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Tuturor celor dragi din comuna Moldoviţa

Cuvânt înainte

Coboram trist de pe dealul copilăriei mele. O noapte dormită în
casa părintească pustie, mi-a fost de ajuns. Am sosit seara acasă, acolo
unde nici mama, nici tata nu mă mai aşteptau cu braţele deschise. Ei sau dus de câţiva ani, pe rând, în lumea celor drepţi. Iar eu, rămas
singur pe lume, am intrat străin în casa atât de dragă mie încă din
copilărie. Lucrurile din odaie mă vedeau, dar nu mă recunoşteau. Nici
ţipenie de pisică sau de vreo altă vietate prin casă sau în jurul casei,
care să mă recunoască. Doar în vale, în noapte neagră, pârâul rece
povestea lumii multele întâmplări ce s-au petrecut şi se petrec pe
ţarinele ştiute de noi când eram mici. Am dormit neliniştit în casa în
care cândva dormeam adânc, de fiecare dată când veneam acasă, şi pe
când părinţii aveau grijă de mine, cel obosit şi venit de pe drumuri.
Dimineaţa, bucurându-mă de zorile aurii, am cercetat cu deamănuntul lucrurile din casă, din tindă, din pod. Mie-mi spuneau
atâtea, dar ele nu mă recunoşteau. Am ieşit în jurul casei, să fac poze
la clăile de fân proaspete, clădite astă vară de gospodari străini. Erau
frumoase clăile, bogate, armonios clădite, dar nu mai era munca
părinţilor mei, ajutaţi de noi, copiii. O dimineaţă apăsată de tristeţe, de
melancolie, mi-a fost îndeajuns! N-am mai suportat neliniştea singurătăţii. Am încuiat casa şi am pornit încet către satul din vale.
Păşeam fără grabă spre vatra satului, urmând cărările prea bine
cunoscute ale copilăriei. Satul încă dormita în umbrele de după
noapte. Priveam toate gospodăriile de pe dealul nostru, dar şi pe cele
de pe dealul de dincolo de pârâu. Gospodarii încă nu se treziseră, dar
oare se vor mai trezi? La multe din case geamurile erau bătute în
scânduri, semn că acolo nu mai trăia nimeni. Nimeni? Cum nimeni?
5

Doară în vremea copilăriei mele toate acele case de pe dealuri şi din
vale erau pline de chiote şi veselie, erau câte patru-cinci copii în
fiecare casă! Da, multe case au ajuns goale, copiii s-au împrăştiat prin
toate colţurile lumii, căutându-şi un trai mai uşor, iar cei bătrâni,
înfruntând suferinţele bătrâneţii, s-au stins, s-au dus în veşnicie, lăsând
casele în grija unor fantomatici moştenitori.

Bunica scriitorului, în spate, şi Aniţa - fiica ei mai mare, iar în
rândul de jos Nicolae micuţ, tatăl autorului, Dumitru, băiatul
mai mare şi Ioana, sora cu un an mai mare decât tata

Ici, colo apăruseră gospodari noi în casele vechi. În acelaşi timp,
vatra satului se înţesase de case noi. În ele s-au înghesuit urmaşii de
azi care decisseseră să rămână în sat. Aici sunt mai aproape de drumul acum asfaltat, pe care pot ajunge lesne acasă cu maşini arătoase,
agonisite de prin Germania, Spania sau Italia.
Satul supravieţuieşte. Trist este doar faptul că amintirile
arhaicului se sting încet, încet. Din fericire, uneori găsim câte o minte
limpede de om în vârstă, care încă deţine tezaurul celor întâmplate mai
demult.
De aceea, dragi cititori, în acest volum voi lăsa, cu respect, rândul celor mai în vârstă din sat să-şi povestească viaţa, amintirile. Până
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mai are cine povesti. Poate aşa, sufletul nostru îşi va găsi izvorul veşnic proaspăt din trecut, fără de care noi nici n-am fi existat azi.

Pe deal, acasă. În stânga unchiul Iacob, în dreapta Nicolae Darie, tatăl
autorului cărţii

Dar asupra trecutului, prezentului şi viitorului nostru este
veghetor doar Unul, Cel Sfânt din Înaltele Ceruri. În El este nădejdea,
şi viitorul, şi mângâierea noastră!
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Aurel Dariciuc
Primii Darieni din sat
După ce am coborât de pe dealul copilăriei mele, făcând poze la
tot pasul, căci priveliştile erau de vis, captivante, am ajuns în vale, la
pârâul de lângă casa lui Cuţul, apoi am traversat şi-am urcat puțin pe
un dâmb unde-şi avea casă frumoasă, bine aranjată, vărul meu de-al
doilea, inginerul agricol Aurel Dariciuc.
L-am găsit acasă, nici nu se putea altfel, avea o sumedenie de
orătănii de hrănit prin curte, găini, curcani mulţi, vite în grajd, viţei în
ţarcuri. Omul se trezise dis de dimineaţă, treburile din gospodărie erau
aproape terminate pentru dimineaţa aceea. Aşa că, vărul meu şi-a găsit
timp să-mi povestească multe lucruri interesante despre satul nostru,
dar mai ales despre partea de sat care azi se numeşte Darieni.
Erau vremuri, începu el să-mi spună, când Polonia avea graniţă
comună cu România pe râul Ceremuş, care separa atunci provincia
Galiţia de provincia românească Bucovina - ţinutul de sus al ţării, cu
capitala la Cernăuţi. Cu timpul, atât Galiţia, cât şi Bucovina au ajuns
sub stăpânirea Austro-Ungariei, începând cu anul 1774 şi până în anul
1918, când Imperiul Austro-Ungar se destramă, Polonia se reface, la
fel ca şi România care se întregeşte, dobândind Ardealul, Bucovina şi
Basarabia, devenind astfel România cea Mare şi frumoasă, vecină cu
Polonia pe acelaşi râu Ceremuş.
Din Polonia, un om pe numele Darie a fugit din ţinutul Galiţiei,
şi s-a refugiat în Bucovina, mai precis în zona comunei noastre,
Moldoviţa, aşa precum s-au refugiat mulţi alţii de pe acolo, în Bucovina.
Prima casă a refugiatului Darie a fost acolo unde locuieşte acum
Catrina, soţia lui Ilia Cuţul şi sora lui Aurel Dariciuc, lângă pârâu.
Casa aceea veche în care a stat Alexa Darie, zis şi Oleacea, fiul
primului Darie sosit în sat, a fost construită după aceea. Primul Darie
sosit a avut trei fii: Mihai, Vasile - bunicul autorului acestor rânduri şi Alexa, zis Oleacea. Mihai avea casa ceva mai sus de Oleacea, iar
Vasile a fost trimis să-şi facă casă tocmai pe deal, unde este acum casa
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părintească a noastră. Aurel Dariciuc a refăcut din temelii vechea casă
bătrânească.
- Îşi făceau refugiaţii casele cât mai la marginea satului, pe lângă
pădure, aveau frică de autorităţi, ştiau ei de ce, aşa că, în caz că veneau jandari, ei să poată fugi repede în păduri, începu să-mi povestească interlocutorul meu.
Oamenii sosiţi în comună trăiau în devălmăşie, fiecare îşi făcea
pământ de păşune şi arătură cât putea defrişa din pădure. Pe vremea
aceea, pădurile erau multe, casele puţine.
Dar şi poienile trebuiau întreţinute, căci dacă erau neglijate şi nu
se făcea curăţenie de copăcei tineri vreme de câţiva ani, păduricea
creştea iar, cotropea poienile. Cu asta se ocupau oamenii de atunci,
erau nevoiţi să se lupte cu puieţii de conifere care cotropeau poienile.
Huţulii, veneticii, nu veneau cu vite. Trăiau din vânat, sau din lucrul ca zilieri pe la alţii. Apoi au început să lucreze în fabrici, la evrei
şi nemţi, aveau salarii, cu care cumpărau vite. Le plăcea să se aşeze la
marginea satului, sau pe coamele munţilor, în centrul comunei erau
nemţi, evrei. Nemţii, adică austriecii, sunt cei care au construit şcoala
din Moldoviţa, au făcut şi calea ferată, încât începuse să circule trenul
de la Moldoviţa la Vama. Tot nemţii au făcut fabrici cu gatere, aveau
şi o instalaţie de prelucrare a cetinii de brad. Smoala de conifere se
recolta şi se ducea, pe spinările cailor, la Putnişoara, cum ziceam noi
la Putna de azi.
Cu timpul, când începuseră să aibă gospodării proprii, huţulii nu
mai voiau să lucreze în fabricile nemţilor; ei creşteau vite, oi, acasă
sau la stâne, sau se ocupau cu tăierea de lemne în pădure.
Văzând că huţulii nu veneau să lucreze la fabricile lor, nemţii sau dus în Galiţia şi-au adus de acolo muncitori. Au construit la
Moldoviţa clădiri pentru muncitori. Au făcut şi o bisericuţă pentru ei,
cea mică de lângă gară.
Istoria comunei
De fapt, istoria comunei Moldoviţa este mai veche. Primii oameni din zonă au fost cei din jurul Mănăstirii Moldoviţa, adică lucrătorii şi păzitorii mănăstirii. Apoi, casele s-au extins şi spre Moldoviţa.
La marginea comunei şi pe înălţimi de munte apăruseră transfugii
huţuli din Galiţia sau din Ceremuş. Austriecii au construit şcoala cea
veche, pe locul unde la început a fost un cimitir. Drumul prin comună
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nu era cel de azi, trecea pe lângă calea ferată, pe lângă apa râului Moldoviţa. Deci şcoala cea veche au construit-o austrieci. Lângă şcoală sa făcut şi biserica, apoi s-a făcut și la Argel o altă biserică.
M-a impresionat interlocutorul, cu toate cele pe care le cunoştea
despre sat şi despre oameni. Voia să-mi spună că el este pasionat de
etnografia satului, chiar aduna unele lucruri vechi, în speranţa să-şi
înfiripeze un muzeu de etnografic în gospodăria proprie. L-am și rugat
să păstreze cele legate de etnografie pentru alţii, eu voiam doar să
culeg povestiri străvechi despre oamenii din sat. Etnografia însă nu e o
joacă, necesită mult timp de documentare minuţioasă.
Aveau autorităţile austriece legile lor în ţinuturile ocupate de ei –
povesteşte în continuare Aurel Dariciuc - copiii trebuiau să înveţe
carte. De aceea s-au făcut şcoli. Tot austriecii au impus regula să
existe cadastru în comună. Dar huţulii nu prea se supuneau regulilor
cu cadastrarea, nu-şi înregistrau pământurile la cadastru, le era frică să
nu vină cineva să le ia prețioasa avere.
Autorităţile, văzând că huţulii - proşti cum îi numeau ei - nu vor
să înregistreze pământurile, au decis să treacă proprietăţile acestora în
proprietatea statului, în Obştea comunală. Huţulii se foloseau în continuare de pământul lor, în devălmăşie, de parcă tot pământul era o
toloacă comunală. Dar oamenii se descurcau cu proprietăţile lor, fiecare îşi ştia bine hotarele pământului său.
Îmi veni o idee, să întreb de casele huţulilor din sat:
- Casele de pe dealurile noastre, ale huţulilor, au fost construite
înaintea celor din vale?
- Huţulii s-au aşezat pe înălţimi de munte, în câteva sate: Runc,
Ciumârna, Valea Boului – Paltin azi, Breaza, Brodina, Cârlibaba. Iar
în Moldoviţa era amestec de populaţie. În Argel veniseră mulţi refugiaţi în timpul celui de-al doilea război mondial, din Galiţia cotropită
de nemţi şi sovietici. Erau veniţi huţuli şi mai dinainte, refugiaţi din
Ucraina, din cauza sovieticilor.
Oameni glumeţi
Interesant era ce-mi spunea. Multe nu le ştiam. Acum voiam să
schimb subiectul, să-l fac pe interlocutorul meu să-mi povestească
ceva hazliu din memoria sa despre sat.
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- Ce să spun hazliu, îmi zice el, nu prea ştiu acum multe. Să mă
gândesc. A, da, îmi dau seama că bătrânii de demult nu erau chiar aşa
de proşti, aveau darul previziunilor. Să dau unele exemple:
Spuneau bătrânii că o să ajungă oamenii să meargă pe drumuri şi
o să vorbească singuri. Şi nu e aşa? Merg oamenii pe drum şi vorbesc
singuri, la telefoane mobile!
Sau, ziceau bătrânii că o să ajungă lumea să stea în casă şi să se
uite în colțuri de odaie. Şi nu e aşa? Acum avem televizoare în colţuri
de camere şi nu ne uitam tot timpul la ele?
Şi mai vedeau oamenii că ogoarele o să fie arate de cai cu şenile.
Nu-i aşa? Au ieşit tractoarele. Sau că vor fi păsări care vor zbura cu
aripi de fier? Nu sunt avioanele din ziua de azi?
Câte şi mai câte ştiau oamenii, transmiteau totul prin viu grai, ca
neştiutori de carte ce erau. Dar acum multe s-au uitat, s-au pierdut.
Mama mea, Dumnezeu s-o odihnească, ştia multe de tot, dar n-a
înregistrat-o nimeni cum povestea ea, tot ce ştia s-a pierdut. A fost
lucidă până în ultimul moment, îşi amintea totul. Avea 88 de ani când
a murit.
Încerc să-l mai fac pe interlocutorul meu să-mi spună şi alte năzdrăvănii din viaţa lui. Întreb:
- Dar nu ştii ceva păţanii de prin gospodărie, cum ar fi, de exemplu, să te fi răsturnat cu căruţa când mergeai pe pârâu?
- Îmi pare rău, nu prea am amintiri din astea… Ei, ştiu eu multe,
dar trebuie să-mi aduc aminte. Mama ştia bine de toate, toate orânduielile satului, ştia cum erau obiceiurile la fiecare eveniment din viaţă,
de sărbători, de nunţi şi câte altele. Fiecare eveniment avea regulile
sale, la nuntă, la înmormântare, trebuie să ştii toate regulile.
- Cu pădurarii nu aveai probleme?
- Nu, niciodată! Toate se rezolvau amiabil, nu ajungeam la scandal, îmi spune Aurel, cu un mic zâmbet de subînţeles în colțul buzelor.
Oleacea
- Ia spune-mi, te rog, tatăl tău, Dumitru Dariciuc, a fost la război?
- Da, a fost până la Odesa. A fost rănit, a mai stat undeva în
refacere. Povestea el cum a stat în lagăr la ruşi şi cum a fugit din lagăr.
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La front nu prea apucase să fie. S-a dus până la Odesa, apoi n-a mai
ajuns pe front.
- Dar Oleacea, bunicul tău, a fost la război?
- Nu, n-a fost! Când au vrut să-l recruteze, s-a prefăcut că e surd.
Ca să-l verifice, aruncau lângă el pungi cu bani, care zornăiau, dar el
nu dădea niciun semn c-ar auzi. Când îl întrebau ceva, el făcea: Haaa?
Ca să-l încerce şi mai bine, l-au pus în vale, iar din deal au dat drumul
la un butoi gol, care venea la vale hodorogind. Oleacea auzea că vine
butoiul, dar n-a schiţat niciun gest. L-a ajuns butoiul, l-a lovit în
picioare din spate, a căzut. Aşa au văzut că el chiar nu aude şi l-au
lăsat în pace. Pe Oleacea vroiau să-l ia austriecii la război, în primul
război mondial.
De obicei, huţulii stabiliţi în Moldoviţa nu mai apucau să călătorească în Galiţia, să-şi vadă obârşiile, adică strămoşii, neamurile.
Originile huţulilor sosiţi primii în sat s-au pierdut, primii sosiţi au
murit, copii lor au uitat originile lor. Am şi eu nişte acte în limba
germană de la austrieci, nu ştiu ce scrie în ele, e scriere din aceea ciudată, veche, gotică.
Era pitoresc moşul Oleacea. Îl mai ţin minte şi eu, era un moşuleţ
îmbrăcat în iţari şi cămaşă albă, cu brâu negru şi căciulă de oaie, mare,
neagră, pe cap, se preumbla încet pe lângă casă şi vorbea cu glas
răsunător. Murise când nepotul său Aurel avea 12 ani.
Frumoasă gospodărie
Îi mulţumesc interlocutorului meu pentru interviu, l-am reţinut
destul de mult din treabă, chiar avea multe de făcut prin gospodăria lui
cea mare. Locuieşte singur - singurel, neînsurat, mama lui murise de
curând, şi n-a găsit o consoartă să vină să trăiască cu el la margine de
sat, unde, desigur, este multă treabă de făcut în gospodărie.
Apoi l-am însoţit să-mi arate toată gospodăria. M-a servit cu chec
făcut chiar de el. De când e singur în casă, îşi face de mâncare, ca o
femeie - cozonaci, mămăligă, fripturi, murături. Gospodărie frumoasă,
vaci cu lapte, curcani - o mulţime, găini de asemenea. Să fie sănătos,
să tot mănânce!
Şi-a aranjat o gospodărie frumoasă, grajduri, livezi, casă cu etaj,
cu camere multe.
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Planurile lui sunt să-şi facă muzeu etnografic în casă. Deja a
început să adune materiale, obiecte vechi, ca pentru muzeu, şi la un
loc cu multe hârtii, materiale documentare. Câte lucrări interesante nu
sunt de făcut!
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Războaie prin Obcini

De vorbă cu mătuşa Marica Moroşan

Primul război mondial
Toţi cei din familia mamei mele au ceva în comun: sunt înalţi ca
brazii, merg drept şi ţanţoş pe drum, sunt harnici, nu pot sta o clipă
fără de lucru. Partea feminină din familie are şi un dar în plus, darul
vorbirii isteţe, aspre uneori, pe alocuri foarte critice, fiind cel mai bine
să nu intri în gura lor când eşti fără de treabă. Asta, deopotrivă, şi
pentru mama mea, Dumnezeu s-o odihnească, şi pentru mătuşile mele
Axenia şi Marica, ca şi pentru fetele şi nepoatele lor: Oltica, Georgeta,
Geta, Violeta,Viorica, Emma. Toate parcă-s făcute după acelaşi tipar:
frumoase, slabe numai pielea şi os, rele de gură, însă vrednice la treabă.
Fiind în vacanţă, trecând pe la casa mătuşii mele Marica din Hauceni, tocmai am socotit că am un bun prilej de a o îmbia pe ea să-mi
povestească din cele foarte multele amintiri de care ştiu că e bogată ca
nimeni din sat.
Rugată de mine, mătuşa a intrat la griji, ce o să-mi povestească,
dar s-a regăsit de îndată, şi a început să-mi spună:
- Tata tocmai venise de pe front din Italia şi ne povestea cum făceau soldaţii acolo “şturm”. Mai întâi se împuşcau unii spre alţii, unii
erau pe un deal, ceilalţi pe celălalt deal. Apoi făceau “şturm”. Într-o
noapte au înaintat italienii, dar nu a reuşit niciunul să ajungă până la
tranşeea de vizavi, austriecii i-au omorât pe toţi. A doua noapte iar au
înaintat, şi doar unul a ajuns. Tata îl vedea pe italian, dar italianul nu-l
vedea. Mai avea tata un ostaş coleg, care, văzându-l pe italian, a scos
baioneta să-l înjunghie. Dar tata a sărit, a lovit cu puşca peste mâna
colegului, acela a scăpat baioneta. Iar italianul a ridicat mâinile, s-a
predat şi a fost dus la prizonieri. Tata a fost avansat la gradul de fruntaş pentru isprava aceea.
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Casa părintească
După război, Bucovina era sub români, tata a primit ordin să
meargă la instrucţie, la concentrare. Era deja însurat, cu copii. S-a
însurat nu mai ştiu în ce an, primul copil, Axenia, s-a născut în anul
1921, iar Mihailo în 1922.
Tata, când s-a însurat, a venit la casa şi gospodăria mamei mele,
fără nimic din satul vecin Argel, unde trăiau neamurile lui, mai multe
familii într-o gospodărie. A lăsat totul acolo şi a venit în Demacuşa,
sat din comuna Moldoviţa. Aici, în Demacuşa, era o casă veche, iar
tata a construit una nouă, aceea pe care o ştiţi şi voi, pe care nu demult
a dărâmat-o fratele meu, Vasile Cocerhan, ca să facă o casă modernă,
care e şi astăzi.
Aşa am crescut noi în casa noastră părintească. Evreii au plecat
din sat pe vremea legionarilor. Au plecat, au lăsat tot, au fost duşi pe
Bug, tot ce aveau a rămas aici. Legionarii făceau prăpăd, au omorât
mulţi evrei şi ţigani.
După ce au plecat evreii, tatăl meu a deschis unu magazin în casa
la Hangeriuciha, acolo lângă Matesevici. Nu mult după aceea, tata s-a
îmbolnăvit de cancer şi a murit. El mai fusese răcit şi în război, dar
într-o zi de iarnă, mergând pe o zonă de pârâu îngheţat unde copiii se
dădeau pe gheaţă, a alunecat, a căzut şi de atunci a simţit dureri la
spate, care au dat în cancer.
Pe lângă toate astea, tata era fumător, nu bea, dar fuma mult. Ca
ocupaţie, era muncitor în pădure, cu cai, lua şi pe fiul lui, Mihai - noi
îi ziceam Mihailo - în pădure. Povestea cu magazinul a fost mai târziu,
când legionarii i-au izgonit pe evrei. După ce a murit tata de cancer,
magazinul a trecut la stat. Tata a murit în 1943.
- Cum aţi trăit în familie? Casă mare, greu, uşor?
- Măi, cum să zic, aşa era pe atunci, trebuia să muncim cu toţi, şi
cei mari, şi copii. Creşteam oi pentru lână, torceam, făceam haine de
vară şi de iarnă, opinci. Puneam in pe ogor şi făceam pânză pentru
ştergare. Din lână făceam cergi. Mama ştia să facă haine naţionale,
cămăşi, bundiţe cu înflorituri cusute.
Ţineam şi vaci, nimeni nu lua lapte atunci, aveam lapte destul.
Cu viţei puteam face ce vroiam, nu întreba nimeni nimic. Aveam câte
două, trei vaci, aveam smântână, unt, pentru mâncare. Hrana era
destulă în casă. Pentru făină era mai greu. Dar ne descurcam cum
puteam, deşi se găsea greu făină.
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După mălai, în Banat
După al doilea război, când a venit foametea din 1947 era şi mai
greu de făină de porumb, mai mulţi din sat, printre care şi tatăl tău,
Nicolae Darie, au fost atunci în Banat să lucreze şi să cumpere saci cu
mălai. Au fost mai mulţi din Demacuşa în Banat la strânsul porumbului: Gheorghe şi Grigore Fărcalencin (Comoriţan), Hafia, sora mea,
împreună cu o fată Saveta, Gheorghe Loba.
Au mers împreună cu tatăl tău, care l-a luat şi pe Tcaciuc Iacob,
cumnatul său din Putna. Au muncit pe la oameni bogaţi, au câştigat
ceva bani, cu care au cumpărat porumb. După aceea s-a dus şi fratele
meu, Mihailo, să ajute la adus porumbul acasă. Transportau sacii de
porumb cu căruţe năimite până la o gară, acolo au năimit un vagon, cu
care au adus sacii cu porumb cu trenul până acasă la Moldoviţa.
Al doilea război mondial
- Cum v-aţi descurcat singuri după ce a murit tata? V-a ajutat
fratele mai mare, Mihailo, la treburile casei?
- Prea puţin. Mihailo n-a fost luat la armata în 1941, când a început războiul, căci era prea mic. De abia în timpul războiului i-a venit
înştiinţarea să plece la armată, câteva luni de instrucţie. A mai apucat
să vină acasă, să-l vadă pe tata, care deja zăcea la pat. Mihailo încă
apucase să intre un pic la fabrica de cherestea din Demacuşa, unde l-a
adus Nicolae Fercal, viitorul soţ al Axeniei, cu care vorbea dar încă nu
era căsătorit. Mihailo a câştigat ceva parale la fabrică, dar ajuta şi la
fân. Apoi, când tata a murit, a ajutat să fie îngropat, apoi a plecat, chemat la armată. L-au dat tocmai la o unitate de la Bistricioara, acolo
unde atunci erau ungurii stăpâni. Acolo a fost ca grănicer.
Dacă nu făcea regele Mihai alianţa cu ruşii, aceştia ar fi distrus
totul, mai ales oraşe ca Bucureştiul, Ploieştiul, aşa cum distruseseră
Varşovia şi Budapesta. Dar aşa, noi, românii am scăpat mai ieftin.
Atunci au luat ruşii Basarabia şi Bucovina, dar au lăsat României Ardealul.
A fost şi o poezie la începutul războiului, cam aşa: “Camarade
Molotov / Ce-i cu Marea de Azov? / Apoi, ce-i, frate Staline / Pentru
noi nu este bine / Kievul este cucerit / Leningradul ‘ncercuit / Moscova e bombardată / Și Crimeea ocupată / Ei, hei, hei, frate Staline /
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Nouă ce ne mai rămâne? / Ciocan din America / Sau la gât cu
secera?“.
Dar asta a fost la începutul războiului, după aceea treburile s-au
inversat. Când se întorceau nemţii din Rusia, erau alte lozinci, românii
erau buni la compus poezii. Aşa am ajuns sub ruşi. Dar nu era chiar
aşa de rău, nu ne conduceau direct ruşii, ci prin intermediul oamenilor
pe care au pus ei peste populaţie. În alte ţări, în Cehoslovacia, Ungaria, era mai rău, acolo staţionau armate grele sovietice. La noi armata
sovietică era mai puţină, apoi au retras-o. Ruşii conduceau, dar n-au
ocupat ţara cu totul. Ei aveau alte griji, aveau de întreţinut armate grele în alte ţări. În Germania, în Berlin, au intrat ruşii, englezii, francezii
şi americanii. Au împărţit capitala Berlin şi toată Germania, în patru.
- Mătuşă Marica, asta se ştie! Să lăsăm războaiele, astea se ştiu
prea bine din cărţile de istorie. Hai să-mi povesteşti cum a fost războiul în comuna Moldoviţa.
- Da, însă e foarte interesantă istoria asta. În Polonia era o regiune Dantzig, cu populaţie numeroasă germană. Polonia a primit ordin
să cedeze regiunea. Dar statul polonez nu voia. Atunci nemţii au trecut
la forţă, au cucerit zona. Ruşii nu voiau ca Germania să ocupe toată
Polonia, aşa că au forţat şi ei, au ocupat partea de Est a Poloniei. Aşa
încât, în două săptămâni a fost cucerită toată Polonia de către nemţi şi
ruşi.
- Aha, atunci au venit mulţi refugiaţi polonezi la noi.
- Da, aşa a fost, regele României, care era atunci Carol al II-lea, a
dat voie ca toţi fugarii polonezi să treacă sau să se oprească prin România. Trei luni au tot curs convoaie poloneze în refugiu prin România, spre Constanţa, Turcia şi apoi, cu vapoare, spre Anglia sau
America. O parte dintre polonezi, cei fără nimic, au rămas prin satele
din Bucovina. Iar moscalii au luat prizonieri pe toţi ofiţerii polonezi, iau dus în Rusia, şi i-au împuşcat pe toţi. Atunci, 2.300 de persoane au
fost executate dintre polonezi, prizonieri în Rusia. Printre ei erau
ofiţeri polonezi superiori, urmaşi de voievozi, oameni mari, fel de fel.
Dar românii i-au lăsat să treacă prin ţară pe toţi. Dar nu mai ştiu ce-au
făcut nemţii cu polonezii pe care i-au prins.
Bunicii Leonte şi Ana
- Mătuşă, spune-mi, tatăl vostru era amator de vânătoare?
- Nu! Tata nu se ocupa cu asta! Nimeni, nici tata, nici fratele
Mihailo, nici fratele meu Vasile nu se ocupau cu vânătoarea.
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- Dar alţii umblau…
- Da, unii vecini umblau, cum era Hariuc; dar tata, nu ştiu de ce,
nu a fost pentru asta. Tata a fost pentru gospodărie, Vasile, fratele, era
pentru cărăuşie, iar mama era cu vitele; lăsa copiii mici acasă şi stătea
prin stâne cu vitele.

