nu ştiţi cum 

cântă,cum ştim noi.  
Nedumeriţi cei de la casă de spusele ţiganilor că-i 

prinţesa lor, că pe afiş apărea cu o salbă de galbeni la 
gât, nu ştiau ce să creadă. 

─ Hai veniţi să vă plătiţi biletele!s-au hotărât cei de la 
casă. 

─ Să nu dea dracu’ să faceţi gălăgie, că vă scoatem 
în şuturi. 
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─ Ho!domnule, dar ce v-am făcut dă nă răpăzâţi 
aşa? Om fi noi ţâgani, dar nă ştim locul. 

─ Tocmai că nu-l ştiţi. Haideţi cu mine să v-arăt, se 
oferă unul din cei de la casă spunându-şi în gând: „De 
unde mai apărură şi baragladinile ăştia. Nu puteau să 
stea dracu’ acasă?” Fluturându-şi fustele lungi printre 
cărări, printre scaune, Izaura şi Rusalda abia se ţineau 
după ghid stârnind curiozitatea spectatorilor aşezatţi pe 
locurile lor. Le urmau Ismail, Păun, Rozmarin şi Nectar, 
soţul Izaurei, că Dedi murise. Erau pentru prima dată într-
o sală de spectacol mare, spaţioasă, luminată, cu atâta 
lume. 

─ Ce mare încăperea, Doamne păzăşte!se minuna 
Rusalda. 

─ Câtă lume! N-am mai văzut, mamo, aşa ceva, era 
uimită Izaura. 

─ Tacă-vă fleanca, fă, că ne scot ăştia afară, le 
mustra Ismail, care-şi învârtea capul în toate părţile ca şi 
Păun, Nectar şi Rozmarin curioşi să vadă ceea ce nu mai 
văzuseră până atunci. 

─ Mai avem mult, domnule, c-am ameţât dă cap? 
─ Imediat. 
Când au ajuns şi-au ocupat locurile uşuraţi. 
─Bogdaproste,domnule, că dă n-aţi fi fost,zău ne-am 

fi rărtăcit prântră’ atâta năiman dă scăuneamă şi dă lume. 
Dumnezeu să vă ajute! 

─ Să nu faceţi gălăgie că vă scot afară! 
─ Nu facem. Ne credeţi chiar atât dă proşti? 
Nu peste mult timp s-a tras cortina şi acordul muzicii. 

Apariţia Prinţesei în rolul Constanţei, a fost întâmpinată 
de ropote de aplauze, solista fiind foarte îndrăgită de 
publicul din oraş. Ea arăta superb, într-o rochie de 
mătase de un albastru pronunţat, strânsă pe talie până la 
mijloc de unde se lăsa în falduri bogate până la glezne. 
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Decolteul larg lăsa să se vadă salba de galbeni pe care o 
purta ca să-i aducă noroc. Pe cap avea un voal alb, 
diafan, ca acela din mânecile rochiei, voal ce-i acoperea 
părul de culoarea spicului de grâu copt ce se revărsa în 
bucle lungi peste umeri. Pe marginea voalului strălucea o 
panglică subţire aurie de care atârna din loc în loc câte 
un bănuţ de aceeaşi culoare. Cu fiecare act al operei se 
impunea tot mai mult vocea caldă, cristalină a Prinţesei 
cu trilurile când mai înalte, când mai joase aşternându-se 
o linişte mormântală care nu i-a împiedicat pe cei din 
şatră s-o admire cu lacrimi pe obraz vorbind în şoaptă. 

─ Ce frumoasă s-a făcut! Ea o fi, fă? 
─ Ea e. Nu vezi că poartă salba dăruită de noi. 
─ Şi cerceii ăia cu piatră roz îi are în urechi, observă 

Izaura. 
─ Cum de o fi ajuns să cânte aici? 
─ Păi au dat-o domnii ăia la şcoli înalte. 
─ Trăbuie să vorbim cu ea negreşit. 
─ O aşteptăm când iasă. 
Acţiunea operei se petrece în Turcia, în palatului lui 

Selim Paşa. În actul I se arată că aici se găsesc închise 
Constanţa (soprană) şi camerista ei  Blonda (soprană). 
Curând apare Belmonte, un tânăr nobil spaniol, iubitul 
Constanţei pentru a o elibera, fiind ajutat şi de Pedrillo, 
valetul său, prizonier şi el. Intrarea în palat îi este 
interzisă de Osman, căpetenia ienicerilor. Pentru că Paşa 
Selim este un mare amator de arhitectură, Pedrillo ajuns 
grădinar îl recomandă pe Belmonte drept unul din cei mai 
renumiţi arhitecţi italieni ai timpului. În felul acesta, lui 
Belmonte i se admite accesul în Serai. În timp ce 
Belmonte este plin de speranţă, Constanţa îşi cântă 
dragostea pe care o consideră pierdută. 

În actul II, Constanţa deprimată şi înspăimântată de 
ameninţările lui Selim îşi exprimă gândurile triste. Apare 
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Pedrillo care anunţă celor două femei sosirea lui 
Belmonte şi planul lor de a fugi în aceeaşi nopate. Cei 
patru îndrăgostiţi Constanţa, Belmonte, Blonda şi Pedrillo 
se regăsesc fericiţi. Una dintre impresionantele scene ale 
acestui act a fost aceea a întâlnirii Constanţei cu 
Belmonte care-i spune îmbrăţişând-o: „Te strâng în braţe 
după atâtea zile amare”, la care Constanţa îi răspunde: 
„Lacrimile-mi curg de bucurie/ Bucurie, desfătare, 
suferinţa s-a sfârşit” este refrenul cântat de personajele 
din scenă timp în care izbucnesc aplauzele în sală şi 
ploaia de flori pe scenă, pe care artistul care joacă rolul 
lui Belmonte le culege şi le oferă Constanţei, adică 
Prinţesei. Cei din şatră s-au sculat în picioare şi au 
început să strige: 

─ Bravo Prinţăsa noastră! Să trăieşti, Prinţăsa 
noastră! Sântăm aici cu tine, draga noastră! 

Toţi şi-au întors miraţi capetele spre cei din şatră 
cărora nu le păsa sărind în sus, bătând din palme şi 
făcând semne Prinţesei. Fiind stupefiată de prezenţa lor, 
Prinţesa a sărutat cu lacrimi în ochi câteva flori din cele 
adunate şi le-a aruncat spre ei, una câte una în uimirea 
tuturor. Ei le-au prins cu ceva efort, dar cu deprinderea 
pe care o aveau din şatră de a nu le scăpa nimic, le-au 
sărutat la rândul lor, fluturându-le bucuroşi că Prinţesa i-a 
recunoscut. Cel mai mirat din publicul care se întreba ce 
se întâmplă era însă Cezar care venise la spectacol 
împreună cu Dan şi cu prietena acestuia, Doina. 

─ Ce legătură are Teofana cu ţiganii ăştia?îl întrebau 
pe Cezar. 

─ Nu ştiu absolut nimic, ridica Cezar din umeri. 
─Sunt foarte apropiaţi. N-aţi văzut cum s-au 

manifestat şi ei şi ea? completa Doina. 
─ Parcă se cunosc de-o viaţă. 
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─ De când suntem prieteni, n-a amintit nimic despre 
ei. Probabil este un secret pe care n-a vrut să-l cunosc. 
La sfârşit, când mă voi duce s-o felicit, am să aflu. 

─ Pentru ea ai pregătit buchetul acesta de flori atât 
de frumos?îl admirau Doina şi Dan. 

─ Ca să-i fac o bucurie acestei domnişoare minunate 
pe care încep s-o văd cu alţi ochi. 

─ În ce sens? Că ar avea vreo legătură cu ţiganii? 
─ Nu, asta nu mă interesează. Nici nu mi-am dat 

seama cât de mult a evoluat fata aceasta în anii din 
urmă. „Ţâfnoasa” mea de ieri este acum o domnişoară 
respectabilă. 

─Voi eraţi mereu în hârjoană. 
─ Dacă aţi şti cât de mult îmi lipsesc acele zile! 

Parcă ieri a fost. Ne certam , ne porcăiam, ne-mpăcam, 
ne sărutam. 

Au urmat alte scene ale operei ca aceea în care 
Belmonte ştiind că Paşa Selim tânjea după iubirea 
Constanţei, a întrebat-o:”Spune-mi, nu-mi ascunde nimic, 
pe paşă îl iubeşti”. Ea este indignată:”Să se îndoiască 
dacă îl iubesc? Cum ai putu să crezi, Belmonte, că mi-am 
dăruit inima altcuiva?”. Auzind această mărturisire, 
Belmonte îşi exprimă fericirea: „Tot ce părea de negândit, 
prin iubire s-a-mplinit”. Se cântă pe scenă în aplauzele 
publicului: „Trăiască iubirea, nimic nu este mai presus, 

            Nimic să n-aprindă gelozia.” 
În următoarele scene din actul III, Belmonte încearcă 

de a o răpi pe Constanţa ajutat de Pedrillo. Sunt 
descoperiţi de Paşa Selim care hotărărşte să le pună 
capetele în ştreang, mai ales că află cum că Belmonte 
este fiul unui mare duşman al său. Belmonte se 
învinovăţeşte că din cauza lui va muri Constanţa. „Eu te 
duc în mormânt, din cauza mea mori”. Constanţa, de 
asemenea, se consideră vinovată, dar în acelaşi timp 
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acceptă senină moartea: „Nu te-ntrista, iubitule! Ce este 
moartea? O cale către pace.” 

Ultima scenă redă mărinimia paşei Selim care, 
impresionat de puterea dragostei lor, îi iartă lăsându-i să 
ia corabia şi să plece. 

Se apreciază nobleţea paşei şi opera se încheie cu: 
„Fii generos şi nobil, 
Să ştii să ierţi. 
Trăiască paşa Selim!” 
În ropotul de aplauze, Cezar, Dan şi Doina se ridică 

să plece continuând discuţia: 
─ Şi zici, Cezar, că lucrurile s-au mai schimbat de 

cum erau înainte. Mă refer la tine şi la Teofana.. 
─ Am terminat facultatea, ea a luat-o pe drumul ei, 

eu pe-al meu, ne vedem tot mai rar. 
─ Nu vă mai iubiţi? 
─ Ne iubim la fel de mult, sau chiar mai mult, dar ce 

folos că nu ne putem împărtăşi sentimentele. 
„Doar chipul tău prelung, iubito, 
Lasă-l aşa cum este, răzimat 
Între două bătăi ale inimii mele, 
Ca între Tigru şi Eufrat” 
Recită ca pentru el, Cezar. 
─ Îţi place Nichita Stănescu, matematicianule, i se 

adresează Doina. 
─ Crezi că dacă noi lucrăm cu binoame, polinoame, 

funcţii, teoreme, etc.. nu ne înclinăm şi spre poezie? 
─ Printre atâtea definiţii, logaritmi, ecuaţii mau au loc 

versurile? 
─ Poezia şi matematica nu sunt chiar atât de 

diferenţiate cum par la prima vedere. De exemplu dacă 
vorbim despre abatere, ne putem abate de la regulile 
matematice dacă vrem să rezolvăm o problemă? Nu. Nici 
în poezie nu ne putem abate de la regulile stilistice. 
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Jonglarea cu noţiunile matematice este un exerciţiu 
benefic pentru mintea omului ca şi jonglarea cu imaginile 
artistice. Deci şi într-un caz şi în altul este vorba de o 
adevărată poezie a minţii. De aceea unii matematicieni 
au devenit poeţi, cazul lui Ion Barbu în a cărui poezie se 
resimte influenţa spiritului abstract al matematicii. Dan 
Barbilian, pe numele său adevărat, profesor de 
matematică la Universitatea Bucureşti chiar vorbea 
despre interferenţa dintre poezie şi matematică. 

─ Ai dreptate. Ion Barbu afirma că geometria se 
întâlneşte cu poezia, completează Dan. 

─ Mai ţineţi minte ce ne spunea profesorul 
Avramescu la curs?îi întreabă Doina care continuă. Ion 
Barbu mărturisea că pentru el poezia era o prelungire a 
geometriei şi că de aceea a rămas poet fără să 
părăsească domeniul „divin” aşa cum îl considera el al 
geometriei. 

─ Vă las. Mă duc să mă întâlnesc cu Teofana. 
─ Felicit-o şi din partea noastră, i-au spus Doina şi 

Dan. 
Cezar  s-a grăbit. A bătut la uşa cabinei, a intrat. 

Prinţesa îşi schimbase rochia cu ţinuta ei obişnuită, dar 
arăta tot atât de frumoasă. 

─ Felicitări, Teofana. Ai cântat superb, i-a întins 
buchetul de flori şi-a îmbrăţişat-o cu buchet cu tot. Să-mi 
spui pe cine să sărut, pe „ţâfnoasa” de ieri sau pe 
madona de azi. 

─ Pe amândouă i-a răspuns ea gudurându-se în 
braţele lui, când el i-a preferat buzele-i catifelate ca de 
fiecare dată. 

─ Hai să mergem că sunt gata. Au ieşit la braţ. 
În hol era aşteptată de cei din şatră care au năvălit 

cu întrebări şi cu pupături. 
─ Cât dă frumoasă te-ai făcut, Prinţeso! 
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─ Când te-am văzut pă afiş nu ne venea să credem. 
─ Ştii că era să nu ne lasă să intrăm, îi spuneau 

Păun şi Rozmarin. 
─ Ăsta este omul Izaurei, i l-au prezentat pe Nectar. 
─ Izaura, scumpo, te-ai măritat.Să ai noroc,a pupat-o 

Prinţesa. Şi tu Nectar să fii fericit împreună cu ea, l-a 
pupat şi pe el. 

─ Dar mama şi tata nu s-au lăsat până nu ne-au dat 
bilete, o informa Izaura. 

─ Când aţi venit?i-a întrebat Prinţesa. 
─ De câteva zile lucrăm aici în oraş. 
─ Ce bine! 
Prinţesa, observându-l pe Cezar pe dinafară, s-a 

scuzat. 
─ Nu v-am prezentat. El este Cezar, prietenul meu, 

iar ei sunt a doua familie a mea. Ce-ai rămas aşa?îl 
întreabă pe Cezar. Când îţi voi povesti, ai să înţelegi 
multe lucruri. Acum vă invit pe toţi să mergem undeva la 
un restaurant să ne simţim bine că de mult nu ne-am 
văzut. Poţi să mergi şi tu Cezar, dacă nu te deranjează. 

Cezar înţelegând că este vorba de o revedere după 
mulţi ani se retarege. 

─ Pe mine mă scuzaţi. Când ne întâlnim, Teofana? 
─ Chiar mâine după masă. Nu te superi? 
─ Cum să mă supăr pe aşa o fiinţă cu inimă mare, o 

îmbrăţişează din nou cu florile în braţe şi o sărută cum îi 
plăcea lui stăpânit de dulceaţa buzelor, de parfurmul ei 
combinat într-o splendidă mireasmă cu al florilor, de 
emoţiile care le încălzeau inimile deopotrivă, de data 
aceasta fără să le pese de nimeni şi de nimic. 

─ Ciau! 
─ Pe mâine, cum am stabilit. 
─ O!bată-l norocu’ dă băiat, că frumuşăl este, 

Prinţăso, îl laudă Izaura. 
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─ Pupa-l-aş eu pră el. Tă iubeşte mult, fata mumii. 
Prinţesa, ajungând cu cei din şatră la restaurant, i-a 

servit ce-au dorit ei. Ţiganii au căutat să n-o facă de 
ruşine pe Prinţesa. De aceea au fost atenţi cum vorbeau, 
ce gesturi fac. Şi-au povestit unii despre alţii. Ei cum au 
reuşit să-şi adune banii pentru casă, că de când Prinţesa 
a venit în şatră, Dumnezeu i-a ajutat, cum şi-au făcut 
casa, unde şi-au făcut-o, cum a murit Dedi şi când a 
murit, cum au plecat încoace lăsând acasă pe Samuil, 
fratele Rusaldei, că Măru, ţiganul pripăşit, a plecat, cum 
Izaura s-a căsătorit cu Nectar, tot ţigan, pe care i l-a 
prezentat şi Prinţesei, cum după ce termină lucrările în 
oraş se întorc acasă, de data aceasta cu maşina că şi-au 
vândut caii şi căruţa trăind şi ei după vremurile de-acum. 

Ea le-a povestit cât de greu i-a fost când s-a 
despărţit de ei, dar că Zina şi Eusebiu Stamate sunt 
oameni de treabă şi că o iubesc aşa ca pe fata lor, că şi 
ea îi iubeşte, că datorită lor a ajuns cine este, că prietenul 
ei este profesor de la un liceu din oraş, dar partea 
proastă este că nu se prea văd, el fiind ocupat cu şcoala, 
ea fiind şi mai ocupată cu concerte, spectacole, diferite 
deplasări. 

Prinzând gust de vorbă că nu se văzuseră de o 
grămadă de ani şi simţindu-se ca pe vremuri, ca la ei în 
şatră când erau împreună, chiar dacă nu erau în faţa 
cortului la foc, ci într-un local elegant, Ismail a comandat: 

─ Domnu’, adă o băutură, d-a mai bună dă care aveţi 
voi. 

Ospătarul s-a uitat mirat, dar le-a adus-o turnându-le 
în pahare. 

─ Aşa mâncate-aş. Cât face la mata, îşi caută în 
chimir banii Ismail. 
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─ Teteo Ismail, eu v-am invitat, eu plătesc. Treceţi în 
nota de plată, domnule, vă rog, i-a spus Prinţesa 
ospătarului. 

Acesta şi mai mirat de prezenţa Teofanei printre 
ţigani, s-a retras. 

─ Să nu te pună dracu’ Ismaile să te-mbăţi, să cânţi 
cum ţă felu’?îi atrage atenţia Rusalda văzându-l că 
toarnă la pahare. 

─ Taci fă, nu mă căpia dă cap că n-am s-o fac pe 
Prinţăsa dă ruşine. 

─ Şi voi ce faceţi Păune şi Rozmarine?îi întreabă 
Prinţesa. 

─ Ce să facem? Bine. 
─ Au şi ei două pirande. 
─ Sunt frumoasă foc! Zău, adaugă Rusalda. 

Negrişoase, sprâncenate ca pictate, şi au nişte ochi 
frumoşi, auleu!că te bagă-n boală când se uită la tine. 

Într-un târziu, Prinţesa a chemat ospătarul, a plătit 
toată consumaţia pregătindu-se să plece, că a doua zi 
avea un program încărcat. S-au îmbrăţişat cu toţii 
sărutându-se în nedumerirea celor care nu-şi explicau ce 
caută Prinţesa printre ţigani. 

Când au ajuns acasă, părinţii adoptivi erau îngrijoraţi. 
─ Atât de mult a ţinut concertul? 
─ Nu! Am mai întârziat eu. 
─ Ai cântat frumos ca şi data trecută când am fost şi 

noi? 
─ Publicul a fost mulţumit, i-a plăcut, m-a aplaudat, 

m-a răsplătit cu flori. 
─ Cine ţi-a dat un aşa buchet frumos? 
─ Cine altul decât Cezar. 
─ Este atent, te iubeşte. 
─ Numai că eu l-am cam lăsat cu ochii în soare. N-o 

să vă vină să credeţi, dar m-am întâlnit cu ai mei din 
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şatră şi am fost cu ei la restaurant. De aceea am 
întârziat. 

─ Zău? Au venit iarăşi pe-aici?! 
─ Pentru puţin timp.  Au văzut afişele cu mine şi nu 

s-au lăsat până n-au intrat la concert. La ieşire m-au 
aşteptat şi ei şi Cezar. I-am invitat pe toţi la restaurant, 
dar Cezar a rămas foarte surprins de relaţia mea cu ei şi 
şi-a dat seama că este mai bine să nu vină, ca să ne lase 
să vorbim în voie, intuind că nu ne-am văzut de multă 
vreme. Mi-au spus că şi-au făcut casă, au maşină, au 
vândut căruţa şi caii. Le merge mai bine ca atunci când 
erau cu şatra pe aici. 

─ Natural, s-au mai modernizat şi ei. nici noi nu mai 
trăim ca acum 20-30 de ani. Avem condiţii mai bune de 
viaţă. 
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Trebuia să se întâmple 

 
 A doua zi, după ce a sosit de la repetiţii, Teofana s-a 

dus să se odihnească, fiindcă după aceea trebuie să 
meargă în parc să îl întâlnească pe Cezar aşa cum 
stabiliseră. Până a adormit, fata şi-a retrăit întreg trecutul 
şi nu ştia cât şi ce să-i dezvăluie lui Cezar. Până la urmă 
s-a hotărât să i-l înfăţişeze pe de-a-ntregul, dacă el va fi 
în stare să-i păstreze secretul. S-a trezit ca după un 
coşmar şi-a spălat faţa ca să se învioreze puţin, s-a 
îmbrăcat fără a da prea multă atenţie ţinutei, gândul 
fiindu-i la ceea ce avea să-i destăinuie lui Cezar. A 
îmbrăcat un costumaş de vară din garderoba ei pe care a 
pus ochii prima dată, care o prinde foarte bine, de un 
crem deschis ce-i pune în evidenţă părul de culoarea 
spicului de grâu copt. Ajungând în parc, l-a zărit pe o 
bancă pe Cezar care s-a ridicat, cum a văzut-o, a venit 
spre Teofana i-a sărutat mâna, a sărutat-o şi pe ea care 
n-a mai reacţionat cum reacţiona de fiecare dată când îşi 
manifesta iubirea. Simţind acest lucru Cezar a întrebat-o 
îngrijorat. 

─ Ce-i cu tine Teofana? 
─ Hai să ne aşezăm pe bancă, pentru ca să-ţi spun 

ceea ce vrei să afli. 
Teofana a depănat toată povestea vieţii ei. Cezar îi 

sorbea vorbele şi cu fiecare eveniment nenorocit ce-l 
auzea o mângâia, o săruta, parcă să-i aline suferinţa. 

─ Ce femeie rea! Cum a putut să se poarte cu tine în 
falul acesta? A strâns-o la pieptul lui când auzise 
isprăvile Floricăi, mama vitregă a Teofanei. Şi tu atât de 
mică ai fugit de-acasă? 

─ Mă simţeam singură printre ai mei, fără mamă. 
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─ Nu mai plânge, draga mea, îi sărută obrajii scăldaţi 
în lacrimi. 

Aşa m-au găsit ţiganii, m-au dus în şatră, am trăit în 
cort, am cerşit... 

─ Să cerşeşti împreună cu ţiganii! Săraca de tine, o 
îmbrăţişa Cezar. 

─ Ei s-au purtat foarte frumos. Mi-a dăruit şi salba cu 
galbeni. M-au iubit ca pe copilul lor, de aceea au venit şi 
la concert. Ţin foarte mult la ei. acum  înţelegi legătura 
mea cu şatra? 

─ Nu m-aşteptam ca cineva să fi trecut prin câte ai 
trecut tu, pentru nimic în lume, o săruta mângâind-o pe 
faţă, pe păr, simţindu-se de data aceata ca doi fraţi, ca 
doi prieteni buni. 

─  În cele din urmă am aterizat în familia părinţilor 
mei Stamate păstrându-mi şi numele de Teofana cu care 
m-am născut şi numele de Prinţesa dat de cei din şatră. 

─ Asta era! Nu înţelegeam de unde numele de 
Prinţesa. Credeam că te numesc aşa pentru că te 
considerau ca o prinţesă. Aici e casa ta, ei sunt oameni 
de treabă, te simţi bine, nu? 

─ Mă simt bine, n-am ce zice. Lor le datorez cariera 
mea. 

─ Ascultându-ţi povestea ta atât de interesantă şi de 
crudă, îmi vine să-mi dau palme peste ochi. 

─ De ce? 
─ N-am căutat,  când ne-am cunoscut prima dată, 

să-mi explic care era cauza firii tale atât de aspră, de 
dură şi m-am purtat urât, cum nu se poate de urât. Te-am 
făcut în fel şi chip. 

─ Nici  eu nu m-am lăsat mai prejos. 
─ Bine-ai făcut. Acum te admir, atunci mi-era necaz. 

Meritam, că nu trebuia să mă port aşa cu o fată care 
suferise atât de mult. 
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─ N-aveai de unde să ştii. 
─ Teofana, sunt impresionat de ce mi-ai spus, dar 

trebuie să le laşi toate în urmă. Să fii fata veselă cum te 
ştiu, dură, că pe tine te prinde această însuşire. 

─ Ca ţigăncile din şatră, schiţează un zâmbet 
Teofana. 

─ Exact. Aşa te vreau. Să zâmbeşti, să râzi, îi sărută 
ochii umeziţi de lacrimi. Ştii cât de benefică e pentru mine 
hârjoneala dintre noi?caută s-o înveselească Cezar. 

─ Deci să fim mereu pe pas de război, vrei tu. 
─ Da! Să ne certăm, să ne îmbrăţişăm, să ne batem 

ca doi nebuni. 
─ Nu ne mai stă bine, Cezar! Nu mai suntem puştii 

de ieri. Am mai crescut puţin. 
─ Vino aici, o saltă pe genunchii lui ţinând-o în braţe. 

Teofana, ţi-ai făcut o carieră frumoasă, eşti o fată 
deosebită, cuminte, talentată, apreciată, oamenii te 
iubesc. Alaltăieri la concert erai o floare printre ploaia de 
flori dăruite de public. Ce mai vrei? Mai este cazul să te 
gândeşti la trecut? Până acum nu ţi-ai făcut asemenea 
probleme. De ce să începi acum? 

─ Rămâneau toate uitate, dacă nu apăreau cei din 
şatră. Nu i-am văzut de când aveam opt ani. 
Reîntâlnindu-ne după atâta amar de vreme, puteam să 
nu mă gândesc la trecutul meu? 

─ Ai dreptate, dar acum gata! V-aţi văzut,v-aţi simţit 
bine, v-aţi povestit  fel şi fel de fapte   Te-au mai învăţat 
să-mi mai arunci câte un „canci”,„nashparliu”,„mânca-te-
aş”, râde Cezar. 

─ „Baragladină”, „caramba”, „bastalero”, râde cu 
poftă Teofana luminându-i-se faţa. 

─ Aşa te vreau! O sărută Cezar pe un obraz, pe 
celălalt, pe frunte, pe păr ocolindu-i buzele de data 
aceasta, gest apreciat de Teofana. Ea înţelege că Cezar 
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vrea să-i aline suferinţa nu printr-o iubire părimaşă, ce ar 
dovedi lipsă de respect, chiar indiferenţă,l ci printr-o 
iubire curată, pură, prietenească. 

─ Deci ne-am înţeles. Gata cu trecutul! Viitorul 
contează, o încurajează Cezar. 

─ Vreau să te rog ceva. 
─ Spune. 
─ Ceea ce am discutat să rămână între noi, fiindcă 

eşti prima şi ultima persoană căreia m-am destăinuit. Nici 
părinţii mei adoptivi nu-mi ştiu trecutul decât în parte. 

─ Teofana dragă, chiar dacă nu m-ai fi atenţionat, eu 
tot n-aş fi spus nimănui. Îmi dau seama că sunt lucruri 
care nu se pot spune. Cum aş putea să te trădez. Şi mai 
ales pe tine? Să fii liniştită că nu voi spune nimic nimănui. 
Îţi promit. Îţi jur pe ce am mai scump, îţi jur... 

─ Nu-i nevoie să juri, Cezar. Te cred că altfel nici nu 
ţi-aş fi spus. 

─ Frumoasa mea, prinţesa mea, talentata mea... 
─ Piranda ta... 
─ Piranda mea, ţiganca mea, o mângâie în 

continuare sărutându-i mâinile, izbucnind în râs amândoi. 
Mai senină de cum venise, s-au mai plimbat prin 

parc, având alte subiecte de discuţie, mai vesele, după 
care s-au îndreptat spre casă. 

Cezar nu-şi mai putea lua gândul de la ce-i povestise 
Teofana. Trebuia să se pregătească pentru orele de a 
doua zi de la liceu, însă cu greu s-a putut concentra. 

A doua zi, a avut o altă surpriză la şcoală. I s-a 
comunicat că a fost admis, la propunerea Inspectoratului 
şcolar, să meargă în ţările din Africa pentru a preda 
matematica. 

În anii aceia, 1962-1965, statul român ca şi alte state 
fusese solicitat să trimită cadre de toate specialităţile 
pentru pregătirea tinerilor din anumite ţări din africa. Pe 
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de o parte anunţul l-a bucurat fiindcă i se deschidea o 
nouă perspectivă, pe de alta nu era prea încântat, ştiind 
că o va lăsa pe Teofana în starea în care se afla. Cei 
care erau selecţionaţi pentru Africa trebuia să facă un 
curs de pregătire pentru însuşirea limbii franceze folosită 
în statele respective şi erau chemaţi la Bucureşti pentru 
testare. Înscrierea la ceste cursuri se făcea după ce se 
stătea cu fiecare în parte de vorbă, luându-se datele 
repsective. 