Jos, Bunica Ana Cocerhan, sus copiii ei, de la stânga la dreapta – Axenia,
Mihailo, Elena (mama autorului cărţii), Marica. Unchiul Vasile e fotograful,
nu se vede

- Eu ştiu cum bunica venea pe la noi, acolo pe deal. Odată, moşul
Şcribleac, vecin două case mai la deal de noi, plecase în sat şi ne-a
lăsat nouă, copiilor din vecini, să greblăm vreo două căpiţe de fân
cosit de dimineaţă de el. La vremea prânzului, fânul cosit s-a uscat, iar
noi, copii mici, fără puteri, ne chinuiam cu spor puţin, să greblăm acel
fân cosit. Dar a venit bunica, ne-a găsit greblând, şi imediat am
terminat de greblat ajutaţi de ea.
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Iar despre război
- Da, bunica voastră avea spor pentru greblat. Ştiu că noi, fetele,
stăteam în casă şi învăţam să coasem, să ţesem; iar mama era cu vitele
la stână. Ca şi bunicul meu, de altfel; adică tata lui tata. Nici el nu era
prea bun pentru vite; avea ceva vite pe care le ţinea pe la stâne,
poiene; iar iarna venea la Loba, la fiica sa Hafia, unde ţinea vitele
până la primăvară. Stai, am uitat cum se chema pe bunicul… uite, numi amintesc… comedie… mama îmi povestea că au venit doi fraţi din
Panelovo, undeva din Ucraina. Aha, mi-am amintit, bunicul se numea
Zdrob. Bunicul nu venise din Galiţia, ci dintr-un sat de pe Ceremuş.
Atunci eram vecini cu Galiţia pe râul Ceremuş. Mai apoi, îmi
amintesc, cum ni s-au luat jumătate din Bucovina, cu Cernăuţi,
precum şi Basarabia. Într-o noapte, am auzit că e scandal. Cine avea
aparat de radio a auzit ce s-a întâmplat. Aparatele astea erau pe baterii.
Erau nişte baterii mari. Un pădurar avea radio, mai era un radio la
Pentelei, şi la Milco, care era secretar în comună.
Mi-aduc aminte, spre sfârşitul războiului, cum nemţii se
retrăgeau, nu mai opuneau nici o rezistenţă. Se tot retrăgeau, moscalii
tot ocupau în urma lor. Nicolai al lui Fercalec povestea că el a fost
acolo unde a început să se retragă armata germană şi română. În 1940
când începea războiul, regimul armelor era foarte strict. Unul cică a
băgat apă în ţeavă de armă şi era să-şi piardă viaţa, încât vroia să-şi ia
zilele, de scandalul făcut de comandanţi. Acum, la retragere armatelor
nemţeşti şi române, nimeni nu mai avea grijă de arme, erau o mulţime
de arme pierdute, aruncate.
Ruşii au ajuns în comună până la locul numit “Vâxod”, undeva
pe la Ciumârna. Era primăvară. Au stat toată vara deasupra satului, nu
au înaintat. Nu înaintau nici în Polonia, nici în România, ci au stat aşa
armatele până la 23 August, când regele Mihai a făcut Alianţa cu
englezi, şi a mai durat încă două săptămâni până oştirile s-au pornit.
Erau lupte mari în Polonia, iar prin Bucovina nu prea, nemţii
fugeau spre Ardeal. Se zice că în Ardeal au fost lupte. Mihailo,
unchiul tău, a fost la luptele acelea. Zicea că armata română era
camuflată într-o livadă mare. Erau ascunşi cu cai, utilaje şi
echipamente de război., căruţe şi câte multele. S-a făcut ziua, iar
soldaţii au început să mai iasă din ascunzătoare, să se mai mişte.
Nemţii nu erau prea departe, şi cu binoclurile au văzut trupele române.
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Şi au început să bată cu branduri. Ostaşi, cai, utilaje, toate au fost
distruse.
Povestea un om, Cipeliuc Nicolai, că el a fost cu nemţii aproape
de Moscova. Se apropiau frigurile iernii. Generalii văzând că vin
frigurile, au raportat lui Hitler că nu e bine, armata nu va supravieţui
de frig. Asta însemna să se oprească cu înaintarea. şi toate maşinile şi
utilajele să se oprească, să treacă gerurile cele cumplite. Dar Hitler a
strigat “Vorwarts!”. Nici vorbă să stea în loc. Bieţii soldaţi nu aveau
ce face, trebuiau să înainteze. Moscalii erau bine îmbrăcaţi, în haine
de iarnă, cu căciuli de blană, s-au îngropat în pământ, iar nemţii
mureau cu nemiluita de geruri mari. Mai mulţi au murit de frig decât
de gloanţe.
Toate armele, motoarele, au îngheţat la -55 de grade, nu mai
puteau porni nici maşinile, nici tancurile, nimic nu mai pornea. Se zice
că în anul acela au fost geruri cumplite, de au murit de frig nişte ţigani
la Vama. D-apoi acolo, în Rusia, la -55 grade ger!
În asemenea condiţii, când ruşii au început să înainteze, nemţii nau putut să oprească frontul. Ruşii au dat lovitura, şi-au scos pe nemţi
din zonă. Nemţii doar au încercuit Leningradul, n-au putut să-l
cucerească. Dar ei se răzbunau pe satele ruseşti, dădeau foc la case,
împuşcau oamenii speriaţi. Erau oameni cruzi nemţii.
Când au venit ruşii pe la noi, povesteau ce făceau nemţii cu copii
ruşilor, îi puneau în ţăpuşe. Răzbunare cruntă. Şi ziceau nemţii că erau
cu Dumnezeu, şi ce făceau ei! Dar ruşii aşa ceva nu făceau. În timpul
războiului, la nemţi nu erau aziluri, sau spitale pentru cei schilozi.
Dacă nu erau apţi de muncă, erau împuşcaţi. Iar când au venit ruşii, sau înfiinţat şi aziluri, şi locaşuri pentru handicapaţi. Ruşii erau mai
omenoşi decât nemţii.
La Moldoviţa, nemţii se comportau foarte frumos. Oamenii
localnici dădeau ce aveau, găini, vite, pâine. Oamenii le dădeau
mâncare, îi primeau să doarmă. Unii mai ştiau nemţeşte, puteau vorbi
cu ei. Încă erau românii aliaţi cu nemţii. Primarul Bursuc ştia
nemţeşte, vorbea cu ei. Populaţia era evacuată, căci în sat se dădeau
lupte. Nemţii vroiau să pună foc fabricii, dar Bursuc, primarul, i-a
rugat să nu dea foc fabricii, că n-o să aibă muncitorii unde lucra.
Erau lupte grele în sat, nemţii s-au retras la Seredne, stână de pe
Feredeu, şi-au minat tot drumul spre Rija Hojdova, numit şi “Mala
Rika”, adică “Râul Mic”. Din cinzeci în cinzeci de metri era minat, să
21

Alte povestiri din Moldovița - viața în stil vechi

nu înainteze ruşii. Au minat “Râul Mic”, dar ei au plecat pe “Vălăca
Rika”, peste Seredna.
Au ajuns nemţii la Seredna, apoi au trecut Feredeul şi tocmai la
Cârlibaba au ajuns. Bătălii mari erau în Polonia, dar la noi nemţii mai
mult fugeau. Era o săptămână când ruşii băteau cu toate armele, sunau
munţii de zgomotul armelor Apoi au intrat ruşii în sat şi-au început să
desfacă minele de pe drumuri. Când plecau, nemţii au dat foc la
Cantonul din Demacuşa unde era pădurarul Scheffer. Au dat foc poate
şi ca să distrugă armamentul pe care nu-l puteau lua cu ei. Când au
venit ruşii pe la Ciumârna, aveau vreo 10 căruţe cu muniţii.
În zilele când se retrăgeau cu căruţele, nemţii erau bombardaţi
puternic de ruşii de pe „Vâxod”, o înălţime muntoasă deasupra satului.
Au venit nemţii sâmbăta seara, încă am apucat să ne scăldăm, şi
vedem că vin nemţii cu căruţele. Veneau din Centru, de la Moldoviţa.
Dimineaţa vedeam cum stăteau ei opriţi lângă luncă, acolo unde se
despart râurile în Demacuşa. Nu ştiu de ce, s-au întors până la
Ascunsul, şi mai târziu iar s-au întors la Demacuşa, şi s-au instalat la
răscruce de drumuri. Apoi s-au răspândit pe lângă case. Unii s-au dus
pe un ogor, au scos nişte cartofi, apoi au luat de la Axenia un cazan,
au fiert de mâncare, au mâncat şi-au plecat. Nemţii ăştia erau cei care
au minat drumul.
Apoi au venit ruşii. Aveau obiceiul să umble după “barane”,
adică berbeci. Nu făceau rele, nu făceau cu forţa nimic. Era bine că
huţulii ştiau ruseşte, ştiau să vorbească cu ei. Era unul mai bogat din
sat care a dat la ruşi o sută de găini. Avea ce mânca armata. Nu
plăteau nimic, dar se purtau frumos.
Românii, însă, s-au dezarmat. A fost un batalion românesc care
s-a împrăştiat. Ostaşii noştri n-aveau unde să plece, că era front. Dar
oamenii, aşa săraci cum erau, au dat la foşti soldaţi români ceva haine,
le-au dat de mâncare, coseau ei pe la oameni, greblau, ajutau la alte
munci. Dar mi-aduc aminte că foştii soldaţi ai noştri aveau
încălţăminte ciudată, ghete din armată.
Cât au stat şi ruşii şi nemţii în Demacuşa, au fost lupte. Au fost
omorâţi câţiva nemţi, pe care i-au îngropat după aceea românii.
Moscalii nu îngropau pe nemţi. Într-o zi soldaţii ruşi au găsit pe un
neamţ mort, undeva pe la Ciocan, şi l-au spânzurat în văzut lumii. Dar
a venit un comandant de-al lor, a văzut asta, şi le-a zis: “Ce faceţi voi
aici? Voi vreţi să speriaţi lumea? El, neamţul, a fost soldat ca şi voi, şi
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trebuie să-l batjocoriţi?” Au trecut nişte localnici, au luat pe soldat, au
săpat o groapă şi l-au îngropat frumos. Pentru ruşi, după război, mai
venea câte cineva să caute groapa, să îngroape pe cel mort pe lângă o
biserică. Dar de la nemţi nimeni din familie nu venea să-i îngroape pe
cei căzuţi.
Mormintele eroilor
Ştiu că, în primul război mondial, veneau autorităţile locale şi
scoteau morţii din gropi, şi-au făcut monumentul eroilor lângă
biserică. Românii au scos şi i-au îngropat cu cinste. Erau eroii morţi
pe front. Căci mulţi soldaţi au fost îngropaţi provizoriu pe unde i-au
găsit, prin livezi, păduri. Nu conta cine era cel mort, rus sau neamţ,
toţi primeau aceiaşi cinste, adică erau re-îngropaţi în cimitirul eroilor.
Dar fiecare soldat avea un carnet. Au găsit unul că scria ruseşte,
tata a ştiut să citească, a deschis carnetul. Atunci, în primul război,
nemţii şi ruşii au venit şi au plecat prin satele noastre de mai multe ori.
În anul acela a murit şi Frantz Iosef.
Soldaţii ruşi se luptau pe front, iar în ţara lor era revoluţia. A
venit Lenin, a omorât tot guvernul, iar bieţii soldaţi nu ştiau nimic de
revoluţie. Dar să vezi ce-au păţit. Au plecat soldaţii de pe front în ţară,
să ceară drepturile lor. Iar bolşevicii i-au exterminat, i-au omorât pe
ofiţeri. Nu pe soldaţi, ci pe cei cu grade mari. Erau ofiţeri mulţi,
generali, mareşali. Comuniştii i-au omorât pe toţi.
- Primul război unde a avut loc în comună?
- Mama zicea că prima data au venit ruşii, şi făceau drumul acela
de la Feredeu, să poată trece cu armata spre Breaza. Ruşii făceau
drumul cu “lodve” de lemn. Apoi au venit nemţii. Dar cum a fost:
Austria lua băieţii din Bucovina şi-i ducea în Italia, iar pe maghiari îi
băga în lupte cu ruşi în Rusia, ca să nu se înţeleagă cei care ştiau limba
unii cu alţii. Cică au venit nişte soldaţi aduşi de nemţi care nu ştiau
nimic să vorbească cu oamenii din sat. În primul război, austriecii au
venit dinspre Feredeu, în Demacuşa, iau ruşii deja erau în tranşee, pe
lângă brustureni. Nemţii nu ştiau de ruşii din tranşee. Atunci ruşii au
omorât foarte mulţi austrieci. Era o femeie, Parasca a lui Himiec şi
soţul ei, Andrii Himiec, oameni deştepţi. Au fost prinşi de nemţi şi
ameninţaţi cu împuşcarea, de ce nu au anunţat că sunt moscali în
tranşee. Nu se ştie cum, soţii Himiec s-au dezvinovăţit şi-au scăpat.
Lângă brustureni a fost luptă mare, au fost foarte mulţi morţi, erau o
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grămadă îngropaţi. Era acolo o cruce mare, un cimitir chiar, acolo
lângă râu, la brustureni, unde şi-au pus case ai lui Buşutar, pe lângă
fântânica de lângă drum, unde acum e uliţa care merge la Buşutar. Era
acolo un mormânt colectiv mare, şi-o cruce mare. Acolo era totul o
toloacă, păşune comunală. Când s-a făcut mormântul eroilor, i-au
dezgropat de acolo şi i-au îngropat lângă biserică. Cei îngropaţi pe
lângă case din sat, aveau o cruce mică. Chiar şi în livada noastră, la
Bosanci, erau doi morţi îngropaţi.
Oameni fără minte
Acum, în al doilea război, erau nemţii prin casele oamenilor, unii
la Himiec, alţii la şcoală, alţii deja fugeau, se retrăgeau. Unii nu ştiau
încotro să meargă, rătăceau prin Ciocan. Au venit vreo doi soldaţi
unde era casa noastră, au deschis poarta. Ileana, sora mea, nu era
acasă, slujea la Ivanachi, iar Mihailo era pe front. Axenia, sora mea
mai mare, era în casa noastră cea veche, iar mama era cu vitele la
poiana Bangheria. Noi, fetele, aşa ne-am speriat când am auzit că
nemţii deschid poarta! Dar ei căutau ieşire la drum, au găsit uliţa care
mergea la drumul mare, şi-au plecat spre “Râul Mare”. Când mergeau
soldaţii nemţi pe drum, cineva de la Ilia Chiraş a aruncat o grenadă şia rănit un soldat, care a urlat de durere. L-au luat tovarăşii lui cu ei, îl
duceau pe drum. S-a găsit mai încolo, în pădure, un bocanc aruncat, şi
ziceau oamenii că acel soldat a mai mers până la Seredno şi acolo a
murit. Poţi să te gândeşti ce om nenorocit a fost acela care a aruncat
grenada, fără să fie nevoie?! Tu, civil, vezi că soldaţii pleacă, ce-ai cu
ei?
Ştiu că atunci când au fugit nemţii, în noaptea aceea, dimineaţa
era aşa o linişte, nimeni nu mai împuşca.
Soldat austriac
A, să mai povestesc despre un soldat austriac care era în armata
nemţilor, nu vroia să lupte şi-a fugit în pădure, undeva pe la “Ştuba”.
Mergea Dumitru Voloşiniuc şi l-a găsit pe fugarul austriac. L-a prins
şi l-a adus până la “Ştuba”. Mergea pe acolo Hafia, sora mea, care
ducea de-acasă de mâncare la mama care stătea pe munte cu vitele.
Când ajunge Hafia la “Ştuba”, Dumitru Voloşiniuc îi spune: “uite aici
un dezertor austriac care nu vrea să lupte, aşteaptă pe soldaţii ruşi, să
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se predea.” - Încă erau nemţii în sat atunci -. Zice Voloşiniuc către
Hafia: “Unde mergi?” “La mama, duc mâncare.” “Bine, atunci ia-l şi
pe amărâtul asta cu tine.” Hafia l-a luat şi l-a adus sus, unde era
mama. El era îmbrăcat în haine de soldat, nu avea alte haine. A stat
soldatul acolo cu mama în bordeiul de la stână. A stat acolo 3 zile,
ajuta pe mama la treabă cu vitele şi oile. Aveau cartofi de fript, mai
făceau şi mălai, aveau lapte de băut şi stăteau acolo. Dar fugarul încă
mai avea frică, nemţii încă n-au plecat, şi puteau să-l găsească, iar
ruşii nu mai veneau odată.
Ruşii pe uliţă
După trei zile, nemţii au plecat din sat, iar noi am ieşim pe afară.
Hafia a plecat iar la mama la stână, să-i ducă de mâncare. Noi, fetele
mai mici, ieşisem pe dâmb, să ne uităm. Pe drum era aşa o linişte, nu
se auzea nimic – nimic, nici de văzut nu se vedea nimic. Dar vedem că
la gospodăria lui Mihailo Paulovoho, bătrânul plivea în gradină.
Mihailo şi Dmetro Paulâu erau şi ei acolo. Noi tocmai ieşisem pe
dâmb şi vedem că vine un “şleapac” de la vale, unul deocamdată. Pe
drum nu era ţipenie de alt om. Doar un “şleapac” venea de la vale, şi-a
ajuns cam până la casa lui Mihailo Paulovoho şi s-a oprit acolo. A
început să vorbească. Era un “moscal”. Era doar de unul singur, în
recunoaştere. A vorbit ceva cu ai noştri gospodari, pe ruseşte, apoi
vedem că scoate de sub haină un pistol şi dă un semnal către trupa
care venea în urmă. De bună seamă, era un soi de rachetă de
semnalizare. Şi-a plecat acel soldat mai departe, la deal. Iar moşul
Paulov, bătrânul, - tatăl lui Vasilena Pavlova, soţia lui Gheorghe
Comoriţan -, cam prostănac, strigă nouă: “Zdravstvo, zdravstvo! că
vin ruşii”. Noi ne tot uitam, şi vedem, iaca, nu e de şagă, vine trupa
mare de moscali. Iaca vin!
Şi-a înaintat trupa până la răscruce de drumuri de la cele două
râuri din Demacuşa. Noi am început să vorbim cu toţii aşa de frumos
cu ruşii. Deja au fost printre noi şi câţiva soldaţi români pe la case,
unul a lui Chiraş, unul al lui Parasca, peste tot erau deja băieţi peacasă, cei fugiţi din front. Foştii soldaţi ai noştri erau îmbrăcaţi în
civil, în cămăşi şi iţari, însă se vedeau ca erau încălţaţi în ghete
ostăşeşti. Iar alţii ai noştri, care n-au fost soldaşi, erau în opinci. Ruşii
rădeau de ei, ziceau: “iaca ăştia-s soldaţi, se vede după ghete!” Dar
nu-i ziceau nimic, ştiau că românii nu mai luptau de partea nemţilor.
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Au venit şi mai mulţi moscali, veneau pe la case după mâncare,
dar nu luau cu forţa, cereau, oamenii dădeau ce aveau. Apoi au strâns
rândurile, unii au desfăcut minele puse de nemţi în “Râul Mic”, şi-au
plecat. Vai, după aceea au început să curgă mulţimi mari de moscali;
vai ce de-a ostaşi! Dacă într-o aşa fundătură ca la noi în sat erau atâţia,
d-apoi prin alte locuri!
Mergeau cu vite, cu “barane”, cu capre. Duceau cu ei căruţe,
telegi, tot ce se putea lua de prin sate duceau cu ei. Trei săptămâni tot
mergeau aşa moscalii. Intrau şi pe la case, căutau cai, unde găseau
luau caii. Dar vaci nu. Şi-a mai spus una, Parasca din sat, că are cai
undeva sus la târlă, şi s-au dus ruşii cu ea să ia caii, zicând că iau
numai până în satul vecin, la Breaza, apoi o să aducă înapoi caii. Nu
au mai adus înapoi caii. Dar mai venise un comandant să explice
populaţiei: “nemţii şi românii au invadat ţara noastră, ne-au omorât
oamenii şi-au ars casele, au distrus ţara, iar vouă vă pare rău după
nişte “loşaci”, adică cai?” Şi n-au vrut să mai dea înapoi caii. Ei aveau
nevoie de ei, să ducă provizii, alimente, muniţii. Nu erau maşini ca
acum. Şi nici drumurile nu erau bune pentru camioane. Dar nu făceau
nimic rău la oamenii noştri.
Soldaţii noştri, cum s-a dat ordin de demobilizare, cum au plecat
acasă fără să mai ceară voie. Peste tot au venit acasă. Nu mai zicea
nimeni nimic. După aceea, când au făcut românii alianţă cu ruşii
împotriva Germaniei, pe frontul de Vest, n-au mai luat pe cei care au
luptat în Est. Spre Vest au luat pe recruţi, cum era fratele meu
Mihailo. Poate nişte ofiţeri au plecat şi în Vest.
Vai, dar câţi prizonieri au rămas în Rusia! Asta până a făcut
România alianţă cu ruşii, apoi nu mai luau prizonieri. Au rămas ăia
luaţi până atunci.
Nu prea erau mulţi morţi din satul nostru pe front în al doilea
război mondial. Era unul Vasile Marcuniec. Dar în primul război
mondial au fost foarte mulţi morţi din satul nostru. Mai ales din
Demacuşa, mai de la fiecare casă era un băiat mort. Este o listă la
Sfatul comunal cu cei căzuţi în al doilea război mondial. Nu mai ştiu
dacă lista aia este şi cu cei morţii din primul sau al doilea război.
Stânele, poienile
- Hai să schimbăm vorba, războaie au fost şi-o să mai fie.
Pădurile din comună erau ca acuma?
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- Erau păduri multe. Dar când tăiau o parcelă, o tăiau “ras”, adică
tot. Nu ca acum, pe sortimente, ce e mai bun. Se cumpărau parcele şi
se tăiau “ras”, apăreau parchete tăiate cu totul. Se concesionau parcele
de către evrei şi alţii, şi se tăiau total. Aveau şi oamenii câte un pic de
pădure, dar nu prea tăiau, decât atât cât aveau nevoie.
De multe ori se întâmpla ca oamenii să aprindă pădurea. Cum era
cazul la Demacuşa în zona numită “Paleneţia”. Asta era undeva
dinspre Demacuşa, spre “Valea Boului”. Era acolo pădure straşnică.
S-a tăiat mult acolo, noi umblam la replantări de puieţi. Dar, mai întâi,
se curăţau parchetele tăiate, apoi plantau puieţi.
- Spune-mi, când a venit tatăl vostru în sat, era satul la fel de
mare ca acum?
- Satul nu avea case prea multe, deşi erau poieni chiar mai multe
ca acum. Era atunci interesul ca oamenii să ţină multe vite, nu pădure.
Şi atunci era strict să dai drumul la vite în plantaţii, dar lumea dădea
drumul, şi pădurea creştea, oricum.
- Dar poienile de pe la stâne cum erau? La fel de întinse ca şi
acum?
- Poienile de la stâne, unele erau ale Primăriei, iar altele erau ale
Fondului Bisericesc. Dar, oare, de aceea ziceau “fundusche”? Fondul
bisericesc?
- Se poate.
- Stânele erau ale Sfatului, iar pădurile erau ale Fondului.
- Dar Checera era poiană pe atunci?
- Da, era poiană, aşa cum este acum. Tot ce e acum poiană, era şi
atunci poiană, când eram noi copii mici. Doar că se mai vedeau
pâlcuri de copaci mai multe pe lângă case, nu ca acum. Dar, se vede
că nu s-au făcut şi mai multe poieni, nu era voie să mai taie pădure.
- Dar stânele cum s-au făcut la început? S-au făcut singure?
- Stânele erau de mult pe munţi, încă de când au apărut oamenii
în sat. Unele stâne: Cameneţ, Ievorăste, erau de Stat, dar oamenii
arendau stânele pentru păşune. Bunicul meu arenda “Ievorăste”, iar
Oleacea Darie arenda “Cameneţ”. Iar la “Seredne”, au căpătat
brusturenii pământ după primul război mondial, pentru că au fost la
război. Şi tatăl meu a primit două hectare, undeva la “Rădvan”, căci a
fost la război. Toţi gospodarii ţineau poienele curate, aveau stâne mari
de oi. Făceau mereu curăţenie în poieni. Oamenii aveau vite multe şi
nu dădeau voie să crească pădurice în poieni.
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- Ştiu, odată, cu unchiul meu Vasile Cocerhan am fost la
“Ievorăste” la curăţat poiana de brăduţi nedoriţi care au copleşit
poiana. Smulgeam, tăiam puieţi, le puneam grămezi, le dădeam foc…
- Undeva la “Kalena”, sau “Polonenca”, Ivan Burghec avea câte
30 sau 40 de hectare de pădure…
- Ştiu, dar acum, după ce a căpătat pădurea înapoi, ginerele nu
prea are mare folos de pădure; sunt tot felul de impozite de plătit când
tai copaci, plăteşti pădurarii, muncitorii, transportul şi în final nu
rămâi mai cu nimic…
- Acum sunt vremuri mai grele - ai pădure, dar nu mai ai cui să
dai; nimeni nu lucrează.
- Mătuşă, ai fost vreodată slujnică la cineva, în copilărie?
- Am slujit când eram la şcoală. Şi mama voastră, Ileana, a mai
slujit la şcoală. Eu am mai slujit vreo două luni la Luţu. Apoi la una
Aniţa, omul ei a murit. Şi parcă am mai slujit la Brustureni. Dar apoi
mai lucram mult pentru bani, cu ziua, pe la oameni, la fân, sau la
pepiniere la pădurari.
- La zmeură?
- Nu, atunci nu lua nimeni zmeură.
- Acum ar lua, dar nu este ce colecta, nu mai sunt parchete.
Gigi Hremaliuc
Discuţia noastră a fost întreruptă. A intrat în casă Gigi
Hremaliuc. Un guraliv comic, fără pereche.
- He, hei! Ce mai faci, zic eu? Ai apărut, negru de la soare, ca
ursul!
- Da, am apărut! Da ce faceţi aici? Înregistraţi?
- După cum vezi! Înregistrăm tot! Povesteşte-ne tot ce ştii!
- Ce să povestesc? Că suntem tot neamul nostru, care ne tragem
de la Loba, graşi şi mici? Nu degeaba ne-au poreclit “buţ”, adică
“caşcaval”, mici de înălţime şi graşi! Aşa a fost bunica mea, şi
Dumitru, unchiul, şi Ioana, mama mea. Aşa sunt şi eu, şi tot neamul!
Până şi Iuri, unchiul de la Bacău, tot aşa a fost, mic şi plinuţ!
- O ţin minte pe bătrâna Lobiha, zic eu, băbuţă mică, - care trăia
pe munte, trei case mai sus de casa noastră -, cum mergea ea greu la
deal, tot mergea şi se tot aşeza pe iarbă…
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- Da, a trăit bine mătuşa mea Lobiha, completează mătuşa
Marica, a trăit 86 de ani…
- Da, 86 de ani a trăit. Era bolnavă de plămâni, a suferit ani de
zile, în casă, de plămâni!
- Da’ cu unchiul tău, Vasile Loba, ce mai e? întreb eu
- Unchiul? zice Gigi. Stă singur acolo pe deal, se încăpăţânează
să trăiască acolo singur. I-au căzut toţi dinţii din gură şi stă aşa. Nu se
lasă de vaci. Are trei vaci, dar lui nu-i trebuie decât una. Dar nu vrea!
- Da’ cine-l ajută la treabă?
- Mai mult singur. Mai merge fratele meu Nicu pe acolo pe deal,
să-l vadă. Şi-l mai ajută Saghin din Raşca. Mai e şi Domca a lui
Poliec. I-am spus şi eu unchiului: “Aveţi pensie, la etatea asta aţi putea
trăi mai uşor”. Dar el face cum îl taie capul. Nu s-a dus el odată, acolo
lângă Cuţulca, unde este o fântână lângă pârâu, unde a căzut? S-a
chinuit cum a putut, s-a mai sculat, dar mai la vale iar a căzut în gârlă
şi nu mai putea să iasă. Şi a stat acolo până a trecut un copil şi l-a găsit
acolo. “Du-te la Ilia Hremaliuc şi spune-i să vină încoace” a zis Vasile
Loba. Copilul a ajuns speriat la tatăl meu, Ilia Hremaliuc, care întrebă
“Ce e? Unde-i în pârâu Vasile Loba?” Au chemat salvarea, l-au luat
pe Vasile Loba direct la Suceava! Avea lipsă de calciu (cu trei vaci cu
lapte în grajd!). Vedeţi, calciu din lapte nu e bun. Asimilarea calciului
din lapte fură şi ce mai este calciu în organism. Calciu cel bun se ia
din legume. Are 80 de ani unchiul Vasile Loba, încă ar putea umbla
mult pe lumea asta.
- El e de-o seamă cu Vasile Cocerhan, unchiul meu, zic eu, care
are acum 81 de ani. Iar Costan Prindii, vecinul cu noi pe deal, trebuie
să aibă 80 de ani, e cu un an mai mic. Iar soţia lui Costan, Parasca,
trebuie să aibă 90 de ani, e cu zece ani mai mare ca soţul ei Costan.
- Mi-aduc aminte, povestesc eu, că umblam iarna, pe ger mare, la
marcări în păduri la Ciocan, împreună cu Vasile Loba. Seara ne-am
dus la Nicolau, pădurarul, să predăm carnetul de marcare. Tocmai
căzuse un “poşpai”, adică ninsoare, foarte proaspăt. Văd că Nicolau
schimbă priviri cu subînţeles cu Vasile Loba, îi dă puşca de vânătoare,
îi dă câteva cartuşe, să tragă un pui de plimbare prin pădurea
înzăpezită din spatele cantonului, doar - doar o pica vreo vietate,
vulpe, iepure sau veveriţă. Vasile Loba s-a lins pe buze de aşa o
ocazie de a pleca la vânat prin pădure. Era un împătimit braconier, se
ştia asta. După o vreme, vine Vasile Loba înapoi în casa pădurarului,
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cam spăşit. “Ei? Cum a fost?” întreabă Nicolau, pădurarul. “Nimic!”
răspunde Vasile.
Altă amintire comică legată de Vasile Loba. Era pe dealul nostru,
Parţel, un mistreţ grozav, care a înnebunit lumea de pe deal, intra
noaptea prin ogoare de cartofi şi făcea prăpăd. Ce să facă bieţii
oamenii? S-au sfătuit ei ce să facă, şi-au găsit ceva. Tatăl meu a ieşit
dimineaţa pe uliţă, la toloacă, unde era iarbă atunci, şi vede o dâră prin
iarbă ca de ceva târâit prin iarbă. “Măi, ce să fie?” se întrebă tata.
Tocmai atunci venea de-acasă de la el, din deal, Vasile Loba. Tata îi
arătă iarba bătută ca de ceva târâit la vale. Iar Vasile Loba se uită şi
zice. “Să ştii că azi noapte au fost lupte cu mistreţul care făcea
pagubă”. “Deci să fi târâit cineva acel mistreţ la vale?” presupuse tata.
“Sigur că da!” zise Vasile tare şi apăsat. “Şi dacă doar s-a dus la vale
mistreţul şi-o să apară iar?” întrebă tata neîncrezător. “Ştii ceva, zice
Vasile Loba, dacă s-a dus odată la vale, nu se mai întoarce niciodată!”
Adică a vrut să spună că mistreţul a fost vânat, şi poate deja a ajuns
cârnaţi pe la bodegă sau vreo casă de pădurar.
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De vorbă cu mătuşa Marica Moroşan

Pădurarul Scheffer
- Hai, mătuşă, povesteşte-mi tot ce-ţi trece prin cap!
- Stai un pic, nu mă zori! Să mă gândesc ce să povestesc.
- Spune-mi orice. Poate ceva despre pădure şi pădurari…
- Stai, stai un pic! A da! Am o mulţime! Aşteaptă un pic!
- Da, abia aştept!...
- Uite, mi-am adus aminte cum lucram noi, fetele, la plantări de
puieţi în pădure. Odată lucram în pepinieră la pădurar, împreună cu
Parasca Cerniucova. Nu prea era chiar comic ce voi povesti, cum ne
chinuiam noi fete tinere la pepinieră. Unele fete au plecat deja să
planteze puieţi, iar noi două am rămas la pepinieră să scoatem plantele
din straturi, să le udăm, să facem un fel de noroi, să punem plantele în
acel noroi, apoi să le ducem la nişte căruţe, care le duceau unde
trebuia, în parchet. Eu şi cu Parasca am apucat să facem doar jumate
din treabă, şi jumate era încă nefăcută. Căruţa care ducea puieţii
venise deja. Cei cu căruţa ne-au zis că nu pot să mai aştepte, că şi pe ei
îi aşteaptă oamenii în parchet. Au încărcat puieţii aşa cum au fost ei,
nepregătiţi. Pe mine m-a trimis Schefferca, soţia pădurarului neamţ, să
merg cu căruţa cu puieţii aceia pe jumătate pregătiţi. Când am ajuns în
parchet, m-au trimis să-l chem pe pădurarul Scheffer, să vadă puieţii.
Văzând că erau doar pe jumătate pregătiţi, s-a supărat foc, ne-a pus să
descărcam din nou legăturile cu puieţii şi să aducem apă, pământ, să
facem noroi, să punem plantele acolo. Am avut ce munci până spre
noapte târziu. Am muncit cam mânioşi în ziua aceea.
Lucram, de obicei, la Scheffer, pădurarul, în pepinieră, pliveam
molizii cei mici. Vara, pădurarul făcea şi fân la el acasă. Noi aveam
vreo 12 sau 13 ani. Pădurarul ne învăţa să greblăm gospodăreşte.
Trebuia să întoarcem brazdele mergând toţi în rând şi întorceam cu
grijă fânul. Iar când era vremea de greblat, ne-a învăţat să nu adunăm
fân grămadă, ci să lăsăm brazdele întregi, aşa cum sunt ele, să
aruncăm brazdele pe căpiţă în aşa fel încât să prindă unele pe celelalte
puse dinainte. Până și în ziua de azi eu greblez aşa cum ne-a învăţat
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pădurarul Scheffer. Greblam începând dinspre dreapta spre stânga, la
rând. Tot aşa aruncam şi pe căpiţă, nu aruncam dezordonat din toate
părţile.
După aceea, ne dădea de mâncare. Mânca cu noi, nu se fudulea
faţă de noi. Odată, cosea la el bătrânul Hremaliuc. Femeia pădurarului
a făcut de mâncare şi i-a trimis vorbă bătrânului să vină la masă. Iar el
nu ştiu cum mergea, a călcat peste un gunoi, şi-a intrat aşa în casă,
murdărind acolo nişte ţoale. “Ioi! Cum de mi-ai murdărit ţoalele!”
făcu femeia pădurarului. Iar bătrânul Hremaliuc, auzind dojana asta, a
fugit înapoi la lucru, fără să mănânce.
Mai apoi intră pădurarul în casă şi întrebă: “Tu ai dat de mâncare
bătrânului cosaş?” (Aşa era el, pădurarul Scheffer - trebuia să lucrezi
întocmai cum zicea el, dar la plată sau la mâncare era foarte omenos).
Deci o întrebă pe soţia lui: “Tu i-ai dat cosaşului de mâncare?” Iar ea
îi zice că a fost moşul aici, iar eu i-am spus că a murdărit ţoalele pe
jos, iar el s-a supărat şi-a plecat înapoi la coasă. Iar pădurarul a ridicat
glasul: “Da’ tu trebuia să-l chemi aici?! Nu puteai să-i duci mâncare
acolo, la coasă?! “N-avea ce face biata femeie, imediat a trebuit să
pregătească mâncarea şi s-o ducă pe câmp! Aşa era pădurarul acesta
neamţ, la muncă aspru, dar omenos la plată şi la mâncare.
Dor de Bucovina
- Şi s-a dus pădurarul Scheffer în Germania, atunci când Hitler ia chemat pe nemţi acasă, înainte de-al doilea război mondial, în anul
1939. Hitler ştia că o să aibă nevoie de mulţi oameni pentru războiul
pe care-l pregătea. Avea pădurarul case frumoase la Rija, unde e Bodnărescu. Acolo avea grajd şi-o casă neterminată, pe care a luat-o mai
târziu Mişco Balabasciuc. Avea pădurarul multe familii de albine,
multe de tot. Atunci era bine să ai stupi, erau păduri, parchete, poiene,
zmeură, aveau de unde strânge albinele miere. Era o recoltă de miere
grozavă în anii aceia. Pădurarul avea multe butoaie de miere, vreo
şase butoaie de miere au rămas când a plecat.
- Dar de ce a plecat de aici?
- Ei, era aşa o idee, să plece nemţii în Germania. Ei aveau case
grozave în Moldoviţa, pământuri şi vite, tot ce-şi doreau aveau. Dar lau ascultat pe Hitler, cu ideea lui de repatriere. Nu erau forţaţi să
plece, oamenii lăsau aici totul şi plecau, credeau că o să fie grozav
acolo, ca-n rai. Statul român a aprobat plecarea nemţilor, era atunci
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aliat cu Germania. Şi i-au luat pe nemţi, i-au dus în Germania. Dar la
început n-aveau unde să-i adăpostească, îi ţineau în nişte lagăre. Ne
povesteau nişte nemţoaice care veniseră de acolo. Era o viaţă cumplită
în Germania. Pe bărbaţi i-a luat la război, iar femeile trebuiau să se
descurce. Cică ele, nemţoaicele venite din România, se duceau la
afine, mergeau şi câte 12 kilometri până unde erau afine. Acolo, era
undeva o zonă muntoasă unde strângeau afine. Mai aveau în tabără
nişte cartofi, şi mâncau afine cu “barabule”, adică cartofi. În timpul
războiului, asta a fost mâncarea de bază a femeilor: barabule cu afine.
Dar, cu toate astea, erau nemţoaicele aşa de frumoase, voinice!
Dintre nemţii care au plecat, era un vecin de la noi, Milco, care
era atunci secretar la Sfat. Locuia în Bosanci la Demacuşa. El avea
patru băieţi şi două fete cu care am copilărit. Una s-a măritat, iar una
încă nu. Băieţii erau colegi cu noi încă de la şcoală, eram vecini.
Milco era secretar la Sfat când a plecat de aici. Tatăl lui Milco a făcut
armată în Germania şi şi-a luat de acolo o soţie nemţoaică, cu care a
avut doi copii, pe acest Milco şi încă o fată. Apoi şi Milco a făcut
armata, tot pe vremea Austriei, şi-a luat şi el o altă nemţoaică. Milco
avea nume de familie Comoriţan, ca şi tatăl său, dar îi ziceau neamţ
din cauza mamei şi a soţiei, nemţoaice amândouă. Avea Milco şapte
clase, de aceea l-au pus secretar la Sfat. Cu copiii lui Milco am copilărit împreună, umblam prin păduri, pe râu departe, cu vite, peste tot,
îmbrăcaţi, mai aşa, sărăcuţ, cum era pe-atunci.
Şi s-au dus tinerii aceia, împreună cu părinţii lor, şi nu am mai
aflat nimic despre ei! Unul dintre ei, Eugen parcă, a mai revenit pe
aici. Acolo au dat de necaz şi sărăcie. Ar fi vrut să se întoarcă înapoi
în România, dar nu mai aveau la ce, statul român a luat toate casele şi
pământurile lor. După o vreme, au mai dat semne de viaţă unii, chiar
şi Milco, şi cumnatul lui, unul Ştaitz. Dar n-au găsit nimic aici din ce
aveau nemţii cândva, şi-au plecat înapoi în Germania. Cât au stat un
pic la noi în sat, văzând că n-au case, nu se pot însura, au plecat
înapoi. Atunci, în Germania, luau copii încă nevârstnici şi-i duceau la
război. Unul din băieţii lui Milco s-a prăpădit în război.
Deci nemţii trăiau în Moldoviţa cu mult mai bine ca în Germania.
Acolo ei trăiau în lagăre, erau slugi la tot felul de munci. Primeau
porţii la cazan. Iar aici au lăsat averi, vite, iar acolo nu aveau de nimic.
Cu timpul, după război, nemţii s-au mai ridicat. Cine a scăpat viu de
război, poate a trăit mai bine. În timpul războiului se trăia la ei foarte
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greu, nu era de mâncare… Cum au lăsat ei aici asemenea averi şi case
şi tot ce trebuia şi s-au dus să se chinuie în Germania!…
Milco, când trebuia să plece în Germania, n-a putut să vândă
nimic aici, deşi avea mult pământ, dar atunci nu se vindea pământ, aşa
că a ajuns pământul lui la Stat. Şi mai aveau cei ai lui Milco o vacă,
care şi ea a fost luată la Stat şi dusă la nişte grajduri din Rija. Dar biata
văcuţă, umblând ani de zile la păşunat prin păduri, cunoştea bine satul
şi potecile. Fugea când şi când prin sat, şi venea înapoi unde era casa
ei, la Milco, tot aştepta să iasă stăpânii la poartă să deschidă. Dar
Milco cu ai lui erau acum în Germania…Şi ne umplea şi pe noi
plânsul văzând cum plânge biata văcuţa la poarta casei ei, care nu se
mai deschidea!
Iar la stână, la Stat, erau nişte oameni aşa de răi, băteau vitele cu
bâte, pe spinare, ca nişte oameni ne-gospodari, lipsiţi de omenie, nişte
ţărani proşti, veniţi de undeva departe, parcă de pe la Botoşani. Erau
nişte oameni înapoiaţi. Cică la ei capra era legată de ţăruş, iar câini,
câte zece, umblau slobozi. Aşa de înapoiaţi şi proşti erau. La ei în sat
câini erau mulţi în ogradă, nu se apropia nimeni de casa lor. Cine
venea la casa lor, trebuia să strige de la depărtare.
- Da, am văzut şi eu, vara, în unele sate de la ţară, şi acum, pe
călduri insuportabile, în miezul zilei, stau vacile sub soarele nemilos,
fără apă, fără un pic de umbră, legate de ţăruşe, mâncate de vii de
muşte şi tăuni. Nimeni n-are milă de bietele vite.
- Aşa este. Nu ca în Bucovina, unde oamenii erau educaţi,
gospodari buni. Ţineau vite multe, iar ziua, pe căldură, dădeau drumul
la vite în grajd, sau în pădurice, să aibă umbră.
La noi, în Bucovina, era altfel. Erau oameni gospodari, şi evreii,
şi nemţii. Şi ai noştri aveau după cine să se ia. Ai noştri lucrau mai
mult prin păduri, sau pe la stâne. Dar nemţii şi evreii aveau liceu, erau
oameni educaţi. Încă mai de mult, austriecii au început să civilizeze
populaţia, umblau autorităţile de pe la Sfat şi obligau părinţii să trimită
copii la şcoală.
Uite, atunci, chiar la Cernăuţi era centru universitar, au fost
facultăţi, care apoi s-au mutat la Iaşi. Şi ce case frumoase erau în
Bucovina, prin oraşe: Câmpulung, Rădăuţi, Vatra Dornei. Şi acuma
mai dau frumuseţe acestor oraşe casele făcute de atunci. Erau case
nemţeşti, ei ştiau să construiască frumos.
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Totuşi, pe atunci era mai greu traiul ca acum. De păduchi se
scăpa foarte greu, apăreau tot mereu. A apărut într-o vreme DDT-ul,
care a mai rezolvat problema cu păduchii. Mai erau şi ploşniţe. Dar
atunci nu aveau oamenii atâtea multe haine. Aveau doar o păturică,
sau o cergă, se dormea cu aceia pe pat. Nu erau atâtea îmbrăcăminte,
plăpumi, perne. Totul era făcut de mâna gospodinelor, nu era timp de
făcut atâtea haine. Dacă se rupea un rând de haine, trebuia să facă
biata femeie un alt rând de ţoale. După o vreme, a început lumea din
sat să nu-şi mai facă singuri haine, erau multe de cumpărat. Dar nu
prea erau bani.
Trai greu
Evreii şi nemţii aveau haine şi încălţăminte bună, de piele: ghete,
cizme. Iar huţulii umblau cum puteau, cu “ştuţi”, un fel de obiele
înalte de stofă de suman, iar ca încălţări umblau mai mult în opinci,
sau desculţi, de cum se topea zăpada şi până toamnă târziu, şi pe
câmp, şi peste cioatele din pădure. Cum era atunci şi cum am ajuns
acum - într-o zi am vrut să trec desculţă un pic prin ogradă şi mi-a fost
tare greu, mă înţepau pietricelele şi iarba.
- Mai ziceţi cum era atunci, umblaţi vara la zmeură?
- Nu, nu umbla lumea la zmeură, decât pentru mâncare, nimeni
nu colecta zmeură.
- Dar la afine umblaţi?
- Da, mai umblam, dar pentru noi. M-am dus odată cu Ileana,
sora mea, la fragi. Strângeam câte o căldăruşă de fragi, şi le duceam în
Centrul comunei, mai dădeam la schimb pentru făină. Altceva
câştiguri cu fructe nu erau. Atunci, mai degrabă se vindea untul. Sora
mea Hafia a luat vreo două kile de unt şi s-a dus la unul Freidner,
evreu, să dea unt pentru făină. Hafia vroia şapte kile de făină în
schimb, iar evreul dădea doar cinci kile. Şi nu vroia evreul să mai
pună două kile de făină în niciun chip. Iar Hafia a zis: “Dacă-i pe aşa,
nu mai dau nimic!”. A pus bucata mare de unt în traistă. Iar evreul
zice: “Tu ce crezi, că eu nu am unt? “. Şi-a dus-o în casa cealaltă, şiacolo i-a arătat cât unt are. “Am cât e hăul!” zice el. Şi s-a întors Hafia
acasă cu untul nevândut. Mâncam unt cu barabule, adică cartofi,
mâncam ce aveam.
- Da’ poate evreul vindea undeva untul?
- Da, dădea la export, evreii aveau relaţii foarte multe.
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- Dar nu se strica untul?
- Nu, nu se strica! Untul tare, gras, nu se strică repede. Nu aveau
frigidere, sau chimicale, totul era natural. Nici măcar nu sărau untul.
De minune, chiar vara, untul nu se strica repede. Era uscat, fără zăr, se
păstra bine.
- Dar brânză era?
- Avea lumea brânză câtă-i lumea. Aveau oamenii oi, aveau vaci,
aveau de unde să facă brânză. De la oi mai aveau ciorapi de lână.
Torceau lâna, făceau stofă, surtuce. Din piei făceau cojoace. Trăiau
bine, după obiceiurile de atunci. Şi mai cultivau cânepa şi in, ţeseau
pânze. Pantaloni de cânepa erau mai tari, dar oamenii erau învăţaţi să
poarte aşa cum erau, nu se plângea nimeni, când avea.
- Dar in aveau?
- Cultivau şi in. Fiecare femeie, toamna, avea de lucru la in şi
cânepă. Era zgomot în jurul caselor, ca la război, de la mieliţele puse
în funcţiune la fiecare casă. După ce se terminau de strâns cartofi, la
fiecare casă erau zgomote de mieliţe. Era aşa o muncă cu mieliţatul,
peste tot în sat.
- Dar cânepă?
- După ce mieliţau cânepa, făceau fuioare, începeau să le toarcă.
Fiecare fetiţă trebuia să ia seama cum se muncea la tors şi ţesut. Şi ea
trebuia să facă la fel când se făcea mare, să ştie cu ce trebuia să se
îmbrace oamenii din case, ca altfel umblau despuiaţi. Nicidecum nu
era ca acum, să fie plin de haine de cumpărat.
- Dar nu se rupeau des acele haine?
- Nu ştiu de ce, atunci se rupeau tare repede hainele făcute în
casă. Acum hainele ţin mult, dar atunci se rupeau foarte uşor. Catrinţe,
iţari, cămăşi, se rupeau una două, ba ici, ba colo.
- Poate că acum nu se mai munceşte atâta, lumea stă la
telecomandă, la televizor, ce-o să se rupă?
- Nu asta era! Acum, nu ştiu de ce, cămăşile de bumbac ţin mult,
iar atunci doar vedeai, cămaşa era deja ruptă. Parcă-s mai rezistente
hainele acum, nu le poţi rupe aşa de repede. Iar atunci vedeai unadouă că hainele s-au şi rupt, ba pe coate, ba pe spinare, ba pe fund.
Mereu tot cârpeau şi cârpeau femeile.
- Dar dacă o fată nu putea să înveţe să ţese, să coase?
- Era musai toate fetele să ştie munca asta, nu se putea altfel!
Dacă nu puteau ţese, mai umblau unele ca simbriaşe, pe la bogaţi,
munceau pentru hăinuţe şi mâncare.
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- Dar dacă o mamă avea vreo cinci, şase copii, trebuia să facă
haine pentru toţi?…
- Trebuia. Dar mulţi copii umblau aproape despuiaţi, înveliţi cu
te miri ce. Chiar şi noi aveam un singur rând de haine.
Cerşetoare
Ţin minte ceva comic, odată mama ne-a dezbrăcat pe noi, fete, a
pus hainele în ciubăr, la înmuiat. Se uscau hainele spălate tare greu,
erau mai groase, de lână. Şi s-a dus mama să aducă apă de undeva mai
de departe de casă. Noi, fete mici de cinci, şase ani, Ileana, Hafia şi cu
mine, stăteam fără haine în casă. Parcă eram făcute, tocmai atunci
intră în casă o babă cerşetoare, şi ne văzu despuiate prin odaie. S-a
supărat, a luat o mătură de cetină şi ne-a bătut, zicând: “E frumos? De
ce staţi dezbrăcate în casă!” Dar mama a auzit că fetele ţipă în casă, a
venit repede să vadă de ce ţipă copilele. A văzut pe baba că bătea cu
mătura fetele. A certat-o şi-a izgonit-o din casă. De fapt, baba a rămas
nedumerită, de ce stau copilele dezbrăcate în casă. Iar fetelor nu le
mergea rău în casă fără haine pe ele, stăteau pe laviţe sau pe cuptor,
până se spălau şi se uscau hainele. Dar, cum adică, să bată baba copiii
în casa străină! Vezi Doamne, dar ea la cerşit umbla!
- Erau mulţi care umblau la cerşit pe la case pe-atunci?
- Umblau mulţi, mulţi de tot. Era unul “poleac”, care umbla cu o
cofiţă. Şi-i dădea lumea ba lapte acru, ba lapte dulce. Şi mai avea
moşul un săculeţ pentru cartofi, şi un altul pentru făină, sau ce dădeau
oamenii. Mai dădeau şi barabule. Mai veneau unii să cerşească de la
barăci, erau săraci, n-aveau nimic. Erau nişte barăci făcute de fabrica
de cherestea din comună, care a fost demolată şi barăcile au rămas ale
nimănui, au rămas nişte săraci în ele.
- Dar de ce nu munceau săracii aceia?
- Nu mai puteau să muncească! Unii nici nu erau primiţi la lucru,
aşa de prăpădiţi erau. La fabrică erau munci grele, se lucra cu butuci,
ţapine, trebuiau oameni puternici, de ispravă. Nu se lucra atunci ca
acum, mecanic. Trebuiau oameni normali, adică în putere, nu nişte
amărâţi care de-abia se târâiau.
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Evreii din sat
Povestea odată o babă, Moscoviciha, care avea mulţi copii, că
odată omul ei s-a îmbolnăvit şi nu mai putea să meargă la fabrică.
Lucra tatăl copiilor la fabrică, la un evreu, dar n-a mai venit la lucru
de vreo trei zile. Evreul, când a văzut că muncitorul lui lipseşte, i-a
venit în minte să se ducă să vadă ce e cu muncitorul. L-a găsit zăcând
pe pat. “Ce-i cu tine?” “Bolnav”. Se uită evreul prin cameră şi nu vede
nimic de mâncare, nici pe masă, nici prin oale. S-a dus acasă la el,
apoi s-a întors, aducând făină, brânză, un kil de ulei. A făcut o
mămăligă şi-i dă bolnavului de mâncare: “Ia, mănâncă!”. A văzut bine
evreul că omul acela de foamete nu putea să se ridice din pat. A doua
zi, muncitorul s-a sculat de dimineaţă şi-a plecat la muncă, la fabrică.
La evrei era bine de mâncare. Ei nu mâncau precum ai noştri,
slănini şi grăsimi. Ei aveau program la mese. Ştiu că erau mai multe
femei care trebuiau să nască odată cu mine, acasă cum era atunci.
După naştere, un soţ de-al nostru, huţul, aducea ţuică, cârnaţi, ce
credea el că-i mai bun, ca femeia să mănânce mult, să prindă putere.
Femeia, a patru sau a cincia zi, începea să capete călduri. Dar la evrei,
nu era aşa. Femeile lor lăuze mâncau compot, ceai, timp de vreo două
– trei zile. M-am luat şi eu după moda evreiască, am mâncat ca ele, iar
într-a cincia zi eram deja sănătoasă, puteam să lucrez prin casă. Pe
când femeile huţule, după ce beau ţuică şi mâncau mult, se simţeau
bine, organismul fiind amorţit, nu durea nimic, lor li se părea că sunt
aşa puternice, râdeau prosteşte, habar n-aveau! Iar pe mine mă durea
aşa de tare primele două zile. Dar a patra, a cincia zi, eu eram bine de
tot, nu mai aveam febră, iar pe ele de-abia atunci începea să le doară şi
să aibă febră. Evreicele erau deştepte, după naştere nu mâncau orice,
câte un ceai, compot, ceva supă slabă.
- Spune-mi, oamenii noştri iubeau pe evrei?
- Oamenii noştri? Ei pe lângă evrei trăiau! Evreii aveau de lucru,
aveau alimente, aveau bani, aveau de toate. Ei erau patroni, cum s-ar
zice. De regulă, erau oameni cinstiţi, nu erau dinr-aceia să munceşti
fără bani la ei. Şi mai era o treabă atunci, când un om nu avea bani,
venea la evreu, cerea bani. Evreul avea mereu bani, dădea cu
împrumut bani şi făină, tot ce vroia omul. Dar scria într-un caiet de
datorii. Unii luau atât de mult pe datorie de la evrei, că se făcea datoria
cât o avere.
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Cu ai noştri bogătaşi era altfel. Spunea unul Loba, care venea pe
la Balahura, cel cu un magazin. Evreii deja plecaseră. Întră Loba la
Balahura, şi întreabă dacă poate să primească cu împrumut nişte făină.
Baba Balahura zice: da îţi dau, dar data viitoare n-o să mai am de unde
să-ţi dau, dacă nu-mi aduci datoria înapoi. Şi i-a dat o desagă de făină,
aşa se dădea atunci, cu desaga. A plecat moşul Loba, însă, după o
vreme, când s-a terminat făina din desagă, vine din nou să împrumute
făină de la Balahura. Dar baba îi zice: “Nu, nu pot să vă dau, că eu
chiar acum mă duc după marfă, şi nu am bani cu ce să plătesc marfa”.
Deci ai noştri nu dădeau pe datorie, dar evreii dădeau.
- În Moldoviţa erau doar nemţii, evreii şi huţulii. Români nu
erau?
- Erau puţini români. Mai erau unii veniţi la şcoală, încă de pe
vremea Austriei.
- Şi ce mai ştii, mătuşă?
- Lasă-mă, să-mi amintesc alte cele până mâine dimineaţa!
- Mulţumesc, mătuşa Marica! Va fi o poveste foarte interesantă
din câte mi-ai povestit!
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Oricum ai da-o, tot la amintirile
de război ajungem
De vorbă cu mătuşa Marica Moroşan

Joaca de-a fumatul
Dimineaţa reluăm conversaţia cu mătuşa Marica. Începe ea să-şi
depene amintirile tinereţii:
- Eram copii mici, tata avea tutun şi fuma, iar eu şi cu o fată,
Parasca a lui Odochia, umblam pe drumuri şi strângeam capete de ţigări, aruncate de nişte cărăuşi. Noi, fetele, mergeam o bucată de drum,
strângeam capete, apoi mergeam şi făceam din nişte hârtii ţigarete şi
fumam…
- Cum, mata fumai când erai copil?
- Da, fumam. Noi, copiii, învăţam să fumăm. Dar, odată am plecat după cârlani, cineva a adus un pachet nou de tutun pentru tata, iar
noi ne-am “lipit” şi de tutunul lui tata. Când tata dă să ia tutunul, vede
pachetul început; şi întreabă: “Cine a fumat de aici?”. Ne-a adunat pe
toţi copii, pe mine, Hafia, Ileana, Mihailo. Tata fuma, dar ferească
sfântul să prindă copiii că fumează. A început să ne întrebe şi să ne
ameninţe, cine a fumat. Eu, plângând: “Eu nu, eu nu”. Mihailo la fel,
Hafia la fel. Apoi a început tata să scoată cureaua şi să ne bată, ca să
recunoaştem. Cel mai mult l-a bătut pe Mihailo, cică el a fumat. Nici
până azi fratele Mihailo nu ştie că eu am fost aceea care am deschis
pachetul de tutun. Iar bietul Mihailo a căpătat aşa o bătaie straşnică!
De aceea, eu nu cred copiii, căci ei sunt în stare să mintă, chiar şi
bătuţi. Tata nici nu credea că eu am fumat, copil aşa mic. După aceea
n-am mai fumat până în ziua de azi. Erau unii copii prin vecini care
fumau de mici, la rând cu oamenii mari, şi mulţi au murit de tineri, de
cancer. Apoi a venit războiul şi nu prea era tutun. Oamenii semănau
nişte “verzituri” care se uscau şi ţineau loc de tutun. În timpul războiului nu era tutun, ori n-avea cine să cultive, să se ocupe de ţigări. Sau
venea tutunul de undeva de departe, din America. Contrabanda cu ţigări a fost şi o să mai fie…
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Ţiganii
- Dar spune-mi mătuşă, ţigani erau pe atunci?
- Atunci ţiganii veneau doar cu corturi, nu aveau case.
- Lucrau la fabrică?
- Nu, ţiganii n-au lucrat niciodată la fabrică…
- Dar de ce atâţia ţigani în Moldoviţa?
- Asta a fost mult mai târziu, în timpul comuniştilor, i-au strâns
de undeva de prin ţară şi i-au dat la fabrica de cherestea din Moldoviţa.
- Ştiu că erau mulţi care se numeau Ciornei…
- Nu, cei cu numele de Ciornei nu sunt ţigani. Ţiganii erau doar
cei care umblau cu corturile.
- Furau?
- Nu, nu furau. Ei umblau cu oale, cu cazane. Cu asta se ocupau.
Veneau şi stăteau câte două săptămâni. Umblau pe la case cu cazane,
dar nu furau.
Hoţii
- Dar atunci cine fura în Moldoviţa?
- Ai noştri furau. Huţulii. Erau unii proşti, buni doar pentru meseria asta, de furat. Erau unii, Voloşiniuci, care au jefuit-o pe Aniţa lui
Comoriţan. Soţul ei avea haine multe, din Bacău, din armată. A murit
şi i-au rămas haine multe, pe care Aniţa le ţinea în cufere. Erau haine
multe, căci şi ea a tot făcut. Avea pânză multă, cămăşi cusute cu model. Erau vremuri de tifos, Aniţa zăcea. Avea acolo o cameră întreagă,
şi încă una neterminată. Hoţii au venit noaptea, au uns cu noroi geamurile, ca să nu se audă când sparg geamul. Aşa au făcut şi când l-au
jefuit pe tata, tot aşa au uns geamurile cu noroi. La Aniţa, au intrat în
casă, au luat vreo trei cămăşi ai lui Vasile - soţul lui Aniţa - izmene,
un surtuc, au luat ciorapi, pantofi. Au mai luat un “buţ” de unt, nişte
făină de grâu, vreo 5 kg. Eu chiar slujeam la Aniţa. Dimineaţa, mă
scol încă devreme, mă duc să scot cartofi, să-i fierb, să dau de mâncare la găini. Dau să intru pe cealaltă uşă. Intru în camera aceea şi mam cutremurat. Doar am apucat să strig: “Uino!”, adică “Tanti!”. Când
mă uit mai bine, în camera aceea totul era împrăştiat, şi când am văzut
şi geamul spart, mi s-a luat răsuflarea. S-a sculat Aniţa din pat, aşa
bolnavă cum era, a văzut dezastrul. Bombănind, a început să strângă
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ce era pe jos, şi s-a dus să denunţe la poliţie. S-a găsit repede hoţul.
Voloşeniuc, hoţul, a început chiar să poarte sumanul. A început să
poarte şi cămaşa, şi chiar izmenele. Untul şi făina au mâncat-o. Au
luat şi cizmele şi s-au dus la Ciornohuz, cizmarul, să le transforme în
ghete. Au tăiat partea de sus. Dar Ciornohuz auzise de furtul de la
Aniţa şi că ea a umblat să anunţe cazul la poliţie. Deci Ciornohuz ştia
deja care-i treaba. L-a chemat pe Voloşiniuc la probe la cizme, dar a
chemat-o şi pe Aniţa în acelaşi timp. Aniţa a recunoscut imediat cizmele.
- Astea-s cizmele mele!
Apoi au chemat pe furiş pe poliţist, care a venit, au făcut dosar şi
l-au chemat la judecată. Atunci erau comisii de judecată. Aniţa a mai
recuperat din obiectele furate. La judecată au întrebat-o:
- Ce vrei despăgubire de la omul ăsta pentru hainele nerecuperate?
Aniţa s-a gândit ce s-a gândit apoi a zis:
- Ei, ce să-i fac? Îi fac cadou ce n-am mai recuperat.
Judecătorul, văzând asta, zise:
- Uite ce femeie bună, te iartă!
La care hoţul răspunde, cu spăşire:
- Scumpă Aniţa, îţi mulţumesc din suflet pentru bunătatea ta. O
să vin să cosesc la dumneavoastră…
Iar Aniţa surâde şi zice:
- Nu-mi trebuie în veci aşa cosaş!
Palaghian
Apoi a mai fost un episod când l-au jefuit pe tatăl meu, la magazinul pe care-l avea într-o vreme.
Era unul Palaghian, poate îl ştii.
Tata a scos banii de la bancă şi urma să meargă a doua zi după
marfă. Iar Mihailo al nostru urma să vină în zori de zi de-acasă cu
căruţa cu cai, să aducă marfa de la Humor. Tata numărase toţi banii, ia aşezat într-un portofel nou cumpărat, a pus portofelul pe masă şi s-a
culcat. Acolo, în magazin, era un cuptor bătrânesc, mare, unde se
cocea şi pâine, dar se putea dormi după cuptor. Axenia, sora mea mai
mare, dormea după cuptor. Erau mai multe camere, aveau şi uşi duble
împotriva hoţilor. Şi a venit hoţul noaptea, a uns geamul cu noroi, a
spart geamul, a intrat în camera cu banii, a luat banii, apoi a intrat şi în
42