Colegii îl asaltau cu felicitări şi cu fel şi fel de 
întrebări, fiindcă de la liceul lor numai el trebuia să plece. 
Cezar cum a ajuns acasă, s-a dus şi-a strigat-o la geam 
pe Teofana, chemând-o să coboare la el. 

─ Ce s-a întâmplat?era curioasă fata. 
─ Vino repede că am să-ţi spun ceva. 
─ M-au propus să plec în Africa şi zilele acestea 

trebuie să mă prezint cu actele, i-a spus el dintr-o suflare 
Teofanei. 

─ Şi te duci? 
─ Dacă reuşesc la cursul de limbă, la testările care 

se fac, mă duc. 
─ Te felicit! Aş vrea să te duci să vezi şi tu lumea. 
─ Poate mă prinde vreo furtună prin Sahara şi nu mă 

mai vezi, râd amândoi. 
─ Nu fi prăpăstios! Şcolile nu sunt în deşert sunt în 

oraşele principale. Ce spun ai tăi? 
─ Nici nu i-am anunţat. Am venit şnur la tine. 
Pregătirile pentru asemenea acţiune au durat ceva 

timp. Cezar a mers de câteva ori la Bucureşti, a promovat 
cursul de limba franceză, la testare s-a prezentat bine, a 
fost chemat în faţa comisiei şi a fost repartizat în Guineea 
la şcoala normală superioară din oraşul Kankan. El s-a 
bucurat de reuşită, fiindcă unii colegi de-ai lui din alte 
oraşe ale ţării n-au făcut faţă testării şi au fost respinşi. 
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Au fost anunţaţi când şi unde să fie prezenţi pentru 
primirea biletelor de avion şi pentru decolarea spre 
destinaţia respectivă. 

În ajunul plecării, a ţinut să o întâlnească pe Teofana 
ca să-şi ia rămas bun. Nu le-a fost totuna, dar au ştiut să 
se folosească din plin de umorul lor pentru a depăşi cu 
brio situaţia unei despărţiri de lungă durată. 

─ Ai să te îmbogoţeşti cu banii care-i primeşte acolo, 
că vei fi mai bine plătit, îl încuraja Teofana. Îţi cumperi o 
maşină. 

─ Nu! Îmi iau o cămilă şi vin cu ea în ţară. 
─ Du-te, mă! 
─ Mai degrabă îţi iei o negresă. 
─ Să-mi întunece camera ca noaptea? 
─ N-ai văzut prin filme atâtea negrese frumoase? Şi 

voinice? Când te strânge în braţe, te pierzi cu totul printre 
sânii ei. 

─ Îţi baţi joc de mine, zeflemisto! o ia în braţe şi-o 
sărută începând şi terminând cu buzele ei fragede şi 
frumos conturate. 

─ Să nu-mi spui că nu ţi-ar plăcea, că-s focoase, se 
zbenguie în braţele lui. 

─ Ca..., a vrut să spună ca ţigăncile, dar s-a oprit la 
timp ca să nu-i amintească Teofanei trecutul. 

─ Ce-ai vrut să spui? 
─ Ca focul. 
─ Minţi. Crezi că mă duci? Ai vrut să spui ca 

ţigăncile. Poţi s-o spui liniştit. Nu mă deranjează. Am 
trecut peste faza aceea proastă. 

În momentul acela, Teofana n-avea de unde să ştie 
că va mai fi pândită de o asemenea fază poate şi mai 
grea. 
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─ Când te vei întoarce, peste doi ani, te vei da 
grande cu experienţa ta de viaţă bogată, cunoscător al 
lumii dinafara ţării, vorbind perfect limba franceză. 

Cezar o priveşte pierzând-o din ochi de drag 
gândindu-se ce se va face fără ea în Africa. 
        ─ Vei uita să vorbeşti româneşte, dar în cazul 
acesta grebla te va pocni peste nas. Ştii povestea cu 
grebla? 

─ O ştiu, rămâne el pe gânduri. 
─ Ce-ai rămas aşa? 
─” Tu, minunată poezie, 
     Uitatul meu ostrov de flori 
     Îmi mai deschizi azi poarta mie, 
     Când mă întorc din pribegie 
     Străin cu paşi rătăcitori?” 
─ Nu te-am ştiut poet, Cezar. 
─ Mi-a plăcut foarte mult Octavian Goga şi mi-au 

rămas în minte versurile acestea din poezia „Revedere”. 
Multe se vor schimba în cei doi ani de Africa, Teofana, şi 
noi vom fi alţii nu cei de acum, cum ai observat foarte 
bine că nu mai suntem liceeni de ieri. evoluăm odată cu 
timpul. Poate te găsesc căsătorită. 

─ Dacă-mi iese în cale ursitul, sigur că mă 
căsătoresc, îl necăjeşte Teofana. Tu la fel vei proceda, 
dacă întâlneşti femeia visurilor tale. 

─ Teofana, îţi spun ceva! 
─ De acord. 
─ Peste doi ani, indiferent ce se va întâmpla, că te 

vei căsători tu, că mă voi căsători eu, ceea ce sunt sigur 
că nu, că nu vom fi căsătoriţi niciunul, 

„Îmi vi deschide poarta mie 
Când mă întorc din pribegie 
Străin cu paşi rătăcitori?” 
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─ Ca să fiu în tonul poeziei lei Octavian Goga, 
continuă Teofana: 

„Îţi voi deschide poarta ţie, 
Când te întorci din pribegie 
Străin cu paşi rătăcitori.” Unde? Când? 
─ Cred că până la 15 iulie şi acolo se încheie anul 

şcolar. Deci ne vom întâlni după doi ani în ultima 
duminică din luna iulie pe banca noastră din parc. Până 
atunci rupem legătura definitiv pentru a nu ne influenţa 
reciproc în deciziile ce le vom lua privind cursul vieţii 
noastre. 

Se îmbrăţişează, aleargă ţinându-se de mână, se 
sărută veseli, trişti, cu lacrimi în ochi luându-şi rămas 
bun. 

─ Drum bun, Cezar! Să ai succes, să-i dai gata pe 
africani şi să te-ntorci sănătos! 

─ Rămâi cu bine Teofana, Prinţeso! Să-ţi surâdă 
viitorul şi publicul să te iubească. Ţi-ai notat data 
revederii, o întreabă după ce ies din parc. 

─ Da! Aici, îşi pune mâna pe frunte, depărtându-se. 
Tu ţi-ai notat-o? 

─ Aici, îşi pune mâna pe inimă Cezar. 
─ Adio, ţâfnoaso!îi strigă de departe. 
─Adio, ţâfnosule!îi face semn cu mâna, 

îndreptându-se spre casă. 
Trecuse aproape un an de la plecarea lui Cezar. 

Teofana era absorbită de munca ei. O cam obosiseră 
repetiţiile pentru diferite lucrări vocal-simfonice, lieduri, 
recitaluri, arii din opere sau operete care trebuiau 
prezentate cu ocazia anumitor spectacole din oraş sau 
prin deplasarea în alte oraşe. Numai bine i-a picat 
concediul de odihnă pe care a vrut să-l fructufice din plin. 
Şi-a făcut rost de bilet pentru o staţiune la mare şi a 
plecat rapid spre soare răsare, nu după multă pregătire. 
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─ Te duc eu la gară, s-a oferit Eusebiu Stamate. 
─ Nu-i nevoie, tata Sebi, că iau tramvaiul. 
─ Nu se poate. Mergi cu mine cu maşina. 
─ Vin şi eu cu voi, s-a arătat dispusă Zina. 
─ Facem o plimbare până la gară, o urcăm pe 

Teofana în tren şi ne întoarcem, este de acord Eusebiu. 
Pe atunci mersul cu autoturismul prin Bucureşti era 

mai plăcut, fiindcă traficul nu era atât de aglomerat ca 
azi, numărul maşinilor fiind mult mai mic. Era o plăcere 
să mergi cu autoturismul. Au ajuns la Gara de Nord. 
Acceleratul Bucureşti- Constanţa era deja pe peron.Şi-au 
luat rămas bun, Teofana a urcat în vagon la locul ei, şi-a 
aranjat bagajul şi a ieşit la fereastră să mai discute cu 
părinţii. Când trenul s-a pus în mişcare şi-au făcut semne 
cu mâna. 

─ Să ai grijă de tine!i-a spus Sebi. 
─ Să fii cuminte! Teofana, a sfătuit-o şi Zina. 
─ Săru’ mâna! Vă pup!, le-a trnsmis sărutări pe 

palmă Teofana. 
În compartiment se ocupaseră locurile. Doar unul 

rămăsese liber lângă Teofana care se bucura că are mai 
mult spaţiu de mişcare şi chiar ar fi dorit să nu se ocupe 
până la Constanţa. La prima oprire a respirat uşuartă că 
nu urcase nimeni. 

Cei din compartiment observaseră şi făceau glume. 
─ Aţi scăpat de data aceasta. 
─ Să vedem la gara următoare, spunea ea. Noroc 

că acceleratul nu opreşte în toate staţiile. 
La următoarea oprire însă s-a urcat un tânăr care 

avea chiar locul de lângă Teofana. Fata a inspirat şi 
expirat adânc, zâmbind. 

─ N-aţi scăpat domnişoară, dar nu-i nimic, au 
consolat-o cei din compartiment în uimirea tânărului care 
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nu ştia despre ce este vorba, dar intuia că el ar fi 
subiectul de discuţie. 

─ Bună ziua! le-a spus când a intrat în 
compartiment. Sărut mâna, domnişoară, cred că locul 
meu este lângă dumneavoastră îşi cercetează biletele. 

─ Da! Da! poftiţi! o bufneşte râsul pe Teofana ca şi 
pe ceilalţi. 

Văzându-l nedumerit pe pasagerul care venise sunt 
obligaţi să-i explice. 

─ Domnişoara spera ca locul să nu se ocupe până 
la mare ca să se poată mişca în voie. 

─ A! Asta era?zâmbeşte şi domnul aşezându-şi 
bagajul. Îmi daţi voie să mă prezint: Alexandru, îi sărută 
mâna Teofanei, privind-o în ochi şi simţindu-se atras de 
figura ei plăcută. 

─ Teofana, se recomnadă ea. 
─ Am înţeles că  mergeţi la mare. 
─ E necesar după un an de activitate sau chiar mai 

mult să ne relaxăm puţin. 
─ Sunteţi în concediu? 
─ Care nu este cât am vrea noi de lung. 
─ Eu de asemnea îmi petrec concediul tot la mare, 

deci mergem împreună. 
Cei din compartiment iarăşi râd. 
─ N-ai scăpat de mine, Teofana, i se adresează 

domnul, bănuind de ce râd cei din compartiment. Nu te 
superi că-ţi spun pe nume. Măcar în concediu să nu fim 
atât de protocolari, că la serviciu n-avem ce face. Trebuie 
să repsectăm normele de conduită. 

Se discută în compartiment toţi şi separat despre 
condiţiile de călătorie, că deşi este tren accelerat are 
întârziere, despre timp, că ar mai trebui să plouă ceea ce 
ar fi necesar pentru recoltă, despre diferite întâmplări din 
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viaţa fiecăruia până când Alexandru scoate din mapă 
nişte ziare, reviste, dându-i şi Teofanei câteva. 

─ Aruncă-ţi privirea peste ele, ca să nu te plictiseşti. 
─ Uite ce caricaturi am găsit aici, spune Teofana 

după o pauză. 
─ Ia să văd, se apleacă Alexandru peste ea să 

privească, amuzându-se amândoi şi Teofana încearcă să 
ghicească cu ce parfum se parfumează Alexandru de 
degajă o mireasmă atât de plăcută. 

─ Îţi place rebusul? 
─ Din lipsă de altceva. 
─ Completăm împreună sau separat?scoate 

Alexandru o revistă cu asemenea jocuri. 
─ Cum vrei. 
─ Hai, împreună, că ne antrenăm mai bine. Fii 

atentă! 
─ Teoremă din opt litere, se opreşte asupra unui 

careu. 
─ Pitagora. Teorema lui Pitagora. 
─ Exact. 
─ Corp geometric din trei litere. 
─ Cub. 
─ Buun! 
─ Expresie algebrică în care intervin numai semnele 

înmulţirii şi ale împărţirii. 
─ Adică numai înmulţire şi împărţire, se gândeşte 

Teofana. 
─ Da! 
─ ?! 
─ Te-am prins. 
─ Spune tu! 
─ Monom. 
 După ce au terminat cu jocul acesta au început 

altele care apelau la cunoştinţe de istorie universală şi 



  

 132 

Teofana şi Alexandru se tot întrebau şi discutau pe 
marginea acelor jocuri. 

─ Ştiai că Polul Sud a fost descoperit de două ori? 
─ De norvegieni şi de englezi. Norvegienii l-au 

descoperit primii. 
─ Ce-a spus Scott englezul când a găsit mesajul 

lăsat de Amundsen şi norvegienii lui? 
─ Asta nu mai ştiu, este sinceră Teofana. 
─....”soarta a vrut ca eu să fiu al doilea, într-o lume 

pentru care primul este totul, iar al doilea nimic”. 
─ Îţi închipui cât de dezamăgit trebuie să fi fost când 

i se spulberase visul de cuceritor al Polului. 
─ Cred şi eu, adevereşte Alexandru. 
─ De mult oamenii erau pasionaţi pentru investiţii, 

descoperiri cum a fost contele Zeppelin din Elveţia, 
pentru balonul său care i-a purtat numele, Aurel Vlaicu şi 
alţii dacă ne gândim numai în domeniul aviaţiei. 

─ Dar unii dintre ei erau şi nebuni ca pictorul Van 
Gogh care într-un acces de nebunie şi-a  tăiat urechea, a 
înfăşurat-o într-o batistă, i-a dat-o unei prostituate... 

─ Nu mai spune, nu mai spune!îl întrerupe Teofana 
strâmbându-se la auzul unei asemnea cruzimi. 

─ Stai să vezi! Şade două săptămâni în spital şi 
pictează vestitul tablou „Autoportret cu urechea 
bandajată”. 

─ Ce să mai spunem despre cei care şi-au folosit 
inspiraţia, inteligenţa în scopuri distrugătoare ca 
inventatorii bombei atomice şi a altor arme de ditrugere în 
masă. 

─ Datorită ei la 6 august 1945 oraşul Hiroshima a 
fost ras de pe faţa pământului. 

─ Ştii povestea fetiţei cu cocorii din Hiroshima? 
─ Nu o ştiu. 
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─ Această fetiţă nu a murit în acea zi tristă şi spera 
împreună cu supravieţuitorii că războiul nu va mai aduce 
suferinţă. Curând s-a îmbolnăvit de leucemie. A ajuns la 
spital sperând că medicii o vor salva. Văzând că nu are 
şanse, s-a gândit la obiceiurile nipone: poate dacă va 
reuşi să facă o mie de cocori de hârtie va trăi. S-a apucat 
de lucru. Cu fiecare cocor speranţa îi creştea, dar forţele 
îi scădeau tot mai mult. Îi era tot mai greu să îndoaie 
hârtia şi să dea forma păsării. Camera ei de spital se 
umplea de asemenea cocori. Sadako Sasaki, aşa o 
chema, n-a izbutit să facă o mie de cocori şi s-a stins din 
viaţă înconjurată de cocorii ei de hârtie. „Uriaşa pasăre 
de fier care adusese ciuperca de foc învinsese aripile 
delicate de hârtie”. Povestea ei a impresionat întreaga 
lume. În Hiroshima s-a construit în cinstea ei, în parcul 
memorial închinat victimelor din august 1945 „Turnul 
celor 1000 de cocori”. Cei care vin aici, nu uită de 
Sadako Sasaki şi lasă ca semn de veşnică amintire 
cocori de hârtie. 

─ Impresionant! 
─ Şi pe mine m-a impresionat că de aceea ţin minte 

întâmplarea aceasta. 
─ Doamne! Doamne! Ce dezastru o fi fost acolo, se 

antrenau în discuţii ceilalţi pasageri care fuseseră ochi şi 
urechi la ceea ce povestise Teofana. 

─ Cât s-a scris, prin ziare, de oamenii care îşi 
începuseră normal ziua, fără să se gândească ce-i 
aşteaptă. Chiar când au văzut avioanele deasupra 
oraşului au socotit că este un zbor de observaţie, cum se 
întâmpla adesea. 

─ Când a fost lansată bomba, unda de şoc a 
exploziei a făcut ca până şi avioanele să se zguduie, atât 
de puternică a fost. 
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─ Se scria în ziare că temperatura degajată de 
explozie a fost de mai multe milioane de grade. Oamenii 
au fost calcinaţi. Cei care au fost îmbrăcaţi în ţesături 
înflorate de genul chimonourilor, li s-au imprimat 
desenele pe piele ca nişte tatuaje. 

─ Au urmat apoi efectele de durată ale bombei, 
radiaţiile radioactive care au dus la moartea atâtor 
oameni. 

─ Blestemul s-a întors asupra americanilor când cei 
din familia Kennedy apropae niciunul nu a murit în patul 
lui, de bătrâneţe. Mai toţi au avut un sfârşit tragic fiind 
implicaţi în accidente şi scandaluri. 

─ Numai că preşedintele Truman a hotărât lansarea 
bombei, nu Kennedy. 

─ Nu contează. Este vorba de americani. 
─ Ies puţin pe culuar să văd pe unde am ajuns, se 

ridică Alexandru. 
 Cât stă la fereastră, Teofana îl analizează nefiindu-i 

indiferent. Observă că este un bărbat curat, ordonat, 
elegant, atrăgător cu care poţi sta de vorbă despre orice 
problemă din orice domeniu. 

─ Vino şi tu, Teofana! o invită Alexandru. 
─ Vin imediat. 
─ Hai, măi Teofana, o trage de mână şi i-o sărută 

scoţând-o din compartiment, văzând că ea nu se 
grăbeşte. Vino, că n-am cu cine să vorbesc, nu pot fără 
tine, o îndeamnă în timp ce pasagerii din compartiment 
zâmbesc. 

Se aşează la fereastră şi iar încep discuţiile. 
Privindu-se mai atent îşi dau seama că amândoi se 

simt bine unul în compania celuilalt. El căuta s-o 
protejeze, trecând-o când în dreapta când în stânga lui, 
unde nu se simţea curentul. 
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─ Dacă simţi curent ma închid puţin fereastra. Aşa e 
mai bine? 

─ Da! E bine. 
        ─ Hai să mergem la cealaltă fereastră că acolo nu 
se simte tare. 

Teofana începea să vadă în Alexandru un bărbat 
protector ccea ce o mulţumea mult. 

─ De ce a spus că ai un concediu scurt? Cu ce te 
ocupi?e curios Alexandru. 

─ Cu muzica. 
─ Frumos! Eşti cântăreaţă. 
─ Cam aşa ceva. 
─ Cântece populare, muzică uşoară... 
─ Muzică clasică, operete, opere, recitaluri... 
─ Bănuiam. 
─ Dar nu mai auzit cântând. 
─ Din discuţia pe care o avem de când călătorim 

împreună, mi-am dat seama că ai studii superioare. Ai 
făcut Conservatorul, nu? 

─ Altfel nu puteam să profesez. 
─ Şi mie îmi place muzica. Tata voia să mă facă 

popă. Tot îmi spunea: Alexandre, te dau la teologie, te 
faci preot, vii în sat la noi în locul preotului nostru bătrân 
şi trăieşti boiereşte. Îţi pica bani la nunţi, la botezuri, la 
înmormântări, ai să ai colaci să dai şi la alţii. Eu îmi 
spuneam: Lasă-mă tată, s-aştept  să moară oamenii ca 
să-mi dea colaci? Pot trăi bine şi fără colacii dumitale. 

─ Hî, hî, hî, râdea Teofana. 
─Ce frumos râzi cu gropiţele-n obraji!zâmbeşte 

Alexandru admirând-o pe Teofana. 
─ Şi nu te-ai făcut popă. 
─ Nu m-am făcut. De mic îmi plăcea să socotesc. La 

aritmetică în clasele primare, am avut notele cele mai 
mari. În liceu, mi-a scăzut pasiunea. Cu toate acestea am 
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făcut Institutul de Ştiinţe Economice şi sunt contabil, ba 
mai mult şef, zâmbeşte Alexandru. 

─ A!şef deci, nu orice contabil, îl ironizează puţin 
Teofana. 

După un timp au intrat în compartiment. Alexandru 
nu s-a aşezat, ci a început să caute în bagaj. 

─ Mi-e foame. Ţie nu? Hai să vedem ce ne-a pus 
mama de-acasă. Eu ştiu ce mi-a pus că a alergat ieri 
după un pui, ăl mai mare, toată ziua. Nu s-a lăsat până 
nu l-a făcut friptură. Iată-l, despachetează puiul. 

─ Mie mama nu mi-a pus pui, că n-am curte ca să 
ţinem păsări. Locuim la bloc, aşa că mi-a pus şuncă, 
brânză, ouă. 

─ Numai bine. Mâncăm mai întâi de la tine şi pe 
urmă ne ospătăm cu puil. E bine aşa? 

Teofana aşeză un şervet pe suportul de sub 
fereastra compartimentului şi încep să întindă bucatele. 
În anii aceia se mânca atunci când plecai în călătorie din 
plin, mai rudimentar, dar mai sănătos decât acum când la 
modă sunt sandviciurile, hambrugherii, hot-dog-urile. 
Când au ajuns la pui, Alexandru i-a întins un picior de 
pui. 

─ Ţie îţi dau cotoiul ăl mai mare. Aşa-mi spunea 
mama, când eram mic. 

În clipa aceea Teofana a avut un simţământ 
imperceptibil, amintindu-şi că aşa i se spunea şi ei în 
şatră. Din nou l-a simţit pe Alexandru ca un protector. 
După ce-au terminat cu puiul, Alexandru savurează în 
gol. 

─ Ce-ar fi mers acum un pahar de la Bachus. 
─ Zeul vinului şi al veseliei la romani. La greci se 

numea Dionysos, afirmă Teofana. 
─ Da! Era un tânăr frumos, aşa ca mine, glumeşte 

Alexandru în râsetele tuturor. Purta un toiag înfăşurat cu 
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iederă sau cu viţă de vie. Mi-a dat tata o sticlă cu vin roşu 
şi n-am luat-o. Ce bine era dacă o luam, avem un vin 
foarte bun. 

Teofana scoate o cutie cu prăjituri şi-l serveşte pe 
Alexandru şi pe cei din compartiment. 

─ A! Cu astea m-ai dat gata. Atât de mult îmi plac 
prăjiturile. Mama face mai mult plăcinte. Sunt bune şi 
acelea, dar nu ca prăjiturile. 

─ Mai vrei? Îl întreabă Teofana. 
─ Nu! M-am săturat. Au fost foarte bue. Săru’ mâna. 

Teofana îi mai face o surpriză plăcută lui Alexandru 
scoţând termosul cu cafea. 

─Ce-ai acolo? Apă rece, ceai? 
Cum pe atunci nu se prea întrebuinţau pahare şi 

farfurioare de unică folosinţă, ea scoate un pahar de 
plsatic şi-l umple cu cafea neagră care-şi revarsă mirosul 
aromatic întinzându-l lui Alexandru. 

─ Pentru asta meriţi un sărut. 
O sărută pe obrajii cu gropiţe în timp ce fata are 

grijă să nu verse cafeaua. După aceea îşi toarnă şi ei 
într-un pahar şi sorb amândoi cu poftă. 

─ Acum merge o ţigară. Hai pe culoar! 
─ Nu fumez, spune Teofana. 
─ Hai cu mine, o ia de mână Alexandru. 

        Cum pe atunci nu erau indicate vagoanele pentru 
fumători şi pentru nefumători, Alexandru nu caută să se 
asigure în ce vagon este, îşi aprinde ţigara, pufăind fumul 
pe fereastră ca să nu-l respire Teofana. 

─ Sper să avem vreme frumoasă şi caldă. 
─ Cât de cald ţi-ar plăcea?o întreabă Alexandru. 
─ Peste douăzeci şi două de grade. 
─ Dacă în camera ta, unde vei fi repartizată, ar fi să 

te încălzeşti la nouăzeci de grade, unde te-ai încălzi? 
─ N-aş mai fi, doar poate scrum. 
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─ Prin absurd, presupunem. 
─ Nu ştiu. 
─ În colţul camerei. 
─ A! Este vorba de unghiul de 90º, se prinde 

Teofana. 
─ Hai, mai spune un banc. 
─ Bulă şi cu tatăl lui se duc în pădure să taie lemne, 

începe Alexandru. La un moment dat, Bulă îi spune:”Pa, 
Tată!”. Tată-său îl întreabă: „Ce ete Bulă? Pleci undeva?  
Eu nu taă, îi răspunde el, dar un copac a început să cadă 
spre tine. 

Râd amândoi. Cum în acei ani, erau la modă  
bancurile cu Bulă şi cu oltenii, îi spune şi Teofana bancuri 
ca de pildă: 

─ Doi olteni erau în vacanţă. La ora trei dimineaţa 
unul îl trezeşte pe celălalt: „Mărine! Ce-i? Deschide ochii 
şi spune-mi ce vezi. Cerul. Şi mai ce? Şi Luna. Şi? Şi 
Carul Mare. Şi? Şi......Ioane! aştia ne-au furat cortul!” 

Râd molipsindu-i şi pe cei din compartiment. 
Continuă Alexandru: 
─ La  ora de istorie se cere să se numească 

unsprezece mari personalităţi. La sfârşitul orei, 
profesoara îl întreabă pe Bulă: „De ce nu ai predat 
lucrarea? Doamnă profesoară, nu ştiu pe cine să pun pe 
post de mijlocaş central.” 

Intră amândoi în compartiment, dominaţi de ilaritate, 
nerenunţând la bancuri, pe care acum le ascultă şi ceilalţi 
pasageri prăpădindu-se de râs. 

─ Hai să vă spun de-ale lui Bulă, îi pregăteşte 
Teofana. Bulă vede pentru prima dată curcubeul: Mamă, 
uite ce reclamă! se miră el. Tot Bulă se plânge mamei: 
„Mamă, un copil mi-a dat jos plăcinta. A fost cu intenţie, 
dragul mamei? Nu! A fost cu brânză”. Nu v-am plictisit? 
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─ Nu! Mai spune-ne, sunt dornici cei din 
compartiment. 

─ Bulă la Paris. „Bulă aflat în vârful Turnului Eiffel, 
întreabă un paznic. Se aruncă lumea des de aici? Nu. 
Doar o singură dată.” 

─ De la înălţimea aia, când te-ai aruncat te mai poţi 
scula, ca să te mai arunci o dată? Acolo ai rămas, 
comentează un domn. 

─ Bulă la şcoală, continuă Teofana. „Cine a introdus 
acupunctura în ţara noastră, Bulă? Vlad Ţepeş, doamna 
învăţătoare.” 

─ Ţeapa lui Vlad era ac nu glumă, comentează cei 
care o ascultau pe Teofana. 

─ Mai ştii bancuri cu Bulă?o întreabă, vesel, 
Alexandru. 

─ Dacă mă gândesc, mai în vin în minte, dar îţi dau 
ţie rândul. 

─ Două prietene, începe Alexandru trecând la alt fel 
de bancuri.”Aş vrea să fiu soţia unui milionar, îi spune o 
domnişoară prietenei sale. Eu aş vrea să fiu văduva lui.” 
După nuntă, discuţie între el şi ea: „Ai să mă iubeşti la fel 
şi după nuntă?întreabă ea. Sigur, iubito, numai să nu se 
opună soţul tău.” Discuţii între amice: „Victor a spus că 
pentru mine ar face orice nebunie. Chiar şi de a te cere?” 
Socrul şi ginerele: „Bine şi dacă nu o să vă înţelegeţi?îl 
întreabă socrul pe ginere. Tată socrule, sunt băiat cinstit. 
Eu am luat-o, eu ţi-o aduc înapoi.” 

Toţi râd cu lacrimi. 
─ Ce copii frumoşi şi veseli sunteţi! Ne-aţi făcut 

călătoria plăcută, spune doamna în vârstă care stătea pe 
locul de lângă uşă. 

─ Mulţumim de compliment, doamnă, dar nu mai 
suntem copii. Am crescut mari, suntem oameni în toată 
firea. 
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─ Aşa e domnule, însă eu vă văd ca pe copiii mei. 
Am şi eu un băiat agronom şi o fată asistentă medicală. 