Viorel Darie

camera unde era magazinul, să caute nu ştiu ce. Şi-a aprins acolo o
lumânare, să vadă mai bine.
Mihailo al nostru era un băiat harnic, şi cam după ora două noaptea a şi apărut de-acasă cu caii lângă magazinul de la Hangeriuciha.
Vasile, fratele mai mic al nostru, s-a trezit şi el, cică vrea şi el să
meargă la Humor. Mihailo l-a luat cu el. Vasile era copil mic.
În timpul acesta, hoţul încă era în magazin, cotrobăia după lucruri. Vasile, copilul, a sărit din căruţă şi a început să bată la uşa magazinului, să-i deschidă cei care dormeau înăuntru. Hoţul, prins în
magazin, văzând că au venit ai casei, s-a speriat, a început să fugă.
Axenia, sora mea care dormea după cuptor, a auzit mişcarea, şi-a dat
seama imediat că sunt hoţii în magazin şi-a strigat:
- Sculaţi! Tată, scoală! Sunt hoţi în magazin!
Hoţul s-a bufnit în geam, a sărit afară, unde pe drum era Mihailo,
cu căruţa. Axenia, fată ageră, la recunoscut pe hoţ, a strigat:
- E Palaghian! L-am recunoscut, e Palaghian!
Iar hoţul, pe drum la vale, s-a topit.
Cu ce să mai meargă tata la cumpărături în Humor? Erau şase mii
de lei, bani mulţi pentru vremea aceea. Cu ce să mai meargă dacă
banii au dispărut! Aşa că s-a dus la poliţie.
Palaghian avea ordin de încorporare în armată, peste trei zile. De
aceea s-a dus la un tâmplar, unul Droşca, să-i facă acesta un “cufăr”,
adică un fel de valiză de lemn pentru armată.
Tata şi-a dat seama că e Palaghian acela, mai ales după ce l-a
recunoscut Axenia. A aflat că Palaghian o să vină să-şi ia valiza.
Tata îi zice lui Droşcă:
- Noi bănuim că Palaghian a furat banii, ce să facem?
- Uite ce puteţi face: Chemaţi un poliţian, îl ascundem în casă la
mine, şi aşteptaţi aici la mine până vine Palaghian, să-şi ia cufărul, şi
astfel puneţi mâna pe el!
A stat tata şi Mihailo ascunşi într-o cameră la Droşca şi se uitau
când vine Palaghian, să-şi ia cufărul. Îl văd, iată vine, aleargă pe
prund, trece râul, şi vine la Droşca. Cum a intrat la Droşca, poliţistul
ascuns în casă a şi ieşit din camera unde era ascuns, a pus mâna pe
Palaghian, şi-a strigat: “În numele legii te arestez!”.
L-au luat la cercetări pe Palaghian, iar hoţul tot învârtea, nu, nu,
nu, ba ici, ba colea. Înainte de asta, Palaghian luase portofelul cu banii
şi l-a ascuns sub o claie de fân. După trei, patru zile trebuia să meargă
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la armată. Banii i-au găsit poliţiştii sub claia de fân. O parte din bani.
A urmat un proces, care s-a tot amânat, băiatul era în armată, şi-aşa
trecuse vremea, a venit stabilizarea, s-a uitat procesul.
- Văd că se fura mult pe vremea aceea. De ce se fura atunci?
- Unii erau foarte năcăjiţi. Alţii erau golani, nu vroiau să
muncească!
Frizerii
- Mătuşă, ia spune-mi cum se tundea lumea pe atunci? Cine anume tundea?
- Se umbla mai mult cu plete! Umblau băieţii cu plete, dar şi oamenii mari, şi moşnegii! Îmi amintesc, bunicul meu era cu plete, şi
tatăl meu la fel. La fel şi bunicul vostru. Când şi când, mai scurtau
pletele. Unii îşi lăsau şi barbă, umblau cu bărbi negre, sau albe la cei
bătrâni. Dar pare-mi-se că mai erau unii care se bărbăreau. Erau nişte
evrei, care ştiau să bărbărească. Mai erau şi nemţi pricepuţi la asta.
Dentiştii
- Dar cu dinţii cum era? Cine punea dinţi?
- Rar îşi punea cineva dinţi. Însă în vremurile acelea, dinţii rezistau mult mai bine ca în ziua de azi, deşi nu erau atâtea periuţe de dinţi
şi paste de dinţi. Mulţi mureau cu dinţi mulţi în gură. Uite, moşul
Himiec a murit cu dinţi la 93 de ani. A venit moşul de 90 de ani la
biserică, şi-l întreb: “ce mai faceţi?” “Ei, zice el, ce să fac, la vârsta
mea au început să mă cam doară dinţii”. Oamenii erau viguroşi până
la anii înaintaţi.
- Înseamnă că nu erau atâtea dulciuri…
- Da, nu erau dulciuri, şi nici nu erau atât de chimizate alimentele, ca în ziua de azi. Majoritatea oamenilor mureau cu dantura
completă. Dar au fost şi dentişti, ştiu că mama mea umbla la dentişti,
să mai calmeze unele dureri, să mai scoată pe cei stricaţi. Nu era
atunci să pună dinţi noi. Dar, multă lume îşi rezolva singură
problemele cu dinţii. Când se clătina o măsea, o lega cu aţă şi trăgea
până scotea dintele, sau măseaua!
- Deci nu ştia lumea prea multe de aranjarea danturii…
- Nu prea. Lumea simplă nu se trata la dentişti. Poate doar nişte
nemţi, sau evrei, cei cu bani mulţi. Ceilalţi se descurcau cum puteau,
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mai sufereau, mai îşi făceau ceaiuri calmante. Când se clătina vreo
măsea, o scoteau cu aţa, cu propriile mâini.
- Şi din ce îşi puneau dinţi?
- Eu ştiu? Nu era ca acum. Îşi puneau dinţi de metal, de argint, de
aur, sau poleite cu aur. Cine-şi permitea. În niciun caz dinţi de plastic,
nu era pe atunci plastic.
Grenada
- Hai să ne întoarcem la cele ale pădurii. Cum era cu pădurea,
pădurarii? Erau pădurari mai mulţi ca acum?
- Toate cantoanele care sunt acum, erau şi atunci. Era un pădurar
neamţ, Scheffer, acolo unde era Nicolau. Apoi mai era unul Şijiac,
unde era Bodnărescu. Iar mai sus, unde era Nicolaica, mai era unul
neamţ, am uitat cum îi zicea…
- Şi cum erau pădurarii atunci, mai stricţi ca acum? Păzeau mai
bine să nu ia lumea lemn din pădure?
- A, pe atunci nu era aşa de strict cu lemnul de pădure, fiecare se
înţelegea cu pădurarii, îşi lua lemn cât îi trebuia. Pădurarii erau peste
păduri, dar peste vânat erau alţii, paznici de vânătoare. Atunci oamenii
aveau arme, la rând, mai umblau la braconaj prin păduri, deşi nu
aveau voie. Erau multe arme rămase de după război, după
demobilizarea armatei române. Au rămas arme prin sate, unii şi-au
făcut colecţii. Chiar şi noi aveam două arme în casă, dar nu le
foloseam, n-avea cine umbla cu ele, tata a murit, Mihailo, fratele mai
mare, era plecat la război împotriva Germaniei, în Vest. Arme erau
peste tot în sat, chiar şi nemţii când fugeau, aruncau armele în plus,
mulţi dintre ei mureau în lupte. Erau zone unde se dădeau lupte, acolo
rămâneau o mulţime de arme. După o vreme, a venit unul şi a început
să strângă armele. Dar erau unii care chiar nu vroiau să dea înapoi
armele. Când s-a aflat că au arme, au fost chemaţi la poliţie, bătuţi
straşnic, să spună unde-s armele. Cu toate astea, în sat mai erau multe
arme, iar unii umblau pe furiş la braconaj prin păduri.
În timpul războiului, cum umblam noi cu vitele, nemţii umblau în
recunoaştere, în Râul Mic, undeva până la locul numit “Zaxâd”.
Acolo, undeva la “11” cum ziceam noi, neamţul care umbla în
recunoaştere, purta o grenadă la veston, pe un nasture, o grenadă ceva
sub formă de ou, mai mare, care a ros aţa de la nasture şi-a căzut pe
jos. Şi mergând noi, fetele, cu vacile, eu cu Vasilena a lui Fercalencin
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şi încă vreo două, găsim acea grenadă pe drum. Era ca o pară, exact ca
o pară! Văzând grenada, o ridicăm de jos, iar un băiat, Dumitru
Hremaliuc, ne zice: “Ia daţi-mi încoace grenada”. Şi aşa am umblat
noi toată ziua cu acea grenadă, cu vitele, la dus şi la întors. Noi copiii
nu ştiam ce-i aia o grenadă. Doar că nu am încercat s-o desfacem.
Seara, Dumitru Hremaliuc vine cu grenada acasă la noi şi o dă copiilor
să se joace. Când îl vede tata cu aşa ceva, strigă speriat: Dar asta-i
grenadă! Dacă explodează ne omoară pe toţi în casă. Şi-a luat grenada
de la Dumitru, şi-a ascuns-o, s-o predea la poliţie.
Dezertorii
Erau atunci arme şi grenade prin sat de nu mai ştiai de capătul
lor. Nimeni nu întreba nimic. Peste tot erau grenade aruncate. Că
doară o armată întreagă tocmai s-a dezarmat.
- Văd, mătuşă, că multe s-au întâmplat în vremurile acelea…
- Da, multe au fost. A, stai, c-am uitat să termin povestea aceea
cum l-am predat pe neamţul acela la ruşi…
- Da, spune-mi cum a fost…
- Era un ostaş în armata nemţilor, de fapt un austriac, care n-a
vrut să se mai lupte pe front, şi i-a venit în minte să se predea la ruşi.
A fugit din armata nemţilor şi acuma îl ţineam ascuns undeva într-o
stână pe la Bangheria, care era stâna noastră. L-am ţinut acolo o vreme, dar a început să se cam audă prin sat că ţinem ascuns un dezertor
neamţ şi-au aflat şi ruşii, care deja ocupaseră satul Demacuşa. Acolo,
undeva pe la “Ştuba”, am ieşit din pădure la drum şi mergeam. Iar
ruşii erau undeva acolo unde este acum casa lui Ivan Chiraş. Pe drum
era un tun rusesc şi un soldat lângă tun. Erau mai mulţi ruşi pe la casele oamenilor, dar la tun era unul singur. Eu mergeam pe drum înainte, şi pe la porţi erau vreo trei babe care glumeau cu soldatul rus de
lângă tun, vorbeau cu el ruseşte, spuneau şotii. Eu mergeam pe drum
cu neamţul dezertor, care mă urma. Până am ajuns la o casă unde erau
nişte ruşi, vreo doi dintre ei au ieşit în drum, şi l-am predat pe neamţ.
Dar ruşii ştiau deja de dezertor neamţ, li s-a spus că noi ţinem un
neamţ ascuns. Unul din ruşi a strigat energic: “Perevodcic! Translator!” A ieşit un soldat rus, l-au luat pe neamţ, şi l-a dus într-o casă,
pe unde trăia Ciuverca. Acolo se adunase o mulţime de băieţi de-ai
noştri, foarte curioşi: Şuleapca, unul a lui Hremaliuc şi mai erau alţii.
Stăteau pe lângă ruşi. Copiii, băieţii, aveau trecere peste tot, ruşii se
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bucurau de prezenţa băieţilor, care vorbeau şi o limbă cunoscută.
Nimeni nu oprea copiii. Noi eram curioşi să vedem ce-i cu neamţul
predat. După o vreme noi întrebăm pe ruşi: “Ce-aţi făcut cu neamţul
pe care vi l-am predat?” De cum l-au preluat, i-au dat să mănânce, i-au
aşternut pe pat, să doarmă. A doua zi, l-au luat şi l-au dus la
Moldoviţa, la Comandament, l-au predat acolo. După aceea i-am mai
întrebat pe ruşi de soarta neamţului nostru. Nemţii chiar omorau
prizonierii, dar ruşii nu, îi cruţau. A! Dar să vezi, au fugit din armată şi
doi soldaţi ruşi. De fapt, aceia erau voluntari în armata rusă, s-au dus
de copii în armată la nemţi, când nemţii erau în Rusia. Unul avea 18
ani, celălalt 17.
- Dar de ce au fugit, de unde şi încotro au fugit?
- Ei au fugit odată de la ruşi şi s-au angajat la armata la nemţi.
Dar, după o vreme, s-au lămurit ce-i cu nemţii, nu vroiau să mai lupte,
au fugit şi s-au ascuns. Nişte fete de la Fercal i-au găsit şi i-au ascuns
şi mai bine pe la case, unul la Fercal, altul la Gheorghe Comoriţan, în
pod. Apoi şi-au dat seama că nu pot să-i ascundă în case, i-au dus şi iau ascuns undeva în pădure, îi duceau mâncare acolo. Când au plecat
nemţii, Gheorghe Comoriţan i-a luat pe fugarii ruşi şi i-a dus la
Comandamentul rusesc, care era undeva în casele lui Zarughevici.
Acolo aveau ruşii o reşedinţă mai mare. Fetele, cele care i-au găsit pe
ruşii fugari, curioase, s-au mai dus să vadă ce-i cu ei. Mai marii
ruşilor, pe neamţ l-au înţeles, nu l-au executat, că nici măcar nu era
neamţ din Germania, era din Austria, ţara ocupată de nemţi în 1937.
Pe când soarta celor doi băieţi ruşi era şi mai gravă: de ce trebuia ei să
se angajeze în armata germană, să lupte împotriva ţării lor! Deci soarta
acestora era să fie împuşcaţi. Dar după aceea a venit ordin să nu-i mai
împuşte nici pe ei, s-a ţinut cont că ei s-au înrolat în armata germană
prea de copii, cu mintea nu prea coaptă. Iar pe neamţ, desigur, l-au
luat în Rusia, cine ştie ce soartă a avut după aceea. Şi totuşi, ruşii au
judecat corect pe dezertorul austriac: ţara lui, ca şi Rusia, a fost
ocupată de nemţi într-o singură zi. La fel şi Danemarca, care a fost
cucerită într-o singură noapte. Când s-a trezit regele danez dimineaţa,
ţara era deja ocupată!
Şi uite aşa, câte războaie s-au stârnit din cauza unui Hitler, care a
vrut să se răzbune pe austrieci, din cauză că el, Hitler, în tinereţe, a
vrut să dea examen la un Institut de arte de la Viena şi nu a fost admis!
Mai bine îl admiteau şi nu aveau loc atâtea războaie şi atrocităţi în
lume!
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Mătuşa Axenia
Viaţă cât o istorie
- Eram şi eu fată tânără, frumoasă, apoi m-am măritat, am născut
zece copii, unii copii au trăit, alţii n-au trăit. Aşa a fost pe atunci, nu
erau medicamente pentru anumite boli, mureau copiii. Nu erau nici
doctori, era după război. Apoi au crescut copiii, i-am purtat la şcoală.
La un moment dat, aveam trei copii la şcoală, departe de casă. Unii
mai aveau bursă. Pe Olga, fata mea cea mai mare, am ţinut-o la liceu
la Sighet, pe băiatul Duţu l-am ţinut la Braşov, la Facultatea de
Silvicultură, iar Tica, fata cea mai mică, făcea liceu aici, în comună.
Apoi a plecat la o şcoală, acolo unde este şi acum, la Lugoj. Tica are
deja o fată măritată, un băiat însurat care are un copil, deci e gospodar,
are maşină. Ei au brutărie, fac pâine în oraş. Acolo, la socru, stau
împreună şi muncesc la brutărie. Trăiesc foarte bine acolo, şi mai vin
şi pe aici de fiecare Sfânta Duminica de Paşte. Ei fac pâine şi
transportă prin sate şi oraşe din zonă. Iar fata lui Tica s-a măritat şi
este acum educatoare la copii. Timpul a trecut, fata lui Tica are deja
un băiat de douăzeci de ani…
- Toate-s bune şi frumoase mătuşă. Deci Tica, cea care e mai
mică decât noi, este acum bunică, iar mata mătuşă eşti străbunică!
- Da, sunt! surâde mătuşa Axenia.
- Da’ ia spune-mi, cum a fost când v-aţi răsturnat cu sania cu
fân?
- A, da, mergeam în urma săniei cu fân, am văzut că sania vroia
să se răstoarne, am încercat să ţin cumpăna cu o furcă, dar fânul nu ma ascultat, a răsturnat sania şi a trecut peste mine. Dar, slavă
Domnului, n-am păţit mare lucru. Ţin minte doar că am fost împinsă
până la loc drept, dar nu mi s-a întâmplat nimic.
- Şi nu ai păţit nimic, nici o fractură?
- Nimic. Acum am schijă de metal în picior, am avut picior rupt,
mult mai târziu, şi am rămas cu schija. Am căzut într-o zi pe uliţă, şi
mi-am rupt piciorul. Mi-au pus schija, şi cu aceia umblu. Nici nu pot
merge prea mult, că mă înţeapă. Când eram mai grasă, - surâd: când a
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fost mătuşa grasă? - era mai uşor, dar acum când am ajuns numai oase
şi piele, schija mă înţeapă, surâde şi mătuşa.
Pisoii mătuşii
- Dar ce-mi plac pisoii ăştia din ograda matale!
- A, ei sunt bucuroşi, ca nişte copii mici, se joacă, se iubesc unul
pe altul…
- Drăgălaşi foc! Iar pisica mare e aşa de mândră cu pisoii ei…
- Pisica nu prea se apropie, căci vede pe cineva străin. Dar mai
îndată vine după pisoi, şi-i alăptează.
- E pisica voastră?
- Da, a noastră. Uite este şi motanul acolo. Mai avem şi doi câini.
Treburile cu pisici erau bune. Dar eu venisem să discut altceva cu
mătuşa Axenia.
Lucru la pădurari
- Spune-mi, mata ai lucrat pe la pădurari?
- Da, am lucrat, în pepiniere, şi la plantaţii de puieţi în parchete.
Am umblat şi la zmeură mult timp. Eram chinuite în copilărie şi după
aceea. Şi iată, zice mătuşa râzând, iată azi încă sunt aici. Am trecut pe
93 de ani. Domnul Cel Sfânt ne ţine în viaţă. Mă rog la Domnul mereu
pentru sănătate, pentru putere, şi Domnul îmi dă.
- La ce pădurar ai lucrat?
- Am lucrat în multe locuri: la Popescu, la Gheniuc care a fost
pădurar, la Grigoraş, care avea canton acolo lângă “Hlena Cerlena”,
unde a fost mai târziu şi pădurarul Cârdei. Erau mai mulţi pădurari, şi
lucram într-o vară la un pădurar, apoi la altul. Lucram pentru bani. La
fetele mele le trebuiau bani, să se îmbrace frumos, iar noi, părinţii,
trebuia să muncim. Când au mai crescut copiii, îi luam cu noi şi
mergeam să facem clăi de fân la Bangheria, la Cozarca, la Procerschi.
Ne ajutau şi copiii, erau mai mari şi veneau cu noi la muncă. Vindeam
fân şi la stat.
- Venea şi Duţu, viitorul inginer silvic, cu voi la fân?
- Nu, Duţu rămânea cu tata acasă. Neculai, soţul meu făcea
“solzi”, adică scândurele, pentru îmbrăcat case pe exterior, iar Duţu îl
ajuta. Fetele mele mai mari mergeau la muncă cu mine. Erau trei fete
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Olga, Tica şi Aurica când încă mai trăia. Biata Aurica, s-a dus la Arad,
a lucrat la o fabrică de textile. Acolo a fost un scurt de lumină
electrică şi au murit trei femei. Au plătit despăgubiri de la fabrică, căci
avea doi băieţi, care au crescut mari acum, însuraţi, au şi copii la
rândul lor. Al treilea dintre băieţii lui Aurica, Radu, cel mai mic, a
venit la noi în sat, trăieşte cu noi, are şi el copii. Unul din copiii lui a
crescut mare, umblă acum cu tir-uri prin toată Europa.
- Mătuşă, atâtea case s-au făcut pe-aici, că nici n-am mai ştiut
care e casa matale!
- He, he! Case s-au făcut multe în jurul nostru. Copiii copiilor tot
fac case…
- Uite, dincolo de casa voastră, pe prundiş, nu era nici o casă.
Acum acolo e înălţată o casă mare, frumoasă, ca o vilă…
- Da, acolo este unul Chiraş din Raşca. Pe locul acela a fost ogor,
dar Chiraş a făcut acolo casă frumoasă. Are şi magazin, mai la drum.
Inevitabil, amintiri de război
- Mătuşă, ia povesteşte-mi ceva din timpul războiului.
- Războiul a fost în anul ’43 pe aici. În ’44 s-a terminat, când a
fost Armistiţiu, când cântau toate aparatele de radio, şi auzeai scandări: “Două zeci şi trei august! Două zeci şi trei august!”. Au trecut pe
la noi şi nemţii, apoi au venit şi-au plecat şi ruşii (moscalii). Nemţii
erau cuminţi, dar ruşii erau răi, furau oi. Oamenii erau nevoiţi să stea
cu oile prin păduri, şi cu vitele. Armata sechestra caii. Erau mulţi cai
ascunşi, dar i-au găsit şi i-au luat. La Dmetro Himiec au luat doi cai,
unul a mai venit, altul n-a mai venit. La unul Vasile Comoriţan au luat
caii şi nu s-a mai întors nici unul. Au murit caii pe front. Calul e ca şi
omul, o grenadă omoară şi pe om şi pe cal.
- Hai să lăsăm războiul. Poate îţi aduci aminte ceva comic, să
povestim în carte…
- Ei, ştiam eu multe, dar le uit, la vârsta mea… Şi nu mai aud
bine. Câteodată aşa surzesc că nu mai aud nimic. Apoi mai revin, e
mai altfel. Ştiam multe comicarii, dar le-am uitat…
- Încearcă să-ţi aminteşti ceva.
- Când erau nemţii, nu se luau de femei. Dar când au venit ruşii,
se agăţau de femei, iar femeile şi fetele se ascundeau. Şi când au ajuns
ruşii la Breaza, îşi băteau jos de femei. Nemţii nu se atingeau de
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femei. Erau oameni cuminţi, civilizaţi. Ruşii erau mârşavi. Luau o
găină, o tăvăleau în noroi, turnau şi aprindeau peste găina benzină, o
pârleau, şi o mâncau. Pe cuvânt. Oriunde prindeau o găina sau o
gâscă, o pârleau imediat cu benzină şi o mâncau aşa. Erau mizerabili
în privinţa asta. Au adus şi ceva bun, au adus DDT, încât au dispărut
din sat ploşniţele, puricii. Mereu râd când îmi aduc aminte de ruşi
când au venit şi ne-au scăpat de ploşniţe şi purici. Şi păduchii au
dispărut în vremea aceea. Aveau o soluţie foarte puternică, ei tot
dădeau cu acele soluţii şi au scăpat casele de paraziţi. Ei nu aveau
răgaz de timp să se spele, ei mai degrabă se ungeau cu acele soluţii şi
nu aveau paraziţi. Foloseau şi ei acele soluţii şi ne-au lăsat şi nouă. Nu
e de râs?
- Interesant. Oare de ce n-au venit mai devreme? Au dispărut
deci păduchii, dar au dispărut şi caii. Asta e de râs!…
- Da, caii şi vitele. Dar mai ales oile. Le plăceau grozav oile. Le
ziceau “baraşca”. Dar nemţii nu luau oile. Nemţii cereau ce aveau
nevoie, lapte, ceva de mâncare. Nemţii erau oameni mai fuduli. Pe
când ruşii, erau mai “tăpălăgoşi”, cum erau unii dintre ai noştri.
(Mătuşa râde). Da, erau ca oamenii de la noi.
Am încheiat discuţia despre război, iar mătuşa mă întreabă:
- Ai fost acasă pe la voi, la casa părintească?
- Nu, încă n-am fost, azi ajung acolo…
Traiul greu, dar tihnit
- Da’ acum cine lucrează fânul acolo pe deal? Am auzit că lucrează un om care a preluat gospodăria părinţilor voştri, mă întreabă
mătuşa.
- Da, este Doruţ, el a preluat gospodăria. Dar anul asta el nu
munceşte acolo, a făcut schimb de fâneţe cu cineva care a primit să
lucreze pe deal, iar el a găsit de făcut fân undeva la vale, mai aproape
de casă.
- Acum este pământ de cumpărat destul, dar se cer bani mulţi,
cine are atâţia bani să cumpere. Este unul Comoriţan care are o livadă
aşa de frumoasă, sus pe deal, la Parţel, dar cere mult, şi nu se
înghesuie nimeni să cumpere, cine are atâţia bani!
- Poate e teren bun de construcţie.
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- Nu, acolo pe deal e doar o livadă bună pentru fân. Dar mai ştii,
multe se întâmplă în lume. Vorbeşte lumea că o să vină acei refugiaţi
cărora le-a luat puhoiul casa, să-i plaseze în case nelocuite. Bieţii
sinistraţi, i-au acoperit apele casele, nu mai au unde locui. Când o săşi construiască alte case? Era idee să vină ei şi să locuiască în acele
case goale de pe munte, să stea acolo…
- Şi din ce-o să trăiască?
- Eu ştiu din ce? O să li se dea o vreme nişte ajutoare, până li se
vor construi alte case.
- Dar aici nu prea este de muncă în comună.
- Da, aici la noi nici ai noştri nu au de lucru, încât ai noştri caută
de lucru în alte ţări. Chiar la noi în casă, soţia lui Radu nu lucrează în
Italia? Se duce la muncă în Italia, câştigă bani. Aşa au construit un
grajd, acum vrem să acoperim casa cu tablă. Acolo unde vor să pună
grajd, a fost un bordei şi l-au reconstruit. Dar ştii ce? Tabla aceea nouă
pe casă pocneşte în timpul zilei când e căldura mare. Azi a pocnit tare,
am crezut că cine ştie ce s-a întâmplat, de parcă ar fi tras cineva cu
puşca. Plesneşte de căldură mare. Aşa că, de-acum o să cumpere tablă
bună, şi acoperă cu aceea. Mai câştigă soţia lui Radu, mai câştigă şi
băiatul ei, şi-o să acopere casa, să nu ne plouă în casă.
- Mătuşă, câţi nepoţi ai?
- Oho! Am la nepoţi cât nici ani nu am! Trăiesc toţi nepoţii, nici
unul nu a murit. Nu e ca altădată când mureau copiii. Am numărat
vreo şaisprezece! Am nepoate de la nepoate. Domnul îi păzeşte, dă să
aibă cu ce trăi. Cei mai mici au alocaţii, cei mai mari merg la lucru.
Mai sunt unii care capătă bursă, cei care umblă la şcoală şi învaţă
bine. Copiii mei au învăţat bine, s-au dus la şcoală şi aveau burse. Eu,
în casa mea nu mai am nimic. Totul s-a transformat. Copiii mei trăiesc
departe, şi Olga, şi Duţu, şi Tica. Eu trăiesc cu copii şi nepoţii lui
Radu, fiul lui Aurica, fata mea care a murit. Aşa că eu mă lupt cu
nepoţii, mă sfădesc cu ei, ne batem. - Mătuşa râde -. Ne certăm, dar
aşa, în joacă, ca la casă mare.
- Spune-mi, aici la Moldoviţa, se trăieşte bine? Oare în altă parte
nu s-ar trăi mai bine?
- Da, se trăieşte bine cumva. La Moldoviţa sunt mulţi oameni
veniţi străini de comună. Trăiesc şi ei, chiar bine, că altfel n-ar veni în
comună. Case se fac mai uşor, căci este lemn destul. Dar pentru bani
se duc în alte ţări, să câştige. Mai mult femeile pleacă la muncă, iar
bărbaţii rămân acasă să facă fân. Femeile nu pot munci singure la fân,
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dar în alte ţări pot lucra, căci acolo muncesc mai uşor, au grijă de
femei bătrâne, fac curat în case, îngrijesc copii mici. Aşa câştigă ceva
bani. Unele mai au şi nişte contracte, încât se pot gândi la pensie din
munca aceea. Greu nu muncesc, de spălat spală maşina, bucătăria e
simplă, merg la magazin şi iau pachete gata făcute, doar le pun la
cuptor, apoi spală vase.
- Poate să se îngraşe de aşa muncă “grea”!
- Oha, zice mătuşa râzând. Ai noştri din familie şi graşi! În
familia noastră nimeni nu e gras. Femeile din familie sunt ca nişte
drâmbe.
- Cu sănătatea cum o duceţi?
- Eu? Mulţumesc, bine. Dar Mihailo, fratele meu e mai slab, nu
mai vede de mult. Îl dor şi picioarele. Ce vrei, la 92 de ani ai lui. Iar
eu am 93 de ani. Acum în august am împlinit 93.
- Să vă dea Domnul sănătate!
- Uite, eu nici nu ştiu cum au zburat anii! zice mătuşa cu glas
mirat. Parcă ieri eram fată, alergam pe uliţe, umblam cu caii, mergeam
şi cu oi. Unde s-au ascuns atâţia ani! Unde s-au dus anii? Drept îţi
spun, nici nu erau ani de mari greutăţi. Nu au fost greutăţi multe. Când
erau copii, primeam alocaţii. Mai dădeau şi pâine pe cartele. Mai
dădeau şi făină pe tabel. Aveam vacă, uneori aveam două vaci, mai
aveam şi vreo doi buhai, îi predam la contract, luam bani frumoşi.
Eram mai tineri, puteam să muncim.
Satul de demult
- Altceva ce mai poţi să-mi spui, mătuşă?
- Ar fi multe de tot. Uite, în anii ’50 au apărut remorcile în
comună, la exploatări forestiere. Primii şoferi erau din Vatra
Moldoviţei, nişte Saghini. Unul era Vlad, altul era Vasile. Şi de atunci
tot treceau prin sat remorci, camioane, tractoare. Dar până să apară
remorcile, se umbla cu căruţe şi cu şlaifuri.
- Cum şlaifuri?
- Şlaif este ceva pentru tras buşteni. În faţă avea curciuha, iar
buştenii lungi erau legaţi în urmă, strâns, cu lanţuri multe. Mai băteau
şi cuie, să nu se împrăştie buştenii. Dar s-au dus acele vremuri,
fabricile s-au închis, şi cele ale evreilor, şi chiar cea mare din
Moldoviţa. De aceea oamenii din comună nu mai au de lucru şi caută
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de lucru în alte ţări. S-au dus bieţii oameni în toată lumea, în Grecia,
Spania, Italia, Franţa, Cipru…
- Dar oare cum sunt priviţi ai noştri în alte ţări? Nu sunt priviţi
rău, că le iau locurile de muncă?
- Să ştii că lumea din alte ţări se bucură când vin românii la
muncă. Spunea unul din nepoţii noştri, că a găsit nişte oameni aşa de
primitori, că dacă vine cineva şi n-are unde să doarmă, ei primesc cu
bucurie. Arăţi buletinul, iar ei primesc să dormi. Şi încă te mai
îndrumă unde poţi să mergi să găseşti de lucru. Spre deosebire de
oamenii noştri, aşa de fuduli, egoişti, care nu te-ar primi să dormi în
casă…
*
Joacă mare în curte. Căţelul a apărut de undeva şi vrea să se
joace cu pisoii, care nici nu se sinchisesc de el. Pisica mai veghează pe
aproape, să fie totul în pace. Căţelul deja gâfâie de joacă. Mă fac şi eu
că iau un pisoi şi plec cu el acasă. La care mătuşa Axenia se uită la
mine nedumerită, nu-i prea părea bine să rămână fără unul din pisoi. Îi
înapoiez pisoiul în braţele ei, iar ea îl ia şi-l strânge strâns, cu drag la
piept, dragostea ei!
- Mătuşă, mii de mulţumiri pentru frumoasa povestire!
- Mergi în pace. Domnul să dea sănătate la noi toţi!
Am plecat. Mătuşa Axenia, înaltă, dreaptă ca un general la cei 93
de ani ai ei, rămânea în curte cu pisoiul ei cel drag în braţe. Domnul să
aibă grijă de ea!
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Unchiul Mihailo
Muncit de mic
Al doilea copil al bunicii dinspre mama, cel mai mare băiat al ei,
este unchiul meu Mihailo, cel care era pentru noi întruchiparea
hărniciei, a seriozităţii în muncă. Ţin minte cum într-un an tata s-a
chinuit o săptămână să facă fân pe “pohari”, un teren abrupt, arid,
unde se cosea greu, soarele ardea crunt în miez de vară. Anul următor,
tata nu s-a mai încumetat să cosească singur acea toloacă, aşa că a
vorbit cu unchii Mihailo şi fratele lui mai mic Vasile, să cosească ei.
Cei doi, harnici cosaşi, au dat gata parcela până spre seară, de abia şiau permis un mic răgaz pentru masa de prânz, ori să mai bea nişte apă
rece de la un fir de viroagă din apropiere. A fost o joacă să greblam în
urma cosaşilor şi să terminăm de făcut claia.
Dar unchiul Mihailo era foarte cunoscut ca muncitor în pădure,
cu toporul, sau cu calul. Încă de mic copil a deprins îndeletnicirea de a
umbla cu cai.
Avea casa pe un loc numit “căldăruşa”, vizavi de şcoala din
Demacuşa. Acolo era o movilă destul de arătoasă, ceva ca un gorgan
tătăresc, adică un dâmb înalt pe care ne făcea mare plăcere, nouă,
copiilor, când ieşeam de la şcoală, sa ne suim acolo, să alergăm în
vale. După mai mulţi ani, unchiul a pus un buldozer să sape acel
dâmb, să-l niveleze, făcând acolo un ogor. Dar mie acea movilă de pe
“căldăruşa” a rămas în suflet.
Revedere
Iată, acum, la 92 de ani, unchiul a ajuns cam necăjit, nu vede de
câţiva ani, dar cu sănătatea o mai duce, doar picioarele li s-au înmuiat,
deşi încă umblă drept prin ogradă, pe dibuite, că de văzut nu mai vede
decât slabe urme ca ceva albicios. Aşa deci, intru în ograda unchiului
Mihailo, întru apoi în casa aceea mică din curte, numai bună pentru
bătrâneţe, acolo unde unchiul Mihailo îşi odihneşte veacul. Credeam
că nu mă va recunoaşte, dar el mă recunoscu încă de la primele vorbe,
căci de văzut nu mai vede:
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- A, tu eşti, Viorel? Ai venit pe la mine să mă vezi bătrân şi slab?
- Da, eu sunt unchiule! Nu te uităm, venim să te vedem, măcar în
concediu!
- Frumos din partea ta. Ai venit în concediu deci?
- Da, unchiule, sunt în concediu. Am venit să fac o înregistrare
cu ce ştii mata mai frumos, vreau să scriu o povestire pentru o nouă
carte…
- Dragul meu, dar eu nu mă pricep la cărţi, nu văd nimic…
- Nu-ţi face griji, unchiule, mata doar vorbeşti şi se înregistrează
automat! Uite, să începem să-mi povesteşti de unde au venit străbunii
voştri, de unde au venit bunicii, străbunicii…
- Dacă-i aşa, tatăl meu a fost din Argel, iar mama de aici, din Demacuşa. Tata se numea Cocerhan Leonte, iar mama se numea Izdrob
Ana, numele ei dinainte de a se mărita. Familia Zdrob nu-mi aduc
aminte de unde a venit, bunicii lui Zdrob erau deja din sat, de vremuri
multe. Neamul nostru erau ruteni, şi tata şi mama, nu-mi aduc aminte
să fi venit de undeva din alte părţi. Tatăl meu, Leonte, n-a trăit prea
mulţi ani. De când s-a însurat, a făcut mulţi copii, a fost şi la război,
dar s-a îmbolnăvit de cancer la 48 de ani şi-a murit. Mama a ajuns la
peste 80 de ani.
Viaţa din copilărie
- Unchiule, povesteşte-ne cum a fost la început, când eraţi
copii… pe unde umblaţi, ce făceaţi…
- Copiii precum copiii, era sărăcie atunci. Eu eram mai mereu pe
la stâne, la Rădvan, unde am căpătat noi pământ după primul război.
Era mai greu până am crescut, când am început să mă descurc. Erau şi
fetele, surorile mele, era familie mare în casa noastră. Când am
crescut, am început şi eu să trag, cum se zice, “la plug”, multe treburi
grele ale gospodăriei erau pe seama mea. Apoi m-am însurat, am fost
şi la război în Vest. Am fost la armată grănicer. Apoi am fost pe front,
spre Vest, când România a întors armele împotriva nemţilor. După
război, lucram mult în păduri, mai puţin în gospodărie, nu aveam
pământ aşa de mult. În gospodărie am muncit mai mult la bătrâneţe,
dar până atunci munceam mai mult prin păduri. Lucram şi cu cai, dar
mai mult cu palmele, cu ferestrăul, toporul şi ţapina…
- Spune-ne unchiule cum a fost atunci, căci cei tineri nu mai ştiu
nimic, o să se uite şi tot ce ştii mata…
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- Aşa o fi, dar eu sunt prea bătrân la anii mei, am uitat mai tot.
Mai bine cei tineri să-şi spună din viaţa lor…
- Uite unchiule, mama mea, Ileana, ştia multe, dar mama nu mai
este, cine o să povestească? Spune-mi unchiule, cu pădurarii cum te
împăcai?
- Cu pădurarii n-am avut niciodată treabă, întotdeauna eram cu
toţi în bună pace. Lucram şi la Fondul de Stat, şi la fabrică, şi pe la
oameni. Lucram în tinereţe şi la evrei…
- Spune-mi, cum era atunci când erau evreii?
- Era fain, erau oameni de înţeles. Cine era om ca lumea, fără
ambiţii exagerate, trăia bine oriunde. Omul drept trăia foarte bine. Dar
cine umbla cu învârtişuri, îşi complica singur viaţa. Evreii erau
oameni cinstiţi, nu erau duşmănoşi sau hapsâni, plăteau la timp munca
omului.
- Dar magazinele cum erau, ce se putea cumpăra atunci în
magazine?
- Era la magazine tot ce-ţi doreai. Dacă aveai bani, îţi cumpărai
orice, haine, mâncare, orice-ţi doreai.
- Unchiule, spune-mi ceva comicării de care îţi aduci aminte.
- Scuză-mă, n-am înţeles întrebarea, că sunt aproape surd…
- O poveste spune-ne unchiule…ce povesteau oamenii comic mai
demult…
- La noi se spuneau “baiche”, adică povestiri, snoave. Tatăl meu,
răposatul, povestea multe “baiche”. El citea nişte cărţi cu poveşti, ne
citea şi nouă. Dar erau multe comicării care se povesteau atunci. Dar,
la anii mei, le-am uitat de tot, mi-e greu să-mi amintesc.
- Vezi unchiule, tot ce era comic atunci s-a uitat. Oamenii au
murit, cine o să mai ştie ce poveşti îşi spuneau oamenii odinioară. Că
nu s-a scris nicăieri…
Războiul
- Eu nu mai ţin minte nimic. Eu as putea să vă povestesc mai
mult despre Adevărul lui Dumnezeu, nu “baiche”. Dumnezeu a lucrat
pentru noi, şi încă mai lucrează. Ne cheamă la Adevăr, vrea să fim
credincioşi. Dar noi uităm Adevărul Domnului, şi ne amintim de
vechile poveşti comice. Vorbe uşoare, glume uşoare, uneori ruşinoase.
Astea nu mai sunt pentru noi...
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- Bine unchiule. Hai să mai vorbim de ce era în trecut. Am auzit
că ai trăit în Argel o vreme?
- N-am prea trăit mult în Argel. Casa noastră era aici, în Demacuşa, dincoace de râu.
- Dar cum a fost la război?
- La război? Domnul purta gloanţele! Pot să zic că treceam
printre gloanţe, dar nici unul nu s-a atins de mine. Nici nu mă temeam,
căci nici n-aveam de ce să mă tem. Nici nu ne mai era frică. Era doar o
singură treabă de făcut pe front: Înainte! Când cădea un brand într-un
loc, tu te aruncai repede acolo, căci următoarea ghiulea nu mai cădea
acolo, cădea alături. Când înaintai, simţeai cum aleargă gloanţele de
mitralieră după tine. Dar m-a ferit Dumnezeu, nu s-a atins nici unul de
mine.
- Cine a scăpat, a scăpat!
- De fapt, Domnul poartă gloanţele. Pe cine vrea să-l atingă, va
atinge. Domnul m-a ferit de primejdii oriunde am fost, şi pe front, şi în
pădure, şi pe câmp. Oriunde am fost, am fost ocrotit. Şi mă ocroteşte
şi azi, până la un ceas. De aceea, la cât înţeleg din Scriptură, cu atâta
mă pregătesc. Uneori încerc să spun şi la alţii Adevărul Domnului,
care are nevoie, care vrea să asculte. Cine se îndreaptă la Domnul,
Domnul îl cheamă. Cine nu vrea, cu sila nimeni nu va sluji pe
Domnul. Nimeni nu va fi mântuit cu forţa. Nici mulţimi de oameni nu
se vor mântui, fiecare are grija de mântuirea sa.
Adevărul Domnului
- Dacă ai mai fi tânăr acum, ce ai face?
- Ce să fac? Ce m-ar îndemna Domnul.
- Ai mai putea să trăieşti încă odată ce ai trăit?
- Sunt unele fapte pe care nu le-aş mai face. Acum cunosc
Adevărul lui Dumnezeu şi aş trăi viaţa după îndemnul Său. Nu o viaţă
lumească. Hm! Ce să vă mai povestesc?
- Povesteşte ce doreşti!
- Viaţa mea a fost nu chiar aşa de uşoară. Am trăit în lume, m-am
desfătat în cele lumeşti. Dar după ce am cunoscut cărarea Domnului,
am abandonat multe. În lume drumul e larg, dar spre Domnul drumul
e îngust. Atunci judecam într-un fel, acum judec altfel. Nu mai fac
conform poftelor omeneşti, ci după îndemnul credinţei în Domnul.
Dar câteodată cele rele te mai ispitesc, cum zicea şi apostolul Pavel
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“Când vroiesc să fac bine… nu-l fac, şi râul care nu-l doresc, iaca-l
fac “.
- Mi-ai adus aminte că ai avut nişte viziuni în somn, care te-au
determinat să vii la credinţă.
A, da! Încă nu eram în credinţă, dar să vezi cum a lucrat Domnul
în viaţa mea! M-a rugat tatăl tău adesea să vin la Biserică, să mă
convertesc. Dar eu nu mă puteam decide, nu-mi stătea gândul la
pocăinţă. Dar într-o noapte am visat ceva grozav, ce mi-a rămas în
minte pentru toată viaţa. Am visat cum a coborât de pe cer Noul
Ierusalim, cu Isus Hristos, cu mii de îngeri. Era o lumină şi o slava de
nedescris. Acea vedenie mi-a dat imbold să vin la Biserica Adventistă,
să mă convertesc.
- Minunat lucrează Domnul! Unchiule, te întristează că eşti om în
vârstă?
- Aici mi-ai pus două întrebări. Eu nu cer nici moarte, dar nici
viaţă. Asta e după cât îngăduie Cel de Sus, Conducătorul Veşnic.
Acum cât doreşte El să-mi mai dăruiască zile, o zi, două. Acum nu mă
mai interesează viaţa mea, ci credinţa. Viaţa a fost, mai este un pic, şi
trece. Uite, am ajuns la etatea mea nevăzător. Însă mi-a dat Domnul o
mângâiere pentru mine, cum închid ochii, cum văd iarăşi minunile
acelea cu Ierusalimul cel luminos şi cu slava îngerilor adresată lui
Isus!
- Care este părerea dumitale, viaţa asta a noastră foloseşte la ceva
sau nu?
- Foloseşte, cum să nu! Acum urmăresc să nu calc Legea lui
Dumnezeu. Este lucrul cel mai important. Oameni buni, eu sunt om
bătrân, viaţa mea trece, a trecut chiar. Însă Adevărul este Adevăr. Cine
se încrede în Adevăr, are viaţa veşnică. Sunt două drumuri, şi chiar
mai multe drumuri, dar numai unul duce la Cer!
- Îţi mulţumesc nespus, unchiule, pentru convorbire, pentru
lucrurile frumoase pe care mi le-ai povestit. Domnul să te aibă în paza
Lui!
Între timp, unchiul meu Mihai a părăsit lumea aceasta, păşind în
lumea celor drepţi. Dumnezeu să-l odihnească şi să ne dea putere să
ajungem şi noi acolo!
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Ivan Mnesciuc
Rudele
Ivan Mnesciuc este ginerele unchiului meu, Mihailo, şi are casa
chiar lângă casa socrului său. Ogorul şi-a făcut tocmai pe platforma
rezultată din nivelarea cu buldozerul a dâmbului “căldăruşa”. Fata
mea, Corina, ca şi nepoata Emma, erau prietene bune cu copii lui,
Viorel, Viorica şi Violeta, care veneau toată ziua pe dealul unde este
casa noastră părintească, la Parţel. Se jucau ele prin livadă sau ajutau
la treabă, zburdând în peisaje de munte ca de vis.
Ivan este un om deosebit, este omul căruia-i place foarte mult să
trăiască în linişte, în natură. De aceea el, mai tot timpul, locuieşte la
casa cea veche părintească, la Micodenova, şi vara când este de făcut
fân în poiană, dar şi iarna, când trebuie hrănite vitele cu fânul adunat
din vară. Cei de-ai casei îl tot îndeamnă să coboare, să stea acasă, nu
este nevoie să se chinuie pe vârf de munte. Însă pentru el este greu să
se despartă de frumoasa poiana părintească din Micodenova, unde
primăvara vede fagul înfrunzind şi molidul înmugurind, unde vara
albinele zumzăie la căldura soarelui prin flori aromate şi multicolore,
unde şi toamna se aprinde feeria frunzelor aurii. Şi unde chiar şi iarna
este minunat de frumos, când toate poienile se îmbracă în veşmânt alb
de nea, pe care doar micile dihănii de pădure îndrăznesc sa lase
pufoase urme.
Bun vecin Ivan al nostru, dar trebuie să trag mult de el să-mi povestească din viaţa lui., să avem ceva frumos pentru cartea care vreau
s-o scriu:
- Te rog, Ivan, povesteşte-mi cât mai multe despre părinţii tăi,
strămoşii tăi…
- Nu ştiu de unde şi cum să încep. Tatăl meu se numea Mnesciuc
Nicolae. A venit din Runc, de pe dealuri. Acolo s-a născut, acolo era
familia lui. Au fost în casă la ei patru surori şi doi fraţi. O parte din
familie a trăit în satul Raşca. Poate îl cunoşti pe Vasile Mnesciuc din
Raşca, unchiul meu…
- Dar bunicul tău de unde a provenit?
60