─ Să vă trăiască! Sunt căsătoriţi? 
─ Mulţumesc şi dumneavoastră! Până acuma nu. 

Când sunt împreună ţi-e mai mare dragul să fii cu ei. tot 
aşa ca dumneavoastră comunicativi, glumeţi, buni la 
suflet, săritori. 

─ Ca fraţii. 
─ Da, şi dumneavoastră, deşi nu sunteţi fraţi vă 

comportaţi exact ca nişte fraţi. Vă tot urmăresc. Semănaţi 
unul cu altul, cu vorba frumoasă, serviabili, respectuoşi, 
comunicativi. 

─ Mulţumim!spun deodată Teofana şi Alexandru 
uitându-se unul la celălalt zâmbind. 

─ Cu asemenea oameni uiţi că drumul este lung. 
Iată, ne apropiem încet, încet de Constanţa, se uită 
doamna pe fereastră. 

Nu după multă vreme se zăreşte marea. 
─ Teofana, hai pe culuoar să admirăm marea, o ia 

de mână Alexandru. 
În timp ce admiră apa albastră, întinsă, cu valurile 

spumegânde, dar liniştite în care se reflectă razele 
strălucitoare ale soarelui de vară care dau bineţe noilor 
veniţi, îşi planifică ce au de făcut. 

─ Mergem la biroul de cazare. Tu stai cu bagajele şi 
eu merg cu actele să plătesc şi să iau repartiţia. 

─ Trebuie să-ţi dau bani, spune Teofana. 
─ Îmi dai buletinul şi apoi ne descurcăm, că nici eu 

nu ştiu cât va fi. Încerc să fim repartizaţi la aceeaşi vilă. 
Din nou Teofana se simţea cu Alexandru ca şi cu un 

protector, la gândul că nu va trebui să se mai înghesuie 
la rând, la biroul de cazare. 

Când au ajuns în Constanţa, cei din compartiment 
au coborât urându-le cele bune. 
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─ Să v-ajute Dumnezeu! S-aveţi parte de un 
concediu plăcut, că tare bine ne-am mai simţit împreună. 

─ Şi să puneţi şi de-o nuntă! 
─ Muţumim! Mulţumim! Să vă bucuraţi de zile 

frumoase la mare!le-au urat şi ei, continuându-şi drumul 
până la staţiunea Eforie Nord. 

Ajungând acolo, Teofana i-a dat buletinul lui 
Alexandru. Ea a stat cu bagajele liniştită. Când a sosit 
Alexandru era tot transpirat şi de căldură şi de oboseală 
şi de stat la rând. 

─ Avem repartiţie la o vilă bună. Tu la camera 2 la 
parter, eu la camera 5 la etaj. 

S-au îndreptat spre vilă şi-au luat locurile în primire. 
Au despachetat, s-au spălat şi s-au odihnit, fiind obosiţi 
de pe drum, mai ales că orele de plajă trecuseră când au 
ajuns în staţiune. Şi-au dat întâlnire către seară, să 
meargă la cină împreună. Până a adormit, pe Alexandru 
îl frământa faptul că Teofana se mai numea şi Prinţesa, 
cum observase fără să vrea când a prezentat buletinul ei 
la biroul de cazare. „Ce nume mai este şi acesta! Doar 
nu-i de rang princiar. Mai ştii? Nu! Nu cred. De ce n-a 
spus că se numeşte Prinţesa? Ce pretenţii am şi eu! În 
fond nu este obligată. Are ea ceva aparte care mă 
atrage. Nu ştiu ce, însă e o persoană foarte plăcută... „ 
Tot gândindu-se la ea, a adormit. 

Seara când s-au întâlnit, Teofana i-a amintit de 
buletin. 

─ Este la mine. Uite-l, i-l întinde. Mă cerţi? 
─ De ce să te cert? 
─ Am văzut, fără să vreau, când am fost la cazare 

că tu mai porţi un nume. 
─ Prinţesa. 
─ Prinţesa Teofana. Interesant! De ce acest nume? 
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─ Este o poveste lungă, răspunde ea fugindu-i 
gândul la Cezar, singura persoană căreia îi spusese 
povestea „Oare ce face? Mi-e dor de el.” 

─ La ce te gândeşti?o întreabă Alexandru. 
─ Cât de departe pot fi oamenii şi cât de aproape! 
Neînţelegând ce vrea să spună, Alexandru nu mai 

insistă schimbând subiectul de discuţie. 
─ Să vedem ce ne dă bun la cină. 
Cantina restaurant la care servim noi masa este una 

dintre cele mai bune, cum am auzit. Pe atunci asemenea 
localuri erau mai la îndemâna oamenilor decât 
autoservirile. 

După cină s-au plimbat pe faleză şi şi-au povestit 
atâtea şi atâtea. 

─ Ce plăcută e briza mării, constată Teofana, 
respirând adânc. 

─ Încărcată de aerosoli, tot atât de profund respira 
şi Alexandru. 

─ Mâine trebuie să ne trezim devreme să prindem 
loc la plajă, Alexandru! 

─ Mă duc eu şi ocup loc pentru amândoi. 
După acea plimbare benefică, s-au întors la vilă, 

întretându-se fiecare spre camera lui. 
─ Săru’ mâna, Teofana. Te aştept mâine pe plajă. 
─ Noapte bună! Ne vedem mâine. 
A doua zi, ştiind că protectorul ei ocupă loc, Teofana 

a mai lenevit. S-a aranjat minuţios, dichisindu-se, deşi 
era în şort şi a cumpărat gustări şi două sticle cu 
limonadă rece, cum era atunci. Când a văzut-o Alexandru 
venind agale, i-a făcut semn cu mâna, că ea, cu ochelarii 
de soare, îl tot căuta şi nu-l găsea. 

─ Aici, Teofana! Vino aici. Săru’ mâna! Ce-ai stat 
atât de mult măi, fată măi! 
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─ Te-am ştiut pe tine că eşti aici. De ce să mă fi 
grăbit că loc am. 

─ N-ai prins ultravioletele. 
─ le-ai prins tu şi pentru mine. 
Alexandru i-a ajutat să întindă cearşaful. 
─ Ţi-e foame? 
─ N-am mai trecut pe la cantină ca să nu pierd 

ultravioletele. 
─ Am adus eu ceva bun, scoate Teofana bunătăţile, 

le întinde pe un şervet peste cearşaf. 
─ Eşti o bomboană. Meriţi să te pup, meriţi să te 

pup, strigă în gura mare sărutând-o pe am’ndoi obrajii, 
când vede sticlele cu limonadă rece, desfăcând una şi 
înghiţind cu poftă. 

─ Ai răbdare, Alexandre! Mănâncă înainte şi apoi 
bei. 

─ Mi-era o sete grozavă! Ai fost chiar pe gândul 
meu, îi sărută mâna. 

După ce-au mâncat, se întind când pe o parte, când 
pe alta, ca să-i prindă soarele. Când se încălzeau 
mergeau în apă, se bălăceau, înotau. Dacă marea era 
agitată şi valurile mari, Alexandru n-o lăsa singură în apă 
pe Teofana, care se bucura în sinea ei, ştiindu-se 
protejată. Aşa le treceau zilele, una după alta. Deşi erau 
împreună mereu, şi se simţeau extraordinar de bine unul 
cu celălat, nu căzuseră pradă vreunui sentiment de 
dragoste, de iubire. Ce-i unea era dragostea 
prietenească, curată, frăţească şi atât. 

Dacă Alexandru ieşea cu colegii de cameră la vreun 
vin, la vreo bere, nu era în largul lui fără Teofana. 

Într-o zi, Teofana a hotărât cu colega ei de cameră 
să meargă la Constanţa, să vadă ce mai este prin 
magazine. S-a dus să-l anunţe pe Alexandru, dar ei 
plecaseră, uşa camerei fiind încuiată. A scris un bilet în 
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fugă, cu menţiunea pentru Alexandru, în care îl anunţa 
despre plecare. 

Alexandru, văzând că nu mai soseşte pe plajă, era 
îngrijorat. N-a avut răbdare şi avenit la vilă. Găsind uşa 
camerei  Teofanei încuiată, chiar şi-a făcut probleme. A 
plecat în oraş, s-a întâlinit cu colegii lui de cameră, au 
mers la masă, dar era absent la discuţii. Întorcându-se 
după prânz la vilă, a găsit biletul strecurat sub uşa lui de 
Teofana. Abia atunci s-a liniştit, dar nu pe deplin că se 
simţea singur fără ea. 

Când s-a întors de la Constanţa, fetele au bătut la 
uşa lui Alexandru ca Teofana să-l anunţe că a sosit. A 
ieşit chiar Alexnadru care era în aşteptare.  

─ Bine, măi Teofana, pleci la Constanţa fără să-mi 
spui, îi sărută mâna şi obrazul. 

─ N-ai găsit biletul? 
─ După ce m-am frământat atâta, că nu ştiam unde 

eşti. 
─ Ţi-o prezint pe colega mea de cameră. Nu fi 

supărat că ţi-am adus ceva bun, îi întinde Teofana un 
pacheţel în timp ce Alexnadru se prezintă colegei de 
cameră sărutându-i mâna. 

─ Eşti o dulce când vrei, dar mă şi necăjeşti, îi 
sărută mâna Teofanei mulţumindu-i. Veniţi înăuntru.  

─ Ne grăbim. Mergem la cameră să ne schimbăm 
că suntem obosite. 

─ Vezi că vin să te iau la cină. 
─ Bine! La revedere! 
Colega de cameră o întreabă pe Teofana despre 

Alexandru. 
─ De unde vă cunoaşteţi? 
─ Din tren. 
─ Acum când aţi venit la mare? 
─ Da! 
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─ Parcă v-aţi cunoaşte de nu ştiu când, aşa sunteţi 
de apropiaţi. Poate sunteţi îndrăgostiţi şi nu vreţi să 
arătaţi. 

─ Dar de unde. Ne înţelegem bine, atât. 
─ El este foarte politicos şi pupăcios. 
─ Aşa este el. Să-l auzi,  când începe cu poantele, 

cu bancurile, leşni de râs. 
─ Şi mie îmi plac domnii veseli. Poate găsesc şi eu 

unul pe aici, râd amândouă. 
Când a venit Alexandru s-o ia pe Teofana, a mers şi 

colega ei de cameră, Adriana, că aşa o chema, dar el nu 
s-a sfiit să-i spună ce avea de spus, revenind la ceea ce-l 
nemulţumise. 

─ Bine, măi Teofana, să pleci tu la Constanţa cu 
domnişoara şi să mă laşi singur. 

─ Domnu’ Alexadru, nici noi n-am ştiut că mergem. 
În ultimul moment ne-am gândt şi-am şi plecat. 

─ Mi-ar fi plăcut şi mie să merg cu două 
domnişoare. 

─ Lăsaţi, că la proxima ocazie când ne mai ducem, 
v-anunţăm. 

─ Aşa de urât mi-a fost fără Teofana. Am fost cu 
domnii mei din cameră, dar degeaba. M-am învăţat cu 
ea. 

─ Asta i-am spus eu Teofanei, că vă înţelegeţi atât 
de bine parcă v-aţi cunoaşte de-o viaţă. 

─ Aveţi perfectă dreptate, domnişoara Adriana.  
Necazul cel mare este că acum se termină concediile şi 
iar la locurile noastre de muncă, o lăm de la capăt. 

─ Şi vă despărţiţi, li se adresează Adriana, zâmbind 
cu subînţeles. 

─ Au! nu mai spuneţi, că nu vreau să mă gândesc la 
asta, regretă Alexandru. 
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─ Să ne bucurăm din plin de soare, de briza mării, 
de apă, cât suntem aici. Pe urmă vom vedea ce vom 
face, sunt de părere fetele. 

Se apropia ziua plecării. Cum Alexandru era foarte 
precaut, a cumpărat bilete de întoarcere chiar din primele 
zile de la sosirea în staţiune, ca să se asigure de locuri, 
fiindcă în sezon era mare aglomeraţie. Atunci a avut o 
discuţie cu Teofana care-l sfătuia să nu renunţe la zilele 
de plajă de dragul de a merge cu Teofana al cărui bilet îşi 
pierdea valabilitatea cu două zile înaintea celui pe care îl 
avea Alexandru. N-a ascultat spunându-i că împreună au 
venit, împreună pleacă, motivând că nu vrea s-o lase 
singură să călătorească, măcar s-o însoţească până la 
gara la care trebuia să coboare el. Pe de o parte Teofana 
se bucura simţindu-l pentru a nu ştiu câta oară ca un 
bărbat protector. 

Ultima zi de plajă le strecura regretul că zilele 
frumoase luau sfârşit. Au sta mult la soare şi în apă ca 
pentru ultima oară. 

─ Te-ai bronzat frumos!îl admira Teofana. Va 
rămâne uimită prietena sau iubita ta când te va revedea. 

─ Nu am iubită. 
─ Nici prietenă? 
─ Prietene îmi sunt toate fetele de la birou. 
─ Probabil că tu ai un iubit. 
─ Am şi nu am. 
─ De ce spui asta? 
─ Fiindcă este plecat de mai bine de un an în Africa 

să predea la o şcoală, acolo fiind lipsă de cadre. 
─ Ştiu. Şi de la noi au plecat nu numai profesori, ci 

şi cu alte specializări pentru 2-3 ani de zile. Nu ţineţi 
legătura? 



  

 147 

─ Am hotărât să nu ţinem legătura, pentru a nu ne 
influenţa în deciziile pe care le vom lua cât timp suntem 
despărţiţi. 

─ Interesant! 
În după amiaza aceleeaşi zile şi-au făcut bagajele şi 

au mers la gară aşteptând acceleratul în direcţia în care 
mergeau. Când a sosit trenul s-au urcat aşezându-se la 
locurile lor. Au frunzărit ziarele cumpărate din gară 
discutând pe marginea anumitor articole. La un moment 
dat, de undeva dintr-un alt compartiment, un aparat de 
radio făcea auzite arii din „Traviata” de Giuseppe Verdi. 
Teofana imediat a ieşit pe culuoar şi scoţând capul pe 
fereastră pentru a nu deranja, fredona şi ea melodia 
ariilor. 

Alexandru a urmat-o neştiind ce se întâmplase şi 
auzind cât de frumos fredona, s-a aşezat lângă ea fără 
să scoată o vorbă până când aparatul de radio a fost 
mutat pe alt post şi Teofana a încetat fredonatul. 

─ Ce operă s-a transmis? 
─ „Traviata”. Autorul ei, compozitorul Giuseppe 

Verdi, a pus accent pe expresivitatea vocii omeneşti. În 
prima lui perioadă de creaţie a scris opere care reflectau 
situaţia Italiei din secolul al XIX lea. În cea de a doua 
perioadă aduce pe scenă expresia muzicală a unei 
pasiuni amoroase. Acum compune opere ca „Aida”, 
„Traviata”, „Don Carlos”, „Rigoletto”. 

─ Am văzut opera „Aida” şi m-a impresionat pe 
lângă vocea artiştilor şi felul lor de interpretare, 
decorurile, costumaţia personajelor. 

─ Te cred. Acţiunea operei petrecându-se în Egiptul 
antic, normal că pentru a reflecta culoarea locală se 
folosesc costume de epocă. Aida, fiica regelui Etiopiei, 
care în timpul războiului dintre etiopeni şi egipteni este 
luată ca sclavă de către faraonul Egiptului, îl iubea pe 
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Radames, comandantul oştilor egiptene. Tot pe 
Radames îl iubea şi fiica faraonului. 

─ Finalul se aseamănă cu povestea de dragoste a 
lui Romeo şi a Julietei. Amândoi mor în subteranele 
templului lui Fta, Radames condamnat pentru trădare i se 
dă sentinţa să fie îngropat de viu. În subteranele 
templului lui Fta, Radames o descoperă pe Aida care 
venise să moară alături de el. 

─ Cea care citeşte printre lacrimi rugăciunea tristă a 
morţilor este tocmai Ammeris, rivala Aidei. 

─ Tot italian este şi compozitorul Vivaldi. Antonio 
Vivaldi  a trăit la Veneţia acumulând şi ceva avere pe 
care şi-a risipit-o ca urmare a luxului extravagant. Mergea 
la Praga, la Viena, căutând oameni pentru punerea în 
scenă a operelor sale. Când a început să decadă, Vneţia 
îl uitase. A murit la Viena. 

─ Şi în cazul oamenilor de seamă se întâmplă ca de 
la o etapă înfloritoare a carierei să decadă şi să moară 
uitaţi de toţi. 

─ Sigur. Aşa s-a întâmplat şi cu compozitorul 
austriac Wolfgang Mozart care rămâne sărac, se stinge 
din viaţă prematur şi a fost îngropat la groapa comună. 

Cu toate aceste muzica lui rămâne ca un imn 
închinat dragostei şi tinereţei veşnice. Avea numai 12 ani 
când a scris „La finta semplice”. Se remarcă prin operele 
„Răpirea din Serai”, „Don Juan”, „Nunta lui Figaro”, dă 
detalii Teofana. 

─ Beethoven este, de asemnea, un mare 
compozitor. 

─ Se diferenţiază de cei despre care vorbirăm prin 
stilul eroic al muzicii sale, deoarece operele pe care le-a 
creat oglindeau lupta împotriva nedreptăţii şi asupririi, 
năzuinţele de libertate ale omenirii. 
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─ Ca aceste popoare şi noi ne mândrim cu 
compozitorul nostru de renume mondial George Enescu. 

─ În mod deosebit îmi place muzica sa pentru că a 
ştiut să îmbine cuceririle artei muzicale europene cu 
tradiţiile muzicii noastre folclorice profesionale, motivează 
Teofana. Opera „Oedip”, creaţia sa capitală cuprinde şi 
transpuneri ale unor elemente folclorice. 

Discuţiile pe care le purtau nu-i împiedicau să uite 
că în curând se vor despărţi. Din când în când, Alexandru 
se uita la ceas, socotind câte ore mai are până la 
coborâre. În ultima oră de călătorie împreună, el s-a 
apropiat de Teofana luându-i mâinile între ale sale. 

─ Teofana, dacă ai şti cât de rău îmi pare că nu vom 
mai fi împreună! 

─ Nici eu nu sar în sus de bucurie, dar asta e. Poate 
la anul pe vremea aceasta, ne vom întâlni din nou la 
mare, sau la munte, mai ştii? 

─ La anul? Crezi că rezist să nu te văd până la 
anul? 

─ Dar ce-ai să faci?zâmbeşte Teofana. 
─ Am să te caut. Vin la tine acasă. 
─ Alexandre! Alexandre! 
─ Serios îţi spun. Prevăd că nici nu cobor bine din 

tren şi mă prinde dorul de tine. Stai să văd unde mi-am 
notat numărul de telefon şi adresa ta, îşi verifică datele 
într-un carneţel. Te-ar deranja prezenţa mea la tine 
acasă? 

─ De ce să mă deranjeze? 
─ Ce-ar spune părinţii tăi să mă vadă? 
─ Ai fi bine venit. 
Trenul suna apropierea de gară. Alexandru se ridică 

oftând, îşi aranjează bagajul. După ce salută pe cei din 
compartiment, iese pe culuoar urmat de Teofana. În 
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aceste ultime momente se îmbrăţişează amândoi 
sărutându-se de mai multe ori pe obraz. 

─ Să ai grijă de tine!îi sărută mâna zăbovind să i-o 
strângă în timp ce trenul încetineşte mersul 

─ La revedere, Alexandru! La revedere! 
În timp ce Alexandru coboară, Teofana trece la 

fereastră dinspre gară, urmărindu-l. 
─ M-a şi prins dorul de tine, zâmbesc amândoi. 

Curând am să vin să te văd. 
─ Să m-anunţi din timp, ca să-mi iau nişte zile libere. 
─ Pe curând, îi face Alexandru semn cu mâna în 

timp ce trenul porneşte. 
─ Te aştept, îi răspunde Teofana îndepărtându-se. 

După plecare lui şi ea se simţea singură şi de-abia acum 
realiza ce rău este fără Alexandru, gând ce a însoţit-o şi 
când a ajuns acasă, cu toate că îi avea alături pe ai ei. 

Şi Zina, şi Sebi au primit-o cu bucurie 
nemaiîncetând cu întrebările. 

─ Cum ai călătorit? 
─ Foarte bine. 
─ Ai avut timp frumos? 
─ Foarte frumos. Soare, cald, marea liniştită. 
─ Se vede că te-ai bronzat frumos. 
Teofana le-a înmânat cadourile aduse de la mare 

sărutându-i cu dragoste. 
─ Nu ne-a uitat fata noastră, era vesel Sebi, 

admirându-şi cadoul şi sărutând-o pe Teofana. 
─ Ce eşarfă frumoasă mi-ai adus! Vino să te pup, 

fata mea dragă, o sărută Zina de mai multe ori. M-a 
întrebat directorul tău dacă ai sosit de la mare. 

─ Păi azi e ultima zi de concediu. Mâine trebuie să 
fiu la serviciu. Voi vedea ce-a avut să-mi spună. Probabil 
este vorba iarăşi de organizarea vreunui specatcol. 
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Chiar de a doua zi, Teofana a intrat în plină muncă 
şi se gândea ce bine era la mare alături de Alexandru. 

Acelaşi gând îl bântuia şi pe Alexandru. Se întreba 
cum de-a ajuns să ţină atât de mult la fata asta, doar în 
puţinele zile cât au stat la mare. Îşi dădea seama că nu 
putea trăi fără Teofana. Deşi n-o cunoştea pe deplin, îl 
obseda gândul de a se căsători cu ea. Îl frământau fel şi 
fel de întrebări. „O cunosc îndeajuns? N-o cunosc. Este 
comunicativă, talentată, deşteaptă, ceea ce-mi place 
foarte mult. Este o fire deschisă ca şi mine. Are şi o 
înfăţişare frumoasă, nu mi-ar fi ruşine cu ea. Dar ca 
femeie o cunosc? Nu, că relaţiile noastre n-au depăşit 
limita discuţiei. Ne-am sărutat, ne-am îmbrăţişat ca 
prieteni. Am simţit pasiunea dragostei înfocate? Nici 
pomeneală. Atunci de ce acum când nu mai este lângă 
mine, îmi dau seama că o iubesc ca un nebun. Obrajii cu 
gropiţe pe care i-am sarutat ca un amic, în imaginaţia 
mea îi sărut ca un iubit. La fel îi sărut şi buzele fragede şi 
catifelate pe care în realitate nu i le-am atins. Trebuie să 
mă căsătoresc cu ea ca să mă bucur cu adevărat de 
frumuseţea ei. Oare ea m-ar vrea de bărabt?Dacă nu i-ar 
fi plăcut compania mea aş fi simţit. Poate mă place ca 
prieten, dar ca soţ? Femeia din tren ne-a admirat ca pe 
doi tineri care ne asemănăm comparându-ne cu cei doi 
copii ai ei. Prin urmare, dacă ne asemănăm, nu este 
exclus să ne facem viaţa împreună. Vreau să fie soţia 
mea şi gata. Trebuie să ştiu părerea ei. Va fi şocată când 
va auzi ce-i propun. Ce-o fi o fi. Dă Doamne bine!” 

La toate se gândea Alexandru numai la puterea 
hazardului nu. S-a şi grăbit să-i dea telefon Teofanei ca 
s-o anunţe că vine s-o vadă. 

La telefon i-a răspuns Zina Stamate. 
─ Locuinţa Teofanei? 
─ Da! 
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─ Săru’ mâna! Teofana, tu eşti? 
─ Sunt mama ei. Cine o caută? 
─ Alexandru, un prieten al ei. Când pot s-o găsesc? 
─ După ora opt seara. 
─ Spuneţi-i, vă rog, că am căutat-o şi revin. 
─ Îi voi spune când ajunge acasă. 
─ Mulţumesc! Săru’ mâna! 
În vremea aceea, comunicările telefonice nu erau 

atât de avantajoase ca azi, când se foloseşte telefonia 
mobilă. 

Seara a sunat din nou Alexandru. Teofana, care 
fusese anunţată de mama ei şi care aştepta lângă 
telefon, a răspuns imediat. 

─ Eu sunt, Alexandru. Mi-a spus mama că m-ai 
căutat. 

─ Săru’ mâna. Pregăteşte-te, draga mea, că vineri 
la prânz sunt la tine. Ia-ţi nişte zile libere, cum am vorbit, 
că îmi iau şi eu ca să ieşim undeva. 

─ Te aştept. 
─ Pregăteşete-i pe părinţii tăi ca să nu mă scoată 

afară. 
─ Vai, Alexandru, tot de glume te ţii. Cum poţi să 

gândeşti aşa? 
─ Dacă ai şti tu? Săru’ mâna. 
─ La revedere. 
După convorbire, Alxandru se întreba: „Dacă ar şti 

ea ce propunere o aşteaptă!! Nu s-a prins la telefon. De 
aceea am şi încheiat discuţia repede ca nu cumva să-i 
treacă prin cap să mă întrebe ce să ştie. Bine că i-am 
reamintit de zilele libere.” 

Pe atunci, sâmbetele şi uneori chiar şi duminicile 
erau zile lucrătoare, deci oamenii nu beneficiau de week-
end-uri. Cu toate aceseta când trebuia să-şi organizeze 
nişte bucurii nu se lăsau păgubaşi. 



  

 153 

Alexandru a trecut şi pe la părinţii lui să ia nişte vin 
ca să ducă părinţilor Teofanei. 

─ Bine că mai vii şi tu pe la nou, că de când ai sosit 
din concediu, o singură dată ai trecut pe aici. 

─ La serviciu nu este ca în concediu. Am venit să 
iau nişte vin şi să vă spun de ce. La mare am cunoscut o 
fată de care m-am îndrăgostit şi vreau să mă căsătoresc 
cu ea. 

─ Data trecută nu ne-ai spus. 
─ Nu v-am spus că nu eram hotărât. 
─ Ai vorbit cu ea în sensul acesta? Ce zice? 
─ Nu am vorbit, că v-am spus că nu eram hotărât. 

Acum mă duc la ea şi vreau să-i duc nişte vin bun de-al 
nostru, că l-am şi lăudat. 

─ Să scoţi din butoiul ăl mai mic de lângă uşa din 
pivniţă, că e un vin bun, cu un buchet plăcut, îi spune 
mama tatălui lui Alexandru. 

─ Şi când pleci? 
─ La sfârşitul săptămânii. Vineri sunt la ea. Trebuie 

să-mi aranjez maşina, s-o alimentez cu benzină. 
─ Să văd ce cămăşi mai ai pe aici, batiste, cravate, 

chiloţi, maieuri ca să ţi le spăl, să ţi le calc, să arăţi şi tu a 
domn cum te-am învăţat să te porţi întodeauna. 

─ Ţi-am mai adus câteva la spălat. Sunt în maşină. 
─ Să-ţi aranjez şi costumele ca să-ţi iei pe care îţi 

place. 
─ Alexandre, tată, tu o iubeşti? 
─ Sigur că o iubesc, chiar foarte mult. 
─ Dar o cunoşti? 
─ Dacă n-aş cunoaşte-o nu mi-aş dori-o de soţie. 
─ Bine, bine, dar cât de mult ai putut să-ţi dai seama 

ce fel de fată este doar stând cu ea zece- doisprezece 
zile la mare. O fi vreo uşuratică pusă pe căpătuială. Nu 
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vezi cum sunt fetele azi? Te-a văzut băiat de treabă, cu o 
profesie în mână, serios, ce-a zis: hai să pun mâna pe el. 

─ Fii serios, măi tată, că n-o cunoşti. 
─ Tocmai că n-o cunosc. S-o aduci s-o vedem. 
─ Are dreptate, tată-tău, intervine mamă-sa. 
─ Să cunoască şi ea familia noastră, să cunoaştem 

şi noi familia ei, c-aşa se fac treburile astea. Nu? 
Alexandru cade pe gânduri:” Dacă Teofana va fi de 

acord cu căsătoria, în loc să ne plimbăm hai-hui în zilele 
libere, cum am intenţionat eu, o aduc aici ca să fie şi-ai 
mei mulţumiţi. 

─ La ce te gândeşti? Îl întreabă tatăl. 
─ Ca să vă fac pe voie, dacă este de acord, o s-o 

aduc aici sâmbătă, ca duminică s-o duc în oraş, la 
apartamentul meu, să vadă unde locuiesc şi luni să 
plecăm înapoi la ea acasă, ca să mă întorc până marţi 
când trebuie să fiu la serviciu. 