Viorel Darie

- Tot de pe Runc. Acolo au fost locuitori din timpuri foarte vechi.
Aveau pământuri acolo, mai tăiau păduri şi făceau pământ de păşune,
de fân. Se ocupau cu creşterea vitelor, a oilor, asta era ocupaţia lor.
- Tatăl tău a fost la război?
- Da, a fost. A fost în multe locuri, şi în Rusia, în Crimeea. Nu a
fost rănit, l-a ferit Domnul, mantaua lui a fost ca o sită ciuruită de
gloanţe, dar pe el l-a ferit Domnul. Şase ani a fost în armată, peste doi
ani la muncă şi trei ani şi ceva în război. Povestea că a fost cumplit de
greu pe front. A trăit foarte multe situaţii grele, gloanţele şuierau,
branduri cădeau lângă el, dar el sărea din tranşee în tranşee, să-şi
scape viaţa. Erau numai români acolo pe front. Şi-a venit de acolo viu,
sănătos. Nu a fost rănit.
- După ce a venit de pe front, unde şi-a făcut casa?
- Când a venit din război, s-a însurat cu Parasca, şi-a făcut casa la
Micodenova. Au mai cumpărat pământ de la Balabasciuc, poiană şi
pământ. Au fost la noi trei băieţi: Costan, Gheorghe şi Ivan, adică eu.
Toţi trei de la aceiaşi mamă. Costan se numeşte Prindii, dar asta din
cauză că părinţii încă nu erau cununaţi atunci când s-a născut copilul.
- Eu îl iubeam mult pe fratele tău Gheorghe. Era un om aşa de
treabă. Ce s-a întâmplat cu el de-a murit de tânăr?
- Gheorghe era bun la gospodărie, şi îi plăcea să citească, să facă
fotografii. Îi plăcea turismul, să călătorească. A văzut toată România.
Îşi lua bilete în circuit, erau mai ieftine. Dar s-a îmbolnăvit de
gălbinare, icter negru, şi de la aceea a murit. Nu a ştiut să trateze la
timp icterul şi s-a dus, a murit la Câmpulung. Iubea să se ocupe cu
gospodărie, iubea şi apicultura. De asemenea, era priceput să se ocupe
cu pomicultură. A altoit pomii din livadă, şi la Micodenova, şi la
Dalna.
- Lucra la pădurari?
- Da, lucra şi la pădurari, în Ocolul Silvic, la diferite lucrări: la
plantaţii, descopleşiri, marcări. Nu se ducea la tăiat pădurea, nu era de
el.
- Dar de ce nu s-a însurat?
- El trăia la Dalna, era cam departe de sat, nu vroiau fetele să
meargă după el. Trăia în izolare. Apoi s-a îmbolnăvit şi curând a
murit.
- Dar Costan unde a crescut de mic?
- Acolo, la Micodenova, împreună am crescut. Când a avut vreo
şaişpe ani, a fost luat să locuiască la mătuşa noastră Odochia, ca
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întreţinător. Casa aceea a mătuşii, unde trăieşte Costan acum, a fost
construită de nişte fraţi ai mătuşii Odochia. Acei fraţi au murit în
război, amândoi. Unul se numea Costan, celălalt Mihailo.
Eu eram cel mai mic dintre fraţi. Când am mai crescut, mă tot
trimiteau la oi sau vite. Sau tot ce trebuia în gospodărie mă aştepta pe
mine. De albine nu aveam o pasiune deosebită. Fratele meu Gheorghe
era pasionat de apicultură şi de multe altele.
Vesela pădure
- Spune-mi, tu pe unde ai lucrat?
- Numai la Ocolul Silvic, doar acolo. Făceam tot ce-mi dădea
pădurarul de făcut: descopleşiri, marcări, cărări de pădure. Munca în
pădure nu era prea grea, doar iarna era mai greu, când erau zăpezi,
vifor. Picioarele erau ude în încălţări. Mergeam împreună cu pădurarul
la lucrări în pădure. Pădurarul era Bodnarescu Gheorghe. Am lucrat
25 de ani în Ocolul Silvic. Era mai greu să munceşti în pădure, să ai
grijă şi de gospodărie, să creşti copii. M-am căsătorit în ’71, am avut
trei copii. Ne ajutam cum puteam, eu şi soţia, să lucrăm în gospodărie,
să creştem şi copiii. Aceştia au fost destul de deştepţi, cuminţi, au
făcut câte zece clase toţi trei. Asta până au crescut. După aceea,
Violeta, fiica mea, s-a căsătorit în Grecia, Viorica în Runcul, iar
Viorel este cu noi în casă. În Grecia, Violeta are un băiat, plus fata de
la primul soţ din sat. Nu vroiau copiii mei să meargă la şcoală, au
făcut câte zece clase. Viorel a avut o fetiţă, care e mare acum, are
unşpe ani. Trăieşte în Vâlcea.
- De ce nu au plecat copiii la şcoli mari? Nu vroiau?
- Nu au plecat, aveam gospodărie mare, trebuiau să ne ajute. Nici
ei nu prea vroiau să facă şcoală multă.
- Violeta e de-o seamă cu Corina noastră, aşa-i?
- Da, Violeta e cu o lună mai în vârstă decât Corina. Cele două
fete se iubeau foarte mult. Erau tovarăşe bune, umblau pe dealuri,
atunci când venea Corina şi Emanuela în vacanţă pe deal, la bunicul.
Dar ce să mai povestesc?
Despre urşi, mistreţi şi cerbi
- Ei, colea, ceva comic. Dacă scrii ceva care nu e comic sau
foarte interesant, mai bine nu scrii. De exemplu, să povesteşti ceva
despre un urs, sau altă dihanie mare. Dacă te-a speriat...
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- Măi! Stai să-ţi spun. Odată văd că în livadă, la Micodenova,
umblă ceva noaptea. Aprind lanterna, mă duc să vad ce umblă prin
livadă. Când colo, ce era? O ursoaică cu doi ursuleţi. Când am văzut
asta, am început să strig. Ursoaica a lăsat merele, a sărit peste gard şi-a
dispărut în vale, spre Paltinel.
- Poate era aceiaşi ursoaică pe care am văzut-o eu sub Zigrevi,
când mergeam la lucru în parchet, în Raşca. Atunci eram împreună cu
fratele meu Mihai. Ai mai văzut urs de atunci?
- Mai venea câte unul la pomii cu meri din livadă. Noaptea
venea, rupea crengi, mânca mere. Dimineaţa se întorcea înapoi în
pădure. Apoi mai venea iar uneori. Cred ca erau din urşii acei mai
mici, care trăiesc în buruieni.
- Urşii ăştia mici atacă vitele?
- Nu prea. Urşii ăştia “burienari“ veneau la mere, dar nu când
erau merele verzi, aşteptau să se coacă, să fie bune la gust. Iar din pom
nu mâncau orice măr, căutau pe cele dulci. Ca să vezi!
- Dar vulpi ai prins vreodată în jurul casei?
- Nu. Am văzut şi vulpi trecând prin ogor. Am văzut şi mistreţi
cum intră în livadă şi scurmă cartofi. Am văzut şi cerbi sărind în
livadă, să pască din iarbă. Fel de fel de sălbătăciuni am văzut în jurul
casei.
- Nu te tenta să prinzi în capcană animale sălbatice?
- Nu, nu! Nu am avut înclinaţia asta. Mă ocupam de ce a dat
Domnul în gospodăria noastră. Nici nu aveam arme, nici nu mă
atrăgea vânătoarea.
- Dar în pod nu erau ceva animale mici, nevăstuici, jderi?
- Erau, dar nu ca la alte gospodării. Nu ţineam câini pe deal la
Micodenova.
Iarăşi pădure
- Cum era la lucru prin păduri?
- Două zeci şi cinci de ani am lucrat în Ocolul Silvic, fel de fel de
lucrări: descopleşiri, plantaţii, marcări, haragi, poteci prin parchete.
Tot ce trebuia în cantonul lui Bodnărescu, eu eram la lucru acolo.
Eram angajat la Ocol, de acolo luam banii. Câştigam bine. Atunci era
destul de lucru, încă nu era criza asta financiară. Făceam poteci prin
păduri şi parchete pentru turişti străini, din Germania, Austria, Olanda.
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- Ţin minte că şi noi umblau prin păduri pe aceste poteci
forestiere.
- Da, da! Era o potecă care pleca de la cantonul lui Bodnărescu şi
trecea prin multe parchete, până la Dalna, şi mai departe, la Paltin
Boichiv, care trecea în vale şi urca dincolo, spre Pletovata şi trecea
până spre Argel la kilometrul 14. Ce frumos era. Acum acele poteci
nici nu se mai cunosc, au crescut copaci şi ierburi, nu mai poţi merge
pe acolo.
- Acum de ce nu se mai fac curăţiri prin păduri?
- Nu prea există interes. Ştiu cum umblam eu la curăţiri, cum
tăiam tot ce nu era necesar, deschideam cărări, tăiam uscături, făceam
hrănitoare pentru animale sălbatice, făceam vara fân, puneau droburi
de sare.
- Vai, ce frumos era atunci, când omul sănătos pleca în pădure cu
un topor ascuţit sub braţ...
- Da, fain era! Erai sănătos, lucrai în aer sănătos de munte. Apă
curată.
- Cu mâncare cum era?
- Mâncare luam de-acasă. Mai cumpăram şi de la magazine
forestiere, de la Mitică, la cabana aceea de lângă cantonul lui
Nicolaica. De la magazin luam pâine, ulei, zahăr, făină. Alimentele
erau mereu curate, nealterate. Erau cândva şi vremuri când dădeau,
fără voia muncitorului, conserve alterate. Dar eu nu mâncam niciodată
din conserve, aveam mâncare de-acasă: brânză, smântână, pâine.
Poante
- Ceva comic poţi să-mi spui?
- Mergeam odată la muncă, şi văd urme de urs care trecuse
cărarea. Mă iau după acele urme, ca să ajung într-un loc unde găsisem
un dezastru. Ursul omorâse o cerboaică, mâncase, lăsase numai scame
de blană în jur. M-am ales cu nişte coarne de acolo. Atunci a fost
singurul caz când am văzut cum ursul a omorât o cerboaică.
- Dar asta numai de glumă nu e!
- Da, nu e de şagă cu ursul!
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Mnesciuc, bătrânul
- Cine ajuta pe tata cât timp a trăit aici pe deal, la Micodenova?
Noi treceam foarte adesea pe lângă casa bătrânului.
- La noi au fost mereu cai în gospodărie. Cât timp tata era în
putere, lucra singur în gospodărie. Apoi am început să-l mai ajut eu, şi
cu Geta, soţia, mai ales vara, la cosit şi strâns fân.
La armată
- Spune-mi ceva de la armată. Ţin minte că ne-ai arătat nişte poze
minunate din armată, erai frumuşel, hainele militare te prindeau foarte
bine!
- A, da, la armată! M-au luat în armata în ’66 şi m-am eliberat în
’67. Am făcut armata la Buzău, la Ianca. Eram mereu la gardă. Era
chiar foarte frumos acolo.
- Nu te plictiseai în post?
- Nu, nu era chip. Aveam de păzit depozite de muniţii, vehicule.
Trebuia să fiu mereu soldat vigilent. Nu am fost pedepsit niciodată cu
arest, eram soldat cuminte, conştiincios. Am făcut foarte bine armata
de un an şi patru luni. Chiar mi-a plăcut acea perioadă de viaţă în
armată. Eram întotdeauna în relaţii bune cu comandanţii, cu caporalii
şi colegii.
- Ce grad ai avut?
- N-am avut grade, nu am vrut grade. Vroiau să mă facă caporal,
dar n-am vrut.
- Foarte frumos. Şi după armată?
- După eliberare, am venit acasă, m-am căsătorit, şi-am avut trei
copii, după cum ţi-am spus deja.
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Poştaşul
De vorbă cu Loba Gheorghe din Argel