─ E bine cum zici tu deocamdată. Mai târziu 
aranjăm să ne întâlnim şi noi părinţii unii cu alţii, e de 
părere tatăl. 

─ Parcă voi v-aţi căsători. Să presupunem, prin 
absurd, că părinţii ei nu sunt de acord, atunci nu ne 
căsătorim? Sau dacă voi nu sunteţi de acord, ce facem? 

─ Noi nu suntem împotriva voinţei tale. Chiar dacă 
nu ne-ar conveni şi vă iubiţi, vă căsătoriţi şi gata. La fel 
trebuie să procedeze şi părinţii ei. 

Pe atunci astfel de discuţii în preajma unei căsătorii 
erau frecvente. Azi, lucrurile s-au mai simplificat. 

─ Să vă pregătiţi şi voi pentru sâmbătă, că vom 
servi masa aici. 

─ Ştim noi, n-avea grijă, îl linişteşte mamă-sa. 
În vinerea aceea, la prânz, Alexandru a sosit cu 

automobilul la blocul unde stătea Teofana. A urcat şi-a 
bătut la uşa ei. Cum era de aşteptat au apărut toţi în hol. 
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Alexandru s-a uitat prima dată la Teofana care i s-a părut 
atât de frumoasă, probabil unde se şi aranjase. S-au 
îmbrăţişat, s-au sărutat prieteneşte, bucuroşi de 
revedere. Teofana a făcut prezentările. 

─ Săru’ mâna, doamna Stamate! Eu sunt 
Alexandru, prietenul Teofanei, i-a sărutat mâna Zinei. 

─ Bine v-am găsit, domnule Stamate. 
─ Bine ai venit, domnule Alexandru. Poftiţi înăuntru! 
Au mers toţi în sufragerie unde masa era deja 

pregătită. 
─ Vai, v-am deranjat, se scuză Alexandru. 
─ Ce deranj, noi nu trebuia să mâncăm? Că avem 

un oaspete cu atât mâncarea va fi mai bună şi noi mai 
bucuroşi. Luaţi loc, îl invită Zina. 

─ Teofana, aş vrea să mă spăl puţin, după drum. 
─ Hai la baie, îl invită Teofana, arătându-i unde să 

meargă. 
 Se aşează toţi la masă şi în timp ce servesc 

bucatele alese pregătite de Zina, ajutată de Teofana, 
discută probleme de politică şi despre cum s-au cunoscut 
ei doi la mare. La terminare, după ce şi-au băut cafeaua, 
soţii Stamate s-au retras, lăsându-i singuri pe Teofana şi 
pe Alexandru. Alexandru abia a aşteptat momentul 
acesta. A luat-o de mână pe Teofana şi s-au aşezat pe 
canapea. Ţinându-i mâinile într-ale lui a stat pup în faţa 
ei. 

─Teofana, draga mea, să-ţi spun de ce am venit. 
─ Ca să mă vezi. 
─ În primul rând mi-a fost aşa dor de tine! În al 

doilea rând ţi-am promis şi eu sunt om de cuvânt. 
─ Cum bine se vede, zâmbeşte Teofana. 
─ În al treilea rând, ca să-ţi spun că m-am 

îndrăgostit de tine. 
─ Alexandru! 
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─ Nu ştiu ce s-a întâmplat, se ridică, se aşează 
lângă ea pe canapea, o ia în braţe şi-o sărută. 

─ Am sărutat de-atâtea ori obrajii ăştia cu gropiţe, 
dar n-am simţit ce simt acum. De buzele-ţi catifelate nu 
m-am atins, dar nu mai rezist, i le sărută voluptos, în timp 
ce Teofana, surprinsă de sentimente neaşteptate ce-i 
cuprind pe amândoi, se lasă dusă de val în braţele lui 
emoţionată de trăirea unei plăceri necunscute până 
acum, alături de Alexandru. 

Îşi revine totuşi din asemenea stare de tensiune 
incipientă, căutând explicaţia. 

─ Ce s-a întâmplat cu noi, Alexandru? 
─ Ne iubim, draga mea. Prietenii de ieri sunt iubiţii 

de azi, continuă Alexandru a o săruta, pradă căzându-i în 
special buzele Teofanei ce i se par atât de dulci, de care 
nu se mai satură. 

─ Stai!că poate vin ai mei şi n-aş vrea să ne vadă, îi 
spune Teofana. Nu m-am gândit s-ajungem aici. 

─ Nici eu nu m-am gândit, dar inima nu ne întreabă. 
Uită- te în ochii mei! Ştii că am fost sinceri unul cu altul şi 
cu atât mai mult sunt acum sincer cu tine. Teofana, draga 
mea, pentru mine tu eşti persoana cea mai importantă. 
Fără tine nu pot trăi. 

─ Cum de s-a ajuns aici? 
─ Zi şi noapte m-am gândit numai la tine ca la o 

iubită. Îmi este şi necaz că nu s-a întâmplat aceasta cât 
am fost împreună. Măcar să mă fi comportat ca şi cu o 
iubită nu ca şi o prietenă. 

─ Interesant! Prieteni unul lângă altul, iubiţi la 
distanţă, zâmbeşte Teofana. 

Văzând-o mai bine dispusă, Alexandru care nu ştia 
cum să găsească momentul potrivit, îndrăzneşte. 

─ De aceea eu am venit cu dorinţa de a ne uni 
destinele. 
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─ Ce-ai spus?este bulersată Teofana, mult mai mult 
decât o bulversaseră sentimentele neaşteptate, noi, 
confuze care o prinseseră în mreaja lor, odată cu 
prezenţa lui Alexandru. N-am înţeles. 

─ Am venit să-ţi cer mâna. Vreau să fii soţia mea, 
rosteşte Alexandru rar şi răspicat fiecare cuvânt. 

─ Tu glumeşti, zâmbeşte Teofana. 
─ Nu glumesc. Vrei să ne căsătorim? 
─ Alexandru! Noi nici nu ne cunoaştem cu adevărat. 
─ Cum nu ne cunoaştem? 
─ Ce ştiu eu despre tine? Ce ştii tu despre mine? 

Mai nimic, îl întreabă Teofana părând mai matură decât 
el în această problemă. 

─ Dacă vrei să ştii, eu te informez despre mine cu 
toate datele şi la modul cel mai sincer. M-am născut într-o 
familie de oameni modeşti de la sat. Am muncit şi mi-am 
făcut cariera care-mi place. Lucrez în oraşul cel mai 
apropiat de staul în care m-am născut, unde avem şi o 
casă, zic eu, frumoasă, cu vie din al cărei vin ai băut acum 
la masă, pe care l-am adus ca să nu crezi că m-am lăudat 
cu el degeaba, zâmbeşte Alexandru. 

─ Nu mai continua că nu este cazul să-ţi faci 
autobiografia, îl opreşte Teofana, gândindu-se cum ar 
reacţiona Alexandru dacă ar şti trecutul ei. 

─ Poate vrei să procedez şi eu la fel? 
─ Nu! Pe mine nu mă interesează decât persoana 

ta.şi atât! Cât te cunosc mi-e suficient ca să am deplină 
încredere de a te cere de soţie. Dacă eşti de acord le 
spunem părinţilor tăi şi să vedem părerea lor. 

─ Aşa de repede? 
─ Draga mea, nu te speria. Noi facem demersurile, 

dar asta nu înseamnă că mâine ne şi căsătorim,deşi 
după mine ar fi excelent. E bine să vedem în perspectivă. 



  

 158 

Când vorbim cu ei să fii alături de mine. Bine? Până să-i 
răspundă Teofana, au şi apărut părinţii ei. 

─ Teofama de ce nu l-ai dus pe domnu’ să se fi 
odihnit puţin în cameră. Noi amtras un pui de somn. 

─ Abia ne-am văzut. Am avut atâtea să ne spunem 
aşa că somnul nu ne-a atras. 

─ Mai serviţi câte ceva. mai beţi un pahar e vin din 
care ne-aţi adus. Este aşa de bun! De-aia ne-am tras noi 
la pat. Sper că nu plecaţi la drum acum ca să nu puteţi 
bea. 

─ Mâine dimineaţă am să plec. Vreau însă să dicut 
cu dumneavoastră o problemă importantă. 

─ Ce anume?se aşeză curios Eusebiu Stamate 
lângă Zina. 

─ Nu ştiu dacă Teofana v-a spus că în timpul cât am 
fost la mare ne-am împrietenit foarte repede şi am ajuns 
să ţinem unul la altul, ba chiar mai mult să ne iubim. 

─ Ne-a spus că sunteţi buni prieteni. 
─ Doamna Stamate şi domnule Stamate, avem şi 

noi în vârstă când trebuie să ne gândim la viitorul nostru. 
Ne-am gândit să ne căsătorim, să ne întemeiem şi noi o 
familie, să avem copii. 

Soţii Stamate au rămas surprinşi. 
─ Teofana, tată, tu nu ne-ai spus nimic. 
─ Nu ştiam nici eu dacă ajungem să facem acest 

pas. 
─ Dar voi aţi mai discutat în acest sens, insită 

Eusebiu. 
─ Am discutat, dar voiam să şitu şi părerea 

dumneavoastră, ia asupra lui problema Alexandru. 
─ Noi ce să zicem? Pe dumneata nu te cunoaştem, 

dumneata nu ne cunoşti pe noi, vine cu un prim motiv 
Eusebiu. 
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Urmează cam aceleaşi probleme pe care le 
ridicaseră şi părinţii lui Alexnadru. 

─ Dacă vă iubiţi cu adevărat şi vreţi să vă căsătoriţi, 
noi nu suntem împotrivă, îi susţine Zina. 

─ Asta aşa este, n-am vrea să fim condamnaţi că 
noi nu v-am lăsat să fiţi fericiţi. Să fie într-un ceas bun! 

Ridică toţi paharele şi beau în cinstea acestui 
eveniment. Alexandru, radiind de fericire, îi anunţă că a 
doua zi dimineaţa va pleca într-o plimbare cu Teofana, 
fără să le dezvăluie despre ce este vorba. 

Seara au mers mai devreme la culcare. Teofana l-a 
condus  camera unde trebuia să doarmă Alexnadru, 
dându-i toate detaliile, arătându-i pijamaua, cearşaful cu 
care să se acopere dacă îi este cald, pătura dacă e mai 
răcoare. 

Profitând de intimitate, Alexandru o admiră pe 
Teofana atât de provocatoare în rochiţa ei de casă cu  
decolteu larg ce-i lăsa umerii, spatele şi braţele goale. O 
văzuse şi mai goală la mare, dar nu-i atrăseseră atenţia 
ca acum formele corpului ei. Zilnic apăruse pe plajă în 
costumul de baie Teofana dar niciodată privirile nu i-au 
fost ispitite ca în acest moment de sânii rotunzi de sub 
decolteu rochiţei. Inundat de iubire o îmbrăţişeză pe 
Teofana atât  de tare, încât îi simte sânii sub pieptul său 
şi nu scapă nicio parte a feţei nesărutatată, important 
deliciu fiind buzele-i catifelate. 

Copleşită de această năvalnică dezlănţuire a stărilor 
sufleteşti, Teofana se lasă din nou dusă de valul dulce al 
iubirii. 

─ Hai să ne culcăm, că mâine ne trezim de 
dimineaţă, se smulge Teofana din braţele lui Alexandru 
care nu i-ar mai fi dat drumul niciodată. Nopate bună!îi 
face semn drăgăstos cu mâna şi pleacă buimăcită. 

─ Noapte bună, draga mea! 
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Se gândeau ei atunci că aceste prime clipe 
minunate din viaţa lor vor fi şi ultimile? Că fericirea prea 
mare strică?  Avea de unde să ştie ce-i aşteaptă? Nu se 
gândeau, nu aveau de unde să ştie, fiindcă hazardul te 
poartă pe aripa lui fără să te avertizeze. 

Teofana mergând in camera ei, n-a putut să 
adoarmă decât foarte târziu, căutând nişte explicaţii în 
legătură cu ce se întâmplă cu ei, cu trecerea bruscă de la 
prietenie la iubire. „Ce este şi cu viata şi cu băieţii ăştia? 
Cu Cezar au trecut ani până să ne iubim cu adevărat. Cu 
Alexandru într-o lună am devenit iubiti.  Cu Cezar am fost 
mereu pe pas de război;  ne-am certat, ne-am porcăit, 
ne-am jignit în prima fază a prieteniei noastre. Alexandru 
a fost cu adevarat domn de la început până la sfârşit. 
Cezar un băiat impulsiv m-a dat gata cu primul lui sărut, 
fără să aştepte prea mult.    

Alexandru un băiat calculat şi stăpânit abia acum îşi 
dă seama că este îndrăgostit şi mă zăpaceşte cu 
năvalnica lui iubire. De fapt şi unul şi altul mă iubesc in 
felul lor. Dar eu cum îi iubesc? Pe care-l iubesc mai mult? 
Alexandru îmi propune căsătoria. Nu-mi amintesc ca 
Cezar să-mi fi vorbit vreodată despre căsătorie. 
Alexandru este aici. Cezar este departe. Nu cred că 
„ochii care nu se văd se uită”. „Chiar că îmi este dor de 
Cezar. Oare el se va gândi la mine? Dacă mă căsătoresc 
cu Alexandru în ce situaţie îl voi pune când ne vom întâlni 
la data şi în locul stabilit. Să nu mă duc la întâlnire? Aş fi 
o laşă. Nu? Asta nu fac! Mai bine îl dezamăgesc, decât 
să fiu o lasă. „Ţâfnosul” meu! Dacă stau să mă gândesc 
îmi lipseşte atât de mult dragostea lui Cezar 
copilăroasă,mai veselă,mai hazlie. Cât de dor îmi este de 
zilele în care mă hârjoneam cu el. Când se va întoarce, 
vom mai avea asemenea zile? Dragostea lui Alexandru 
mă arde. Pe Cezar îl cunosc mai bine, că am fost mai 
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mult timp împreună. Era un băiat foarte sincer. Şi 
Alexandru este sincer şi în acelaşi timp un bărbat 
protector. Cu el nu ai nicio grijă că ţi se întâmplă ceva, 
oriunde te-ai duce. Are alura unui bărbat serios, cu 
prestanţă. Şi Cezar se maturizase după terminarea 
facultăţii. Nu mai era ca la început când ne-am cunoscut. 
Mi-am dat seama de lucrul acesta când ne-am întâlnit la 
concertul meu. Atunci i-am povestit trecutul care m-a 
afectat enorm. Este singura persoană care îl ştie. Lui 
Alexandru nu m-am destănuit şi cine ştie dacă o voi face 
şi când o voi face. ( Nu bănuia că momentul acela bătea 
la uşă). Sunt băieţi buni amândoi. Fir-ar să fie mai bine 
nu-i cunoşteam, că nu m-aş frământa atât. Dacă aş fi 
cunoscut alţii, nu tot mă frământam?” 

A doua zi dimineată s-au trezit toţi cu noaptea în 
cap. Zina le-a pregătit  micul dejun. Eusebiu le-a făcut 
cafeaua, în timp ce Alexandru şi Teofana se aranjau de 
drum. 

─ Să te faci frumoasă, o sfătuia Alexandru. 
─ De ce? Era nedumerită Teofana nebănuind unde 

vor merge. 
─ Ca să stăluceşti la braţul meu. 
─ Alexandre! Alexandre! 
Au dejunat, au luat  cu ei mâncare pentru drum cum 

le pregătise Zina, au coborât cu toţii la autoturism. Când 
tinerii au urcat, după ce şi-au luat rămas bun de la soţii 
Stamate, Eusebiu i-a întrebat: 

─ Când vă întoarceţi ? 
─ Luni pe la prânz. 
─ Vezi că trebuie să fii la serviciu,Teofana, a 

atenţionat-o tată-său. 
─ Ştiu, dar mi-am luat nişte zile libere. 
─ Săru’ mâna, au salutat ei. 
─ Mergeţi sănătoşi! S-aveţi grijă de voi!. Drum bun! 
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─Mulţumim! 
După plecarea tinerilor, Sebastian şi Zina au avut ce 

discuta. 
─Vezi,Zina dragă, ne zbăturăm s-o înfiem, să fie 

fata noastră şi uite că ajunse să se mărite şi să zboare 
din cuib. 

─Ca toţi copiii. Eu n-am plecat de la ai mei şi i-am 
lăsat singuri? Oriunde s-ar duce, ştim c-avem un 
sprijin.Eu nu-i ajut pe ai mei? Când a fost mama bolnavă, 
n-am ţinut-o la mine?.  

─ O să ne pară rău când va pleca. 
─ Nu se ştie, poate că se stabileşte aici . 
─ Aş! Nu-l văd eu pe domnul ăsta să vină după 

nevastă. 
─ Dacă o iubeşte, vine. Nu mai poate de dragul ei. 
─ Cum dracu, măi Zino, se indrăgosti el atât de 

rapid. Nu se îndrăgosti la mare şi se îndrăgosti după 
aceea. 

─ La mare se plămădea dragostea, bărbate, până 
ca ei să-şi dea seama şi apoi s-a copt. 

După câţiva kilometri de mers, Teofana îl întreabă 
 Pe Alexandru: 
─ Unde mergem? Eu nu ştiu unde mergem. 
─ În plimbare. 
─ Bine, bine, dar unde ? 
─ Să nu te superi pe mine, dar am vrut să-ţi fac o 

surpriză. Decât să mergem la un loc de agrement am zis 
că este mai bine să mergem la ai mei.Le-am zis să se 
pregătească, fiindcă vin cu tine. Mi-am asumat 
răspunderea neştiind dacă eşti de acord sau nu. Azi 
suntem la ai mei, mâine mergem în oraş unde lucrez eu 
si luni te-aduc acasă la tine. 

─ Alexandre! Alexandre! 
─ Te superi ? 
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─ Prea o iei repede. Ce-o să spună părinţii tăi? Că 
m-am pus pe căpătuială. 

─ Teofana, iniţiativa a fost a mea, nu a ta si ei ştiu 
lucrul ăsta. Dacă nu vrei să mergi, nu mergem. Ne 
ducem direct în oraş la mine. Îţi arăt oraşul. Mergem la 
vreun film, la vreun local, găsim cum să ne petrecem 
frumos timpul. Cum hotărăsti? 

─ Nu putem să-i lăsăm pe-ai tăi s-aştepte, dacă le-ai 
promis. Ne consideră neserioşi, nu atât pe mine că nu 
mă cunosc, cât pe tine. 

─ Deci mergem la ai mei întâi, se bucură Alexandru, 
sărutând-o pe obraz. 

─ De aceea mi-ai zis să mă îmbrac frumos? 
─ Ca să mă laud cu tine. 
După ore bune de mers, Alexandru a exclamat. 
─ Încetul cu încetul ne apropiem de Murgeni. 
─ Cum se cheamă satul?a avut Teofana o tresărire 

amintindu-şi numele acesta.? 
─ Murgeni. Ai auzit de el? 
─ Mi se pare că da, îşi amintea tot mai bine. 
Chiar am fost în satul acesta la o familie Mocanu, îsi 

aminteşte cum i se spunea la grădiniţă. 
─ Mocanu? Eu mă numesc Mocanu. 
─ Cum îl cheamă pe tatăl tău? 
─ Vasile Mocanu. 
─ Pe mama-ta o cheamă Florica. Nu? 
─ De unde ştii? 
─ Vezi că-mi amintesc. 
Teofana înmărmurita de emoţii nu se aştepta că va 

mai ajunge vreodată pe aceste meleaguri şi în asemenea 
împrejurări.Avea de jucat un mare rol în misterioasa-i 
poveste şi cere sprijinul lui Alexandru cu mult tact. 

─ Alexandre, eu am fost în casa părinţilor tăi când 
aveam patru ani împreună cu un unchi al meu bun 
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prieten cu tatăl tău. Mi-amintesc ca azi. Vreau să le fac o 
surpriză, să văd îşi mai amintesc de mine? De cunoscut 
nu mă vor cunoaşte că au trecut poate douăzeci de ani. 
Atunci eram o ţâncă, acum sunt domnişoară. Poate şi ei 
s-au schimbat. Vreau să-i ţin puţin în şah. De aceea să 
nu mă prezinţi cu numele de Teofana. Nici să nu 
aminteşti acest nume cât stau la voi.Să mă prezinţi cu 
numele pe care ţi-am spus că-l mai port. 

─ Prinţesa 
─ Da văd ca l-ai reţinut. 
─ Chiar îmi place 
─ Nu mă dai de gol? 
─ Jur! 
Fiind cu maşina, Teofana nici n-are timp să se 

gândească la felul cum vor reacţiona părinţii lui 
Alexandru, dar mai ales el sărăcuţul, că se şi pomeneşte 
în faţa  casei părinteşti. Îşi stăpâneşte cu greu lacrimile 
care-i umezeau ochii, căutând să se poarte 
normal.Alexandru claxonează. Apare tatăl, un om bătrân 
de-acum, nu în floarea vieţii, cum îl lăsase ea urmat de 
Florica în vârstă şi ea, a cărei frumuseţe i-o furaseră anii. 

─ V-o prezint pe iubita mea, Prinţesa îşi ia in serios 
rolul Alexandru. 
  Dând mâna cu ei, Teofana ar fi vrut atât de mult să-l 
strângă pe tată-său in braţe, dar ca să-şi ducă rolul până 
la sfârşit, se stăpâneşte cu greu. 

─ Poftiţi înăuntru domnişoară!  
Intrând în curte,Teofana aruncă o privire parcă să 

cuprindă totul. Casa este aceeaşi, dar vremea şi-a lăsat 
amprentele. Florile sunt mult mai puţine şi 
neîngrijite.Intrând înăuntru,simte grea povara amintirilor. 
Sunt poftiţi în camera din faţă unde era pregătită masa. 

─Aveţi multe camere?întreabă Teofana aşteptându-se 
să fie poftită să le vadă ceea ce dorea cu nerăbdare. 
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─ Mergeţi să vedeţi.Până atunci noi vă aşezam 
mâncarea la masă, ia iniţiativa Florica. Tu, Vasile, du-te 
în pivniţă după vin, iar Alexandru să meargă să cumpere 
de la birt nişte bere. 

─ Te lăsăm puţin singură. Prinţesa. Nu te superi. 
─ Nicio problemă, Alexandru.Îmi place să admir 

lucrurile de mână tărăneşti. 
Teofana urmându-şi paşii pierduţi ai copilăriei, merge 

din cameră in cameră. Constată spre nefericire că totul 
se schimbase.În locul dormitorului cu dulapul a cărui 
oglindă i-o sparsere, impediment ce i-a schimbat cursul 
vieţii ei, era o mobilă nouă cu alte dulapuri altfel aranjate. 
Cerceta cu atenţie doar, doar să găsească un lucruşor 
care să-i amintească de mama ei, de copilărie. Perdelele 
erau altele, scoarţele altele, pernele altele, doar intr-un 
colţ a zărit o masuţă cu o faţă de masă brodată de mama 
ei. Îşi amintea cum o lua să-şi învelească păpuşa, atrasă 
fiind de florile colorate. 

Deşi curată şi călcată, era îngălbenită de vreme. A 
atins-o ca pe un lucru sacru, mângâindu-i florile brodate, 
în timp ce lacrimile îi udau obrajii. Şi le-a şters repede 
căutând alte amintiri. În toate camerele pereţii erau 
acoperiţi cu tablouri cu rame, cu forgrafii mai mici şi mai 
mari în care se vedea figura tatălui, a Floricăi, a lui 
Alexandru. Ea şi mama nicăieri. 

Într-un singur colţ, după o uşă, a zărit o ramă mică în 
care era o fotografie ce înfăţişa pe tată-său, pe mamă-sa 
şi pe ea la mijloc. Din tot trecutul ei, atât se mai păstra: 
faţa de masă şi o singură fotografie. S-a întors repede 
până să vină ceilalţi fără să se arate că este copleşită de 
emoţii, amintiri şi suferinţă. 

Când s-au adunat toţi, au mâncat, au băut şi când a 
simţit că Alexandru vrea să le vorbească despre 
căsătorie, Teofana l-a oprit, adresându-se tatălui. 
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─ Domnule Mocanu cât aţi fost plecaţi eu m-am uitat 
prin casă şi v-am admirat fotografiile, cu dumneavoastră, 
cu doamna Florica, cu Alexandru. Alexandru apare peste 
tot, în taote poziţiile, se vede că este singurul 
dumneavoastră copil. N-aţi mai avut alţi copii? 

─ Ba am mai avut, domnişoară, o fată, oftează Vasile 
Mocanu. 

─ Şi unde ste? 
─ Nu mai este, oftează din nou tatăl. 
─ A murit? 
─ Este o poveste veche. Era de câţiva anişori când a 

dispărut. Ne-am pomenit fără ea. Am căuta-o peste tot, 
pe dealuri, prin pădure, prin satele vecine şi n-am găsit-o. 
Am anunţat şi miliţia şi degeaba. Parcă a intrat în 
pământ. De la o vreme ne-am lăsat cu căutatul. Am 
pierdut-o, am pierdut-o. 

─ Aţi pierdut-o? Dar poate că este încă în viaţă. 
─ Şi de aproape douăzeci de ani şi până acum n-am 

fi aflat? 
─ Staţi să vedeţi. Eu am o prietenă care mi-a spus 

povestea ei şi-acum îmi dau seama că se aseamănă cu 
ce-mi spuserăţi dumneavoastră. Ea tot aşa a fost 
considerată moartă, deşi trăieşte. Ce s-a întâmlat?  

Toţi o ascultau atenţi pe Teofana, care de fapt îşi 
depăna povestea ei. 

─ Această fată mi-a povestit cât de fericită a trăit în 
familia ei, fericire care s-a curmat odată cu moartea 
mamei. Tatăl s-a recăsătorit cu o altă femeie. La început 
totul a fost bine până când noua lui soţie l-a convins pe 
om că îi iubeşte fiica la fel ca o mamă adevărată. După 
un timp dragostea şi-a revărsat-o numai asupra 
bărbatului, neglijând fetiţa, pedepsind-o, certând-o pentru 
orice fleac, bătând-o. Îmi povestea că atunci când a 
bătut-o zdravăn că nu ştiu ce făcuse şi a ameninţat-o că 
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o spune la tată-său ca s-o bată şi el, fetiţa, speriată, a 
fugit de-acasă să meargă la nişte rude din satul vecin, la 
vreo patru kilometri distanţă. Pe drum, tot mergând, 
bătută, plânsă, nemâncată că n-apucase să ia prânzul,a 
obosit şi s-a aşezat pe marginea drumului să se 
odihnească. În timpul acesta a trecut o căruţă cu ţigani. A 
văzut-o necăjită, s-au oprit, ţiganca a coborât, s-a 
apropiat de ea şi-a întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea ia spus 
c-a bătut-o mama vitregă şi-a fugit de-acasă. Ţiganilor 
făcându-li-se milă de ea au urcat-o în căruţă ca s-o ducă 
la rudele ei fiindcă era în drumul lor. Fata, legănată de 
căruţă, amărâtă cum era, a adormit. Când a ajuns în 
satul rudelor, era noapte. Pe cine să fi întrebat de rude, 
că fata dormise. S-au hotărât s-o ia cu ei, aşa că fata s-a 
trezit în şatra ţigănească. La început s-a speriat, dar ce 
era să facă? Noroc că ţiganii s-au purtat frumos cu ea 
socotind-o copilul lor. Când a mai crescut a mers la cerşit 
nu pentru că ei o obligau, ci pentru că ea a vrut. Îmi 
spunea că o durea faptul că ţiganii o iubeau mai mult 
decât o iubiseră ai ei. Tot cerşind, a ajuns şi pe la casa 
unei doamne care a îndrăgit-o şi până la urmă a hotărât, 
împreună cu soţul ei, s-o înfieze. Fetei îi părea rău să 
plece din şatră. Se învăţase acolo şi nici ţiganii nu voiau 
s-o lase. Când li s-a explicat că e spre binele ei, să poată 
merge la şcoală, să înveţe, că în şatră ar fi rămas 
analfabetă, au înţeles şi au fost de acord. Domnii care au 
înfiiat-o au dat-o la şcoli şi fata s-a încăpăţânat să înveţe, 
să ajungă cineva, să se răzbune pe trecutu-i dureros. 
Acum, într-adevăr are o carieră frumoasă, este iubită şi 
respectată de toţi dar de câte ori îşi aminteşte de trecut o 
suferinţă îi cuprinde inima, că i-a lipsit mama, i-a lipsit 
tatăl, i-a lipsit iubirea lor, chiar dacă a avut norocul ca prin 
familiile prin care hazardul a purtat-o a dat peste oameni 
extraordinari de buni, fie ei ţigani sau români. 
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─ Unde este fata asta? întreabă Vasile Mocanu, care 
ascultase înmărmurit povestea. 

─ Este printre noi, că de aceea v-am spus că s-ar 
putea ca şi fata dumneavoastră să trăiască. 

În timpul cât le-a povestit Teofana, toţi trei au asculta-
o cu un interes care creştea pe măsură ce faptele se 
derulau. Au fost atât de impresionaţi, încât n-au intervenit 
cu nicio întrebare. Doar Florica, din când în când, care şi-
a dat seama că ar putea fi chiar povestea Teofanei 
spunea oftând: „Doamne păzeşte! Doamne, Doamne! 
Mare eşti Doamne!”. Alexandru căuta să-şi explice dacă 
această poveste era surpriza pe care voia să le-o facă 
Teofana, aşa cum îl avertizase. 

Nu vedea legătura dintre cele relatate de ea şi faptul 
că atunci când fusese mică a venit cu unchiul ei aici. 
Vasile Mocanu rămâne fără cuvinte. Cea care a întrerupt 
tăcerea mormântală a fost Florica bântuită de remuşcări. 

─ Fata asta este prietena dumneavoastră, 
domnişoară? 

─ Sigur. 
─ Cum o cheamă? 
─ Teofana, răspunde domnişoara Stamate după un 

moment de ezitare. 
─ Teofana?se ridică Alexandru ca muşcat de şarpe. 
─ Da! 
─ Aoleu! Florico, aia-i fata mea. Trebuie să mă duc 

după ea, plânge îi hohote Vasile Mocanu. Doamne, 
Dumnezeule, de ce nu mi-ai dat un semn până acum că 
este în viaţă? Îşi dă cu pumnii în cap. 

─ Linişteşte-te, tată, că fata ta este aici, se duce să-l 
îmbrăţişeze plângând. 

─ Tu eşti Teofana, fata mea dragă, fata mea dragă, o 
îmbrăţişează şi el vrând s-o sărute, dar nu mai apucă 
fiindcă i se înmoaie picioarele şi corpul i se prelinge pe 
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lângă cel al Teofanei prăbuşindu-se la picioarele ei, cu tot 
efortul pe care aceasta îl face de a-l susţine. 

─ Tată, tată, ce ai?se străduieşte Teofana, ajutată de 
Alexandru, să-l ridice. 

Îl aşează pe canapea. Teofana îl bate cu palmele 
peste faţa palidă, Alexandru aduce o cană cu apă şi-l 
stropeşte. 

─ Spune ceva tată! Spune ceva!strigă la el, 
plângând, Teofana. 

Încet, încet, Vasile îşi revine din şoc, deschide ochii, 
ia mâinile Teofanei şi el sărută podidit de lacrimi. 

─ Cât te-am căutat! Cât am suferit! Toţi anii ăştia, 
mulţi, au fost un chin pentru mine, fata mea. 

─ Acum bucură-te că sunt aici, îl mângâie Teofana. 
Vasile Mocanu, după un timp, se ridică. 
─ Te simţi mai bine?îl ajută Teofana. 
─ A fost un val de durere ca multe altele care au 

trecut peste mine, dar ăsta m-a doborât. 
Teofana îl ţine strâns în braţe, ca nu cumva să mai 

cadă. 
─ Să nu faci vreo figură, tată!se îmbrăţişează şi se 

sărută în timp ce lacrimile li se preling pe obraji. 
─ Zile şi nopţi m-am gândit la tine, fata mea. Zile şi 

nopţi şi ani de-a rândul ţi-am simţit lipsa ca un gol în 
inima mea. Nimeni nu poate să înţeleagă. Să nu mai 
treacă duşmani din duşmanii mei prin ce-am trecut eu. 
Bine ar fost dacă mă lua Dumnezeu ca să mă scape de 
suferinţă. 

─ Nu vorbi aşa, tată! Stai aici, lângî mine, îl aşează 
Teofana lângă ea pe canapea. 

În acest timp, Florica se retrage plângându-şi de 
milă, iar Alexandru se zbate ca un leu în cuşcă, 
înţelegând că hazardul le-a jucat cea mai dureroasă 
festă. 
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─ Nu se poate! Nu se poate!striga Alexandru ca 
turbat. 

─ Din nefericire, se poate Alexandre!îl mângâie 
Teofana ca o soră, care deşi este cea mai bătută de 
soartă, e singura care-şi păstrează calmul. Mă scuzaţi 
puţin. 

Se îndreaptă spre camera cu fotografia ei, după care 
revine şi le-a arată. 

─ Uitaţi! Aici esta tata, mama care a murit şi eu la 
mijloc. Vasile şi Alexandru iau fotografia în mâini şi o 
privesc cu atenţie, în timp ce Florica îşi plânge în 
continuare vinovăţia. 

─ Frumoasă erai cu cerceii ăştia de la naşă-ta, sărută 
poza Vasile în timp ce Alexandru îşi îndreaptă privirile 
rapid spre Teofana, obserând aceeaşi cercei în urechile 
ei. 

─ Doamne, Doamne, de ce mă pedepseşti? strigă el 
prin casă realizând că Teofana este sora lui. Mamă, cum 
ai putu să faci asta? ne-ai distrus viaţa şi mie şi Teofanei. 
Voiam să ne căsătorim că ne iubeam mult. Şi-acum? S-a 
ales praful de planurile noastre. 

─ N-am vrut, fiule, să iasă aşa, n-am vrut, plângea 
Florica. 

─ Ai s-ajungi talpa iadului. Cum ai putut să izgoneşti 
un copil de câţiva anşori din casa ta? 

─ N-am izgonit-o. 
─ N-ai izgonit-o dar i-ai făcut viaţa de nesuportat, 

încât a trebuit să plece. Toată durerea noastră te va 
ajunge cândva, mamă! eşti de-o răutate rară. Nici nu-mi 
vine să-ţi mai spun „mamă”. 

─ Vino încoace, Alexandre, l-a luat de mână 
Teofana, că nu-şi mai găsea locul prin casă şi s-au 
aşezat amândoi pe scaune. Nu mai plânge! Nu se mai 
poate îndrepta nimic. Să mulţumim lui Dumnezeu că am 
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venit aici până n-a fost prea târziu. Ştii că eu n-am vrut să 
vin. Acum mă bucur că am venit. Dacă nu aflam cine 
suntem, am fi continuat cu iubirea noastră până la păcat 
ajungând la incest. 

─ Ce vom face de-acum, surioară? 
─ Vom lupta cu noi înşine ca să ne putem comporta 

ca nişte fraţi. 
─ Va fi foarte greu să treci de la o stare la alta, 

plângea în hohote Alexandru. 
Văzând cât de distrus era, Teofanei i s-a făcut milă 

de el. L-a îmbrăţişat ca o soră mai mare mângâindu-l şi 
sfătuindu-l. 

─ Eu te cunosc ca pe un om puternic. Trebuie să 
reuşeşti să depăşeşti situaţia. Scurta perioadă a iubirii 
noastre nebune o vom şterge cu buretele. Ne vom iubi ca 
fraţii şi ne vom simţi extraordinar de bine. Ai să vezi. Nu 
mai plânge! Ascult-o pe sora ta mai matre că ştie ce 
spune. 

─ Tu eşti mai mare ca mine?a zâmbit Alexandru. 
─ Vezi că poţi să zâmbeşti, nu numai să plângi? 

Sigur că sunt mai mare, că atunci când mi-am luat lumea 
în cap nu m-am împiedicat de tine prin casă, zâmbesc 
amândoi. 

─ Surioară, surioară, numai pe tine te mai am. Pe ai 
mei nu-i mai văd cu aceiaşi ochi, mai ales pe mama. 
Cum a putut să facă asta? 

─ Nu-i mai condamna. Ce-a fost a fost. Crezi că ei se 
simt bine? 

─ Voi ţine mereu legătura cu tine, bineînţeles ca un 
frate. 

─ Ştii unde să mă cauţi, ştii unde locuiesc, eu de 
asemenea, aşa că atunci când vom avea nevoie unul de 
celălat ne vom găsi. În concediu sau cu alte ocazii ne 
putem vizita, eu să-ţi cunosc soţia, tu să-mi cunoşti soţul. 
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─ Te vei căsători cu profesorul din Africa? 
─ Dacă hazardul nu va interveni iarăşi. 
─ Cum? 
─ El să fie căsătorit, sau să nu mă mai iubească, eu 

să fiu căsătorită cum era să se întâmple acum. 
─ N-are cum să se căsătorească acolo. Te sfătuiesc 

ca un frate, deşi mai mic, să nu renunţi la el. V-aţi iubit 
câţiva ani, ar fi păcat să nu vă trăiţi viaţa împreună, mai 
ales că a fost prima ta iubire. 

─ Cât de fericit sunt că mi-am văzut copii 
acasă!plângea Vasile Mocanu. 

─ Tată, înainte de a pleca, să mergem la mama la 
mormânt că eu nici nu ştiu unde ste înmormântată. Să vii 
şi tu,Alexandre, dacă vrei. 

─ Cum să nu? Vin. 
─ Mai aveţi flori în grădina din spate? întreabă 

Teofana. 
─ Avem în faţa casei. 
─ Am să merg puţin în grădină ca să-mi aduc aminte 

de copilărie. 
Teofana iese în curte, merge în grădină găsind-o 

schimbată. Pomii erau bătrâni, iarbă multă şi buruieni.S-a 
bucurat enorm zîrind tufele de lămâiţă mult mai 
viguroase, sub care se ascundea de frica Floricăi. Sub 
ele s-a ascuns şi-n ziua în care a  fugit de-acasă, 
aşteptând momentul ca să nu fie observată. S-a dus la 
ele oftând adânc sub povara amintirilor. Când a ieşit din 
grădină, a cules un buchet de flori din faţa casei şi-au 
pleact toţi trei spre cimitir. Alexandru s-a oprit la prăvălia 
din colţ să cumpere lumânări.  

Au ajuns la mormântul Paulinei Mocanu pe care 
crescuseră buruieni printre florile sădite. Dacă s-ar fi ştiut 
că Teofana este fata cu care vine Alexandru, altfel s-ar fi 
prezentat mormântul 
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─ Te-am căutat printre stele atâţia ani, mamă, şi 
acum vin să te las printre flori, plânge Teofana, smulgând 
buruienile şi depunând buchetul de flori lângă cruce. 

─ Nu mai plânge, surioară, se apleacă şi Alexandru 
s-o ajute în timp ce Vasile Mocanu aprinde lumânările. 

─ Tată, să găseşti o femeie să aibă grijă de 
mormântul mamei şi-ţi las bani s-o plăteşti. 

─ Eu am să mă ocup de lucrul acesta, surioară. Îţi 
promit. Fii liniştită! 

A doua zi, duminică, era planificat ca Teofana şi 
Alexandru să meargă în oraşul unde lucra el. N-au mai 
avut chef de aşa ceva. Teofana a hotărât să se întoarcă 
acasă, deşi toţi au insistat să mai rămână, chiar şi Florica 
cea care de ruşine, de vinovăţie, tot timpul îşi găsea de 
lucru ca să nu stea prin preajma lor. 

─ Mai rămâi, Teofano, că dacă plecaţi voi, rămânem 
iarăşi singuri. 

─ Asta-i  vrut, asta ai, s-a răstit Alexandru la Florica. 
─ Taci, Alexandre! De ce-o mai cerţi acum? Mai poţi 

să faci ceva? faptul e consumat. Cum ţi-am spus să 
mulţumim lui Dumnezeu că ne-am trezit la timp. Trebuie 
să vă înţelegeţi ca şi până acum. Ei îşi pun nădejdea în 
tine. Trebuie să-i ajuţi. 

La plecare, Teofana l-a îmbrăţişat pe tată-său şi s-au 
sărutat. I-a întins mâna şi Floricăi care bucuroasă că 
Teofana îşi ia rămas bun de la ea, a  îmbrăţişat-o şi a 
sărutat-o cerându-şi iertare. 

─ Iartă-mă, Teofana, iartă-mă! Eram tânără pe-atunci 
cu minte proastă. Nu mă gândeam că se va ajunge aici. 

─ S-aveţi grijă de voi, le-a spus Teofana când 
autoturismul s-a pus în mişcare. 

─ Să mai vii pe-aici. Te aşteptăm. 
Cât au vrut ei să discute în timpul mersului despre 

alte fapte, tot la drama care-i copleşea ajungeau. 
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─ Nu-mi vine să cred prin ce trecem. Parcă trăiesc 
povestea altcuiva nu a noastră, se zbuciuma Alexandru. 

─ Nu te mai gândi la asta, îl mângâie Teofana. 
─ Îmi va fi greu, surioară, îmi va fi greu. 
─Când mergi la serviciu te vor asalta problemele şi-ai 

să vezi cum uiţi de necazuri. Fetele de la birou te vor 
înveseli. 

─ Mă vor întreba cum a fost, că ştiau despre intenţia 
mea cu tine. Ce le voi spune? 

─ Că totul a mers bine. Doar n-o să te destăinui 
acum. După o vreme le poţi spune. 

─ Că veni vorba, am o mare rugăminte la tine, 
surioară. Ştiu că le vei spune părinţilor tăi ce s-a 
întâmplat. E firesc. Te rog însă să le povesteşti după 
plecarea mea. N-aş rezista să mai trec o dată prin ce-am 
trecut la Murgeni. 

Când au ajuns acasă la Teofana, părinţii ei au fost 
surprinşi. 

─ V-aţi întors deja? Noi vă aşteptam mâine, i-au 
întâmpinat ei bucuroşi. 

─ S-au schimbat planurile, a oftat Alexandru, 
neputându-se abţine să nu-şi arate tristeţea. 

─ S-a înâmplat ceva rău?au insistat ei văzând că nici 
Teofana nici Alexandru nu sunt în apele lor. 

─ Ce să se întâmple? Suntem aici, suntem sănătoşi. 
Să punem masa să mâncăm, că suntem lihniţi de foame, 
i-a luat în bucătărie Teofana. 

─ Tata Sebi, mama Zina,vă rog frumos nu mai 
insistaţi cu întrebările. Am să vă povestesc după ce 
pleacă Alexandru. A avut el o problemă care l-a 
dezamăgit. Trebuie să-i ridicăm moralul. Să glumim, să 
fim veseli. După plecare lui vă spun eu totul, bine? 
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─ Să ducem farfuriile, mâncare şi celelalte la masă, 
îi antrenează Teofana pe părinţii ei care sunt miraţi, dar 
acceptă să-i îndeplinească dorinţa Teofanei. 

─ Domnu’ Alexandru, ce serviţi o ciorbiţă de 
perişoare sau una de pui?îl întreabă Zina. Ieri am făcut şi 
una şi alta ca s-avem şi azi şi mâine. 

─ De perişoare. 
─ Şi mie îmi place mai mult aia de perişoare, dar 

Sebi este mort după ciorba de pui. 
         ─ Eu care sunt responsabilul cramei nu pot să-mi 
fac reclamă produselor şi nici să ciocnesc un pahar de 
ţuică sau de vin că domnu’ Alexandru conduce. 

─ Cum să nu ciocnim domnu’ Stamate?se ridică 
Alexandru şi şpriţuie  dintr-o sticlă cu sifon umplându-şi 
paharul cu apa gazoasă care face bulbuci. Uite! Parcă-i 
şampanie. Noroc!Să trăiţi! Ciocnesc amândoi.Chiar că-mi 
era sete. 

─ Tu nu bei?o întreba pe Teofana, gata, gata să-i 
zică „surioară”, dar se opreşte la timp. 

─ Cum nu? Tată serveşte-ne şi pe noi femeile cu un 
pahar de vin 

─ Din care vreţi? 
─ Te lăsăm s-alegi ca responsabil al cramei. 
Atmosfera devine mai veselă. Teofana se bucură 

văzându-l şi pe Alexandru antrenându-se în discuţii şi 
chiar în glume. 

─ Domnu’ Alexandru nu vreţi să facem o plimbare 
prin oraşul nostru? 

─ Nu, tata Sebi, că el a condus de dimineaţă atâta 
drum şi este obosit. Mai bine să se odihnească câteva 
ore că pleacă la drum. 

─ Nu stai până mâine? 
─ Mâine aş rea să fiu la serviciu. 
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─ Cum ştiţi voi. Eu ziceam că fiind duminică nu ar 
strica o plimbare, nu neapărat cu maşina, ci pe jos. 

─ E mai bine să se odihnească. Eu mă duc să-ţi 
aranjez în cameră, îi spune Teofana care revine şi-l duce 
să se culce. 

─ Ţi-ai mai revenit puţin?îl mângâie pe spate 
Teofana. 

─  O atmosferă plăcută ca la tine, surioară, te face 
să-ţi mai uiţi necazurile. 

─ Acum să dormi bine ca să uiţi de tot. Auzi? Somn 
uşor! 

─ Ar trebui şi tu, surioară, să te odihneşti că şi tu eşti 
obosită şi răvăşită. 

─ Asta am să fac. 
Câteva ore s-a lăsat o linişte deplină în casa 

Stamate.  Pentru a nu deranja somnul lui Alexandru toţi 
s-au dus să se odihnească. În dormitor Eusebiu şi Zina 
se tot întrebau. 

─ Ce-o fi păţit băiatul ăsta? 
─ E ceva serios, dacă Teofana a spus să nu aducem 

vorba în prezenţa lui, era de părere Zina. 
─ O fi făcut vreun accident. 
─ Dar ei sunt teferi. 
─ Poate a accidentat pe alţii. 
─ Maşina este în bună stare. Te poţi uita pe geam să 

vezi. 
─ Să se fi certat ei dintr-un anume motiv? 
─ Atunci ar fi adus-o pe Teofana şi-ar fi plecat 

imediat, sau n-ar mai fi adus-o deloc, rămînînd ca ea să 
vină cu alt mijloc de transport. 

─ El, după cum se arată, nu este un bădăran, este un 
adevărat domn. 

─ Au fost drăguţi unul cu altul. În niciun caz nu s-au 
certat. Altceva trebuie să fie. 
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─ Lasă că aflăm. Nu mai fi atît de curioasă. 
Curiozitatea strică la frumuseţe, se apropie de ea 
Eusebiu şi-i sărută mâna. Ai rămas la fel de frumoasă, 
Zina, aşa cum te-am cunoscut. Cât am insistat să ieşim 
împreună când mă îndrăgostisem lulea de tine şi tu mă 
respingeai. Cum au trecut anii! Nu ştiu de ce dracu’ mă 
respingeai că eu îţi aduceam flori, vorbeam frumos cu 
tine, te iubeam... 

─ Te faci că nu ştii. Ieşeai la bal cu Ştefăneasca, 
rivala mea, îl întrerupe Zina. 

─ Dar până la urmă tot cu tine m-am căsătorit. De ce 
erai geloasă că tot pe tine te-am iubit mai mult. 

─ De unde să fi ştiut eu asta. Depănându-şi amintirile 
tinereţii, au adormit într-un târziu. 

Prima care s-a trezit a fost Teofana. Ca să-şi uite 
necazul putea să strângă masa, să spele vasele dar nu 
s-a apucat de nimic ca să nu tulbure liniştea celor care 
dormeau. 

─ Te-ai trezit, frate? l-a întâmpinat pe Alexnadru 
când acesta a ieşit din camera în care dormise. 

─ Mi-ai spus pentru prima oară „ frate”, surioară? 
─ Încep să mă obişnuiesc cu ideea. 
─ Unde sunt părinţii tăi? 
─ Trebuie să se trezească şi ei. 
─ Toţi am dormit. De aceea era atâta linişte şi eu am 

dormit atât de profund, ca niciodată. 
─ N-am vrut să te deranjăm, că ţie îţi era necesar un 

somn bun, ca să pleci odihnit. Te mai simţi obosit? 
─ Cum să mai fiu obosit după atâtea ore de somn? 

Acum trebuie să mă pregătesc de plecare. 
─ Hai mai serveşte ceva!” 
─ Nu mai pot. Am mâncat atât de bine când am venit. 

Îmi este o sete, îşi mai şpriţuie în pahar apă din sticla de 
sifon pe care o soarbe cu poftă. 
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Au intrat şi părinţii Teofanei care se treziseră. 
─ Am dormit aşa de bine, le spune ei. 
─ Şi noi. A fost linişte şi răcoare. 
─ Te-ai odihnit, domnule Alexandru?îl întreabă 

Eusebiu Stamate. 
─ Foarte bine. Acum trebuie să plec. 
─ Mai întâi să bem câte o cafeluţă. Am făcut pentru 

toţi, aranjează Teofana ceştile pe masă, în care toarnă 
cafeaua. 

Toţi o sorb cu poftă, după care Alexandru se ridică, 
îşi ia rămas bun pregătindu-se să plece. 

─ Stai puţin, îl opreşte Teofana, aducând un mic 
termos. Ţi-am pregătit cafea ca să ai pe drum, frate. 

─ Ce-ai zis? „Frate”?o întreabă Zina 
─ Da! Nu-i fratele meu de cruce?se uită la Alexnadru 

şi zâmbesc cu subînţeles, în timp ce soţii Stamate se uită 
unul la altul nedumeriţi. 

Alexnadru sărută mîna Zinei Stamate, mulţumindu-i 
pentru tot, dă mîna cu Eusebiu Stamate şi coboară cu 
Teofana la autoturism. Înainte de a se urca, se 
îmbrăţişează frăţeşte cu Teofana sărutând-o pe frunte. 

─ Rămâi cu bine, surioară. 
─ Ai grijă de tine, frate, îi face semn cu mâna în timp 

ce autoturismul porneşte. 
Teofana se întoarce în apartament ca după lectura 

unui capitol al unui roman captivant. 
Aici Eusebiu şi Zina, care îşi turnaseră o ceşcuţă de 

cafea, o aşteptau cu nerăbdare. 
─ Văd că sunteţi curioşi să aflaţi ce s-a întâmplat. 

Aşezaţi-vă bine pe scaune să nu cădeţi, glumeşte 
Teofana. 

─ Chiar atât de grav este? 
─ Ştiţi unde am fost? 
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─ La vreo cabană? La vreo petrecere, îşi dă cu 
presupusul Eusebiu. 

─ Am fost la părinţii lui Alexnadru. 
─ Voi n-aţi spus că mergeţi la ei. 
─ Nici eu n-am ştiut, că Alexandru, ca nu cumva eu 

să refuz, mi-a spus după vreo oră de mers. 
─ Nici nu se vor fi aşteptat bieţii oameni, intervine 

Zina. 
─ Ba s-au aşteptat, fiindcă Alexandru le-a spus că 

vine cu fata cu care vrea să se însoare, ca s-o vadă şi ei, 
aceea fiind eu. 

─ Probabil că părinţii n-au fost de acord, că de aceea 
era el aşa de pouat. 

─ De unde sunt ei? 
─ Dintr-un sat, Murgeni, le explică Teofana pe unde 

vine a ceste sat. 
─ Mama Zina şi tata Sebi, eu când am intrat în sat, 

am avut o stare aparte şi când Alexandru a oprit maşina 
în faţa casei lui, m-a cuprins o emoţie de nedescris, o 
teamă, o nu ştiu ce să spun, că mi-a venit să plâng, 
fiindcă acea casă era casa în care m-am născut, casa 
mea părintească, i s-au umezit ochii Teofanei. 

─  Cum aşa? Părinţii tăi au vîndut casa părinţilor lui 
Alexandru? Cei din şatră au avut casă şi-au vîndut-o? 

─ Acolo locuieşte tatăl meu. 
─ Stai puţin că nu mai înţeleg nimic. Ismail Ciurdaru, 

tatăl tău din şatră, locuieşte acum acolo, întreabă 
nedumerit Eusebiu, ridicându-se de pe scaun. 

─Tatăl meu biologic este Vasile Mocanu cu care m-am 
regăsit după mai bine de douăzeci de ani. Dacă nu se 
întâmpla să fac acest drum cu Alexandru, poate nu-l mai 
întâlneam niciodată. El s-a recăsătorit după moartea 
mamei mele cu o altă femeie care este mama lui 
Alexandru. 
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─ Deci Alexandru este fratele tău vitreg, spune Zina 
speriată. Doamne fereşte! Să nu ştiţi până acum?! 

─ Cum de-ai ajuns la Ismail Ciurdaru?  
Teofana le povesteşte tot trecutul ei, lăsându-i 

perplecşi. 
─ Of! Of! Of! Teofana, fata noastră, câte-ai îndurat şi 

tu! oftează Zina Stamate. 
─ Dacă ai spune cuiva, nu te-ar crede. Ar zice că 

sunt născoceli. Mă impresionară ce ne povestişi şi nu ne 
pare bine, dar sincer să fiu, m-aş îmbăta de bucurie că 
eşti de-a noastră, soarbe dintr-un pahar cu vin Eusebiu. 

─ Vrei să spui că te bucuri că nu sunt ţigancă. 
─ Da! Îi tot spuneam mamei tale: „Ce dracu’ mă 

femeie, nu găsim să înfiem decât un copil de ţigan?”.Mi-a 
plăcut de tine, nimic de zis şi chiar mă întrebam cum de 
tu n-ai pielea neagră şi nici înfăţişarea ţiganilor. 

─ Ţi-am spus eu că poate Ismail a făcur-o cu o 
româncă sau poate Rusalda cu unul de-al nostru. Când 
colo tu eşti de-a noastră get-beget. 

─ Acum înţeleg eu de ce mă spălai cu atâta săpun şi 
mă parfumai. Ca să nu miros a ţigancă?  M-ai căutat să 
n-am păduchi. Ai văzut că n-am avut. 

─ N-am ce zice. Ai fost curată. 
─ Nu ştiu de alţii, dar ai mei din şatră au fost oameni 

curaţi. N-au avut nici păduchi, nici scabie. N-au umblat 
nespălaţi, nepieptănaţi. Am trăit noi la uşa cortului în fum, 
în frig şi în sărăcie, dar nu ne-am lăsat cuprinşi de 
mizerie. 

─ Îmi dau seama că pe tine nu te afectează condiţia 
omului de lângă tine. 

─ Deloc, tata Sebi. Poate că gândesc aşa şi datorită 
trecutului meu atât de prăpăstios. Hazardul, purtându-mă 
dintr-un loc în altul, dintr-o familie în alta, m-a făcut mai 
dârză, mai dură, că trebuia să îndur sau să lupt pentru 
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supravieţuire. Norocul a fost că oamenii peste care am 
dat erau de treabă, înţelegători şi m-au ajutat. Dacă 
ţiganii s-ar fi purtat urât cu mine, aş fi înnebunit. Dacă voi 
aţi fi fost răi aş fi trăit ca o simplă servitoare. 

─ Bine că ţi-ai regăsit familia. Acum înţeleg eu de ce 
când am întocmit actele de înfiere, s-au ridicat nişte 
probleme şi Ismail Ciurdaru a tot fost rechemat şi 
întrebat. Probabil cu greu a dovedit că eşti fata lui. 

─ Deci tu cu Alexandru sunteţi fraţi. De aceea este el 
atât de amărât, săracu’. Era pregătit pentru însurătoare şi 
când colo, nu se poate. 

─ Mama Zina, el va depăşi mai greu această situaţie. 
Pe mine viaţa m-a făcut mai aspră şi voi trece mai uşor 
peste orice obstacol. Alexandru, pe cât îl vezi de 
impunător, pe atât este de sensibil. El a fost singur la 
părinţi, răsfăţat, n-a trecut prin greutăţi ca acum să 
primească această groaznică lovitură. Mi-e şi milă de el. 
Plângea ca un copil, tot o învinovăţea pe maică-sa. 

─ Femeia aia ce zicea? 
─ Nici ei nu i-a fost totuna. Mustrată de remuşcări, 

ştiindu-se vinovată, nici nu prea stătea pe lângă noi. 
─ Nu ţi- spus nimic, nimic? 
─ Când am plecat şi-a cerut iertare spunând cî era şi 

ea tânără pe atunci, cu minte proastă şi nu se gândea că 
se va ajunge aici. 

─ Doamne, Doamne, ce femeie! 
─ De iertat am iertat-o că mi-era şi milă de ea când 

Alexandru o certa, dar pot să uit vreodată ce a făcut? Pot 
să uit, mama Zina şi tata Sebi? 

─ Nu se uită asemenea lucruri, Teofana, dar viaţa 
merge înainte. Acum laşi trecutul şi te îndrepţi spre viitor. 
Nu vreţi fetelor să ieşim puţin în oraş, să uităm de toate şi 
de tot. 

─ Mergem, este de acord Zina. 
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─ Şi mie mi-ar prinde bine o plimbare, că de mâine 
iar o iau de la capăt. 