Sat de vis
Argel - un sat de munte de vis, cine nu şi-ar dori să petreacă un
concediu în mijlocul pădurii şi-a caselor de la munte, adormite de
susurul pârâurilor clipocinde printre pietre.
Vara, în concediu, am vrut să revăd acest sat minunat, unde nu
am mai fost de mulţi ani. Acolo aveam un prieten bun, coleg de liceu,
pe Loba Gheorghe, născut şi trăitor în acest sat. L-am regăsit la Poşta
din Argel într-o vară. L-am recunoscut. Nu ştiu el dacă m-a
recunoscut dintr-o dată, după zeci de ani după liceu.
Am venit în Argel şi-n vara următoare, şi chiar doream să-l revăd
pe Ghioţio al meu, cum îi ziceam noi la şcoală. Era spre seară când am
venit. L-am găsit în livada din faţa casei, era zor mare la el în acea zi,
trebuia strânsă în prepeleci otava. Prepelecii erau deja bătuţi în livadă,
acum el şi soţia greblau singuri. Numai bine am nimerit la ei, că am
cerut să-mi dea o greblă, să-i ajut. Mi-a părut tare bine să pot reaminti
munca de greblat otavă şi de aşezat în prepeleci. Ghioţio mă tot învăţa
cum să pun mai bine, aşa cum punea el. Mă rog, fiecare om la casa lui
e stăpân, e cel mai deştept.
După ce am terminat de greblat otava, şi după ce l-am mai ajutat
la strâns nişte mere căzute pe sub pomi, am fost invitat să luăm masa
împreună. Apoi, după ce am rezolvat unele treburi în jurul
gospodăriei, am zis că e cel mai potrivit să vorbim câte şi mai câte, din
amintiri, ca pentru un capitol de carte care-l aveam plănuit eu să scriu.
Ghioţio
Îl invit să povestească din viaţa lui, la care Ghioţio îmi răspunde
cu ceva emoţii, poate şi stângăcie, ca de început:
- Mă cheamă Loba Gheorghe a Mihai. M-am născut în satul
Argel, din Moldoviţa. Am învăţat carte clasele 1 - 8 în Argel, iar liceul
la Moldoviţa. La Argel am avut ca învăţători pe Mihalciuc Vasile,
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Boca Dionisie, Bogdana Andrici, şi tatăl ei Andrici. Ai văzut şi pe
diploma mea, eram premiant la Argel. Dar când m-am dus la Moldoviţa, am ajuns cam pe la coada clasei. (Râde - haz de necaz).
- Se mai întâmplă, îi dau eu curaj.
- Asta dovedeşte nivelul de pregătire. La Argel aveam convingerea că totul e bine, merge frumos. Dar când m-am dus la Moldoviţa...
Printre copii care erau în clasa cu mine la Argel, eu eram as, ştiam tot,
eram cel mai isteţ. Când am ajuns la Moldoviţa, hopa! am ajuns
printre ultimii...
- Se zice că e mai bine să fii fruntaş în sat, decât codaş la oraş...
- Bine, dar nivelul de pregătire la Argel era mai slab.
- Da, da’ nu era aceiaşi carte, nu învăţai tot ce era în carte?
- Aşa e, ştiam tot din carte, dar profesorii nu predau la nivel prea
înalt, din cauza celorlalţi copii, atunci şi eu mă lăsam mai uşurel, şi mi
se părea că sunt grozav.
- Păi, copiii ăştia din Argel, care învăţau aşa de slab, nu s-au
ajuns şi ei în viaţă, ce s-a întâmplat cu ei după şcoală?
- Colegii mei de clasă o duc bine şi acum. Şi-au construit case,
şi-au făcut familii, au copii, fiecare cu meseria lui, ba prin pădure, ba
cu animale. Unii s-au dus la şcoli profesionale. Fiecare s-a descurcat
cumva, mulţi o duc bine de tot.
- Cum a fost la liceu, la Moldoviţa, ştiu bine chiar eu, doară eram
colegi de clasă. Îţi mai aduci aminte?
- Am făcut liceul între anii ’65 – ’69. Prima mea gazdă a fost
undeva pe lângă CFF, după aceea la Schauffer, neamţul, apoi la Cauş,
la intrarea în Demacuşa. Aici am stat mai mult. Îmi plăcea mai mult să
stau la gazdă, căci aveam cunoscuţi care mă primeau în gazdă. Poate
era mai bine dacă stăteam la internat, poate învăţam mai bine. Oricum
plăteam, şi la gazdă, şi la internat.
Armata
După liceu, am plecat la armată, la Galaţi, la diribau (râde).
- Pai, cum ai ajuns la diribau?
- Stai să vezi. Când ne-a concentrat, ne-a dus undeva la o unitate
de lângă Ploieşti. Acolo ne-a scos în front, şi ne-a zis: „Cine este
membru de partid, să ridice mâna sus”. Eu eram deja membru, dar
încă nu aveam carnetul drept confirmare. Ei îmi zic: “ Du-te şi adu
carnetul de acasă“. Am lăsat valiza acolo undeva la unitate, am plecat
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acasă după carnetul de partid. De trei ori am tot fost acasă după carnet,
până s-a terminat perioada de recrutare. “Cică o să vă chemăm din nou
în martie la recrutare“. Am revenit în martie, şi întreb: „ Unde merg la
unitate? La tancuri?” Mi-au zis: „Nu la tancuri. La diribau!”. Vai, ce
necaz pe mine...
- Şi era greu la diribau?
- Vai de mine şi de mine! Ferească Dumnezeu! Mai întâi am
făcut 45 de zile instruirea, apoi m-au trimis la şcoala de gradaţi. Şi
după trei luni eram deja caporal. Dar ce oameni erau acolo: analfabeţi,
puşcăriaşi. Unde am făcut armata, la unitate, erau opt mii de oameni.
Era unitate de pe lângă Combinatul Siderurgic. Vai de mine! Ce lume!
Combinatul era construit, dar se mai extindea. După ce am terminat
armata, nici n-am mai văzut Combinatul...
- Am trecut recent spre Galaţi, am văzut Combinatul, cumva pe
nişte dealuri de lângă oraş, ca o cetate întinsă. Dar totul pare acum
pustiu, în mare parte abandonat...
- Da, era cel mai mare combinat din Sud-Estul Europei. Vai ce
era acolo când am fost eu! După armată, îmi ziceau cei de acolo să
rămân angajat la armată. Îmi plăcea să fiu militar, dar vroiam să ajung
şi acasă.
Acasă
Când m-am văzut acasă, umblând prin sat, m-am întâlnit cu unul
Niţuca Chiforec. “Unde eşti, ce faci?” îi întreb eu “În anul întâi la
Curtea de Argeş”. Zic “ Pentru mine nu este ceva pe-acolo? “. Am dat
telefon, şi inginerul şef răspunde: “ Măi, este! “. M-au dus acolo, am
dat examen, am reuşit, şi-am făcut trei ani “postliceala“. Eram
desemnat ca tehnician de materiale lemnoase, dar pentru pădure, nu
pentru fabrică de cherestea. Dar m-au dat la fabrică, unde am stat
câteva luni, dar nu mi-a plăcut. Eu vroiam la pădure, să fiu la aer
curat, nu în fabrică. Dar încă nu era post în pădure pentru tehnician ca
mine. În fine, s-a găsit unul pentru mine, la Argel, post de “maestru de
exploatare“. Ştii, în ’73 erau căzături puternice prin păduri, aşa s-a
găsit loc pentru mine ca maestru de parchet. Un an de zile am fost
maestru de exploatare. Dar de ce n-am mai rămas? Mai erau încă opt
oameni ca maeştri de exploatare, însă erau cu vechime. Era şi atunci o
mafie de legături între oameni, iar eu eram tânăr, proaspăt venit în
rândul lor, aşa că nu am rămas mult în postul acela. Când eram şef de
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exploatare, aveam multe de făcut. Eu comandam totul în parchet,
remorcile veneau la mine, puneam muncitori să încarce, scriam foi de
parcurs, metri cubi. După un an de zile, lucrările s-au restructurat,
maeştrii mai bătrâni au rămas, iar pe mine m-au eliberat din funcţie.
Pur şi simplu, m-au dat afară!
Poştaş
- Şi ce-ai făcut?
- După aceea am stat o lună de zile acasă, căci nu aveam unde să
mă angajez. Şi vine la mine dirigintele de poştă de la Câmpulung,
intră el în curte la noi acasă împreună cu un şef mai mare de-al lui, şi
mă întreabă: “Măi, mata nu vrei să fii factorul poştal aici, în Argel? “
Luat pe nepregătite, zic: “« Eu? Nu, domnule, eu să umblu cu porthart
aşa de mare prin sat? “ Nu mă vedeam schimbând meseria aşa de
repede. Dar cei de la Poştă îmi zic: “ Ei, uite care-i treaba. Du-te la
Poşta din Argel şi stai ca poştaş patru luni de zile, că a născut poştăriţa
şi are patru luni de concediu de maternitate“. Şi-aşa am ajuns la Poşta
la Argel. După aceea, m-am căsătorit cu Maria, învăţătoare la Şcoala
din Argel, şi după aceea am plecat şi-am făcut şcoala de postaş. Patru
luni de zile era şcoala asta, am prins toate mişcările meseriei. Când am
revenit, am acoperit toate “găurile“ în gestiunea poştei din Argel, am
adus toate la normal. Şi uite aşa, am rămas poştaş la Argel pentru 38
de ani! Toată viaţa mea am fost poştaş, aşa mă cunoaşte şi acum
lumea din Argel, dar şi din alte comune. Asta până într-o zi, când am
avut accident vascular…
- Accident vascular? Ce necaz! Dar povesteşte-mi cum ţi s-a
părut viaţa aici, în satul Argel... Pe vremea comuniştilor, era greu ca
poştaş?
- Pentru mine, ca poştaş, era bine. Eram salariat, eram bine văzut
de oameni. (Râde). Îţi dai seama, o meserie care n-o faci un an, doi
ani, ci 38 de ani! Şi asta pe orice vreme, pe ploi, ninsori, furtuni,
caniculă, viscol. Trebuia să te scoli dis de dimineaţa, să te duci la
poştă, să faci plăţi de pensii sau mandate acolo, apoi să iei porthartul
cu scrisori şi ziare, să treci pe la toate casele de lângă drum, dar şi pe
dealuri. Era greu, trebuia să rezişti... Am ajuns, ca la nivel de judeţ, să
fiu cel mai vechi factor poştal. Dar am avut accident vascular, şi slujba
mea s-a terminat. Un an, aşa bolnav cum eram, încă mai făceam
serviciul, dar nu puteam vorbi. Când ajungeam acasă, nu puteam
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vorbi. Cam vreo patru luni de zile nu puteam vorbi nimic. După aceea,
puţin câte puţin, puţin câte puţin, am început să vorbesc. Aveam şi
probleme cu vederea. Când mă uitam la lume, nu prea vedeam
lucrurile real. Vedeam totul deformat, jucau scene. Eu tot luam nişte
pastile dimineaţa şi seara. Văzând problemele de sănătate, am predat
postul la Poştă la cineva, iar eu m-am pensionat pe caz de boală.
Geanta de poştaş
- Ce fel de bani aveai de plătit ca poştaş?
- Fel de fel de bani. Pensii, trimiteri – sosiri de mandate,
abonamente, presă, ziare. Erau foarte mulţi bani, cam câte 200 sau 250
de milioane zilnic, cum ar fi în banii dinainte de 2005.
- Şi-ţi era frică să umbli cu banii prin sat? Nu era primejdios?
- Cum să nu fie! Eram cu geanta cu bani în spinare, era câteodată
iarna, zăpezi, iar eu stăteam cu oamenii beţivi pe lângă crâşmă,
vorbeam cu ei. Şi uneori veneam şi pe la ora unu noaptea acasă, cu
banii în geantă. Şi zicea cineva că hoţii din Argel au fost buni cu mine,
niciodată nu mi s-a întâmplat ceva rău. La kilometrul 14 în Argel era
un magazin. Gestionarul, la o zi, două, venea la mine, să predea banii.
Eu mă aveam bine cu gestionarul: luam azi banii, dar puneam data de
mâine, ştampila pe data de mâine. Aveam şi avantaje, căci îmi dădea
ce era mai bun de prin magazin şi ştii că nu se găsea mâncare. Îmi
dădea, salamuri, brânză. Avea câteodată şi 30.000 de lei în casă, sumă
mare.
- Şi ce făceai cu banii de la magazin?
- Îi luam, îi legam, îi puneam în geantă, la spate. Până a doua zi
banii stăteau la mine. A doua zi, cum venea maşina de Poştă, veneam
la poartă să aştept maşina, şi cu ce mai încasam de la oameni, făceam
pachete, sigilam, trimiteam la Poştă, la Câmpulung, iar de acolo
ajungeau banii unde trebuiau să ajungă. În unele zile, veneau banii în
sat pentru pensii, alocaţii. Contabilitatea banilor era la Poşta de la
Câmpulung.
- Ia spune-mi, oameni erau buni pe aici, prin sat?
- Măi, erau buni oamenii. Reclamaţiile de la început le-am
astupat pe toate. Aveam probleme cu ziare, erau multe. Mă duceam
dimineaţa la 8 cu un rând de ziare, le distribuiam pe la porţile
oamenilor, apoi, după amiază, mă duceam cu alt rând de ziare cele din
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ziua aia. În 38 de ani, arau fel de fel de reviste, mi-e greu să mă şi
gândesc ce reviste erau.
- Acum ai mai putea s-o iei de la capăt cu meseria asta?
- Nu cred. Poate aşa, vreo două, trei luni. Dar odată ce ţi-ai ieşit
din obişnuinţă, e greu să mai faci treaba ca la început.
- E o meserie bună să fii poştaş?
- Măi, e o funcţie cu multă răspundere! Acum e mai uşor pentru
un poştaş, multe pensii se dau pe carduri, nu se mai umblă cu atâţia
bani. Vine pensia acasă şi-i dă poştaşul omului numai hârtiuţa. Cu
cardul se duce la Moldoviţa şi ia banii de la automat.
Revoluţia tulbură Poşta
După Revoluţie, s-au stricat mult lucrurile la Poştă. Conducerea
dădea dispoziţie ca poştaşii să vândă fel de fel de produse: dero,
săpunuri şi câte şi mai câte. Astea erau băgate în gestiunea noastră, nu
mai ştiam cum să scăpăm de ele, cui să le dăm. Omul venea după
pensie, noi încercam să-i dăm o cutie de dero, omul nu vroia să
primească. Erau băgate produse de la conducerea Poştei, să facem un
plan de vânzare, să mai întregim astfel fondul de salarizare. După o
vreme, s-a renunţat la acest comerţ, dar vreo doi, trei ani era
nenorocire.
La Poştă s-au mai făcut restructurări, încât a ajuns Vatra Dornei
să aibă contabilitatea la Câmpulung. S-au mai redus şi lucrătorii
poştali. Mai demult, fiecare sat avea poştaşul lui, acum un poştaş face
vreo trei sate. Totuşi, poştaşul vine zilnic la oameni, ei şi-au luat
biciclete, motociclete, circulă mai repede. Transportul, motorina, nu
decontează nimeni, totul e pe banii proprii. Şi salariile sunt mai mici,
foarte mici. Când la alţi salariaţi erau salarii de 12 sau 15 milioane, la
poştaşi erau 7 sau 8 milioane. Eu, aici în Argel, mai stăteam acasă,
dimineaţa, până la zece, făceam treabă acasă, cu vite, pe ogor. Apoi
plecam la Poştă. De-aia am şi rămas la poştă, căci aveam avantajul să
mai lucrez acasă.
- Spune-mi, Ghioţio, ceva întâmplări cu banii, nu ţi s-au furat,
sau ai pierdut?
- Bani nu am pierdut, dar era să păţesc odată. Erau în sat două
magazine, unul la stânga drumului şi unul la dreapta. În unul din
magazine, am dat la cineva nişte bani, şi restul banilor erau într-o
pungă. M-am ridicat şi am plecat la magazinul celălalt. La celălalt
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magazin, un copil mi-a cerut să-i dau alocaţia, cu acele cec-uri de
alocaţie. Nu era locul potrivit să dau alocaţie în magazin, dar eu, ca
om bun, zic hai să-i dau copilului bani de alocaţie. Când mă caut eu
aşa, banii nu-s! Măi, erau 10 milioane! Mă duc la înapoi la primul
magazin, şi văd punga cu banii pe laviţă! Oricine putea să ia punga,
dar era prea puţin timp de când am lăsat-o acolo. Dacă mă duceam la
vale şi nu serveam copilul acela, nu-mi dădeam seama că nu am banii,
nici măcar când ajungeam acasă. Poate doar a doua zi îmi dădeam
seama!
Casa părintească
- Casa asta unde stai este casa părinţilor tăi?
- Da, aşa este. Era aici o casă bătrânească, tata a început să facă
una nouă, dar nu a terminat-o. Eu am aranjat frumos casa şi ce este în
jurul ei, ca să atare bine, cum e acuma. De-a lungul anilor, am tăiat
scânduri, am vopsit gardurile cu verde, şi arată gospodăria ca acum.
Aici era casă bătrânească, era un gang, dar eu am făcut bucătăria care
e acuma, am spart ce era vechi, şi acum e casă nouă.
- În casa aia veche cum era?
- Păi, erau două camere, una mai mică, bucătărie, şi una mai
mare. Eram mulţi copii...
- Şi cum dormeaţi?
- Pe laviţe! Acoperiţi cu cergi de lână, uneori cu sumane. Ţin
minte, când eram mic, stăteam pe laviţă, iar de Crăciun mama ne făcea
câte un mic brad, punea nişte bomboane pe cetini. Eu mă furişam,
scoteam bomboanele din staniol, erau căluţi frumoşi, dulci. Când se
uită mama, vede doar staniol în pom. Cine a mâncat bomboanele, zice
ea? Eu tăceam chitic, mă prefăceam că nu ştiu nimic. Unele bomboane
mai păreau pline, dar era numai staniol gol. Amintiri de pe vremea
când trăiau părinţii! Eram cel mai mic copil, al şaptelea, cei mai mari
erau la muncă, iar eu eram lăsat în casă ca al nimănui. Eram şi
răsfăţat. Din şapte copii, doar eu am făcut şcoală. Aveam şi condiţii,
poate şi cap să merg la şcoală. Cât am putut, atâta şcoală am făcut.
- Apreciez foarte mult locul unde este în sat casa ta.
- Da, aşa e. De câţi ani trăiesc eu în sat, cu serviciul meu de
poştaş, îmi dau seama că aici unde stau este cel mai bun loc de casă
din sat. E loc plat, aproape e râu, drum, pădure, magazine, poştă. E loc
pe care l-a câştigat tata. Era pe aici unul bogat, Macovei, la care tata
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era slugă. Era primar, nu avea copii. Dacă tata era slugă la el, mama
era şi ea slugă, iar Macovei, bogătaşul, a zis: dacă sunteţi harnici, vă
cununaţi, mă preluaţi pe mine şi mă îngrijiţi până la moarte, rămâne al
vostru tot ce am eu aici. Aşa au rămas părinţii aici stăpâni. Au făcut
şapte copii, mama a fost declarată „mama eroină”, a căpătat şi brevet
de „mama eroină”. Eram patru surori şi trei fraţi. Au îmbătrânit ai mei
acum.
Puţin câte puţin, timpul se furişează, fraţii şi surorile mele au
îmbătrânit. Fiecare din fraţi are casa lui: Samoilă, Lucian, Hafia din
Demacuşa. Catrina locuieşte peste apă, mai încolo. Mai sus este
Nastasia. Tata a câştigat mult pământ, a avut ce împărţi la copii. Când
a început colectivizarea, tata avea mult pământ, pe tata l-au făcut
“chiabur”, ziceau „hai chiaburule” la colectiv. Unde era tata chiabur?
Nevoiaş, în opinci, copii mulţi. Dar ei ziceau “chiaburule”. N-avea
voie să angajeze oameni la cosit, trebuia să cosească singur. Chiar la
ora trei noaptea, punea felinarul la brâu, şi cosea, bietul de el. Apoi
venea acasă, pleca şi la pădure, la lucru. Aveam şi vite multe, aveam
vreo două “zahorode”, adică staule. Acolo era plin de vite, mă’ omule!
Aveam o “toloacă” de păşune, eu eram cel care păzea vitele la
păşune, împreună cu Samoilă, fratele mai mare. Ne împărţeam
treburile între fraţi. Dar el era şmecher, îmi dădea mie ce era mai greu,
iar el făcea ce era mai uşor. Hi, Hi! Aveam şi oi, vreo 28 de oi. Urcam
pe deal fără tenişi, fără nimica. Spinii intrau în degetele noastre
plăpânde. Cei mai buni tenişi, erau picioarele goale, nu se rupeau, nu
se stricau. Mi-a luat mama odată nişte opinci din acelea “motorizate”.
Când am dat în minge, mi s-a dat opinca peste cap.
Haine făcute acasă
Mai făcea mama opinci din piele de animal, cu obiele şi nojiţe,
dar ţineau şi acelea două săptămâni şi... iar nu aveam încălţări! Mai
cârpea mama pe dedesubt în fel şi chip, o mai duceam aşa multe zile.
Eram năcăjiţi atunci cu haine, când dădea frigul. Nu ca acuma, când e
plin de haine de copii. Făceau mamele nişte sumane de lână neagră de
oi. Sau nişte cojoace, sau pieptare de piele. Erau calde, dar se rupeau
repede la muncă. Pufoaicele nu erau încă pe atunci, au apărut mai
târziu, cam prin ’64. Ţin minte, mama a ţesut, a pregătit o pânză de
lână, mi-a dat mie să mă duc la o vecină să-mi coase nişte izmene. Nu
ştiu cum a măsurat vecina pe mine, când au fost gata izmenele, am
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rămas îngrozit, izmenele erau strâmte rău de tot, nu puteam umbla cu
ele. A făcut şi femeia aceea ce ştia, prea multe nu ştia, şi-a stricat
pânza ţesută de mama. Acelea erau primele izmene ale mele. De altfel,
noi umblam în nişte pantalonaşi, desculţi. Trecea vara şi aşa. Ce
vremuri, copii pe atunci nu ştiau ce-i aia maiou, chiloţi. Mai aveau
unii nişte izmene. Sau fără izmene, doar în nişte pantaloni sau iţari. Eu
eram cel mai mic, eram mai răsfăţat de părinţi, mai rămânea de la
fraţii mai mari...
- Dar mai rămânea ceva? Că doară se rupeau toate hainele
repede...
- Mai rămâneau unele, nu prea multe şi nu prea bune.
Să-ţi spun acum câte ceva de la şcoală. În clasa I-a am avut o
învăţătoare din Paltin, atunci îi zicea Valea Boului la satul acela. Eu
am luat “Premiul I”. Învăţătoarea stătea în gazdă la un om care avea şi
el un copil în clasa I-a, şi-a zis ea să-i dea şi băiatului gazdei “Premiul
I”. La serbare de sfârşit de an şcolar, eu aveam nişte cizme, dar
învăţătoarea a vrut să ia cizmele mele şi să dea la celălalt copil. Doar o
cizmă a reuşit să încalţe, cealaltă nu, căci era cizma foarte strâmtă
pentru piciorul lui. Copelciuc era celălalt băiat. Şi aşa am umblat la
serbarea aceea, doi copii încălţaţi cu câte o cizmă. (Râde ).
Primele ghete cred ca am avut în clasa a 8-a. Nu ştiu cum era, de
Anul Nou sau de Crăciun, mi-a adus tata nişte bocanci, pe care-i
ţineam mai mult de fudulie, nu să mă încalţ cu ei. Până într-a 8-a naveam ghete, parcă mi-a luat tata odată nişte tenişi, dar îi luam câte un
pic, în rest umblam desculţ. Sau opinci, cu obiele, legate cu nojiţe în
fel şi chip. Motorizate. Se rupeau, se udau, erau o nenorocire!
La zmeură
- Umblai la câştiguri la zmeură?
- Da, umblam şi la zmeură. Umblau surorile mele care erau mai
mari cu vreo 4 – 5 ani, şi-mi ziceau: „hai şi tu la zmeură!”. Mama
zicea: „du-te, du-te la zmeură, mai câştigi şi tu ceva”. Era la
kilometrul 14 un centru de colectare, unde mama lui Viorel Hison,
colegul meu de şcoală, era responsabilă la Centru acolo. Stăteam şi
până la unu noaptea la coadă la predare de zmeură la cântar, căci era
lume multă de tot, lume venită din toate părţile. La ora unu ajungeam
acasă. Predam şi eu vreo 4 sau 5 kile de zmeură. Era puţin, ca pentru
copil, oamenii mari predau 12 sau 15 kile. A doua zi, pe la şase, mă
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sculam nedormit, puneam opincile pe mine, şi mă duceau iar la
parchet. De rouă, eram ud până la brâu, fiind mic. Ceilalţi mai mari
erau uzi doar până la genunchi. Aşteptam să iasă soarele, să ne mai
usuce hainele de pe noi. Tare greu a fost! Ouaa! Am blestemat zmeura
aceea.
- Ai fost şi la descopleşiri?
- Da, cum să nu, am fost! Vara, după ce terminam şcoala, mă
duceam la pădurar, întrebam ce lucrări are la descopleşiri sau la
marcări. Toată vara eram prin pădure.
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Amintiri multe din sat
De vorbă cu Loba Gheorghe din Argel
Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi
- Eu am învăţat aici, la Argel, având limba ucraineană ca limba
maternă. Şcoala era în limba română, dar aveam cartea Limba
ucraineană maternă, deşi noi eram huţuli acasă. Până în clasa a treia,
multe cărţi erau în ucraineană. Chiar şi pe diploma de premiu scria
“Pohvalnaia hramota”, însemna “Diploma de premiu”.
- Ia spune-mi, în pădure cum se lucra atunci? Când erai
manipulant nu ţi-era frică că o să ai lipsuri?
- Măi, mi-a cam fost teamă de lipsuri! Dar eu, când am predat
gestiunea, după un an, aveam 300 mc în plus. Mai luam în plus pe ici,
pe colo, mi-era frică de lipsuri. Avea omul 32 mc, eu scriam 30.
- Unde ai fost manipulant?
- La Roşoşa, în partea dreaptă, când mergi spre Brodina. Eram şi
sabotat de ceilalţi manipulanţi. Ei dădeau şi lemn necojit, iar de la
mine vroiau lemn cojit. Aşa că oamenii tot fugeau de la mine. Din 30
de oameni, au mai rămas vreo 4 sau 5. Făceau aşa ca să mă dea afară.
Era unul directorul Sava, de la Direcţia din Suceava, care vroia să mă
dea afară, de aceia-mi cerea să dau numai lemn cojit. Eu am făcut
şcoală la Curtea de Argeş, la repartiţie trebuia să merg undeva prin
regiunea Piteşti, dar eu ziceam că vreau să merg la Suceava, şi în
Suceava nu vroia să mă primească nimenea. Ziceau să-mi dea
repartiţie cine m-a şcolarizat. Vroiau să mă trimită la Deva. Prost am
fost că nu m-am dus. Ziceam că e departe, nu ştiu ce... Nu mă trăgea
să plec la Deva, n-aveam bani, trebuia să plătesc gazdă. Bine e că nu
m-am dus acolo, căci acasă erau părinţii singuri, fraţii erau pe la casele
lor. Dacă nu veneam înapoi acasă, nu mai aveam casa asta, luau alţii
dintre fraţi. Tata a murit la 77 de ani. S-a dus sus în toloacă, acolo a
fătat o vacă, a luat viţelul în braţe, să-l aducă acasă. şi i-a plesnit
artera, a căzut jos şi-a murit. Păcat, nu ştia că la 77 de ani nu mai e ca
în tinereţe, să ridici orice.
- Păcat, a murit om tânăr…
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- Da. Uite acum mi-am adus aminte ceva de la liceu. Tatăl meu
era deja bătrân, de aceea mie nu-mi venea să mă arăt în faţa colegilor
că am tată bătrân. A venit odată el la mine, la gazdă, a lăsat ceva
alimente. Apoi s-a dus în staţie să aştepte autobuzul. Eu ieşeam de la
liceu, am văzut pe tata în staţie, dar n-am avut curajul să mă duc la el,
mi-era ruşine să mă vadă colegii cu tata bătrân. Ce rău îmi pare şi
acum de acea minte de atunci, să-ţi fie ruşine cu tatăl bătrân!
- Să ştii că şi alţi copii aveau aceiaşi minte, să nu treacă părinţii
amărâţi pe lângă şcoală, să nu-i facă de ruşine, ei se credeau deja
domnişori, avansaţi în societate...
- Asta n-am să uit niciodată, cum nu vroiam eu să mă vadă
cineva discutând cu tata bătrân. Să vadă colegii că tatăl meu e cu iţari,
îmbrăcat bătrâneşte, pe când eu eram deja panoc, adică domnişor. He!
He! ce tâmpenii de copii! Când am venit acasă, tata nu mi-a reproşat
nimica, a ţinut necazul în el.
Referendumul
- Mai ai ceva deosebit de povestit?
- Ei, stai să mă gândesc. A, da, când eram manipulant, un an de
zile, am cunoscut-o pe soţia mea, era învăţătoare la şcoală. Atunci în
Argel era un singur bufet. Mergeam acolo, beam o bere cu băieţii,
treceam pe lângă şcoală, o vedeam pe soţia mea de acum, fată
frumoasă, din Horodniceni, ajunsă în Argel prin repartiţie. De atunci a
lucrat ea ca învăţătoare clasele 1-4 vreo 38 de ani. A educat multe
generaţii de copii, mulţi au ieşit oameni mari. Argelul avea atunci
copii mulţi, clasele erau mari, câte 25 sau 30 de copii. Acuma nici 10
copii dacă mai sunt în clase.
- Argelul ţine acum de Moldoviţa sau e comună separată?
- Am fost mai demult consilier la Moldoviţa, două legislaturi câte
patru ani. Primeam şi bani, căci eram consilier. Atunci mi-a venit în
minte să facem referendum în comună, ca Argelul să fie comună
separată, nu inclusă în Moldoviţa. Eu am scris acel referendum, l-am
trimis la Suceava, „ Noi, cetăţenii din satul Argel, vrem să fim
comună separată etc. „ Mai demult, Argelul chiar era comună, am
găsit la tata în pod nişte acte în care scria „comuna Argel”. Chiar şi eu
m-am născut, în acte, în comuna Argel, nu Moldoviţa.
30 milioane de lei a cheltuit Primăria Moldoviţa cu referendumul
meu. Cetăţenii din Argel au votat referendum, dar ceilalţi din comună
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– nu. Aşa că a rămas Argelul sat în Moldoviţa. De atunci tot auzeam
vorbe răutăcioase pe la Primăria Moldoviţa: „ai vrut referendum, ai
cheltuit o sumedenie de bani”... Vai câte vorbe am îndurat! Dar,
înainte de referendum, au scos oamenii de la Sfat minciună că dacă se
aprobă referendum, o să avem mai mult bir de plătit. Atunci oamenii
din comuna au zis „A, bir!?”, şi nu mai venea nimeni la vot. Eu m-am
ocupat de secţiile de votare din Argel, şi pe la prânz vine un inspector
de la Câmpulung să verifice secţiile, şi-mi zice: „ Cum? Ai deja 700
de oameni care au votat, şi în total sunt 800 de cetăţeni în Argel?”.
Degeaba am tot scris eu pe listă că au votat, Argelul a votat, dar
ceilalţi din comuna Moldoviţa nu au votat. Şi-aşa referendumul nu s-a
votat. Era ciudată legea, oamenii din Moldoviţa trebuiau să voteze, să
scoată Argelul din comună, să fie comună separată. Aşa a rămas până
azi satul Argel în comuna Moldoviţa. Din ’68 suntem la un loc în
Moldoviţa, de când Ceauşescu a dat ordin încât comunele mai mici să
fie alipite la cele mai mari, vecine.
- Dar ce avantaje ar fi fost dacă Argelul era comună de sine
stătătoare?
- Avea avantaje. Se mai construia câte ceva prin comună. Nu
aveam drum asfaltat atunci, poate ne asfalta. După aceea nu s-a mai
făcut nimic. De abia acum s-a turnat asfalt până aproape de noi. Au
pus asfalt şi în cătunul Dubului, vreo patru kilometri.
- De la Dubului treci uşor în Brodina?
- Nu, Dubului e mai la vale. De la kilometrul 14, mai sus, pleacă
un drum care ajunge la Brodina. La km 14 este capătul satului, de
unde pleacă un drum de remorci, care urcă peste o culme şi ajunge la
Brodina de Jos, după un drum de vreo 4 sau 5 km.
Tatăl meu
- Altceva vreau să te întreb. Părinţii tăi de unde au venit? S-au
născut aici, în sat?
- Tatăl meu s-a născut la Polonenca, un munte de la noi care se
numeşte Polonenca, căci acolo sunt doar nişte povârnişuri pietroase.
Acolo nu poţi face agricultură. Oamenii au un pic de ogor şi gata. Tata
s-a născut acolo, pe munte. Erau mai mulţi copii, unii au murit în
război. De acolo a coborât tata în vale, şi a fost slugă la Macovei,
bogătaşul, care era şi primar. Dar de unde au venit bunicii, străbunicii
de s-au aşezat pe Polonenca nu mai ştiu. De fapt, ei au fost din
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vremuri străvechi pe Polonenca. Mama mea este născută în satul
Raşca. Mama era din familie săracă, stăteau undeva dincolo de râu, în
Raşca. Nu ştiu cum a ajuns şi ea la Macovei, care avea avere multă, şi
aşa l-a cunoscut pe tata şi s-au căsătorit, au rămas ca fiind copii de
suflet ai lui Macovei, care n-avea copii. Erau slugi la acest Hloşciuc
Macovei.
Biserici în Argel
Mai era altul, un nepot al lui Macovei, Hloşciuc Constantin, cel
care era adventist. A mai venit în sat şi unul Drebitca, tot adventist.
Hloşciuc acesta, într-o vreme, s-a lăsat de adventişti, s-a apucat de
băut, umbla la nunţi. Dar la bătrâneţe s-a întors înapoi la adventişti.
Văzând că se apropie timpul să plece din viaţă, a venit înapoi la
biserica adventistă. Drebitca a venit de la Izvoarele Sucevei. Acolo a
cunoscut pe soţia lui, care încă trăieşte, bătrână. Avea trei băieţi
Drebitca, unul e la Ploieşti, unul la Vatra Dornei, şi încă unul la
Ploieşti. Drebitca s-a dus la băiatul acela de la Izvoarele Sucevei,
acolo a murit.
- Ştii cum s-a făcut biserica adventistă din Argel?
- Noi, ortodocşii, am avut biserică aici de mult, dar adventiştii nau avut, dar cu ajutorul bisericii de la Moldoviţa, s-a făcut biserica
adventistă de acum, din Argel. De vreo două ori am fost curios şi eu să
intru la biserica adventistă. Drebitca era translator din română în
ruteană. Era nevoie de translator, căci erau unii oameni veniţi din
judeţ, vorbeau româneşte, iar babele noastre vorbeau ruteana.
Traducea Drebitca, dar greşea de multe ori, nu-i veneau cuvintele
potrivite la timp. Era pe aici un om adventist, îi zicea Olexiuc, avea
mulţi copii. În clasa a 4-a sau a 5-a am mers la adunare cu el…
- Aveţi aici un vecin adventist Vereha...
- Da, da! Om ca lumea! Are grijă de biserică, împreună cu soţia,
au grijă de oricine vine. Au grijă de pastori, de vizitatori, renovează
locaşul când e nevoie. De fapt, biserica adventistă din Argel este în
mare parte efortul lui Vereha. A făcut o treabă bună. El a făcut rost de
lemn de construcţie, el a supravegheat construcţia. A pus şi
termopane, izolaţii, ca să nu intre frigul, căci tare este frig iarna aici.
Dar nu prea sunt mulţi „ pocăiţi” în Argel. Vreo zece oameni. Fiecare
sătean zice că s-a născut ortodox, zice că nu pleacă din religia
părinţilor. Au mai fost nişte bătrânele care au murit, cei tineri nu mai
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vin. Ei au biserica lor, noi a noastră. Eu n-am mai fost nici la a noastră
(râde). Eu lucram la Poştă, vedeam toate babele cum se înghesuie la
pensii, şi să merg la biserică, să le vad şi acolo? Şi n-am mai mers.
Când mergeam, câteodată, rezistam cel mult o oră. Nu puteam să
ascult patru ore cum citeşte popa. Preotul ştie că e serviciul lui să
citească de la opt la unu, asta e treaba lui.
Peisajele
- Spune-mi, la voi aici, când urci spre Plăiasca, se vede ceva ca o
antenă foarte mare. Ce-i acolo?
- Acolo? Este antena de televiziune TVR1 care acoperă Argelul,
poate şi ceva din Brodina, cât are acoperire.
- Cred că e foarte frumos acolo pe deal, mai sus de antena aceea.
Trebuie să se vadă frumos de acolo, de pe deal.
- Da, acolo pe deal e foarte frumos. Sunt vreo zece case. Când
ajungi acolo, pe ILINEVO Se vede minunat în tot satul Argel,
Dubolovo, chiar şi Brodina. Mergi acolo pe creasta de poiană vreo trei
kilometri. E minunată zona.
- Am mers odată peste deal, dinspre Argel la Brodina. Eram copil
atunci. Era un drum de neuitat.
- Da, este drumul de remorci de la km 14, care trece şi peste deal,
ajunge la Brodina. Se trece pe la locul numit Suşiţa. Un gospodar are
acolo casă.
- Îmi aduc aminte de o drumeţie în copilărie, când am plecat din
Demacuşa pe la stâna Oseredoc, apoi am ajuns pe la Oseredne, unde
aveau stână cei ai lui Brustur. De acolo am urcat la afine, pe munţii
Veji Mici, apoi Veji Mari. La întoarcere am coborât în vale la o
cabană din Rădvan.
Lupi, câini, vulpi şi pisici
- Să-ţi mai spun ceva comic, îmi zice Ghioţio. Când eram în
clasele a 6-a, a 7-a, umblam cu fraţii mei cu oile. Umblam mai mult
desculţi prin păduri. Spinii ne intrau în tălpi. Când ajungeam acasă, ne
spălam bine pe picioare, şi scoteam spinii din tălpi. De aici, de la noi,
urcam pe o poiană, numită Vesnarca. Mergeam prin nişte toloace şi
ajungeam la Zigrevi. Eu şi fratele umblam cu oile, aveam vreo 28 de
oi. Odată, lupul a prins o oaie de-a noastră. Noi am văzut asta, dar am
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crezut că e un câine care se joacă. Ne-am dus să scăpam oaia, şi-am
reuşit chiar s-o scăpăm. Când colo, am văzut că nu era câine, era lup.
Dar lupul deja a spintecat gâtlejul, şi tata, acasă, a tăiat oaia, nu se mai
făcea bine. Şi noi care am crezut că e câine! Cum, câinele muşcă oaia?
Eram copii mici, nu prea ştiam cum e un lup. De atunci n-am mai
văzut niciun lup, au cam dispărut. În schimb, vulpile vin chiar la case.
O vulpe şi-a făcut un cuib sub un oboron, să fie aproape de găini. Să
fie cât mai aproape, să nu se obosească să care găinile până-n pădure!
- Dar de ce aveţi trei câini?
- Erau doi, mai mici, unul să fie de-o parte a casei, spre drum,
celălalt dincolo, spre livada şi grajd. Îmi plăcea să ţin câinii ăştia mici.
Vine într-o zi nepotul meu de la Botoşani, şi-mi zice că a aflat că o
căţea a fătat, undeva pe un deal. M-am dus până acolo, am văzut zece
căţei mici de tot. Neştiind care-i băieţel şi care-i fetiţă, m-am păcălit
şi-am luat o fetiţă. Am venit acasă, iar nevasta zice “asta-i căţea, tu nu
vezi?” S-au dus copiii înapoi acolo, au lăsat căţeluşa acolo, şi-au luat
un căţel, băiat de data asta.
Am ţinut pe lângă casă acel căţel vreo patru luni, a crescut mare,
ne jucam cu el. Era mai mic de statură. Am avut treabă la un cetăţean,
dincolo de pod, peste râu, în vecini. N-am închis poarta, nu mi-a venit
în minte că poate ieşi ceva din curte. Dar căţelul cel frumos a ieşit din
curte după mine, a ajuns la pod, şi pe când trecea drumul, o maşină l-a
pocnit, a murit pe loc. Măi, ce supărat eram! Patru zile n-am putut
mânca.
Acum îmi ziceam, copilul de la Botoşani o să vină la noi şi-o să
vrea să vadă câinele lui. Ce să fac? Mă duc la un om din vecini, să
caut un alt câine nou, cam la fel. Am găsit ceva, unul mai mic, care
semăna. Omul avea vreo patru câini, îmi zice să iau pe care vreau. Am
luat unul care să semene cu cel pierit. L-am luat şi l-am adus acasă.
Acum acela a crescut, şi-are glas gros, tot hăpăie cu glas gros:
Haaoouu! Haaoouu! Uite aşa am ajuns la trei câini pe lângă casă. Asta
mai mult că dacă vine nepotul, să aibă distracţie pe lângă casă. Îţi dai
seama, la trei câini trebuie să dai ceva de mâncare! M-am săturat ca la
două trei zile să fac mămăligă pentru ei. Dar când te uiţi, bietele
animale stau pe lanţ, aşteaptă să le dai ceva de mâncare, depind de
tine. Mama mea avea o vorbă: dacă nu poţi ţine un animal, nu-l ţine pe
lanţ, dă-i drumul, că s-o descurca el!
- Dar pisici nu aveţi?
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- Nu, pisici n-am. Adică aveam, dar s-au prăpădit. Dar mai vin de
la o vecină nişte pisoi, are acolo o pisică vreo cinci pisoi, îi mai aduce
pe lângă casa noastră. Aveam odată o pisică pe lângă casă şi trebuia
să-i dau de mâncare, pe furiş, căci soţia nu vroia pisică acasă. Soţia să
nu mă vadă cu pisici. De aceea eu îi dădeam pe furiş de mâncare şi
pisica pleca în treaba ei.
Aş mai fi stat de vorbă cu vechiul meu coleg de liceu, să mai
vorbim din amintiri, să răsfoim albume cu poze din liceu şi din
tinereţe. Dar trebuia să plec, mai aveam mult de umblat pe munţii din
sat. Am făcut împreună o mulţime de poze, aşa, de amintire. Pozele
acelea au ieşit grozave. Am prins în imagini multe detalii din
gospodăria sa, căci chiar meritau să fie imortalizate. Era un loc din sat
nemaipomenit, bine gospodărit. Livadă plăcută in jurul casei, curtea
împrejmuită cu gard vopsit proaspăt, fântână frumoasă în marginea
curţii, ce mai încolo – încoace, toată gospodăria aranjată la meserie!
Venise microbuzul de la deal, aşa că ne-am despărţit.
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Pauliuc
O viaţă de croitor
Aproape de Şcoala cea veche din Moldoviţa, cea de vizavi de
biserica cea mare ortodoxă, trăia un om foarte bun prieten cu tatăl
meu, Pauliuc Valerian, cu care tata era cam de-o seamă, şi care a fost
timp de zeci de an casier al bisericii adventiste din comună, dar şi un
om de nădejde în comitetul bisericii. Tata şi cu Pauliuc, şi încă alţi
câţiva membri ai bisericii, ani de zile, formau comitetul bisericii, care
se lupta cu vicisitudinile regimului comunist şi pentru bunul mers al
bisericii.
Pauliuc Valerian era un croitor renumit în comună. Aveai nevoie
de cusut pantaloni noi, cumpărai stofă, cam un metru şi zece
centimetri, şi te duceai la Pauliuc. Te planifica: „uite vii peste două
săptămâni, că am foarte mult de lucru”. Sau dacă aveai de transformat
nişte haine vechi, sau de scurtat vreo haină, tot la el veneai.
Era un om foarte primitor. Chiar eu, de multe ori, când trebuia să
plec dis de dimineaţă la ora 5 la tren, care pleca la Câmpulung sau
Iaşi, veneam de cu seară la Pauliuc, mă primea să dorm în atelierul de
croitorie, iar dimineaţa mă sculam, în linişte, şi plecam la gară. Aşa
mai admiram şi eu misterioasa pentru mine maşina de cusut, cu
pedale, Singer. Mă minunam de câte stofe aşteptau acolo în atelier să
cunoască mâna maestrului croitor Pauliuc.
Acum, după nouă ani de la moartea tatălui meu, îmi veni să fac o
vizită bătrânului Pauliuc, la care n-am mai fost de mulţi ani. Îl găsesc
odihnindu-se în pat, vioi încă în vorbire. Ce-l chinuie cel mai mult,
sunt picioarele. Au şi de ce, cât au lucrat picioarele pentru
funcţionarea maşinii de cusut, nu erau maşini electrice de cusut ca
acum.
Bucuros că m-a revăzut, a început să-şi amintească de anii din
trecut ai vieţii sale, ba prin Ucraina, ba prin Bucovina, ba prin
Germania. Are şi acum toate vii în memorie, îşi aminteşte cu multă
însufleţire de anii când împreună cu tatăl meu conduceau destinele
bisericii adventiste. Încerc să discut cât mai multe cu el:
- În ce an aţi venit în Moldoviţa?
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- Am uitat, e mult de atunci, acum am împlinit 90 de ani.
Am venit de 2 ori în Moldoviţa. Prima dată am venit de copil, dar am
plecat în armată, la 23 infanterie Iaşi. M-am întors la Moldoviţa, dar
m-au luat şef de atelier la comisariat, unde aveam trei băieţi croitori în
subordine, iar eu eram al patrulea. Eram şef acolo, grad de plutonier şi
veteran de război. E mult de atunci. Apoi am revenit la Moldoviţa.
În locul ăsta, adică la Moldoviţa, deja am vreo 60 de ani. Şcoala
am făcut în timpul războiului. Aici era o casă veche, evreiască, pe care
am transformat-o, am mai mutat un pic construcţiile de lângă casă.
Despre Biserica Adventistă din Moldoviţa
Bătrânul Pauliuc a obosit. Aşa că restul povestirii are loc cu Ana
Pauliuc, soţia sa. Ea ştie cel mai bine istoria Bisericii Adventiste din
Moldoviţa:
- Am fost aici de mică, şi prima adunare era acolo unde acum e
cimitirul adventist, pe deal spre Runc, unde avea Tănase Moroşan
pământ. Era acolo pe deal o casă veche, care s-a dărâmat apoi. Acolo
era adunarea mulţi ani. În timpul războiului al doilea, a venit
persecuţia, şi s-a închis biserica. După război, s-au mai ţinut adunări
pe la diferite case, până ce Petru Brustur a primit Adunarea în casa lui.
Acolo s-a ţinut biserica zece ani. Pastor era fratele Petrescu.
Când a murit Mihailiuc, soţia sa a făcut un schimb de pământ cu
Harasemniuc, care a dat loc pentru Adunare, iar Mihailiuciha a dat
nişte pământ din Raşca în schimb.
După ce murise Mihailiuc, soţia lui a venit să locuiască la
adunare, vreme de vreo trei ani, şi după ceva vreme Harasemiuciha i-a
dat teren, un ogor, acolo unde are Jderu acuma casă. În biserică erau
două camere anexe, într-una locuia Domnica, în cealaltă Mihailiuciha.
Apoi Mihailiuciha s-a căsătorit cu Jderu şi au plecat la o casă veche a
lui Moralciuc, drept deasupra luncii de lângă Gara din Moldoviţa.
Apoi s-a luat decizia să se construiască o adunare nouă, mare, pe
locul celei vechi, pe locul dat mai demult de Harasemniuc. Cel care a
depus sufletul în această construcţie, a fost Hostiuc Nicolae, pe care
Domnul la chemat la odihnă cam prea de timpuriu. Dar pe timpul
construirii noii biserici, se ţinea adunare chiar la Hostiuc, cam un an,
într-o cameră mare, lungă. Când încă nu era gata adunarea cea nouă,
s-au mutat serviciile divine în noua clădire, era prea strâmt locul de la
Hostiuc. Încetul cu încetul, s-au terminat lucrările la Adunarea cea
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nouă, care este şi astăzi. Au fost şi multe evanghelizări în noua
biserică, venea lumea de peste tot.
Încerc să-mi amintesc toţi pastorii care au fost la noi în biserică:
Ioan Petrescu – când biserica era la Petre Brustur
Piţurlea Gheorghe – în biserica cea veche pe locul de la Harasemniuc – A murit fratele Piţurlea
Ilie Amariei,
Dinu Stoichici
Vasile Varcuş – acum e la Arad
Enoh Felea
Toader Horăndău
Varodi
Luncan Ovidiu
Veneau des la noi fraţi de la Conferinţa Moldova, Bacău:
Ioan Bidiuc venea la Vama, la aer curat
Moroşan Pavel – a murit
Cazan Gheorghe– soţul Irinei Maleş -, a murit
?? Şchiopoaia – a murit
Baciu Pintilie – a murit în primăvara lui 2014, avea 99 de ani
Ioan Mere-Albe – a murit
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Mihai Boca
Acolo în Moldoviţa, lângă „covacie”, potcovăria satului, unde se
despart drumurile spre Raşca şi Demacuşa, este un mic părculeţ cu
mesteceni, lângă şina de cale ferată care trece de la CFF spre Argel,
unde mai este şi o mică bodegă. E locul ideal unde se adunau cândva
băieţii din comună să joace miuţe de fotbal, şi unde este locul cel mai
bun să aştepţi o căruţă sau o remorcă ce pleacă spre Demacuşa, spre
Sector sau Şcoală.
Chiar lângă acel părculeţ de mesteceni, lângă drumul ce coteşte
spre CFF, stă aşezată o casă simpatică, îngrijită, a familiei Mihai
Boca. Cunoşti omul, stăpânul casei, foarte lesne după cum arată
gospodăria sa. Toată zidirea casei denotă armonie, simplitate, bun gust
de gospodar destoinic, atent cu toate amănuntele. Cunoşti firea
gospodarului, după ordinea desăvârşită a construcţiilor anexe din jurul
casei, începând cu gardul de la stradă, cu straturile de flori frumoase
de lângă gard care ispitesc ochiul trecătorului prin armonie şi
varietate, şura ticsită de lemne deja tăiate amănunţit pentru iarnă,
grajdul din spatele curţii, sau multe şire de lemne frumos aşezate pe
laturile gardurilor, puse la uscat pentru anii următori.
Dacă te apropii de poarta de intrare în gospodărie, de cele mai
multe ori te întâmpină un simpatic domn, cumva în vârstă, dar vioi
încă, şi te pofteşte cu mare amabilitate în casă, aşa cum mă pofteşte el
de mulţi ani, încă de când eram student la Facultatea de Matematică
din Iaşi. În casă sunt primit mereu la fel de bine de soţia domnului
Mihai Boca, care se şi gândeşte de fiecare dată cu ce dulceţuri şi
bunătăţi să-şi întâmpine oaspetele. Aşa e regula în casa lor, oaspetele
să fie bine primit, să i se servească ceva bun.
De data asta, am venit cu gânduri mari la familia Boca, cu
intenţia să-i provoc la un interviu despre experienţa lor bogată de
viaţă, de când au venit şi locuiesc în comună.
- Domnule Boca. Aveţi timp să-mi povestiţi ceva din viaţa
dumneavoastră, lucruri mai interesante, să pregătim un capitol de carte
despre viaţa şi familia dumneavoastră?
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- Cum să nu! Cu multă plăcere. Dar nu ştiu cu ce să încep… Mă
numesc Boca Mihai, soţia Olimpia. La vârsta de 16 ani, am venit de la
Cacica, dar mai întâi am plecat la Voroneţ, unde am muncit doi ani ca
ucenic, la o fierărie, unde se potcoveau caii şi se reparau căruţe. Tata
Neculai şi mama Veronica Boca. Să spun cum am ajuns la Moldoviţa.
Eram într-o vară la Vatra Moldoviţei cu o presă de făcut ulei, la unul
Saghin. Presa făcea ulei din seminţe de floarea soarelui. Într-o zi caldă
de vară, am venit cu ulei din acela şi la Moldoviţa, undeva pe lângă
gară, aproape de fabrica de cherestea. Deci aşa a fost, eu, un copil de
16 ani am fost trimis de Saghin la Moldoviţa cu căruţa şi ulei, să
facem negoţ. Dar în timpul cât se făcea ulei la presă, eu auzisem
sirena fabricii, tocmai la prânz. Văzând fabrica aşa de aproape, mi-a
venit în gând să intru înăuntru, să-ntreb dacă nu m-ar primi şi pe mine
la lucru. Atunci erau acolo patroni, era înainte de-al doilea război
mondial, ca şi acum, cu patroni. Trebuia să dau probe mai întâi înainte
de a fi primi ca ucenic. Şi m-a primit patronul, am trecut cu bine
probele. Dar înainte de a ajunge la fabrică, să povestesc cum am fost
ucenic la un fierar, la noi la Cacica…
- Povestiţi, domnule Mihai. Deci v-aţi început experienţa muncii,
încă de copil, la un fierar de covacie. Era bun omul acela?
- Da de unde! Era bun pentru dânsul. Era o muncă aşa de grea
acolo, vara, pe călduri de iunie, iulie, călduri foarte mari, iar noi tot
potcoveam caii. Între timp, fierarul din acea covacie mă lua să merg
cu el la cosit, să fac şi munca agricolă acasă la stăpân. Mă sculam pe
la 3 dimineaţa, mergeam la coasă, coseam pană pe la vreo şase, apoi
veneam la atelier, la potcovărie. Asta la Cacica.
- Cum aţi ajuns la Moldoviţa?
- Nu, mai întâi am fost la Vatra Moldoviţei. M-am dus la
directorul fabricii din Vatra să întreb dacă mă primeşte ucenic.
Directorul zice: „Măi copile, ce ştii tu ce-i aia meserie?” Eu, având
experienţa de ucenicie de la covacia din Cacica, zic: „daţi-mi o probă
de lucru”. Am confecţionat o pană de fier, care se folosea la gater. Era
ceva ca un cleşte patent. Directorul, văzând că am executat ce mi-a
cerut, m-a oprit tot atunci, nici nu m-am mai dus acasă, la Cacica. Am
lucrat la fabricuţa de acolo în anii ’46, ’47, ’48. Părinţii, la început nici
nu ştiau de copilul lor Mihai, că s-a angajat la fabrică. Când am
căpătat primii banii pentru salariu, m-am dus odată pe acasă, la părinţi,
să văd ce mai fac. S-au minunat văzând cum m-am descurcat.
Proprietar la fabricuţa de la Vatra erau un evreu, dar avea director un
87