─ Îmbrăcarea!dă ordin Eusebiu. 
Merg să se îmbrace,Teofana cu Zina, consultându-se 

asupra ţinutei. Au coborât toţi în curtea blocului 
îndepărtându-se cu paşi agale spre centrul oraşului. 

─ Tata Sebi, treci la mijloc să fii între o doamnă şi o 
domnişoară plouată, glumeşte Teofana. 

─ Între două nu te plouă, cu condiţia ca domnişoara 
să nu mai fie plouată, râd toţi. 
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„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!” 
 

Se apropia momentul revederii celor doi tineri, 
Teofana şi Cezar. Probabil şi Cezar trecuse prin atâtea şi 
atâtea în anii petrecuţi în Africa, departe de ţară. Cu 
clima se acomodase mai greu, dar se acomodase. La fel 
cu oamenii de-acolo, care aveau alte obiceiuri, alt mod 
de viaţă, altă religie. A întâlnit fete de culoare şi colege 
din ţările socialiste, dar când discuta cu câte una din ele 
se gândea la Teofana şi din când în când îl prindea 
teama că nu o va mai găsi liberă. Abia aştepta momentul 
sosirii pentru a o revedea, fiindă nu admitea ca ea să nu 
se prezinte la locul şi data stabilită cu ani în urmă, chiar 
dacă va fi căsătorită, fiindcă înţelegerea fusese să se 
întâlnească indiferent dacă sunt liberi sau căsătoriţi. A 
sosit în oraş cu o zi înainte de data întâlnirii spre bucuria 
părinţilor pe care i-a avertizat să nu vorbească nimănui 
despre venirea lui. 

─ De ce? Doar nu cumva eşti urmărit. Ai făcut ceva 
rău?erau ei îngrijoraţi. 

─ Ha! Ha! Ha!râdea el cu poftă. La bine nu vă gândiţi. 
Vreau să nu stric surpriza Teofanei cu care trebuie să mă 
întâlnesc mâine. Aşa ne-am înţeles când am plecat în 
Africa. 

─ Asta era! Dacă ea a uitat data? 
─ Am s-o taxez. 
─ Sau poate e căsătorită, spune mamă-sa ca să-l 

necăjească. 
─ Aţi auzit ceva, e nerăbdător Cezar să afle. 
─ N-am auzit. 
─ Era imposibil să nu ştiţi, fiindcă locuim aproape şi o 

nuntă nu trece neobservată. Nu s-a căsătorit. 
─ Eu am văzut o maşină, de vreo două ori, a parcat 

la blocul lor din care a coborât un băiat, îl informa tatăl. 
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─ Cum arăta băiatul?întreabă Cezar. 
─ Bine făcut, elegant. 
─ Poate a fost vreun neam de-al lor, se cam îngrijora 

Cezar. 
─ Asta nu ştiu. 
În acelaşi fel se frământa şi Teofana cu câteva zile 

înainte de revedere. „Sunt foarte curioasă să văd cum 
arată ţâfnosul meu? S-o fi negrit şi el ca şi cei din Africa 
de atâta căldură. Dacă o fi mai serios, că s-o fi maturizat 
mult mai mult şi s-o fi schimbat. Nu mi-ar plăcea să mă ia 
cu domnişoară, să-mi vorbească politicos. Aş dori să fim 
la fel ca înainte, bineînţeles mai puţin război şi mai multă 
afecţiune. Ce să mă plâng de afecţiune, c-a fost din plin, 
numai noi am căutat s-o mascăm. Dacă nu vine la 
întâlnire? Sau poate n-a sosit în ţară. Ce-am să-i fac 
atunci, de-o să mă pomenească. Zic eu aşa, dar dacă 
vine la întâlnire şi nu mă mai place. Măcar să mi-o spună 
verde în faţă, ca să pot să-i trag şi vreo două palme, cum 
mi-a tras hazardul mie. Ce prostă sunt! Pot obliga pe 
cineva să mă placă, dacă nu mă place? Chiar dacă m-a 
plăcut înainte? Voi vedea ce va fi. Am de pe acum 
emoţii.” Şi-a spălat bluziţe, şi-a călcat rochii, costumaşe 
să aibă şi pentru vreme caldă şi pentru mai răcoroasă că 
nu ştiu cum va fi timpul peste câteva zile. Le-a aranjat pe 
umeraşe în garderob ca să-i fie la îndemână. 

Ziua întâlnirii s-a nimerit să fie o zi de vară frumoasă, 
cu cer senin, cu soare. Parcul în care trebuiau să se 
întânească parcă se pregătise să-i aştepte. Florile, 
stropite de femeile ce-l îngrijeau, erau vesele şi 
răspândeau în jur o mireasmă plăcută. Plopii zvelţi 
străjuiau aleele. În ronduri, trandafiri de toate culorile îşi 
etalau frumuseţea. Vrăbiile se zbenguiau printre ramurile 
pomilor ornamentali. Banca pe care obişnuiau să stea 
Teofana şi Cezar cu ani în urmă era tot la locul ei. Acolo 
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s-a aşezat Cezar cu treizeci de minute înainte de ora 
fixată, aranjat ca scos din cutie ca şi când s-ar fi întâlnit 
prima dată cu o fată căreia trebuia să-i facă o impresie 
bună. 

 În schimb Teofana a fost urmărită de ghinion, cum i 
se întâmplase adesea, fiindcă tocmai în acea zi se făcea 
ultima repetiţie pentru un spectacol în care avea rolul 
principal şi nu putea lipsi sub nicio formă. Cum repetiţia a 
durat mai mult decât se planificase, n-a mai avut timp să 
treacă pe-acasă, să se schimbe şi s-a grăbit să meragă 
la întâlnire aşa cum era. Fiind în întârziere, când a 
coborât din tramvai, a mers în pas alergător gândindu-se 
că Cezar ori va fi plecat, ori n-a venit. 

Intrând în parc de departe l-a văzut pe bancă 
uitându-se la ceas. Şi mai tare a alergat. El a zărit-o, a 
fugit spre ea şi s-au îmbrăţişat plângând în hohote de 
bucurie, sărutându-se pe obraji, pe frunte, pe gură. 

─ În Africa fiind, mă gândeam la tine, la dulceaţa 
buzelor tale. Abia aşteptam să te-ntâlnesc, să le 
întâlnesc, le săruta mereu, mereu, înfioraţi de aceeaşi 
iubire pe care o simţeau la fel de puternică. 

Copleşiţi de aceeaşi dragoste fierbinte, Teofana era 
sigură că o place şi totuşi îl întrebă: 

─ Mă mai placi? Tu ai venit aranjat pentru asemenea 
întâlnire. Uite eu în ce hal sunt. Vin direct de la repetiţie. 
Am alergat ca să ajung şi tot am întârziat. Iartă-mă! 

─ Să te iert? M-ai făcut cel mai fericit. Mă gândeam 
că nu vii. 

─ Am văzut că te uitai la ceas. Mai puţin şi ai fi 
plecat. 

─ Mă uitam, că-mi încolţise ideea că nu vii, dar te-aş 
fi aşteptat până diseară. Mi-a fost dor de tine, ţâfnoaso! 

─ Şi mie, ţâfnosule, iar se îmbrăţişează şi nu se mai 
satură de sărutat. 
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─ Dragul meu ţâfnos. 
─ Draga mea ţâfnoasă. 
După atâtea alintări şi îmbrăţişări, se aşează pe 

bancă ţinându-se de mijloc. 
─  Mi-e atât de necaz, că de câteva zile mi-am 

aranjat rochii, costumaşe, să mă fac frumoasă, ca nu 
cumva să nu mă mai placi şi uite, am avut ghinion. Am 
venit de la servicu în halul în care mă vezi. 

─ Îmi placi mai mult ca niciodată. Înţelegi? Cu cât eşti 
mai naturală, cu atât eşti mai atrăgătoare. 

─ Hai nu mă mai vrăji, spune-mi cum a fost în Africa. 
─ M-am acomodat din mers, cum s-ar spune. 
─ Unde ai fost tu? 
─ În Guineea. 
─ Pe unde vine asta? în partea occidentală a Africii, 

pe coasta Atlanticului, nu? 
─ Da! Este învecinată cu Senegal, Mali, Coasta de 

Fildeş,. 
─ Deci n-ai fost în Sahara? 
─ Ha! Ha! Ha! Ce să fi căutat în pustiu? 
─ îţi spun fiindcă lumea asociază Africa cu Sahara. 
─ În ce oraş zici c-ai fost? 
─ În Kankan. 
─ Este cel mai mare oraş? 
─ Nu. Cel mai important este Conakry, capitala ţării. 
─ Acolo cred că este foarte cald. 
─ Sunt două anotimpuri: unul ploios, altul secetos. 

Este o climă tropicală umedă. Temperatura ajunge până 
la 40° C. De aceea în unele locuri casele nu au geamuri 
la ferestre, doar gratii, ca să pătrundă aerul că altfel te 
sufoci. Îmi povestea un coleg că din această cauză 
dormeau în hamacuri suspendate, că apăreau şerpi şi 
nefiind geamuri intrau printre gratii. Trebuiau să facă de 
pază ca să nu fie atacaţi de reptile, noaptea. 
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─ Doamne!!! 
─ Ştii că eu.. dar lasă mai povesteşte-mi despre viaţa 

din Africa. 
─ Ce-ai vrut să-mi spui? 
─ Îţi spun după aceea, se gândeşte Teofana să-i 

spună sau nu despre Alexandru. Ce obiceiuri au oamenii 
acolo? 

─ Fiind mulsumani nu mănâncă aşa ca noi carne de 
porc. Ei cresc oi, capre, bovine. Beau citrice, nu atât 
alcool. Noi chiar l-am păcălit odată pe administratorul 
şcolii, care era musulman, turnându-i în băutura lui 
alcool, la o petrecere cu ocazia sărbătoririi zilei 
independenţei Guineei. Spunea că nu ştie cum se face, 
dar este atât de bun sucul. Parcă niciodată nu i s-a părut 
atât de bun. Când s-a îmbătat a debitat nişte expresii şi 
în franceză şi în arabă că ne-am prăpădit de râs. 

A doua zi,era mahmur.„Cum a fost ieri, Ibrahim?”l-am 
întrebat. Mi-aţi făcut-o, a zâmbit el, dar m-am simţit bine”. 

─ Printre atâţia negri, numai tu străluceai. 
─ Aveam colegi, colege din statele socialiste printre 

care vietnamezi, chinezi şi de-ai noştri din România. 
─ Nu te-ai îndrăgostit de vreo chinezoaică? 
─ Când iubita mea era în ţară? 
─ Şi dacă iubita ta este căsătorită? 
─ Nu cred. Dragostea cu care m-a primit nu mă 

înşală. 
─ Cezar, acum pe bune, vreau să-ţi spun ce am dorit 

şi mai înainte, că eram gata, gata să fac acest pas. 
─ Cine este fericitul? 
─ Cel mai nefericit om acum. 
─ De ce? 
─ Fiindcă este fratele meu vitreg. 
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─ Dar tu mai ai fraţi?este surprins Cezar. Cei din 
şatră. Izaura şi ceilalţi erau copiii lui Ismail aşa cum mi-a 
dezvăluit trecutul tău. 

─ Este vorba de Alexandru, fratele meu vitreg, fiul 
tatălui meu şi al Floricăi, mama mea vitregă. 

─ De Alexandru nu mi-ai vorbit. 
─ N-am ştiut despre el decât după plecarea ta. El a 

venit aici la mine şi m-a invitat la casa părinţilor lui. 
─ De aceea îmi spunea tată-meu că a văzut un băiat 

venind la voi cu o maşină. 
─ Ducându-mă la părinţii lui, n-am bănuit că voi 

ajunge la casa mea părintească, la tatăl meu pe care nu-l 
văzusem de mai bine de douăzeci de ani, la Florica, 
mama mea vitregă, realizând că Alexandru este fratele 
meu vitreg. Această realitate eu am primit-o mai uşor, 
fiind mai dură, călită de greutăţile trecutului meu; bietu’ 
Alexandru însă a fost la pământ. Cu greu şi-a revenit. 

─ Dacă nu aflai lucrul acesta, te-ai fi căsătorit. 
─ Poate că da, poate că nu. 
─ Cum m-ai fi lăsat, ţâfnoaso? Mă bucur că n-a fost 

să fie. Vei fi a mea şi numai a mea, se îmbrăţişează din 
nou. 

─ Adică? 
─ Adică vreau să fii soţia mea. Tu nu vrei să ne 

căsătorim? Să nu zici că nu, că nu ştiu ce-ţi fac. 
─ Ha! Ha! Ha! Ce frumoasă cerere în căsătorie! Se 

vede că vii din Africa! 
─ „O, vin’! odorul meu nespus 
     Şi lumea ta o lasă, 
     Eu sunt luceafărul de sus 
     Iar tu să-mi fii mireasă”, recită Cezar după un 

moment de gândire. 
În timp ce îi recită versurile, se ridică de pe bancă, 

ridicând-o şi pe ea prefăcându-se într-un romantic 
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exagerat. Îşi aduce aminte de buchetul de trandafiri adus 
penrtu Teofana, dar pe care-l uitase pe bancă din cauza 
emoţiei revederii şi pe care nici Teofana nu-l observase 
din acelaşi motiv. Îl ia şi-l oferă fetei, care-l primeşte 
surâzând. 

În momentul acela i se pare atât de frumoasă, 
Teofana cu buchetul în mână, ea însăşi fiind cel mai 
frumos trandafir printre trandafiri, încât îi astupă gura cu 
un dulce sărut strângând-o la piept cu flori cu tot, cât 
poate el de tare. 

─ Stai Cezar, mă înţeapă un trandafir. 
Când se uită amândoi zăresc pe bluziţa Teofanei o 

picătură de sânge cât un bob de mac, dar Cezar 
exagerează căutând să profite de acest incident pentru a 
pătrunde în intimitatea Teofanei. O ajută să-şi descheie 
bluziţa să vadă ce s-a întâmplat. 

─ Iartă-mă, n-am vrut, îi sărută zgârietura, 
mângâindu-i sânul rotund simţind pentru prima dată, 
amândoi deopotrivă acea senzaţie plăcută a dragostei 
împărtăşite. Am vrut să-ţi fac pe plac şi uite ce-am făcut. 

─ M-ai rănit, când ai vrut să fii şi tu romantic, îşi 
încheie Teofana bluziţa zâmbind. 

─ Iartă-mă, o aşeză cu capul pe pieptul lui alintându-i 
sânul cu mângâieri şi sărutări peste bluziţă. 

Am fost bădăran, te-am rănit, am fost romantic, dar 
tot nu mi-ai răspuns la cererea mea. 

─ Mă mai gândesc, îl pune pe jar Teofana. 
─ Ce să-nţeleg? 
─ Ne întâlnim mâine în parc. Acum merg acasă să 

mă schimb, să mănânc şi să mă odihnesc puţin. 
Părăsesc mergând la braţ amândoi. 
─ Te iubesc, ţâfnoaso, îi spune la despărţire. Ne 

vedem mâine. 
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─ Şi eu te iubesc, ţâfnosule, mă duc să mănânc, sunt 
lihnită de foame. 

Când să intre pe uşa blocului, Cezar se întâlneşte cu 
prietenul lui, Dan, care tocmai cobora. 

─ Salut, africanule, de la tine vin. Pe unde umbli? 
─ Noroc, Dane! Ce mai faci, frate?se îmbrăţişează. 

Hai urcă. Nu ne-am văzut de ani. 
─ La tine nu este nimeni. 
─ Nu-i nimic, am cheia. 
Au intrat în apartament. S-au aşezat pe scaune. 
─ Cu ce te servesc?a făcut Cezar pe gazda. 
─ Ai un vin bun? 
─ Chiar foarte bun. 
─ Să servim atunci. Ia, povesteşte-mi, cum a fost în 

lumea largă. 
Cezar i-a vorbit despre tot ce-l impresionase pe el. 

Din când în când îl mai întreba şi Dan. 
─ Cum trăiesc oamnii? 
─ Nivelul de tari al celor din oraş mai este cum mai 

este, dar mai sunt încă triburi care îşi duc viaţa în colibe 
acoperite cu trestie. Sărăcia este mare. 

─ Tu la ce fel de şcoală ai predat? 
─ La o şcoală normală care pregătea învăţători. 
─ Ţi-a fost greu să predai în limba franceză? 
─ Nu prea mi-a fost, că la matematică fiind vorba de 

cifre, de reguli, nu erai obligat să faci atâta vorbărie ca la 
alte obiect de învăţământ. 

─ Ai avut colegi buni? 
─ Erau veniţi din ţările socialiste. 
─ Tu ce mai faci? Ce-ţi mai face iubita ta? 
─ Doina-i gravidă. 
─ Du-te mă! V-aţi căsătorit deja? 
─ Cât ai umblat tu prin Africa, crezi că noi am stat 

degeaba, băiatule? 
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─ Măi, Dane, s-aveţi noroc. Hai, să-nchinăm pentru 
fericirea voastră, ciocnesc paharele cu vin şi le beau 
până la fund. 

─ Dar tu ce gânduri ai? Mai eşti în relaţii cu Teofana? 
Să ştii că este o fată talentată şi pretenţioasă în meseria 
ei. De când ai plecat tu, am mai asistat la nişte recitaluri 
de-ale ei şi la opere în care a jucat şi am admirat-o. 
Publicul din oraşul nostu o simpatizează enorm. A fost în 
turnee în câteva ţări. Ce mai? Este o solistă renumită. 

─ Munceşte şi mult , măi Dane. Îţi închipui când 
trebuia să ne întâlnim după atâta timp, ea a venit direct 
de la repeiţia pentru un concert, grăbită că întârziase, 
obosită, flămândă. 

─ Vezi? 
─ Şi cu toate acestea am regăsit-o parcă mai 

frumoasă de cum am lăsat-o. O iubesc atât de mult! În 
Africa, nu era zi să nu mă gândesc la ea, să nu retrăiesc 
clipe din veşnica noastră hârjoană. 

─ Voi din dragoste vă hârjoneaţi? Cred că nu are pe 
nimeni ca prieten, iubit. 

─ Nu. 
─ Înseamnă că te-a aşteptat, deci te iubeşte. 
─ Era gata, gata să se mărite. Îţi povestesc eu ţie. 
─ Dar nu s-a măritat. Ce perspective aveţi? 
─ Vreau să mă căsătoresc cât mai reped cu ea. 
─ Ce zice? 
─  A spus că se mai gândeşte. 
─ Nu-ţi face probleme. Vă cunosc pe-amândoi. Vă 

necăjiţi reciproc dintr-o dragoste prea mare pe care vreţi 
s-o simţiţi cu toată fiinţa voastră, atunci când cădeţi de 
acord. Te vrea de soţ şi în curând vă veţi căsători. 

A doua zi, Teofana şi Cezar s-au întâlnit în parc, el 
după o bună odihnă, fiindcă era în concediu, ea după o zi 
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de activitate, fiindcă beneficiase deja de zilele de odihnă 
la care avea dreptul. 

Cu toate acestea, a avut timp să vină acasă, să 
servească masa, să-şi aleagă una din rochiile care o 
aşteptau călcate în garderob. Ca de obicei, tot Cezar era 
primul care o aştepta. Când s-a apropiat de el, Cezar i-a 
sărutat mâna şi i-a înmânat un pacheţel. 

─ Pentru tine cu toate gândurile mele din Africa şi de 
aici. 

─ Ce este? s-a apropiat Teofana de o bancă pe care 
s-a aşezat, curioasă să deschidă pacheţelul sub privirile 
admirative ale lui Cezar. 

Mare i-a fost surpriza când a văzut o mică statuietă 
din fildeş, ca un bibelou, într-o cutie căptuşită cu pluş 
roşu pe al cărei capac era scris cu litere greceşti 
„Afrodita”. 

─ Vai, ce minunată este!o pipăia Teofana până când 
găseşte şi o carte de vizită în interiorul cutiei pe acre 
scria: „ O Afrodită pentru Afrodita mea, cu toată 
drafgostea” şi semnătura lui Cezar. 

Teofana îl priveşte pe Cezar, îl îmbrăţişează şi de 
data aceasta îl sărută cum îi place lui, adresându-i-se. 

─ M-ai făcut să cred că nu eşti romantic. M-am 
înşelat. De unde ai cumpărat-o atât de superbă? 

─ De la Conakry, capitala Guineei. 
─ Şi în Africa sunt lucruri de bun gust. 
─ Sigur în oraşele mari, se simte civilizaţia. 
─ Tare mult îmi place. Am s-o pun la mine în cameră 

şi i-o arăt şi mamei Zina, o tot pipăia Teofana. 
─ Este cinstit ca tu să ai două Afrodite şi eu niciuna.  
Teofana îl priveşte drăgăstos ştiind la ce se referă 

Cezar. 
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─ Nu crezi că este corect ca una să fie a ta şi 
cealaltă să fie a mea? Ieri mi-ai rămas datoare cu un 
răspuns. Ţi-aduci aminte? 

─ Foarte bine. 
─ Ce zici? 
Teofana nu spune nimic, simulând că se gândeşte ca 

să-l fiarbă puţin pe Cezar. 
─ Dacă spun nu? 
─ Te bat, cum ţi-am promis. 
─ Dacă spun da? 
─ Eu aştept. Te sărut de mii de ori. 
─ Da! Da! Da!că tot n-am fost sărutată de tine atâta 

amar de vreme, cât ai fost în.... 
Nu mai apucă să-şi termine fraza că Cezar o ia în 

braţe şi-o sărută cât îi place şi cum îi place, neuitând nici 
zgârâietura de pe sânul ei din ziua revederii. Avalanşa de 
fericire, din inimile lor îi face să se simtă la cotele cele 
mai înalte ale dragostei. 

─ Sunt fericit, Teofana! Înţelegi? Sunt fericit, Afrodita 
mea! Au trecut atâţia ani pe lângă noi. Puteam să facem 
pasul acesta mai înainte. Nu l-am făcut din diferite 
motive. Cât am fost în facultate din dragoste ne-am 
hârjonit, când am terminat facultatea din dragoste ne-am 
respectat, când am plecat în Africa şi ne-am despărţit, din 
dragoste ne-am aşteptat, acum, cât se poate de curând, 
din dragoste să ne trăim viaţa împreună. 

Au zăbovit în parc până seara tîrziu, făcându-şi 
planuri de viitor. La plecare, Cezar i-a propus. 

─ Teofana, nu prea mai eşti ahtiată după sport cum 
te ştiam înainte. 

─ Nu prea mai am timp, dragă Cezar. 
─ Nu vrei să începi de mâine antrenamentul? 
─ Etse o idee bună. La mine va fi mai dificil că 

trebuie să mă programez în funcţie de orele de activitate. 
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─ Eu mă programez după tine. Ţi-aminteşti cum tu 
te-ai programat după mine în facultate? 

─ Cum nu? Că nu mai încetai cu bulgăreala în geam. 
─ Aş vrea să se mai întoarcă zilele acelea! 
─ Să profităm cât timpul ne permite, că este vorba să 

plecăm iar în turneu  şi-atunci fertig. 
─ Să pleci din oraş? 
─ Cum crezi? 
─ Şi eu, şi nunta? 
─ Nu plec definitiv. 
─ Teofana! Teofana! 
Cu tot programul încărcat în ultimul timp al Teofanei, 

tot se întâlneau în parc pentru antrenament, pe care-l mai 
neglijau în favoarea discuţiilor, a vorbelor frumoase, a 
alintărilor, trăind într-o adevărată lună de miere,deşi nu-şi 
oficiaseră căsătoria. Când rula un film bun în oraş se 
duceau să-l vadă. 

]într-o zi, după ce au alergat în parc, când au obosit 
s-au aşezat pe o bancă să-şi spună cum îşi mai petrec 
timpul când nu sunt împreună. 

─ Eu nu-mi văd capul câte am de făcut, dar tu ce faci 
acum în concediu? Sper că nu rezolvi probleme, îl 
întreabă Teofana. 

─ Căutând printre cărţi, am dat de romanul „Maitreyi” 
a lui Mircea Eliade şi îl recitesc. 

─ El a explorat, dacă putem spune aşa, India, tu, 
Africa. Poate îţi vine în gând să scrii un roman 
inspirându-te din realitatea Africii. 

─ N-am eu aşa talent. 
─ Ştii cum s-a numit autorul la început? 
─ Cum să nu ştiu dacă îi recitesc cartea? „Ieremia”. A 

fost fiul ofiţerului Gheorghe Ieremia. Pentru că l-a admirat 
mult pe Ion Heliade Rădulescu îşi schimbă numele în 
„Eliade”. 
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─ Ca şi matematicianul tău Dan Barbilian, al cărui 
pseudonim este Ion Brabu, cel care a avut ideea 
interferenţei între poezie şi matematică. 

─ Mai sunt şi alţii cu pseudonime ca Jean Bart, 
pseudonimul lui Eugeniu Botez. Opera cea mai de seamă 
a lui este romanul „Europolis” inspirat din viaţa portului 
Sulina. Novalis ştii al cărui pseudonim este? 

─ Ee! acum mă iei cu literatura universlă. Al unui 
prozator german pare-mi-se, dar nu mai ştiu cum îl 
cheamă. 

─ Friedrich Leopold von Handenberg, poet şi 
prozator german. Hai să schimbăm subiectul. M-am 
întâlnit cu Dan. A venit pe la mine. Îl cunoşti? 

─ Cum să nu-l cunosc. Umblă cu prietena lui Doina. 
Aşa parcă o cheamă. 

─ Mi-a spus că Doina este gravidă. 
─ S-au căsătorit?întreabă Teofana bucuroasă. 
─ Numai noi suntem mai leneşi. 
─ Cum arată Doina cu burtică? 
─ N-am văzut-o. Prima gravidă pe care vreau s-o 

privesc vei fi tu. Aici va lua fiinţă primul noastru copil, îi 
mângâie tandru pântecele Cezar. 

─ Voi arăta ca naiba, zâmbeşte Teofana. 
─ Vei fi cea mai frumoasă mămică, Cezar nu se 

poate abţine să n-o sărute şi Teofana să se alinte în 
braţele lui. Să ştii că după naştere, femeile devin foarte 
frumoase, chiar şi acelea mai urâţele. Cu cât mai multe 
naşteri, cu atât mai multă frumuseţe, o încearcă Cezar. 

─ Nu zău. Eu sunt chiar atât de urâtă? 
─ Eşti frumoasă, dar vei deveni şi mai, şi mai 

frumoasă, ţâfnoaso. 
─ Câţi copii vrei, mă rog? 
─ Dacă mă gândesc bine, cred că vreo patru-cinci ar 

fi suficient. 
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─ Du-te mă, nici ţiganii mei din şatră n-au avut atâţia 
puradei, ţâfnosule. 

─ Dar tu nu mai eşti în şatră. 
─ Şi cine-i creşte? 
─ Noi, mama, mamă-ta Zina. 
─ S-o crezi tu, că profesia mea îmi îngăduie să fiu an 

de an gravidă, să am an de an copii, replică Teofana, 
deşi ştie că Cezar glumeşte să vadă ce zice ea. 

─ Am glumit, Prinţesa mea dragă şi dulce, vom 
vedea noi ce vom face, câţi vom face, ceea ce trebui să 
ne preocupe acum este nunta. 

─ Dacă mă gândesc bine, o familie fără copii este ca 
o grădină fără flori. 

─ Prin urmare cu cât mai mulţi copii, cu atât mai 
multe flori în grădina noastră  şi cu atât mai multă 
frumuseţe de care să ne bucurăm. 

─ Nu, pe bune Cezar, mă gândeam la familia mea în 
care eu am apărut târziu. Poate că tu îi ştii mai dinainte 
pe părinţii mei adoptivi. 

─ Eu m-am mutat în cartier după venirea ta. 
─ Da! Ai dreptate. C-ai fost singurul care te-ai simţit 

deranjat de cântecele mele. 
─ Iarăşi îmi strigi? Nu înţelegi că atunci când nu-ţi 

place să faci ceva cu drag, cum mă plictiseau pe mine 
unele cursuri, dai vina pe cineva? Eu abia am găsit 
motivul când m-am agăţat de exerciţiile tale, ca să te iau 
la rost. Dacă nu erai tu, poate mă luam de altcineva. 
Sincer să fiu nu regret, că aşa am ajuns să fim prieteni şi 
să ne iubim. La acele zile plăcute mă voi gândi toată 
viaţa mea... 

─ Bine, bine, vorbeam despre părinţii mei. Ei nu s-au 
bucurat de copii până la venirea mea. Mama Zina a 
născut o fetiţă care a murit şi şi-a dorit să aibă copii, dar 
nu s-a mai putut. A trebuit să mă adopte pe mine că se 
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simţeau extrem de singuri. Să ştii însă că s-au iubit foarte 
mult. 

─ Cum să nu se iubească dacă erau numai ei doi. De 
aveau copii le împărtăşeau şi lor iubirea. Dar aşa? 

─ N-ai dreptate! Chiar şi când m-au iubit pe mine ca 
şi pe copilul lor când am venit la ei, n-au încetat să se 
iubească la fel de mult. Îşi spuneau vorbe drăgăstoase, 
uneori când nu eram prin preajmă se îmbrăţişau. De câte 
ori nu i-am surprins sărutându-se, când mama Zina se 
ruşina, dar tata Sebi, o ţinea pe-a lui şi-mi spunea: „De 
dragoste adevărată să nu te ruşinezi niciodată. De 
minciună să te ruşinezi”. Mă întreb: toţi soţii după 
căsătorie se iubesc la fel de mult ca înainte de a-şi uni 
destinele, indiferent dacă au sau n-au copii? 

─ Teofana! Ce-ţi trece prin căpuşărul ăsta?îi cuprinde 
faţa în palmele lui. De ce te temi? 

─ Dacă nu voi putea avea copii? Mă vei mai iubi? 
─ Cum poţi să-ţi pui asemenea întrebare? Iubirea nu 

pune condiţii, se privesc insistent. 
─ Sau dacă vom avea şi ocupându-ne mai mult de ei, 

uitam de noi, lăsându-ne pe planul al doilea. 
─ Nu-ţi face griji, ţâfnoasa! Când vei ţine un copil în 

braţe, eu altul, nu va mai putea încăpea în noi atâta 
fericire. 

─ S-o crezi tu. Când ne vor asurzi cu plânsul, cu 
strigăte, n-ai să ştii pe unde s-o apuci şi atunci ai să te 
răzbuni pe mine, mă vei şi lovi poate, mă vei împinge, mă 
vei arunca la câini, ha!ha!ha!râde Teofana. 

─ Te voi arunca la câini ca acum, o ia Cezar în braţe 
şi o strânge tare, cât poate el de tare. 

─ Ce faci? Mă doare! Dă-mi drumul. 
─ Te mai gândeşti la prostii? 
─ Hai, Cezar, lasă-mă! 
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─ Cu sau fără copii, te voi iubi la fel de mult. Nu cred 
că nu vei putea fi mamă şi vei fi o mamă bună spre a nu 
rămâne familia fără urmaşi, n-o lăsa din îmbrăţişare 
Cezar. 

─ „La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la 
maison sans efants”, aminteşte Teofana comparaţiile lui 
Victor Hugo. 

─ Cum? Cum?întreabă Cezar. „Colivia fără păsări, 
stupul fără albine, casa fără copii”, am înţeles bine? 

─ Da! Erau comparaţiile lui Victor Hugo din poezia 
„Când copilul vine pe lume”. 

─ Vezi, încetul cu încetul te familiarizezi cu ideea de 
a avea copii. 

─ Îmi plac foarte mult Cezar. Când întâlnesc pe 
stradă vreun copil mă opresc, îmi place să stau de vorbă 
cu el. Sunt atât de gingaşi, de nevinovaţi, dar una este să 
te joci cu ei ca şi cu nişte păpuşi şi alta să ai 
responsabilităţile pe care trebuie să le ai ca părinte. Ţi se 
rupe sufletul când i se întâmplă ceva rău. Îmi amintesc 
cum îmi mai descânta biata Dedi, în şatră, ba când mă 
durea capul, ba când mă durea stomacul, cu toate că nu 
eram fata ei. 

─ Copiilor noştri nu le vei descânta. Îi vom duce la 
medic. 

─ Ştii că mamei Zina şi tatălui Sebi le descântam? 
─ Nu te cred. 
─ Vrei să spui că nu ştiu descânta? Am trăit atâta 

timp în şatră. Cum să nu fi ştiut? Dacă vrei îţi fac şi vrăji, 
glumeşte Teofana. 

─ M-ai vrăjit până peste cap. Ce vrăji să-mi mai 
faci?o strânge cu drag de obraji şi-o sărută Cezar. Foarte 
bine. Dacă avem un vraci în casă, nu vom mai cheltui 
banii cu medicii. 
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─ Îţi baţi tu joc, dar să nu mă pui la încercare că te 
fac de nu ştii pe ce lume trăieşti. 

─  Nu eşti în stare de aşa ceva, Teofana. Te cunosc 
perfect, deci nu mă tem de tine. 

─ Bine, bine, nu mă lua tu în serios până ai să vezi 
cum te fac de-ţi pierzi capul, râd amândoi cu poftă. 

─ Să-mi laşi capul pe umeri până la nuntă, că după 
aceea vom vedea ce-o mai fi. 

─ Cam cum îţi imaginezi tu nunta noastră? 
─ Deosebită. 
─ Nu mi-ai spus nimic prin asta. 
─ Matematicienii nu se-ntind la vorbă, ci la fapte. 
─ Toţi? 
─ Cu unele excepţii. 
─ Tu în care parte te-ncadrezi? 
─ Nu în partea celor care fac excepţii. 
Le stătea atât de bine împreună, eram atât de veseli 

şi frumoşi ca toţi tinerii îndrăgostiţi. 
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Împreună pentru totdeauna 
 

Teofana trecându-şi în revistă trecutul, se temea să 
nu mai apară ceva neprăvăzut cum se întâmplase de 
curând cu Alexandru. Acesta a fost motivul pentru care 
au grăbit nunta, ceea ce pe Cezar l-a bucurat foarte mult. 
Părinţii lor au fost de acord şi chiar dacă n-ar fi fost, ei tot 
s-ar fi căsătorit. Probabul că şi despărţirea care a durat 
câţiva ani îi determinaseră să nu mai poată sta unul fără 
celălalt. În ziua nunţii, Teofana a avut o mare surpriză. 
Printre invitaţi a apărut o doamnă şi un domn mai în 
vârstă şi foarte, foarte eleganţi. Nu-i cunoştea nimeni, dar 
ei deşi la început păreau stingheri, s-au încadrat atât de 
bine printre nuntaşi, încât s-au simţit ca în elementul lor. 
S-au aşezat la masă cu ceilalţi, au mâncat, au băut, au 
glumit ca nişte oameni de viaţă. Teofana tot observa că 
amândoi îşi ţintesc privirile asupra ei, mai ales doamna şi 
discută împreună. N-a luat însă în seamă, fiindcă la o 
nuntă persoanele care sunt cel mai mult în atenţia tuturor 
sunt mirii şi mai ales mireasa, s-a gândit Teofana. Când 
s-au dat darurile, doamna s-a dus la Teofana, a luat-o de 
mână, a cerut muzicii să atenţioneze adunarea şi a mers 
în capul mesei lângă naşi, cerându-le permisiunea de a 
se adresa nuntaşilor. 

─ Dragi oaspeţi, această fată, mireasa de azi, mi-a 
fost dragă de mică, atât de dragă, încât nici nu vă 
închipuiţi. Dacă mamă-sa ar trăi, v-ar spune câtă bucurie 
am avut la botezul ei când am ţinut-o în braţe. E mult de 
atunci. Viaţa ne-a despărţit, încât n-am mai ştiut nimic 
despre ea. Printr-o fericită întâmplare i-am aflat adresa şi 
mai ales că azi e ziua nunţii ei. N-am ratat ocazia de a 
veni s-o văd. N-aş fi ştiut fără acea întâmplare şi n-aş fi 
putut  face acest lucru de dragul ei şi de dragul mamei 
sale, buna mea prietenă Paulina. Te-ai făcut frumoasă, 
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frumoasă, draga mea, se adresează Teofanei care 
rămăsese uluită de cele spuse de doamna necunoscută, 
neştiind ce să zică. 

─ ?!! 
─ M-am uitat mult la tine. Mă gândeam să nu fii altă 

mireasă decât cea pe care o caut eu. Cerceii pe care îi 
porţi în urechi, ce ţi-am dăruit la botez mi-au confirmat că 
tu eşti fina mea dragă, o îmbrăţişează cu lacrimi în ochi 
stârnind emoţii în nuntaşii care o ascultau. 

─ Ca să răscumpărăm tot ceea ce trebuia să fie între 
noi şi n-a fost datorită împrejurărilor care au făcut să ne 
despartă zeci de ani şi să ne îngroape în uitare, îţi 
completăm acum darul de atunci de la botez cu darul de 
azi de la nuntă. 

Claudia şi Virgil, naşii de botez, deschid două cutii 
pluşate. Virgil scoate din una un lanţ de aur cu pietre de 
turmalină roză şi i-l pune la gâtul Teofanei, în timp ce 
Claudia deschide altă cutie din care scoate o brăţară cu 
aceeaşi lucrătură ca a colierului şi o pune la mâna 
miresei. Toţi trei se îmbrăţişează şi se sărută plângând în 
aplauzele nuntaşilor şi în acordul muzicii care cântă 
„Mulţi ani trăiască”. 

─ N-am cuvinte să vă mulţumesc pentru acest 
frumos şi scump dar, dar mai ales pentru prezenţa 
dumneavoastră la nunta mea care mi-a readus un trecut 
foarte îndepărtat, dar atât de plăcut alături de mama mea 
ce nu mai este. Am căutat-o printre stele şi o găsesc 
acum în persoana dumneavoastră, plânge în hohote 
Teofana. 

Ca s-o linştească, Claudia îi distrage atenţia: 
─ Uitându-mă la cerceii tăi, un pic nuanţa culorii se 

deosebeşte de cea a pietrelor din colier şi din brăţară, dar 
diferenţa este atât de mică, încât nici nu se observă. 
Numai dacă te uiţi atent. 
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─ Oricum admir podoabele ce mi le-aţi oferit. Se 
vede că aveţi un gust fin în a le alege. 

─ Salba cu galbeni de unde o ai? 
─ Vă voi spune multe, multe, în legătură cu ea. 
─ Hai să ne retragem, le propune Claudia lui Virgil şi 

Teofanei, în timp ce muzica antrenează oamenii la joc. 
─ Vă rugăm să ne scuzaţi! Ne retragem un pic să mai 

vorbim cu fina noastră pe care n-am văzut-o de când am 
botezat-o, se adresează Claudia naşilor. 

─ Cu multă plăcere! Mergeţi că aveţi atâtea de vorbit. 
Doamne! Cum este şi viaţa asta. Ne-aţi impresionat prin 
ce ne-aţi spus. 

Cei trei îndepărtându-se spre o cameră a localului au 
fost întâmpinaţi de Cezar care abia aştepta să-i 
întâlnească. 

─ Vă fac cunoştinţă cu soţul meu, îl prezintă Teofana. 
─ A! Fericitul ginerică. Frumos băiat! 
─ Săru’ mâna, naşă. După cele auzite mă consider şi 

eu într-un fel finul dumneavoastră, îi sărută mâna 
Claudiei şi-l salută pe Virgil. 

─ Hai cu noi, să ne cunoaştem mai bine. 
─ Nici n-aş concepe altfel. 
Când au intrat în cameră a sosit imediat şi Vasile 

Mocanu care nu i-a recunoscut pe Claudia şi pe Virgil 
decât în momentul când a vorbit Claudia. 

─ Bine-aţi venit! Mă bucur că sunteţi la nunta fetei 
mele şi mă iertaţi că nu v-am anunţat, fiindcă nici n-am 
ştiut pe unde mai sunteţi. 

─ Vasile, tu eşti mă? Te-ai schimbat mult, l-a 
îmbrăţişat Claudia, apoi Virgil. 

─ Am îmbătrânit! Ce să fac? 
─ Păi bine, mai Vasile, să-ţi măriţi tu fata şi să nu ne 

anunţi? Se poate?îl ia la rost Claudia. Îmi vine să te 
strâng de gât, glumeşte ea. 
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─ Strânge-mă, să scap de toate necazurile. 
─ Ce necazuri Vasile? Acum când fata ţi-e mirească 

şi ai un ginere pe cinste, mai este loc de necazuri, caută 
să-l înveselească Virgil. 

─ Voi nu ştiţi câte au trecut peste mine. 
─ Apropo! Am auzit că soţia ta de a doua este 

bolnavă. 
─ Este internată într-un ospiciu. 
─ Săraca! Îmi pare rău. N-ai mai ţinut legătura cu noi. 

Nu ne-ai mai spus nimic. 
─ De unde să ştiu unde să vă anunţ.Auzisem că v-aţi 

mutat în alt oraş. 
─ Este adevărat că şi noi cu atâta lucru şi schimbări 

în serviciu nu te-am mai căutat. Şi să-ţi spun drept, după 
ce a murit Paulina la care tu ştii cât am ţinut de mult, am 
şi evitat să te caut, ca să nu mă gândesc la ea, că mă 
durea sufletul 

─ Naşă, naşule, ce doriţi să mai serviţi ca să v-aduc, 
îi întreabă Cezar. 

─ Nişte prăjituri şi nişte cafele. 
─ Pentru mine un vin, cere Virgil. 
─ Pentru dumneata, tată socrule? 
─ O sticlă cu bere şi nişte cozonac. 
─ Scumpo, tu ce vrei? 
─ O cafea, doreşte Teofana. 
Cezar revine după un timp şi-i serveşte pe toţi cu ce 

şi-au dorit neuitându-se nici pe el. 
─ Să-ţi trăiască ginerele Vasile, şi soţul tău, Teofana, 

că este foarte atent şi serviabil. 
─ Pentru că este în minoritate, vrea să se dea bine 

pe lângă noi, îl mângâie Teofana. 
─ Exact! Unde sunt părinţii tăi? Cheamă-i să vină şi 

ei aici, îl îndeamnă Claudia. 
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─ Ei sunt cu nuntaşii. Lasă-i acolo ca să-i antreneze 
că sunt gazde. Nu? 

─ Bine spui. Şi pe noi atât ne-au îndemnat să 
mâncăm, să bem, au norocit,  deşi nici nu ne cunosc. 

Servind din bunătăţile aduse şi continuând discuţiile, 
Claudia şi Virgial au aflat întreaga poveste a Teofanei şi 
s-au lămurit privind salba cu galbeni ce-o purta fina lor. 
Când vorbeau despre adopţia ei, au intrat pe uşă Zina şi 
Eusebiu Stamate. 

─ Vorbeam de lup şi lupul la uşă, se ridică Cezar şi le 
oferă scaune. 

─ Nu ştiam unde eraţi, li se adresează Eusebiu. 
─ Mama mea, Zina Stamate, tatăl meu, Eusebiu 

Stamate, îi prezintă Teofana naşilor. 
─ Doamnă Zina, domnule Eusebiu sunteţi nişte 

oameni cu suflet mare, îi admiră Claudia. 
─ Meritaţi tot respectul pentru ceea ce aţi făcut 

pentru Teofana, adaugă Virgil. 
─ Bucuria a fost de partea ei cât şi de partea noastră, 

afirmă Eusebiu Stamate. Vă spunem cu mâna pe inima 
că am iubit-o şi-o iubim ca pe copilul nostru. Tatăl ei care 
este de faţă şi cu cei cu care am mai discutat în privinţa 
aceasta, să fie liniştit că Teofana s-a simţit bine în familia 
noastră. Orice necaz a avut ni l-a spus, am înţeles-o, am 
ajutat-o. 

─ Şi ea vă iubeşte, îi asigură Vasile Mocanu. 
─ Ştim şi simţim acest lucru. Dacă toate mamele s-ar 

înţelege cum mă înţeleg eu cu Teofana, ce bine ar fi. Şi 
soţul meu se înţelege foarte bine, dar noi două suntem 
moarte una fără alta. Lui îi mai ascundea vreo poznă de 
la şcoală, vreo discuţie cu vreun băiat, de-ale fetelor, dar 
mie tot, tot mi-a spus şi-mi spune şi-acum şi-mi cere 
sfatul. Pentru că eu sunt curioasă din fire, vreau să vă 
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întreb pe dumneavoastră, naşii de botez ai fiicei mele, 
ceva. 

─ Poftiţi! 
─ Dacă de atâta timp n-aţi mai ţinut legătura unii cu 

alţii, n-aţi mai ştiut nimic unii de alţii, cum de aţi aflat de 
existenţa finei dumneavoastră Teofana şi de data nunţii 
ei? 

─ Printr-o întâmplare fericită. Să vă spun cum a fost, 
începe Claudia relatarea. Mă aflam la Aachen, oraş din 
Germania la graniţa cu Olanda, cu nişte treburi de 
serviciu. Cu ocazia aceasta m-am dus prin magazine şi 
am zăbovit mai mult în unul cu bijuterii, mie plăcându-mi 
foarte mult să le privesc şi să le încerc chiar. Uitându-mă 
prin vitrine, aud fără să vreau, discuţia unei doamne cu 
însoţitorul ei rudă, soţ, ce i-o fi fost, aflând mai târziu că 
era un frate. M-au frapat cuvintele:” Uite cerceii aştia sunt 
exact cerceii Teofanei. Care cercei? Ăia cu piatră roză, 
nu-i vezi? Îi văd. Nu seamnă cu cerceii Teofanei, ai 
Prinţesei? Ba da, cerceii care, spunea ea, că i-a dat 
naşă-sa la botez ca să-i poarte noroc.” 

Intrigată de această discuţie m-am apropiat de 
doamna. „ Admiraţi cerceii?am întrebat-o pe doamna. Da. 
Sunt care mai de care mai frumoşi, mi- a răspuns. Şi mie 
îmi plac, îi spun eu, voind să aflu mai multe detalii. Aştia 
cu piatră roză seamănă cu cerceii unei prietene de-a 
mea, Teofana. O cunoaşteţi bine? Cum nu?c-am trăit 
câţiva ani împreună ca două surori”. Văzând-o că vrea să 
plece i-am invitat la o cafea pe motivul că sunt atât de 
bucroasă să mă întâlnesc cu cineva cu care să pot vorbi 
româneşte la sute de kilometri de ţară. Foarte drăguţă, a 
acceptat. Bându-ne cafelele, eu am revenit asupra celor 
de doream să ştiu. Conducând discuţia în mod dibaci, am 
aflat că doamna chiar se pregătea să vină la nunta 
Teofanei, că i-a promis acest lucru şi nu vrea să rămână 
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de ruşine. În plus, îi face plăcere să vină în ţară, să mai 
treacă şi pe la ai săi. Am aflat ceea ce mă interesa foarte 
mult: oraşul, restaurantul şi data nunţii, unde trebuia să 
se prezinte doamna la nunta Teofanei. Am luat de bun tot 
ceea ce m-a informat, gândindu-mă că văzând-o pentru 
prima dată şi poate pentru ultima dată, n-avea interes să 
mă fraierească. Nu o arăta firea. Părea o femeie sinceră 
şi binevoitoare. Aşa am ajuns aici, deşi drept să vă spun 
nu ne-a fost totuna să descindem la o nuntă neinvitaţi, 
pentru care ne cerem scuze, şi necunoscând pe nimeni. 
De fapt, pe cine să fi cunoscut? 

N-avem de a cunoaşte decât pe Vasile, tatăl 
Teofanei. Ne-am lungit gâturile ca să-l privim prin 
mulţime şi poate l-am şi văzut, dar nu l-am recunoscut. În 
atâţia ani, oamenii se schimbă. Pe Teofana cum s-o 
cunoaştem? Avea câteva luni când am botezat-o. Acum 
e o domnişoară frumoasă. Ne-am uitat s-o zărim şi pe 
doamna de la Aachen din Germania, datorită căreia 
suntem aici, dar în atâta lume n-am dibuit-o. Sunt sigură 
că a venit, că era foarte hotărâtă. 

În timpul acesta, după o bătaie în uşă, intră Izaura. 
─ Prinţeso, unde ai dispărut fată?se îndreaptă spre 

Teofana, care se ridică de pe scaun. Credeam că eşti 
prinsă în jocul răpirii miresei, dar mirele văd că este cu 
tine. Haideţi afară, că se întreabă nuntaşii unde sunteţi. 

─ Izaura, o vezi pe doamna care este cu noi? 
─ De ce mă întrebi, Prinţeso?se uită Izaura la 

Claudia, care surprinsă îi zâmbeşte. 
─ Nu-ţi spune nimic? 
─ Este naşa ta de botez care ne-a spus la masă o 

poveste înduioşătoare că mi-a venit să plâng. 
─ Atât? 
─ Cerceii ăştia cu piatră roză sunt exact ca cerceii 

Teofanei pe care i-a dăruit naşă-sa când a botezat-o, 
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sunt cuvintele pe care o doamnă le-a rostit într-un 
magazin cu bijuterii... 

─ Aaa! La Aachen în Germania, îşi aminteşte 
bucroasă Izaura, întrerupând-o pe Claudia care  vorbea 
rar ca şi când îi dădea timp Izaurei să se gândească. 
Deci dumneavoastră eraţi acolo, chiar naşa ei. Da! Da! 
Ne-aţi invitat la o cafea, am discutat, v-am spus că merg 
la nunta prietenei mele. 

─ Dacă nu exista această întâmplare fericită de a ne 
întâlni acolo, eu nu eram azi la nunta Teofanei şi-aş fi 
regretat enorm. 

─ De ce nu mi-aţi spus atunci că sunteţi naşa ei, că 
vă dădeam şi mai multe detalii. 

─ Primisem informaţiile de care aveam nevoie. 
Interesant că m-am uitat să te văd printre nuntaşi fiind 
sigură că ai venit, dar nu te-am recunoscut. 

─ O singură dată ne-am văzut, pentru scurt timp, nu 
ne-am reţinut figurile. Nici eu, care m-am uitat atent la 
dumneavoastră când aţi vorbit la masă, nu v-am 
recunoscut. Nici prin cap nu mi-a trecut că sunteţi 
doamna de la Aachen. 

─ Ai dreptate. De fapt atunci eram cu o altă dispoziţie 
şi cu o altă ţinută fiecare, acum suntem gătite ca pentru 
nuntă. 

─ Mai frumoase, nu?râde Izaura cu cei de faţă. 
─ Vezi ce rol ai avut Izaura? Fără să-ţi dai seama ai 

avut un mare rol, îi spune Teofana cu recunoştinţă, 
aprobată fiind şi de ceilalţi. 

─ Prinţeso, fă, lasă rolul meu, mă bucur că s-a 
întâmplat aşa însă haideţi la rolul vostru afară. 

─ Se ridică toţi şi ies la nuntaşi, în timp ce sunt 
întâmpinaţi cu „Mulţi ani trăiască”. 



  

 208 

─ Ştiţi ce mă întreb şi vă întreb, este nedumerit Virgil. 
Eu cu Claudia am fost necunoscuţi, neinvitaţi, cum de 
nimeni dintre voi nu ne-aţi întrebat cine suntem? 

─ Vai de mine! Aţi fost neglijaţi? Teofana, Cezar, se 
poate? Am să vorbesc şi cu cuscrii. 

─ Nu! Doamna Zina, nu asta am vrut să spunem. 
Gazdele s-au ocupat de noi, soţul dumneavoatră ne-a 
invitat la masă, oferindu-ne locuri bune, am fost antrenaţi 
la mâncat, la băut, la joc, la discuţii. Ne simţim 
extraordinar de bine, însă nimeni nu ne-a întrebat cine 
suntem. 

─ Să vă spun eu de ce, le explică Cezar. La nuntă 
sunt invitaţi din partea familiei mele şi din partea familiei 
Teofanei. Dacă cineva părea necunoscut pentru familia 
mea ştiam că este un invitat al familiei Teofanei şi invers. 
Aşa că nu ne-am făcut probleme. 

─ Dacă eram nişte mafioţi şi v-aruncam nunta în 
aer?râd toţi cu poftă. 

─ Asemenea acte nu au loc acolo unde există iubire, 
intervine Eusebiu Stamate. 

Discuţia le-a fost întreruptă de cei care i-au invitat la 
joc. 

Au avut o nuntă frumoasă. Teofana a fost la înălţime. 
Rochia de mireasă, aleasă de Zina, i-a pus în relief 
frumuseţea ca şi părul pieptănat în coc. Avea alura 
numelui pe care-l purta, de prinţesă. N-a uita să-şi pună 
salba cu galbeni, ca o dovadă că gândul ei într-un 
asemenea moment din viaţă, se îndrepta spre cei din 
şatră, salbă pe lângă care a strălucit şi colierul oferit de 
naşa de botez. 

A bucurat-o prezenţa naşilor de botez care o 
transpunea în anii copilăriei de la Murgeni cât şi prezenţa 
Izaurei, venită cu soţul ei Patrik, ce îi amintea de viaţa pe 
care a dus-o în şatră.Teofana se întâlnise cu Izaura într-un 
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turneu cu un spectacol în Olanda. Din întâmplare, cei din 
trupa teatrului de operă au servit masa la restaurantul 
„Izaura”, fără ca Teofana să ştie că patroana este chiar 
Izaura. Nespusă le-a fost bucuria când s-au revăzut. 

─ Nu mă gândeam că ne vom întâlni aici, a 
îmbrăţişat-o Teofana. Cum de te-ai stabilit? 

─ Am muncit din greu împreună cu Păun şi cu 
Rozmarin până când ne-am făcut acest restaurant. 

─ Cum vă merge? 
─ Foarte bine. 
─ Ce fac ai tăi? 
─ Tata şi mama au rămas acasă în ţară. De Dedi ştii 

c-a murit. Le mai trimitem noi bani ca să nu ducă lipsă de 
nimic. 

Discutând, au apărut Păun şi Rozmarin. 
─ Uite cine a venit la noi, era bucuroasă Izaura. 
─ Prinţeso, de când nu te-am văzut, s-au îmbrăţişat 

în privirile mrate ale celor din trupa Teofanei. 
─ Te-ai căsătorit?au întrebat-o ei. 
─ Nu încă. 
─ Să me chemi la nunta ta, fă, că las totul şi vin, îi 

cere Izaura. 
─ Cum m-ai chemat tu. De ce te-ai despărţit de 

Nectar? 
─ Nu ne-am înţeles. N-a vrut să vină aici. 
─ Şi cu Patrik? 
─ Dragă Prinţeso, ne-am hotărât atât de rapid că nici 

Patrik nu şi-a chemat toate neamurile de aici şi nici eu pe 
ai mei. 

─ Este băiat bun Patrik? 
─ Pânea lu’ Dumnezeu şi muncitor. 
─ Îmi pare bine c-ai ajuns ce-ai ajuns. Te felicit!a 

sărutat-o Teofana. 
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─ La început ne-a fost greu. Nu cunoşteam limba, nu 
ne băga nimeni în samă, mai ales că eram ţâgani. Se 
temeau tăţi că sântem neserioşi, că furăm. Am muncit 
însă cinstit şi noroc că am fost toţi trei. Le-am câştigat 
încrederea oamenilor care au început să ne ajute şi 
încetul cu încetul, prin mare efort, prin economii, prin 
corectitudine, am reuşit. 

 ─ Altă viaţă duci acum, dar spune-mi sincer 
Izaura, nu te apucă aşa câteodată dorul de ţară, de stat 
la uşa cortului. 

─ Prinţesă, fă, nu o dată, de multe ori mă ândesc la 
zâlele ale. Cât dă grele au fost, când mergeam la cerşit, 
dar cu toate astea mi-e dor dă ele, dă libertatea d-atunci. 
Acum nu mai este aşa. 

─ Însă acum eşti doamnă. Şi hainele ţi le-ai 
schimbat. 

─ Păi cum, Doamne iartă-mă! Să umblu pă aici în 
fuste dă ţâgancă. 

La plecare, Izaura i-a reamintit Teofanei s-o invite la 
nuntă că va veni. 

Într-adevăr a venit şi Teofana s-a bucurat enorm. 
─ De ce nu i-ai adus şi pe fraţii tăi. 
─ Păun şi Rozmarin au rămas cu restaurantul că nu 

aveam pe cine lăsa. Dacă n-ar fi fost ei, nici eu nu 
puteam veni.  

Teofana îi admira ţinuta. Izaura părea o adevărată 
doamnă; bruneţică, frumuşică, în haine de firmă. La fel şi 
soţul ei, Patrik, arăta un bărbat bine. 

I-a prezentat lui Cezar şi cunoscuţilor ei ca pe nişte 
prieteni din Olanda. Singurul care le ştia povestea era 
Cezar. 

─ Cât de mult s-au schimbat ai tăi din şatră, era mirat 
Cezar. 
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─ Vezi ce face ieşirea în lume? Şi pe tine te-a 
schimbat, era de părere Teofana. 