Alte povestiri din Moldovița - viața în stil vechi

român. După un an de la angajare, m-au trimis la şcoală, la Bucureşti,
la Uzinele Vulcan, pentru mecanică. După acea şcoală la Vulcan, mam întors la fabricuţa de la Vatra Moldoviţei.
- Şi ce-a mai fost?
- Văzându-mă deja un tânăr calificat, am fost dat de către
patronul evreu la fabrica cea mare, de la Moldoviţa. Încă nu era
naţionalizată fabrica, încă nu erau proprietari comuniştii. Aici, la
Moldoviţa, m-au dat la cazane mari, acelea care dădeau lumina şi
putere pentru toată fabrica, şi încă pentru nişte case din comună.
Cazanele mergeau cu rumeguş. La început, în comună nu era lumină
nicăieri, curentul electric era pentru gatere, pentru birouri şi cantină.
Am mai stat doi ani la Fabrica de cherestea din Moldoviţa, apoi m-au
trimis iarăşi la şcoală, ca revizor de vagoane. Şcoala a fost la
Bucureşti Triaj. Am stat acolo un an de zile, iar când m-am întors, mau dat la CFF (Căile Ferate Forestiere). şi aşa am ajuns la CFF unde
am lucrat până la pensie. Armata am făcut-o între anii ’52 – ’55, o
parte la Buzău, şi o parte la Iaşi. Dar m-au trimis la munca de câmp,
căci, din cauza părinţilor, eram considerat bogat, adică chiabur.
- Dar de ce nu v-aţi dus să vă faceţi tehnician sau inginer?
- Vai! dar cum erau vremurile atunci, nimeni nu avea bani. Copiii
trebuiau să aibă imediat ocupaţie, fie în gospodăria părinţilor, fie să
caute pe undeva o slujbă, să se întreţină singuri. Nimeni nu avea bani
de şcoli. Aşa deci, eram meseriaş la Fabrica din Moldoviţa, la CFF.
Atunci era obiceiul la întreprinderi să-ţi ia buletinul, să poată să te ţină
la ei, să nu pleci în altă parte la muncă. Şi aşa au trecut anii, m-am
căsătorit în ’57. Prin anii ’63 a început colectivizarea., iar eu eram
cooptat în multe activităţi, căci eram singurul om care aveam şapte
clase. M-au întrebat: “Măi, vrei să mergi la şcoală?” Nu m-am dus,
eram însurat, aveam deja copii mici. Şi totuşi, am fost chemat mereu
pe la împiegaţi, la biroul de mişcare, căci puţină lume se pricepea la
hârtii, iar eu scriam frumos. Iar când Ucica, şeful de împiegaţi, mergea
undeva, mă puneau pe mine să ţin locul. Şeful la CFF era atunci
Balabasciuc Gheorghe.
La un moment dat, aveam şi copil mic şi venise propunerea să
mă duc la Şcoala de împiegaţi. O întreb pe soţia: „Ce să fac?” Soţia
zice: „Du-te! Oi trăi eu cumva singură cele opt luni cu copilul,
singură”. Pe atunci era activitate mare la Fabrica din Moldoviţa.
Trenuri forestiere cărau neîncetat, erau zilnic cărate câte 40 de
vagoane de buşteni, trei locomotive trăgeau vagoanele goale la deal şi
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pline la vale. Erau multe direcţii de cale ferată îngustă, la Secrieş, la
Raşcovei sau la Argel, în trei ramuri. Veneau vagoane de la deal de
peste tot, trebuia să fii la gară, să vezi ce faci cu fiecare garnitură. Aşa
am lucrat eu ca împiegat de mişcare până am ieşit la pensie, în ’91.
Munca de împiegat de mişcare era complicată, trebuia să vezi toate
vagoanele cu lemn sosite, la ce gatere trebuiau să fie dirijate, sau unde
să aştepte pe linii până ce erau descărcate. Şi în pădure trebuia să am
grijă ce se întâmplă, ce se pregăteşte de încărcat, ce şi când se încarcă.
Atunci era foarte strict, trebuia să fii atent ce faci la locul de muncă,
dacă făceai vreo greşeală, imediat începeau cercetările, trebuia să dai
explicaţii, ce şi cum s-a întâmplat. Aveai grijă permanentă, trebuia să
fii foarte atent. La doişpe sau unu noaptea, de multe ori aveai treabă
cu vagoane şi trenuri, trebuia să răspunzi de tot ce se făcea.
- N-aţi avut accidente la CFF în atâţia ani?
- Ba aveam şi accidente. Mai erau deraieri de tren, de vagoane.
Dar acolo răspundeau mecanicii de locomotivă. Sau muncitorii. Ţin
minte, odată, s-a urcat unul pe vagon, şi undeva pe la kilometrul şase a
vrut să sară din tren în timpul mersului. Era beat. Cum a sărit, i-a prins
o roată mâna şi i-a tăiat-o. Au fost ceva cercetări, dar eu n-am declarat
că era beat, că nu-şi mai lua drepturile de pensie, nu căpăta nimic, şi-l
mai luau la cercetări pe mecanicul de ce era un om beat la lucru pe
tren. Destul că s-a nenorocit omul acela, dar să nu-i mai dai niciun
drept? Ei, multe de povestit despre peripeţiile cu vagoane. Uneori
vagoanele mergeau singure la vale, fără locomotivă, doar cu frânari în
faţă şi spate la trenul de vagoane. Dar mergeau aşa doar până la un
anumit punct, unde aştepta locomotiva.
În ’91 am ieşit la pensie...
- Spuneţi-mi, domnule Mihai, ce era pe aici în Moldoviţa, pe
lângă Ascunsul sau unde îi zice “Sesia”? Şi mai povestiţi-mi cum aţi
reuşit să vă faceţi căsuţa asta aşa de frumoasă?
- În ’57 am strâns 10000 de lei. Era o sumă frumoasă la vremea
aceea. Cu 9000 lei am cumpărat casa şi a mai şi rămas. În zona asta
unde locuim noi acum, la început erau case puţine. Dar erau fabrici
mici, ce-au fost dărâmate cu timpul...
- Mai povestiţi-ne nişte întâmplări nostime din trecutul vieţii
dumneavoastră?
- Stai să spun eu ceva, intervine în discuţie doamna Boca: Eram
micuţă şi tot auzeam: “Începe războiul, începe războiul”. Cică venise
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vestea de la Pleşea, de lângă Cacica, veste că vine războiul. Aveam un
frate care trebuia să fie concentrat. Erau atunci premilitarii, cu
tineretul înrolat pentru pregătire înainte de armată. Au venit ruşii în
număr mai mare, şi ni s-a zis că pe la comuna Bălăceana trece frontul,
şi că trebuie să ne evacuam un timp şi venim apoi înapoi. De fapt, nu
era după noi, au venit ruşii cu armata, forţau evacuarea, împuşcau. Neau evacuat la Plopeni, să nu stăm în linia frontului. Dar românii erau
anunţaţi, să care în ascunzători tot ce aveau nevoie, mâncare, haine, ca
în sat va fi frontul. Aşa au anunţat ruşii pe oamenii de la primărie şi
poliţie. Nemţii nu se prea vedeau, era doar plin de ruşi. Nemţii erau
deja trecuţi de noi, fie au plecat cu trenuri în jos spre Bucureşti, fie
trecuseră prin Suceava spre Vatra Dornei. De fapt, ruşii au intrat în
România ca să rămână. Unii dintre ai noştri s-au dus în război până în
Cehoslovacia. Doar Gheorghe Dej ne-a salvat de ruşi, dar asta după
mulţi ani. Pe la noi, la Moldoviţa, a fost fabrica de cherestea minată,
nemţii au venit şi-au minat tot. Noroc de Bursuc, primarul de atunci,
el ştia nemţeşte, a vorbit ce-a vorbit cu comandanţii nemţi, că lumea
n-are din ce trăi, şi nu au mai distrus fabrica de cherestea. Nemţii au
mai luat de la oameni oi, boi, pentru armată, să aibă ce mânca. Au vrut
să distrugă şi locomotivele, dar omul nostru a vorbit frumos cu ei, şiau lăsat în pace satul.
- Spuneţi-mi, aţi fost mulţumiţi de serviciul de la CFF?
- Da, după război şi după colectivizare, s-a trăit bine aici în
comună, de-ar avea copiii noştri şi acum aşa o viaţă, era de lucru, era
bine de trăit.
- Dar cum a fost cu sirianul, patronul cel de pe urmă al fabricii
din comună?
- A fost un mare escroc. A făcut nişte asigurări pe sume mari,
apoi a dat foc la fabrică. Dar, înainte de a da foc, a luat două
locomotive mari şi frumoase, a luat gatere şi le-a dus în altă parte,
apoi a dat foc, să ia bani de asigurare. Dar de vină e nu numai sirianul,
ci şi toţi care au lucrat împreună cu el, care au luat ceva şpagă, apoi au
dat totul sirianului. Ei nu trebuiau să dea totul la un străin, trebuiau să
facă cum se face în alte ţări, închiriază terenul pe zece sau douăzeci de
ani. Nu să vândă pentru totdeauna.
- Dar de ce stau ruinele acelea de fabrică în halul acesta, de ce nu
se face ceva acolo?
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- Nu se bagă nimeni, că nu mai e proprietatea noastră. Uite, aşa
am ajuns noi, dar ce facem cu tineretul? Că nu au de lucru şi se duc
prin ţări străine, se chinuie pe-acolo!
- Pleacă multă lume de aici, în străinătate?
- Au plecat mulţi de tot, şi mai pleacă.
- Dar văd că mai sunt mulţi pe-aici, care stau prin bodegi, beau...
- Ei, din ăştia au fost întotdeauna şi sunt şi acum! Şi chiar dacă
are cineva de cosit, de strâns fân, nu găseşti om să te ajute!
- Şi din ce trăiesc oamenii ăştia care stau prin bodegi?
- Din furat din pădure! Ştii că sunt parchete prin Demacuşa, prin
pădure, din care n-a mai rămas nimic? Au tăiat tot ce era mai frumos,
mai bun de construcţie sau de export. Unii ţărani de pe la Siret au
cumpărat toată pădurea, au tăiat, au făcut batjocură cât s-au priceput.
Mai demult se tăia pădurea frumos, în etape, se făcea răritură, se
curăţa de copacii cei mici, apoi se tăia ras, frumos, organizat. Apoi se
făcea plantarea de puieţi... Parcă, totuşi, în ultimul timp, au început să
mai aibă ceva grijă şi de păduri. Acum câţiva ani, au dat păduri la
oameni, care au tăiat tăt! Nici cetina n-au strâns după tăiere. Totul
zace în grămezi urâte prin parchete!
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Acasă la doamna
Elena (Nuşica) Balabasciuc
Amintindu-mi anii copilăriei şi de scoală în comuna noastră
natală, cea mare şi frumoasă, Moldoviţa, n-aş putea să nu-mi răsară în
memorie, cu nostalgie, întâmplări şi oameni din acei ani.
O categorie de amintiri duioase, sunt legate de acele cărţi, cam
blamate de sătenii huţuli, cărţi în limba ucraineană, impuse cumva
nefiresc localnicilor de autorităţile din anii ’50, sub imboldul Statului
Sovietic atotstăpânitor. Şi totuşi, acele cărţi ucrainene de literatură
aduceau în conştiinţa noastră ceva uman, ceva din sensibilitatea şi
frumuseţea tezaurului literaturii ucrainene, evocând povestiri
interesante, în special din acei autori uriaşi ai poporului vecin, cum ar
fi poetul Taras Hrehorovich Şevcenco, sau povestitorul Ivan Franco.
De la Taras Şevcenco, parcă, şi acum aud sunând candid acele
senzaţionale versuri: “Husi, husi, huseniata / Vozmit menia na
creliata…”. Versuri greu de tradus în limba română, la fel cum şi
Eminescu este, practic, de netradus în limba ucraineană. Totuşi,
versetele de mai sus le-aş putea traduce cam aşa: “Cocori, cocori, pui
de cocori / Luaţi-mă pe aripile voastre…”. Să amintim că atunci când
Taras Şevcenco scria aceste versuri, el era închis într-un gulag rusesc,
departe de ţară, şi când vedea formaţii pe cer de cocori călătorind
înspre hotarele Ucrainei, se ruga de ei să-i ducă dorurile sale spre
patria lui dragă.
Alte amintiri îmi sunt legate de acele învăţătoare, ori profesoare,
care au învăţat copiii prin satele din comuna noastră, învăţătoare
tinere, venite în patria huţulilor din satele ucrainene, din apropierea
Sucevei. Erau fete plăpânde, speranţe ale învăţământului şcolar, care
îmi păreau, dar chiar erau, atât de fine în relaţiile cu oamenii satului frumoase, cu glasuri mângâietoare, de parcă simţeai toată adierea,
legănarea visătoare a spicelor din lanurile întinselor câmpii ale
Ucrainei celei din cărţi, adiind unduios asupra stepelor roditoare.
Aceste fete, cu puţin trecute de anii de liceu, erau fiinţe delicate, cu
glas alinător ca de mame grijulii, dezvăluind copiilor necuprinsa
gingăşie a învăţăturilor din manualele ucrainene.
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Dar niciuna dintre aceste profesoare venite la noi în comună din
satele ucrainene nu a lucrat cu atâta pasiune, înţelegere, mângâiere şi
grijă duioasă faţă de copii şcolari, precum a făcut-o doamna
profesoară suplinitoare Elena Balabasciuc. Căutând subiecte pentru
noua mea carte despre Moldoviţa, am implorat-o pe distinsa doamnă, ajunsă acum la o frumoasă vârstă de aproape 77 de ani, dar încă tânără
la chip şi voce -, să avem această convorbire minunată redată în cele
ce urmează.
Ideea unei povestiri despre viaţa ei a transpus-o pe doamna
Nuşica, cum este cunoscută dumneaei în sat, trezind în sufletul ei
acele îndepărtate trăiri de tristeţe şi fericire, rememorându-şi anii de
demult. Cu îndârjire, reuşise să treacă peste amintirile tulburătoare ale
trecutului copilăriei nu prea roză pentru ea.
Anii de demult
Doamna Elena Balabasciuc (Nuşica) începu să-şi depene amintirile din copilărie:
- M-am născut în satul Călineşti, comuna Mariţei, acum Dărmăneşti. În copilărie mă numeam Ileana Zelezniac, apoi m-am căsătorit
Balabasciuc, şi de atunci îmi zice în comună Nuşica. Tata îmi zicea
Dumuşca, iar la Moldoviţa, învăţătorul Opinca îmi zicea Lenuşca, de
unde am devenit Nuşa, apoi Nuşica.
Părinţii mei erau săteni ţărani, oameni vrednici, de toată lauda,
iar consătenii erau la fel. La noi acasă a fost o familie cu două fete
surori, iar după o vreme au mai revenit în casa noastră încă o verişoară
şi doi băieţi, de la sora mamei, copii rămaşi orfani, căci tata lor nu s-a
mai întors din război, apoi şi mama lor a murit, acasă. În urma acestor
tragedii, copiii lor au fost împărţiţi între o mătuşă de-a mea şi doi
unchi. Fata a fost luată de un unchi, băiatul cel mare de alt unchi, iar la
noi, adică la mama mea, a fost dat băiatul de doi ani, cel mai mic. Nu
după mult timp, din diverse motive, toţi cei trei copii orfani au ajuns
în casa noastră, încât am ajuns să fim cinci copii. La urma urmei, toţi
copiii orfani s-au adunat la noii, aşa că am trăit împreună ca fraţi şi
surori.
Ajunsă la vârsta şcolară de 7 ani, pentru anul şcolar 1944-1945,
când trebuia să încep şcoala, tocmai atunci şcolile au fost închise, timp
de un an, din cauza războiului. Nu ştiu dacă în toată ţara au fost
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închise şcolile, sau numai pe unde a trecut frontul, în Bucovina. Când
s-au redeschis şcolile, în clasa a I-a ne-am adunat trei serii de copii –
cei amânaţi de un an, cei de drept şi câţiva de şase ani, cei care aveau
soră sau frate de 8 ani, sau chiar 9 ani, repetenţii.
Eu am făcut şcoala de 4 clase în sat, la Călineşti, apoi m-am dus
la internat la Mariţei, unde am terminat şcoala elementară de 7 ani.
Eram din primul contigent de pioneri din şcoală, cu cravata roşie,
primită gratuit. Îmi vine să mărturisesc sincer, acest eveniment, de a fi
pionier, a avut un ecou pozitiv vizibil în purtarea elevilor. Erau mult
mai serioşi în comportare, mai silitori la învăţătură, foarte atenţi şi
politicoşi între colegi şi printre oamenii din sat.
Deci, am ajuns la Mariţei, la internat. Copiii cei mici din casă au
mai crescut, iar băiatul mai mare plecase deja la şcoala zootehnică, la
Rădăuţi.
Era greu pe-atunci, era după război, nu se găseau obiecte de
îmbrăcăminte, încălţăminte, bunuri de strictă necesitate, de exemplu
chibrituri, gaz lampant. Dimineaţa, când să aprindă foc în casă,
gospodinele aşteptau ca cineva din vecini să pună foc, să meargă să
ceară jar de aprins foc.
Dar eu m-am ales cu pantofi, deoarece, având orfani în casă,
primeam puncte cu care puteam cumpăra haine şi încălţăminte.
Frăţiorul meu cel mic, care stătea acasă, nu avea nevoie de pantofi, aşa
că pe punctele lui mi-au fost cumpăraţi pantofiori noi. Pe acele puncte
am cumpărat şi stofă de celofibră. Mama, înainte de Paşte, ne-a luat în
oraş pe toate cele trei fete, şi ne-a luat încălţăminte, ne-a luat stofă
cenuşie, şi ne-a făcut costumaşe la toate trei, la fel. Eram bucuroase,
mândre şi frumoase ca nişte melci cenuşii!
Sora mea cea mai mare avea grijă de tot prin casă, ea muncea şi
pe-afară. Părinţii ţineau şi prăvălie. Mamei îi era destul de greu şi cu
prăvălia, şi cu gospodăria, şi cu copiii mici, aşa că ajutorul surorii
mele celei mari era foarte bine venit în casă.
Copil de liceu
După ce am terminat clasa a şaptea, am dat admitere la Liceul
Ştefan Cel Mare din Suceava. Am reuşit la Liceu, dar după trei
săptămâni de şcoală, a venit un ordin, ne-a scos în curtea Liceului, în
formaţie pe clase, iar cei care ştiau limba ucraineană şi aveau media
peste 8, au fost înştiinţaţi să iasă afară din formaţie. Şi eu m-am
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nimerit printre aceştia, şi am fost duşi la Siret, unde începea prima
promoţie de liceu proaspăt înfiinţat. De fapt, era un liceu pedagogic.
Cu multă părere de rău am părăsit prietenii cei dragi din Suceava, ca
să plec la Siret. Dar mi-am făcut repede mulţi alţi prieteni în noul
liceu.
Aşa am ajuns la Siret. Elevii care erau ucraineni şi nu încăpeau la
liceul din Siret, erau duşi la Sighet, tot la liceu ucrainean. Ştiind
vorbirea ucraineană de acasă, mi s-a părut chiar uşor la învăţat, încât,
parcă, era mai bine decât la oricare altă şcoală din Suceava.
La Siret aveam profesori foarte buni, erau încă dintre aceia din
garda veche, dinainte de război, cu şcoli făcute la Viena. Dirigintele
meu era unul dintre aceia, ştia ucraineana probabil înainte de a studia
istoria la Viena. El spunea “Vianna” în loc de Viena. Era un om foarte
cumsecade; şi pot să spun că, dacă am învăţat multe, dacă am făcut
casă frumoasă la Moldoviţa, dacă am avut copil educat, de la el am
ştiut toate. Un om excepţional, orele de dirigenţie le făcea cu toată
inima, cu toată dragostea. Ne-a educat să fim patrioţi, să fim soţi buni,
să fim oameni respectuoşi, şi să fim silitori şi cu mult simţ de
răspundere.
A, să nu uit, un episod sinistru s-a petrecut pe când eram încă
elevă la Mariţei, în clasa a şaptea. Atunci, după război, la primăriile
din comună şi din oraş apăruseră tot felul de oameni netrebnici, meniţi
parcă să suprime, să dărâme tot ce era bun prin sat. Pe mulţi gospodari
vrednici i-au făcut “chiaburi”, i-au luat şi i-au dus cine ştie pe unde,
fie la închisori, fie în lagăre de muncă. Aşa s-a întâmplat că, într-o
seară, au venit nişte haidamaci, şi l-au luat pe tata de acasă, în noapte,
fără să ştim ce au de gând să facă cu el. Trecuseră câteva săptămâni,
şi încă nu ştiam ce-i cu tata, dacă e viu sau mort. Dar prin sat se
vorbea că bărbaţii au fost luaţi la muncă, dar nu se ştia unde. O femeie
din sat, care lucra la Băile Vatra Dornei, venise acasă la noi, şi i-a
spus mamei ca l-a văzut pe tata cu militarii şi cu deţinuţii, care lucrau
împreună ca muncitori la Sadova, la cale ferată. Se obişnuia printre
deţinuţii care lucrau pe şantiere, ca rudele să meargă cu trenul, să facă
o bocceluţă cu câte ceva, o scrisorică, şi să arunce coletul între
muncitori. Mama, când a auzit aşa o treabă, a pregătit ceva, a luat ouă
de acasă şi a mai cumpărat, le-a pus într-o găletuşă, să ducem ouăle şi
să le vindem la Vatra Dornei. Şi m-am dus aşa, cu femeia aceea, pe
tren, ea se uita pe o parte de cale ferată, eu pe cealaltă, să-l vedem pe
tata, începând de la Câmpulung Moldovenesc, până la Vatra Dornei.
95