─ În bine sau în rău? 
─ Natural că în bine. Ginerele de azi mai seamănă cu 

studentul de ieri? 
Cezar i-a cunoscut, cu ocazia nunţii, pe Vasile 

Mocanu, pe Alexandru Mocanu şi pe prietena acestuia, 
Lucia. Mare i-a fost bucuria Teofanei văzându-l pe 
Alexandru cu Lucia. 

─Ţi-o prezint pe Lucia, prietena mea, surioară. 
─ Sunt fericită, frate, că vă văd împreună. Aş dori ca 

în curând să joc la nunta voastră. 
─ Se va întâmpla. Vom vorbi după nuntă. 
L-a îmbrăţişat şi pe Vasile Mocanu care nu arăt bine. 
─ Ai mai slăbit tată, ce se întâmplă cu dumneata? 
─ Nu ştiu, Teofana, fata mea, de când am rămas 

singur simt că nu mai am putere. 
─ Mi-a spus Alexandru că Florica este internată în 

ospiciu. Ce s-a întâmplat? 
─ După plecarea ta ne-am certat rău de tot. 

Alexandru o înfrunta de câte ori venea la noi. Azi aşa, 
mâine aşa, până când am văzut că începe s-o ia razna. 
Nu ne mai înţelegeam cu ea, nu mai judeca, vorbea 
aiureli. A trebuit s-o internăm. Cred c-au chinuit-o şi 
mustrările. 

─ Trebuie să te duci la un medic să vadă ce ai. Nu 
poţi să stai până cazi din picioare. Rămâi aici la mine şi 
te duc eu la un medic în oraş. 

─ Nu mă mai fac om, fata mea. Mă roade ceva aici, 
arată pe inimă Vasile Mocanu. Parcă am fost blăstămat. 
N-am avut noroc în viaţă. Pe tine te-am pierdut. Mamă-ta 
a murit devreme, când îmi era lumea mai dragă, acum şi 
Florica se va sfârşi la balamuc. Am rămas singur cuc. 
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Nu-mi mai trebuie medic, nu îmi mai trebuie nimic. La ce 
bun? 

─ Nu vorbi aşa tată! Ne ai pe noi. Eu prin câte am 
trecut fără nimeni lângă mine şi am răzbit. 

─ Ai fost năcăjită, fata mea! Cea mai mare bucurie 
este că am apucat să te văd mireasă. Nu mă mai 
gândeam la asta când te socoteam moartă. Ştii că tot 
satul vuieşte? 

 ─ De ce vuieşte? este curioasă Teofana. 
─ Nu le vine oamenilor să creadă c-ai apărut după 

atâţia ani. Dacă unii dintre ei nu te-ar fi văzut când ai 
venit cu Alexandru, ar spune că minţim, că ne-am pierdut 
şi noi minţile ca Florica. Toţi mă întreabă: unde-ai fost, 
ce-ai făcut până acum, cu ce te ocupi, dacă eşti 
căsătorită, dacă te-am recunoscut şi câte altele. Acum, 
ştiind că sunt la nunta ta, iar vor începe să mă 
iscodească despre tine. 

─ Dumneata nu ştii să le tai vorba. 
─ Doamne, Teofana, nu cunoşti gura satului. Să se 

petreacă un fapt cât de mic şi toată lumea vorbeşte, dar 
apariţia unei persoane după aproape douăzeci de ani? Îţi 
închipui ce amploare ia? Acum mai am o singură dorinţă: 
să-l văd şi pe Alexandru la casa lui. 

─ Cred că este o fată bună Lucia. 
─ El aşa spune. S-au hotărât să vă pună naşi. 
─ Pe noi? 
─ Da! Pe tine şi pe Cezar. Au aşteptat cu nerăbdare 

să vă căsătoriţi. 
─ De aceea mi-a spus că are să vorbească ceva cu 

noi după nuntă, îşi explică Teofana. 
Cu veşti mai bune, cu veşti mai puţin bune n-a lipsit 

veselia de la nuntă. Urări, voie bună, jocuri după jocuri, 
dansuri după dansuri i-a antrenat pe toţi nuntaşii. Cei mai 
antrenaţi au fost bineînţeles mirii, Alexandru cu Lucia, 
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Izaura cu Patrik şi socrii mici. Cezar, pupăcios de felul 
său, nu voia să se dea în spectacol ditamai profesorul. 
Dar când o prindea pe Teofana singură, fără asistenţă în 
jur n-o ierta.Aşa s-a întâmplat când Teofana a intrat într-o 
cameră a restaurantului unde naşa trebuia să-i schimbe 
vălul de mireasă cu o basma, după datină. El a 
îmbrăţişat-o ca s-o sărute, motivând: 

─ Draga mea, scumpa mea, iubita mea, acum te 
sărut ca pe o mireasă, după aceea ca pe cea mai 
frumoasă soţie din lume şi acum şi după aceea Cezarul 
cere ce-i a Cezarului. 

─ Dau Cezarului ce-i a Cezarului acum şi toată viaţa, 
îl îmbrăţişează şi ea simţind aceeaşi pasiune al primului 
său sărut din studenţie. 

─ Câtă dragoste! Câtă dragoste!se miră naşa. 
Izaura era în elementul ei, chiar dacă n-o cunoştea 

decât pe Teofana. Nu-i scăpa joc sau dans şi-l lua şi pe 
Ptatrik să-l înveţe să joace. Ba mai mult, era animatoarea 
strigăturilor. Unora din acestea le împrumuta izul din 
şatră ca de plidă: 

„Foaie verde foi dă soc 
Hai pirando, hai la joc 
Bate pământul că-i tare 
Aşa cum baţi în căldare.” Hiu! Hiu! Hiu! striga în 

ritmul muzicii. 
─ Prinţeso, nu regret c-am venit la nunta  ta. Am 

jucat şi m-am distrat ca niciodată. Mai rămâne să mă 
îmbăt. 

─ La urmă, după ce pleacă nuntaşii. 
─ Te-mbeţi şi tu cu mine? 
─ Ai mai văzut mireasă beată în noaptea nunţii?râde 

Teofana. 
─ Îmi pare rău că nu pot sta mai mult, dar aş vrea să 

ne distrăm noi două fără limite. 
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─ Ce-ar zice Patrik? Ce-ar zice Cezar? 
─ Cu ei împreună. S-o facem lată. 
─ Mai rămâi şi tu nişte zile. 
─ Aoleu! Vai dă capul meu, că mă belesc Păun şi 

Rozmarin. Ş-apoi e şi în interesul meu să mă duc, că dă 
acolo trăiesc, nu, Patrik?îl întreabă deşi ştie că n-a 
înţeles despre ce este vorba. 

Când nunta s-a terminat, cître dimineaţă, Alexandru 
cu Lucia au venit să stea de vorbă cu mirii. 

─ Noi vrem să vă urmăm cât de curând exemplul. Să 
ne facem o familie. Să-l luăm pe tata la noi că-l vedeţi 
cum arată. Am vrea ca tu Teofana şi cu Cezar să ne fiţi 
naşi. 

─ Cum să nu-mi cunun eu frăţiorul cu care am trecut 
prin atâtea necazuri?a acceptat Teofana. Tu ce părere ai 
Cezar? 

─ Sunt de acord să ne facem nişte fini care s-aducă 
plocoane la naşi râd toţi. Când vreţi să vă puneţi 
pirostriile?glumeşte Cezar. 

─ Peste câteva luni. 
─ Ne-am gândit că sunteţi cei mai potriviţi, că suntem 

şi neamuri. 
─ Merge şi tata cu voi? Veniţi să vă dăm mâncare, 

băutură că a mai rămas mult de la nuntă. 
La plecarea lor, Teofana a simţit un gol când s-a 

despărţit de tată-său, parcă l-ar fi văzut pentru ultima 
oară. Dacă Vasile Mocanu arăta cum arăta, în schimb 
Eusebiu şi Zina Stamate erau atât de fericiţi, parcă ei s-ar 
fi căsătorit. Au plecat de la restaurant ca doi tineri 
îndrăgostiţi. Când au ajuns la bloc, au urcat scara 
ţinându-se de mijloc. La uşă, Zina a descuiat-o iar 
Eusebiu, voinic cum era, a luat-o în braţe ca pe un fulg şi 
a trecut-o pragul, încuind uşa după el. 

─ Ce ai Sebi? Te-ai îmbătat dragule? 
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─ Şi dacă m-am îmbătat, ce? N-am dreptul să-mi iau 
în braţe nevasta şi s-o sărut? 

─ Dar nu să mă treci pragul ca la măritiş. 
─ Ba te trec, că eşti mireasa mea şi-acum ca şi când 

te-am avut prima oară. Ne putem face de cap, că 
Teofana nu este acasă. 

─ Ce bine-mi pare că mi-am văzut fata mireasă. Ce 
frumoasă este! Şi cuminte, căuta să schimbe subiectul 
Zina. 

─ Eu sunt cel mai fericit tată din lume. O fată am şi 
fac totul ca s-o văd mulţumită, la casa ei că şi ea ne 
iubeşte la fel de mult ca pe părinţii buni.  

Atât de mult s-a bucurat Eusebiu fără să se 
gândească că peste câteva săptămâni nu va mai fi în 
viaţă, când un stop cardiac i-a curmat zilele aducând o 
mare durere în sufletul Teofanei şi al Zinei. Neputând s-o 
lase pe Zina singură, Teofana cu Cezar s-au mutat la ea. 
Până atunci stătuseră la părinţii lui Cezar.  Toţi trei au 
căzut de acord să vândă apartamentul Zinei din care şi 
Teofanei îi revenea o parte fiind unica moştenitoare a 
soţilor Stamate şi să-şi cumpere un alt apartament mai 
mare. Au găsit unul într-un cartier liniştit al oraşului. În 
scurt timp, ajutaţi de părinţii lui Cezar l-au aranjat că îţi 
era mai mare dragul să stai în el. 

─ Îţi place, mama Zina? o întreba Teofana. 
─ Foarte mult. 
─ Nu regreţi c-ai plecat din apartamentul dumitale? 
─ Nu regret, fata mea. Aici e mai multă linişte. Mă 

simt mai bine. 
─ Spui sincer sau ca să mă faci pe mine să cred 

asta. 
─ Nu te mint. 
─ Îmi pare bine, o îmbrăţişa Teofana cu toată 

afecţiunea. N-aş vrea să-ţi lipsească  nimic. A murit tata 
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Sebi, dar mă ai pe mine şi pe Cezar, iar o îmbrăţişa şi o 
săruta Teofana. 

─ Te iubesc, fata mea, o mângâia Zina. 
Când se mai liniştiseră puţin, numai ce primeşte 

vestea Teofana să meargă la Murgeni că a murit Vasile 
Mocanu. 

─ Bietu’ tata, a presimţit că se va duce, plângea în 
hohote Teofana. 

─ Nu mai plânge, draga mea,o liniştea Cezar luând-o 
cu capul pe pieptul lui. 

─ I-am spus să mă duc cu el la un doctor bun şi n-a 
vrut. 

Au plecat la Murgeni la înmormântare unde au venit 
şi Alexandru şi Lucia. 

─ S-a dus tata, Alexandru, s-au îmbrăţişat plângând 
cei doi fraţi. 

─ Eu am fost zilnic lângă el, Teofana. Veneam cu 
maşina de la serviciu. L-am văzut stingându-se încet, 
încet ca o lumânare cu fiecare zi. 

─ Nu m-a ascultat să meargă să-l vadă un doctor. 
─ Boala lui a fost alta, surioară. A murit de inimă rea. 
─ Da, mi-a povestit când  fost la nuntă. 
─ A murit împăcat că deşi te-a pierdut, te-a văzut 

măcar mireasă. Pe mine n-a mai apucat să mă vadă 
ginere. 

─ Acum trebuie să amânaţi nunta până la anul viitor. 
─ Ce să facem? Când necazul vine, nu te întreabă. 

Bine că măcar v-aţi căsătorit voi. A plecat dintre noi 
stiindu-vă mulţumiţi 

La înmormântare, a venit multă lume şi pentru că 
Vasile Mocanu fusese un om bun, harnic, săritor, dar mai 
ales s-o vadă pe Teofana despre a cărei poveste aflaseră 
toţi. Era aproape tot satul, iar Teofana era ţinta privirilor 
oamenilor. Chiar şi hainele cernite îi scoteau în relief 
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frumuseţea şi mai ales personalitatea ei. Oamenii parcă 
nu îndrăzneau să i se adreseze. Singurii care au rupt 
gheaţa au fost prietenii ei de joacă Luminiţa şi Radu, care 
au venit la ea adresându-i condoleanţe. 

─ Nu vă mai cunoşteam, măi copii, s-au îmbrăţişat 
sărutându-se. 

─ Nu mai suntem copii, Teofana, îi spunea Luminiţa 
─ Avem noi copiii noştri, adăuga Radu. 
─ Ce mult v-aţi schimbat! 
─ Şi tu. Dar eşti frumoasă, frumoasă! 
─ Prin câte ai mai trecut şi tu. 
─ Îmi cunoaşteţi povestea? 
─ Toată lumea te-a crezut moartă. Nu ne-a venit să 

credem că mai trăieşti şi prin câte ai trecut. 
─ Abia când ai venit aici cu Alexandru, data trecută, 

am aflat. Nu se vorbea decât despre tine. 
─ Au condamnat-o pe ţaţa Florica. Ştii că este în 

ospiciu? 
─ Mi-au spus ai mei, era tristă Teofana. Această 

tristeţe a urmărit-o mult timp după moartea tatălui. Cel 
care o îmbărbăta era Cezar şi Zina care-şi revenise din 
şocul provocat de moartea lui Eusebiu. Încetul cu încetul, 
Teofana, asaltată de problemele de serviciu care nu ţin 
seama de starea sufletească a oamenilor, a revenit la 
normal. Cea mai mare bucurie a avut-o când a aflat că 
este gravidă. Atâta Zina, dar mai ales Cezar o menajau. 

Se simţea bine ca tătic lângă femeia iubită şi era 
fericit că putea să-şi manifeste sentimentele în voie. 

De multe ori, în faţa televizorului, îl lua valul iubirii. Îi 
plăcea să o ţină pe genunchii lui, să-i spună şoapte de 
iubire. 

─ Îmi eşti atât de dragă, ţâfnoaso! 
─ Ca sarea-n ochi, îl necăjea ea. 
─ Uită-te-n ochii mei! Ce vezi? Sare? 



  

 218 

─ Câteva cristale. 
─ Da?îi săruta buzele şi n-o lăsa până Teofana nu 

spunea „văd iubire”. 
─ Iubirea care să te-nfioare, îi şoptea la ureche 

sărutând-o. 
─ Mă lasă rece, îl necăjea din nou Teofana. 
─ Da? Îi mângâia sânii pe sub bluziţa, rochiţa sau 

capotul cu care era îmbrăcată, îi săruta până când 
înfierbântată de senzaţia plăcută şi de căldura buzelor lui 
recunoştea: 

─ Cezar mi-e cald! Nu mă pot uita la televizor de răul 
tău. 

─ Eu mă uit foarte bine. 
─ Fiindcă nu-ţi mai ţii mâinile acasă. 
─ Nu mă uit cu mâinile. 
─Dar acum mai vezi, îi punea mâinile la ochi 

trântindu-l pe canapea şi acoperindu-l cu trupul ei. 
─ Nu-mi trebuie televizor când sunt atât de fericit ca 

acum, se strâng în braţe şi se sărută. 
─ Buzele-ţi şi obrajii cu gropiţe , mă înebunesc! 
─ Ţâfnosule, se ridică treziţi din nebunia lor. 
Alteori în clipele de răgaz îşi povesteau fel şi fel de 

întâmplări mai vechi sau mai noi de care îşi aminteau. S-
au amuzat când Teofana i-a vorbit despre prima ei zi de 
grădiniţă. 

─ Cum a fost?era curios să afle Cezar. 
─ De cu seara, mamă-mea, fie iertată, m-a îmbăiat, 

m-a spălat pe cap, mi-a aranjat hăinuţele, uniforma, tot 
spunându-mi că mâinr voi merge la grădiniţă. 

─ Te-ai bucurat, nu? 
─ Foarte mult. Dar ştii de ce? 
─ Dcaă-mi spui. Probabil te gândeai că te vei întâlni 

cu alţi copii, că vei învăţa jocuri, cântece, poezii... 
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─ Nu, nici gând, îl întrerupe Teofana. Eu îmi 
închipuiam în mintea mea de copil că grădiniţa este o 
grădină cu flori, pe care să le pot culege, cu pomi în care 
să mă pot urca, cu iarbă în care să mă tăvălesc şi 
bineînţeles cu copii cu care să mă joc. 

─ Hî, hî, hî, prostuţo. 
─ Abia am aşteptat să merg la grădiniţă spre bucuria 

mamei şi a tatei care mă vedeau nerăbdătoare să încep 
activitatea. Pe drum săream într-un picior de drag, 
cântam pierzând flori din buchetul pe care mi-l pregătise 
mama să-l dau educatoarei, fiindcă tot îl fluturam 
jucându-mă. Mergi frumos, Teofana, mă dojenea mama. 

Când am ajuns, intrând în curte, m-am uitat în jur 
după grădina din închipuirea mea. 

─ Şi nu era, zâmbeşte Cezar. 
─ Nu era. Mi-am zis că poate să fie în dosul clădirii 

spre care m-am îndreptat cu mama. Am urcat scările şi 
am ajuns într-o sală cu măsuţe, scăunele, în care deja 
erau copii. Educatoarea ne aştepta. Mama m-a îndemnat 
să-i dau buchetul cu flori, la care ea s-a bucurat. M-a 
întrebat cum mă cheamă şi m-a dus la o măsuţă 
spunându-mi să iau loc pe scăunel. A mai vorbit ce-a mai 
vorbit cu mama, care după aceea a plecat, amintindu-mi 
că la prânz vine să mă ia. Când s-au adunat toţi copiii de 
la grupa noastră,a început programul. Am ieşit şi în curte, 
ne-am jucat, eu fiind tot cu ochii să văd grădina. N-am 
văzut-o. este adevărat că prin faţa clădirii erau nişte 
straturi cu flori şi mai încolo nişte pomi, dar nu era 
grădina la care mă aşteptam eu. Am fost atât de 
dezamăgită că m-am dezumflat ca un balon înţepat. 
Toată bucuria de la început dispăruse rămânând 
contariată şi amărâtă. Când a venit mama la prânz să mă 
ia, nu mai eram fata de dimineaţă, cea voioasă. Abia am 
aşteptat să plec ca să-i spun ce aveam pe suflet. I-am zis 
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că nu mă mai duc la grădiniţă, că eu am crezut că merg 
ca la o grădină frumoasă nu într-o casă, unde stai 
închisă. Biata mamă-mea nu ştia cum să mă potolească, 
fiindcă îi spuneam şi plângeam. 

Căuta să-mi explice că noi copiii suntem florile 
grădiniţei, deci noi toţi la un loc suntem grădiniţa şi să nu 
mă mai tângui după aşa ceva, că acasă am destulă 
grădină să mă zbengui în ea cât poftesc. 

─ Ţâfnoasa ma, o îmbrăţişează Cezar. De mică îţi 
sărea ţâfna. 

─ Parcă tu n-ai avut cusururi. 
─ Eu mă speriam şi speriam şi pe alţii. 
─ Cum? 
─ Pentru că suntem la momentul amintirilor, îmi aduc 

aminte ce frică am tras când m-a dus tata prima dată la 
cinematograf. 

─ Te-o fi dus la filme cu strigoi, cu lei, cu balauri. 
─ Nu, că de ăştia nu mă temeam. Era un film chiar 

pentru copii, dar într-o scenă a apărut un tren cu o 
locomotivă care înainta, înainta şi cu cât se apropia tot 
mai tare şuiera şi pufăia şi în întunericul din sală, fiind în 
primul rând, am avut impresia că vine peste mine. M-am 
ridicat speriat, ţipând şi am fugit puşcă afară. M-am şi 
împiedicat că nu vedeam pe unde să merg mai repede, 
în râsul celorlalţi. 

─ Ha!ha!ha!aşa de fricos erai? De ce te-ai aşezat în 
primul rând?îl întreabă Teofana în hohote de râs. 

─ Dracu’ ştia că apare locomotiva. 
─ Ce-a zis tatăl tău? 
─ Ce să zică? A ieşit după mine râzând şi 

întrebându-mă dacă mă doare piciorul, că ţi-am spus că 
în fuga mare căzusem. 

─ Ce proşti eram la anii aceia, îşi flutură Teofana, cu 
dragoste, mâna prin părul lui Cezar. 
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Erau momente când în discuţiile lor aduceau vorba 
despre viaţa din şatră a Teofanei sau cea din Afica a lui 
Cezar. Într-o după amiază a unei zile târzii de toamnă, 
stând în balcon la taclale, le-a venit pofta să bea o cafea. 

─ Ce bună ar fi o cafeluţă!îşi exprimă dorinţa Cezar. 
─ Că bine zici. 
─ Cine o face? 
─ Cel mai priceput, hotărăşte Teofana. 
─ Adică.... dăm cu banul. 
─ Ce ban? Tu o faci, i se adresează ea lui Cezar. 
─ Bineeee! Cu cea mai mare plăcere, draga mea. Ce 

nu fac eu pentru tine?se îndreaptă spre bucătărie. 
─ Vezi s-o faci bună, bună, aşa cum ştii tu. Să nu uiţi 

să-ţi foloseşti secretul învăţat în Africa, îi aminteşte 
Teofana. 

Într-adevăr Cezar se pricepea la pregătitul cafelei şi 
îşi explica această pricepere printr-un secret pe care l-a 
aflat cât a fost în Africa, pe care niciodată nu i l-a spus 
Teofanei cu toate insistenţele ei, fie ca să-i încerce 
curiozitatea, fie că de fapt nici nu era vorba despre aşa 
ceva. în scurtă vreme soseşte Cezar voios cu cafeaua 
care răspândeşte în tot balconul aroma ei plăcută. 

─ Am făcut o cafea pe cinste, draga mea, aşa cum îţi 
place ţie, se laudă Cezar, turnând-o în ceşti. 

─ Să vedem soarbe cu grijă Teofana. Ooo! Ooo! E 
grozavă! 

─ Îţi place? 
─ Foarte, foarte mult. 
─ Vezi! Să mai spui că nu sunt priceput la cafea. 
─ Am spus eu asta? Dimpotrivă. Cum ai făcut-o aşa 

de bună? 
─ Cu dragoste. 
─ Hai, măi cezar, nu mă tromboni, spune-mi! Mi-ai tot 

vorbit de un secret al tău din Africa şi nu mi l-ai mai spus. 
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─ Ca să-mi iei tu meseria? 
─ Răutăciosule! 
─ De ce nu ţi-ai luat papucii şi stai cu picioarele 

goale, observă Cezar ca să-i distragă atenţia de la 
secretul cafelei bune. Mă duc să ţi-i aduc. 

─ Stai liniştit, că îmi place desculţă ca să-mi amintesc 
de anii petrecuţi în şatră. 

─ Atunci călcai cu picioarele pe covoraş ca acum? 
─ Mai văzuşi. Călcam pe pământul aspru, pe iarba 

înrourată, pe prundiş, prin noroi... 
─ Şi nu te durau tălpile ăstea, se apleacă Cezar şi i le 

mângâie înduioşat. 
─ Nu mă dureau că se tăbăciseră de atâta umblat 

desculţă. 
─ Săraca de tine! Doamne! Doamne! Cum de m-oi fi 

îndrăgostit eu de o fată cu tălpile tăbăcite?râd amândoi 
cu hohot. 

─ Ai făcut o mare greşeală! Regreţi? 
─ Nu regret. Fata de care m-am îndrăgostit este cea 

mai frumoasă din lume. Gropiţele din obraji şi buzele-i 
catifelate m-au atras şi mă atrag ca un adevărat magnet. 

─ Mincinosule! Se pare că în Africa, puterea de 
atracţie a magnetului despre care vorbeşti scăzuse, chiar 
dispăruse. 

─ Dacă ai şti cât de mult mă gândeam la tine, zi şi 
noapte, şi mă condamnam pentru hotărârea luată de a 
întrerupe legătura definitiv. Dacă am fi corespondat, o 
scrisoare pe care mi-ai fi trimis-o mi-ar fi alinat dorul. 
Când mă legănam în hamac, mi te închipuiam lângă 
mine. Te visam cu ochii deschişi, te strângeam tare, tare 
în braţe în imaginaţia mea şi te sărutam cu atâta 
dragoste! Aveam cele mai frumoase şi plăcute gânduri 
atunci, departe e tine, departe de ţară, departe de ai mei. 

─ Mi-ar fi plăcut să fiu cu tine în asemenea hamacuri. 
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─ Ce fericit aş fi fost. Cafeaua ne-am băut-o. hai să 
tragem un pui de somn, o saltă de mijloc pe Teofana şi 
se îndreaptă spre dormitor. 

Aşezându-se pe pat, Cezar o sărută şi o 
îmbrăţişează cât poate el de tare. 

─ Unde te crezi, dragul meu? În vreun hamac prin 
Kankan, prin Konakry, sau mai ştiu eu pe unde prin 
Africa. 

─ Atunci îmi apăreai ca o închipuire. Acum te am 
lângă mine. Nu mă mai satur de gropiţele din obrajii ăştia 
frumoşi şi de buzele tale, o sărută în continuare cu nesaţ 
Cezar, parcă pentru a recupera timpul pierdut până nu a 
fi împreună cu Teofana. 

─ Hai, pupăciosule, să ne odihnim, se aşează 
Teofana cu capul pe pieptul lui. Îţi aud bătăile inimii, îi 
spune ea după un timp. 

─ Sunt accelerate? 
─ Cam aşa ceva. 
─ Bat pentru tine cu dragoste. 
─ Şi pentru viaţa ta, nu? 
─ Dacă lângă mine n-ar fi femeia cu tălpile tăbăcite, 

viaţa n-ar avea sens. 
─ Dar femeia despre care vorbeşti are tălpile atât de 

fine acum, ca obrazul tău. Hî!hî!hî! nu mai sunt tăbăcite. 
─ Dar gropiţele din obraji ca şi buzele-i dulci i-au 

rămas aceleaşi. 
După sărutări şi vorbe de iubire adormeau îmbrăţişaţi 

plini de dragoste şi fericiţi  că se pot bucura de o viaţă 
frumoasă împreună. 

Nici când se trezeau din somn alintările nu lipseau. 
Cel care era mai somnoros avea ce îndura din partea 
celuilalt, mai ales Teofana care cădea pradă sărutărilor d 
care Cezar se bucura enorm. Numai puţin să fi dat 
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semne că se mişcă sau că vrea să spună ceva, că lui 
Cezar îi şi cădeau pradă buzele ei. 

─ Somnoroaso, scoală-te, c-ai dormit destul şi eşti 
atât de frumoasă! 

─ Şi tu atât de urât că nu mă laşi în pace, urâtule! 
─ Ce-ai zis?o strânge atre de obraji, privind-o cu 

drag. 
─ Urâţelule! 
─ Mai spune o dată! o strânge şi mai tare. 
─ Frumosule încăpăţânat! 
─ Tu eşti încăpăţânată. Uite ţi-au  roşit obrajii că m-ai 

făcut să-i strâng, o sărută Cezar când pe un obraz când 
pe celălalt. 

Nici Teofana nu se lăsa mai prejos când se trezea 
înaintea lui cezar. Îl strângea de nas, îl gâdila la urechi, 
dar el o lăsa să se joace, să-i răsfire părul prefăcându-se 
că doarme buştean. Atunci îi astupa gura cu buzele ei 
ştiind că aceasta aştepta Cezar. 

─ M-ai trezit atât de frumos, iubita mea!se îmbrăţişau 
sărutându-se în continuare. 
        Drăgălăşeniile acestea n-au dispărut nici când 
aveau copii. Cele două fete care semănau perfect cu 
Teofana şi băiatul care era leit Cezar se mândreau cu 
asemnea părinţi ca ai lor. Ei creşteau, părinţii îşi numărau 
ghioceii în păr şi anii se scurgeau cu bune, cu rele, unul 
după altul; doar pe fereastra unui bloc de pe o stardă 
dintr-un cartier liniştit al oraşului străbătea mereu 
cântecul unui pian. Acest cântec părea să fie ecoul 
sufletelor a doi oameni care se iubesc. Melodiile, când 
mai duioase, când mai wagneriene erau poate 
transpunerea pe clape de mâinile unei virtuoaze artiste, a 
amintirilor vesele şi triste, a frustrărilor, dar mai ales a 
statisfacţiei că le-a depăşit pe toate cu capul sus. Şi 
cântecul pianului se va auzi mereu şi mereu până la 



  

 225 

ultima suflare a acestei femei. Până atunci însă va fi 
vreme lungă...  
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