Alte povestiri din Moldovița - viața în stil vechi

Ne uitam pe geam din tren pe o parte şi cealaltă. Care îl vedea prima,
îl striga, să aruncăm pachetul. Dar nici eu nu l-am văzut, nici ea. Poate
era pe undeva, dar, cum erau toţi negri, arşi, prăfuiţi, cu pielea în zebre
pe spinare de mult soare, nu era chip să recunoşti un om, şi nici pe
tata.
Anii de liceu rămân o amintire de neuitat pentru fiecare
adolescent. Toate vitregiile, neajunsurile, supărările sunt anihilate,
„dizolvate”, neutralizate de farmecul idealurilor şi năzuinţelor
tinereţii, care rămân veşnic imprimate în conştiinţă. Cu gândul la acea
perioadă a vieţii, dacă mijesc bine ochii, revăd coloanele acele de fete
sau băieţi, dimineaţa ori seara, trecând pe traseul internat - şcoală sau
invers, iar dacă fac şi urechile să audă ecouri din acele timpuri,
desluşesc, departe – departe, ecoul marşului: „Razpriagaite hlopţi
coni…”, adică ”Deshămaţi, băieţi, căluţii…”
Aer de munte, la Moldoviţa
După terminarea liceului, în septembrie, încă în timpul vacanţei
de vară, mă pregăteam să merg la facultate, dar nu am avut noroc,
pentru că nu am avut bani nici măcar de drum până la Bucureşti. Nu
ştiu din ce aş fi trăit la Bucureşti, dar vroiam măcar să-l vad. Atunci
nu judecam prea serios lucrurile, îmi treceau multe prin minte. Am zis
mamei: vreau să vindem pământ, să merg la facultate, la Bucureşti!
Mama s-a supărat tare de tot de vorbele mele, a ţipat cu glas străin,
spunând şi vorbe grele.
A murit, biata mamă, la 92 de ani, dar ea n-a uitat treaba asta cu
plecatul meu la Bucureşti, şi cum am vrut eu să vând pământul. După
un timp, am înţeles-o şi am iertat-o. Când era mama în vârstă, eu şi cu
sora mea o îngrijeam, cu rândul, când eu, când sora mea. Şi, deşi nu
am ajuns la facultate la Bucureşti, pot să afirm că am fost fericită în
viaţă, aşa cum a fost ea, cu realizări frumoase, ajutând pe unii şi pe
alţii…
La repartiţie, după absolvirea Liceului Pedagogic din Siret,
puteam să aleg multe locuri frumoase, dar soarta m-a aruncat la
Moldoviţa, unde am fost fericită o viaţă, şi cu tot necazul cauzat de
moartea recentă a soţului meu, crucea trebuie să mi-o duc până la
capăt.
La 19 august 1955 am călcat prima oara prin Moldoviţa. Am
venit de la Vama într-un tren marfar, care trăgea după el o mulţime de
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vagoane goale, vreo 40, ce urmau să plece pline cu buşteni şi scânduri
înapoi, cu destinaţia URSS, prin grija SOVROM-ului. Se plăteau cu
lemn şi cote datoriile de război către ruşi.
La şcoala din Moldoviţa, m-am bucurat mult de clasa care mi-a
fost dată. Am găsit deja în activitate la Şcoala din Moldoviţa ca
învăţători pe soţii Opinca. Domnul Opinca, ulterior, a studiat rusa la
fără frecvenţă, la Facultatea de Filologie de la Iaşi, devenind profesor
de-adevăratelea. Doamna Opinca a continuat să preda ca învăţătoare
în limba ucraineană. Învăţător era şi domnul Andrei Căpăţâna, care,
după aceea, a făcut şi el facultatea, tot la fără frecvenţă. El era
basarabean, ştia ruseşte, se pare, chiar de acasă, deoarece în Basarabia
trăiau amestecaţi românii cu ruşii. Foarte mulţi învăţători făceau
facultatea la fără frecvenţă. Şi mie mi-au sugerat, domnul Opinca şi
alţii, să fac studii de facultate, la fără frecvenţă. Dar acest vis nu s-a
îndeplinit. Vroiam să fac facultatea de biologie, care se studia în limba
română, iar eu învăţasem biologia, la Siret, în limba ucraineană.
A doua zi după venirea mea la Şcoala din Moldoviţa, în 1955,
ştiu că trebuia să plec la o consfătuire a cadrelor didactice la
Câmpulung. M-am dus acolo, tot cu marfarul. Era şi tren personal
Vama-Moldoviţa, dar nu avea un orar convenabil, ajungea noaptea la
ora 1. Şi mai era unul care venea la ora 13. Ziua pleca şi noaptea se
întorcea. Aveam foarte mult de aşteptat la Vama trenul personal de
Moldoviţa, şi între timp treceau două marfare, aşa că mă urcam în
primul marfar care trecea. Trenul personalul avea trei vagoane
atuncea, şi era plin de lume, doar că era cam incomod pentru cei care
trebuiau să schimbe la Vama.
Atunci am stat 3 zile la acele consfătuiri la Câmpulung, dar când
ne-a dat drumul, am venit repede cu un marfar la Vama, şi tot cu
marfar la Moldoviţa.
Îmi aduc aminte şi când am primit primul meu salariu, din care
trebuia să trimit bani mamei acasă, căci la noi acasă, la Mariţei, nu au
ajuns pentru cote grânele care s-au adunat vara aceea foarte ploioasă,
încât au încolţit clăile. Nu ajungeau grânele ca din vânzare să se
plătească impozite. Astfel că, din primul salariul de-al meu de la
Moldoviţa am trimis mamei 112 lei, din totalul primit de 375 lei. Cu
aceşti 112 lei, tata a cumpărat încă 12 kg de secară, să completeze
cantitatea de predat la cotă. Banul era mare atunci. Profesorii primeau
unele sume suplimentare, dar noi, cei cu studii doar cu liceul, primeam
un stimulent pentru secţia ucraineană, înfiinţată la şcoală nu demult.
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La Moldoviţa am stat la gazdă, cu o colegă, la un evreu, Linder,
care era vânzător la alimentară. Acolo am dus-o bine, în linişte, având
o cameră a noastră. Domnul Linder s-a dus şi-a împrumutat un pat de
fier, nu mai ştiu de unde, ori de la dispensar, ori de la fabrică. Deci
aveam un pat de fier, aveam o camera în care am stat destul de bine
două colege. Ce contrast era între aceasta viaţă liniştită la Moldoviţa şi
viaţa zbuciumată care o aveam o vreme în casa noastră părintească de
la Mariţei.
În luna decembrie, m-am mutat de la gazdă într-o cameră la
internat, pe care ne-a dat-o şcoala, unde am adus-o şi pe sora mea mai
mică, care era atunci în clasa a 7-a. Ea a terminat clasa a 7-a aici, la
Moldoviţa.
Cum începusem să spun, În timpul când aşteptam să înceapă
şcoala pe 15 septembrie, m-am întors înapoi pe-acasă, la părinţi, să-mi
iau zestre, perna şi hrana - roşii, varza. Împreună cu sora mea, neam aranjat frumos camera, aveam şi cu ce, deoarece atunci când neam mutat la internat, sora mea a mai adus un rând de perne, şi chiar
încă o plapumă, încât acum puteam să dormim bine, două intr-un pat.
Pe 1 septembrie am întocmit catalogul cu lista elevilor clasei care
mi-a fost repartizată să fiu dirigintă. În perioada 1 sept – 15
septembrie am vizitat, până când a început şcoala, pe toţi copilaşii la
domiciliul lor, i-am cunoscut, şi ei s-au bucurat de mine. Aşa am
cunoscut casele huţule de unde proveneau copiii. Mă impresionau
odăile huţulilor, împărţite cumva în două: partea femeilor, cu ştergare,
icoane, covoraşe, şi partea bărbatului, plină de coarne de cerb
încrustate artistic, pălării, bundiţe.
Când a început şcoala, parcă văd cum am ieşit cu toţi copiii în
careu, unde se strigau listele claselor. Eu am strigat lista clasei mele,
unii copii mă cunoşteau deja, alţii încă nu, dar sărăcuţii de ei au venit
spre mine, ne-am cunoscut mai bine. În primul trimestru am cunoscut
şi părinţii copiilor, şi-am început foarte serios activitatea de profesor,
în care am activat aproape 10 ani. Mai apoi, am învăţat copiii în
calitate de suplinitor al titularului, când s-a înmulţit în şcoală
profesorii cu facultate.
În primul an de şcoală, pe lângă dirigenţie şi catedra pe care am
avut-o, când a apărut şi postul de secretară, cu jumătate de normă, am
vânat eu acel post, pentru bani, căci în 4 iunie ‘56 m-am căsătorit, şi
am început să strângem bani, ca să ridicăm casa noastră cea nouă. La
căsătorie, trebuia să primesc zestre de acasă, dar mama era foarte
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supărată, căci nu poate să-mi dea zestrea cuvenită, căci chiar în acelaşi
timp, în mai ‘56 s-a măritat verişoara mea, cea care locuia la părinţii
mei în casă, şi ea, fiind mai mare, a ajutat-o mult pe noi în gospodărie,
încât mama a spus că nu poate s-o trimită la casa ei fără zestre. I-a
făcut mai întâi ei zestre, cum aveau fetele pe atuncea: 12 perne, două
aşternuturi pentru două paturi, să aibă în caz că venea oaspete cineva.
A căutat să-i dea de toate, mai ales covoare pentru camera mare.
Mama avea grijă de verişoara mea mai mare, orfană, ştiind că mătuşa
mea, mama fetei măritate, cea care a murit lăsând copii orfani, era
femeie vrednică. iar soţul ei, care nu s-a mai întors din război, era
factor poştal, avea salariu, iar în vremea aceea era ceva să ai salariu.
Aşa că fata trebuia înzestrată cu de toate la nunta ei.
În seara când s-a terminat nunta verişoarei, m-am întors la
Moldoviţa, şi atunci l-am cunoscut, pe viitorul meu soţ, Gheorghe
Balabasciuc. Iar după un an, pe 7 mai 1957 aveam să nasc unicul
nostru fiu, pe Casian, scriitorul şi poetul nostru pe care-l cunoaşteţi.
După ce m-am căsătorit, am dus-o bine în casa socrilor.
Începusem să construim casa noastră cea nouă. În fiecare seară ne
culcam mulţumiţi că am realizat ceva. Nu ca acuma, când în nici o
seară, când mă culc, nu pot spune că am terminat toate treburile, deşi
s-au inventat fel şi fel de maşini - de spălat, fier de călcat, şi altele,
pentru care nu-mi ajunge timpul. Nu ponegresc televiziunea ca mijloc
de informare, nici calculatorul, nu vreau să spun că nu sunt bune, sunt
chiar foarte bune. Dar am spus, odată, la o şedinţă, că ceea ce auzi la
televizor, nu poţi bate încă odată în televizor să-i zici, “te rog, repetă,
nu am înţeles”. Iar dacă înveţi din carte, te duci când vrei la ea, la
aceiaşi pagină, şi cartea, cu tot calmul ei, îţi repetă orice vrei să ştii, de
nenumărate ori, fără să se supere. Internet încă nu era atunci, dar era la
moda televizorul. Bărbaţii organizau vizualizări la televizor, la Vama,
la profesoara Ciosnar. După aceea, doamna Racoviţă şi soţul ei din
Moldoviţa organizau în casa lor vizionări la televizor, de se umplea
camera numai cu cei din Moldoviţa. După ’67 au apărut şi alte
televizoare prin comună.
La catedră
Când am venit la Moldoviţa, pentru predarea în limba ucraineană
se dădeau prime, aşa că am avut salariu dublu. Şi totuşi nu-mi
ajungeau banii să plătesc toate câte aveam de plătit - transportul să
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merg acasă să-mi aduc hrană, să cumpăr lemne la gazdă, chirie. Cu
toate astea, mi-am cumpărat un batic, ca să-l am pe lungă durată, şi-un
cearşaf, la care aveam deja dantelă croşetată. Şi, mai târziu, am avut
bani să-mi înlocuiesc pantofii cei decupaţi care se purtau pe atunci,
fiind la modă. Venisem la Moldoviţa cu singura mea pereche de
pantofi pe care am avut-o ani de zile, şi de vreme bună, şi de ploaie,
pe care am mai purtat-o în ultimul an la liceu. A, mi-am adus aminte:
la liceu era obligatoriu să avem pantofi încheiaţi ca lumea, să nu-i
târşâim pe podele. Dar pantofii mei uzaţi erau sparţi la spate, aşa că
trebuia, în fiecare seară, să-i cos cu aţă neagră, să nu târâi picioarele
prin clasă, a doua zi. Până la prânz stăteam cuminte în bancă, să nu se
rupă cusăturile mele. Cu acei pantofi am venit la Moldoviţa, şi de abia
în decembrie am reuşit să-mi cumpăr pantofi noi, din salariul meu.
Să nu uit, mi-am amintit episodul cu crucea de la Izdrob, cea de
pe Ciocan, dealul de deasupra comunei Moldoviţa. Într-o duminică,
am adunat câţiva copii din clasa la care eram dirigintă, si-am avut
plăcerea să plecăm în excursie, să cunoaştem dealurile din jur, adică
peisajul comunei. Am urcat muntele Ciocan, la cruce, am admirat
priveliştea ameţitoare din sat, am povestit vrute şi nevrute, apoi am
coborât în sat. Ca să aflu a doua zi că cineva m-a pârât la primar, care
atunci era Badale, de la Vama. Primarul a aflat că am fost cu copii la
cruce. M-a luat la întrebări: Ce căutam noi acolo? Crucea era un
simbol al legionarilor din comună în timpul celui de-al doilea război.
De la asta mi s-a tras că am fost chemată la raion, să dau declaraţii. În
fine, am scăpat, aparent fără necazuri, din această împrejurare. Dar, în
decembrie, m-a trimis directorul acasă să aduc adeverinţă că s-a
înscris tatăl meu la întovărăşie. Am sosit acasă la părinţi, am spus
care-i problema. La care tata a zis că el nu se înscrie nicicum la
colectiv, că el are doar trei hectare de pământ şi poate munci singur
pământul, ca şi până atunci, plătind toate cotele. Aşa că tata ţinea sus
şi tare, că el poate să-şi lucreze singur propriul pământ, şi nu-l va da la
colhoz. Dar, la primărie, unde m-am dus după adeverinţă, m-au
împroprietărit pe mine cu 20 de ari de pământ, aveam deja 18 ani, şi
aşa am adus adeverinţă la şcoală, păstrându-mi postul de învăţătoare.
După revoluţie, tata n-a vrut să mai ceară înapoi pământul, după
destrămarea colectivului din sat. Zicea că are două fete, dar care nu
mai locuiesc în comună, şi n-ar avea cine să lucreze pământul, n-avea
nici cai, n-avea nimic, n-avea nici sănătate… Dar sora mea, văzând
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atitudinea tatei, m-a sunat: “vino acasă, tata-i turc, nu înţelege, nu vrea
pământ!”. M-am dus, cu soţul meu, să vedem care-i treaba cu
pământul. Tocmai trebuia să ne pensionam amândoi. Ne-am dus, deci,
la Mariţei, şi-am luat pământul înapoi. Acum aş putea cere titlul de
proprietate pentru pământul nostru, dar nu mai vreau să-l cer. Tot
acolo mai am şi ceva pământ de-al meu, nu ştiu dacă l-a lucrat cineva
anul ăsta.
Să revenim la viaţa mea ca învăţătoare, la Moldoviţa. Ziceam că
la începutul lunii decembrie, am reuşit să-mi iau bocăncei noi, de care
eram tare mândră. Mai apoi, înainte de nuntă, viitorul meu soţ mi-a
cumpărat pantofi noi, cu crep. Soţul tocmai s-a eliberat din armată, în
aprilie, după 3 ani, unde lucrase aproape ca la lopată, dar nu chiar,
căci a fost tehnician, şi, fiind băiat bun, de gospodar, a fost recrutat la
Constanţa la un detaşament de armată pentru muncă. Au fost trimişi
încă 27 de băieţi din Moldoviţa împreună cu el la acel detaşament, la
care l-au pus pe el mai mare. Dintre acei băieţi, puţini mai sunt în
viaţă acum, au murit unul câte unul. Îmi amintesc, era unul Comoriţan
Ştefan, care acum are un băiat la jandarmi…
În primul meu an de învăţământ, făceam vizite dese pe la casele
elevilor din clasa la care eram dirigintă, din cauza absentărilor. Copiii
nu prea frecventau şcoala, din felurite motive. Ei erau folosiţi încă de
mici la păzit vite. Unii, cărora le plăcea să înveţe, luau cu ei cartea
când se duceau să păzească vitele, oile, miei, ce aveau, şi învăţau
foarte bine. Fără calculator şi fără meditaţii pe bani, cum e în zilele
noastre! La început nu se făceau meditaţii în şcoală, dar după aceea sau introdus meditaţiile după ore. Gratuite, bineînţeles.
Eu am predat biologia, care mi-a plăcut foarte mult, şi chiar
căsătorită fiind, încă nutream speranţa că o să merg la Iaşi, la
facultatea de biologie. Dar nu mi-a fost dat să merg. Eu predam la
secţia ucraineană, cărţile erau în limba ucraineană, cărţi încă netipărite
în ţară, după aceea s-au tipărit şi la noi în ţară. Acele cărţi se aduceau,
la început, ca ajutor de stat din partea Uniunii Sovietice, care avea
grijă să-şi ajute prietenii români când era vorba să înveţe copiii
ruseşte. Copiii din comuna au suferit mult din cauza asta, căci la licee
şi la facultate se cerea materia în limba română, iar la noi s-au predat
materiile în limba ucraineană. Şi mie mi-a fost greu să învăţ biologia
în limba română, de aceea umblam la Vatra Moldoviţei, la familia
directorului Bret, unde soţia lui m-a ajutat mult în pregătire la biologie
în limba română, căci eu încă credeam că o să merg la facultate, la
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fără frecvenţă, cum făceau mulţi atuncea. Eu învăţam cu greu
româneşte. Cei care s-au dus la facultate la Iaşi, Bucureşti, s-au dus fie
la limba rusă, fie la limba ucraineană, şi erau primii acolo la facultate,
şi-au ajuns oameni mari, cunoscând limba ucraineană de acasă. Poate
aş fi mers şi eu să învăţ limba ucraineană, dar mie îmi plăcea foarte
mult biologia, şi pace!
Îmi aduc aminte, învăţând copiii biologia, n-am ştiut că o să
găsesc la Moldoviţa, pe la oameni, prin grădini, tulpini de porumb,
plantă întreagă, cu rădăcini şi ştiuleţi sau floarea cu mătase, ca să arăt
elevilor organele plantei. Am adus de la ţară, de la Mariţei, planta de
porumb întreagă, să vadă copiii rădăcinile, şi floarea cu mătase din
care se făceau ştiuleţii cu grăunţele, să pot arăta copiilor cum se face
polenizarea.
Din prima mea clasă, au terminat şcoala 16 elevi, 7 mi-au scris
din armată felicitare de 8 martie. Cred că şi acuma am undeva în pod
acele felicitări, căci eu le strâng pe toate. Acolo, în pod, am şi colecţia
AS…
- Aveţi colecţia AS?
- Da, am toată colecţia!
- Ştiţi, într-o revistă AS, zic eu, a scris cineva despre tatăl meu,
Darie Nicolae. Multe exagerări, dar a scris frumos.
- Da, eu am colecţia toată, din ’96. Nu arunc nimic, am unde să
ţin toate revistele, am două case şi încă un pod din bucătăria de vară.
Dacă ai pomenit de tatăl vostru, îmi aduc aminte cum odată venea tata
din Moldoviţa, cu rucsacul, iar eu l-am ajuns din urmă, şi-am mers
împreună până hăt departe, în Demacuşa, cred că până aproape de
Mihai Şcoropaniuc. Apropo de asta, îmi amintesc cum tatăl Dvs. mi-a
spus ceva care mi-a prins bine altădată. Treceam prin Raşca, şi tatăl
fetelor Loba Maria şi Rodica m-a întrebat: Ştiţi cum se numeau
părinţii mamei lui Iisus? La care eu am ştiut, Ioachim şi Ana, căci mia spus tatăl Dvs. şi-aşa nu m-am făcut neştiutoare în faţa acelui om.
Eu, din clasa a doua, n-am făcut religie decât acasă, fiind tare
analfabeta în religie, atunci, dar ştiu câte ceva din ce am învăţ mai
târziu. Atunci, omul acela, Loba, s-a minunat că eu am ştiut cum se
numeau părinţii Maicii Domnului. A zis el, că fetele lui, la şcoală, nau învăţat nimic despre religie.
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Văcuţa cea albă
Doamna Nuşica povestea amintiri, când, deodată, şi-a amintit de
văcuţa ei de afara, rămasă nehrănită. Şi-a cerut scuze, m-a lăsat o
vreme singur. Când a revenit în casă, i-am dat o veste proastă: tot ce
am înregistrat până atunci, s-a pierdut, nu ştiu cum, nu s-a salvat.
Doamna s-a minunat că toată discuţia noastră de o ora s-a pierdut, dar
nu s-a supărat, a zis că o să mai repetăm înregistrarea. Zicea ea,
comic, în limba ucraineană: “cnejca ni huduit korovu” şi “Korova izila
cnejcu”. Adică: “cartea nu hrăneşte vaca”, şi “vaca a mâncat cartea”.
Doamna Nuşica a continuat să-mi spună din amintirile ei de
demult:
- Nu despre văcuţa asta e vorba în povestire, ci despre văcuţa
aceea prima pe care am avut-o în gospodăria noastră după căsătorie.
Zestre mare nu mi-au dat de acasă, dar pentru că eu eram obişnuită
mai mult cu laptele decât cu carnea, părinţii s-au gândit să-mi
dăruiască o vacă. În vremea aceea nu puteam aduce altfel văcuţa la
Moldoviţa, de la Mariţei, decât pe jos. Dar cine să meargă atâta drum
cu vaca, tata nu avea timp nicicum, toţi de-ai casei erau ocupaţi. S-a
oferit bunicul să meargă la Moldoviţa, el tocmai împlinise 77 de ani
chiar în zilele acelea. A pornit dis de dimineaţa din satul nostru cu
văcuţa pe funie, a trecut prin Dărmăneşti, şi tot aşa a mers pe jos până
la Humor, apoi la Moldoviţa. Bunicul nu prea ştia drumul, el putea să
vină mai uşor prin Rădăuţi, Suceviţa, căci era mai pe de-a dreptul. Dar
şi-a zis că e greu, că nu ştie drumul, că e nesigur să meargă pe un
drum necunoscut. Aşa că a luat-o prin Humor, pe unde ştia drumul,
deoarece el mai umblase până Humor cu căruţa cu cereale de vânzare.
A luat-o cu văcuţa un pic mai de-a dreptul, din Dărmăneşti peste apa
Sucevei, care se putea trece pe jos, continuând drumul prin Păltinoasa,
Gura Humorului. Biata văcuţa, mergea cuminte în urma bunicului, dar
el avea grijă ca din când în când să facă popas, să hrănească văcuţa şi
s-o adape la râu. La Humor, bunicul avea o cunoştinţă, un om pe carel ştia, la care venea şi altădată cu căruţa cu grâu sau ce avea de
vânzare. Nu a durat chiar două zile călătoria, el s-a pornit într-o
dimineaţă din sat, a ajuns seara la Humor, a dormit acolo, iar a doua zi
a plecat spre Moldoviţa. De la Dărmăneşti până la Moldoviţa, erau
cam 80 km. Deci, în prima zi a mers cel mai mult, iar pentru a doua zi
au mai rămas cam vreo 35 de km de mers.
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Eu am avut ore în ziua aceea la şcoală, până la ora unu. Venind
de la şcoala, am intrat în casă, şi nici n-am apucat să mă schimb de
hainele de şcoală, şi chiar atunci soacra mea s-a uitat pe geam şi-a
exclamat: vai, vine un om la noi, cu o vacă albă. Eu eram în camera
cealaltă, m-am uitat şi eu pe geam. Când colo, îl văd pe bunicul! Mam repezit afară, la el, m-am bucurat, l-am îmbrăţişat. Au ieşit cu toţii
din casă să vadă ce-i cu omul cel străin şi cu vaca. Ne-am bucurat cu
toţii, căci nu aveam vacă aici unde stăteam la Moldoviţa. Era aşa de
frumoasă văcuţa trimisă de părinţi, albă-albă! Foarte frumoasă era!
Am îngrijit-o cu toţii cât se poate de frumos, şi era tare bună de lapte.
În anii aceia se livrau cote de grâu şi carne, sau numai carne,
după situaţie. Oamenii ţineau vite multe, şi erau vite frumoase, foarte
frumoase. Îşi neglijau, poate, uneori, gospodarii, chiar soţiile când
erau bolnave, dar vitele lor nu! De aceea vitele erau foarte frumoase,
şi, uneori, chiar şi la ora două-trei noaptea, dacă vita era bolnavă,
omul fugea la medic, sau încerca s-o vindece cu multe leacuri ştiute de
pe la oamenii din sat, din înţelepciunea poporului - cu apă cu var dacă
vita era umflată de la trifoi, sau pelin pentru indigestie. Chiar şi acum,
oamenii mai au în casă, după grindă sau după icoane, diferite leacuri,
anume pentru vite.
În ‘57, când am avut copil, am început să ridicăm casa.
Concediile le-am făcut săpând temelie şi adunând piatră din pârâu.
Eram tineri, am trăit foarte fericiţi. Era bine de stat şi la socri, înainte
de a avea casa noastră. Soacra era femeie bună, îmi pregătea mâncare
când veneam de la şcoală. La socri am stat trei ani, din ‘56 până în
‘58. Când am terminat de ridicat casa, am mai săpat beciul. Tatăl
soţului era tatăl său vitreg, se numea Coropeţchi Nicolae, medic
veterinar. Să vă spun cum m-am cunoscut cu soţul. Până atunci nu am
avut alţi prieteni băieţi, decât poate o mică încercare, uitată repede, cu
un băiat de la liceu. Soţul meu a terminat armata pe 1 aprilie, am
vorbit odată cu el, întâmplător, ca şi cu un străin, dar pe 7 mai ’56, pe
când mă întorceam din satul natal, când s-a măritat sora mea, l-am
cunoscut mai bine. Iar exact peste un an, pe 4 mai, am fost internată la
Casa de Naştere să nasc pe băiatul nostru, Casian.
Soţul meu a fost un om bun, nu a băut niciodată, doar de două ori
în 57 de ani de căsnicie l-am văzut beat. Odată, atunci când s-a născut
băiatul şi m-a adus de la casa de naştere. M-a luat cu o remorcă de la
casa de naştere, să nu merg pe jos, m-a adus acasă şi s-a întors la
servici, iar când a venit seara acasă, era cherchelit. Încă nu lucra la
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CFF, de abia ultimii 28 de ani de serviciu a lucrat la CFF. Să nu uit,
soţul, când a venit de la armată, a mai lucrat 3 luni la Sectorul
Forestier 2 Demacuşa, acolo aveau şi boi. Se spunea pe atunci o
glumă: unde lucrezi? La sectorul doi boi! După trei luni, soţul a
început să lucreze la Fabrică, la Moldoviţa, având două calificări din
şcoală: silvicultura şi prelucrarea lemnului. A făcut şcoală la STMILul de atunci, la Câmpulung. Era Şcoala Tehnică de Maeştri Câmpulung.
Revenim la văcuţa cea albă. Toţi o îngrijeam, toţi – toţi. Era
tânără, frumoasă, îngrijită cum nu se poate mai bine, grăsuţă tare. Însă
am fost nevoiţi s-o dăm. Noi aveam nevoie de bani, ca să ridicăm
casa, căci la socri trăiam cam înghesuiţi, trei familii la casa veche.
Apoi, în perioada ceea, oamenii predau cota de carne la stat, care
trebuia să plătească mai repede datoriile războiului, şi cine nu avea
suficientă carne, dădea bani, astfel că se adunau bani la Coropeţchi,
medic veterinar, tatăl vitreg al soţului meu. El strângea carnetele
pentru predarea cotei, era obligaţia lui, pe lângă serviciul de medic
veterinar. La cotă se preda carne din vitele reformate, accidentare.
Oamenii predau la stat cote, ori carne, ori bani. Care nu avea carne,
plătea carnetul, şi se găsea câte un animal care se sacrifica şi se
achitau cotele. Şi am dat vaca aceea de 600 kg a noastră pe bani buni,
şi aşa am ridicat casa. Văcuţa n-am fi dat-o, dar nu s-a mai dus la
montă de doi ani, aşa că era stearpă, oricum trebuia s-o dăm la cotă.
Şi-am mai pus deoparte ceva bani pentru ce ne trebuia după ce
ridicăm casa, până la terminarea lucrărilor din interior. Iarna
strângeam bani şi vara lucram. În ’59, în cele din urmă, ne-am mutat
în casa noastră cea nouă. Vara îmi mai plăcea să cumpăr fructe, să fac
dulceaţă. Chiar şi jumătate de kg dacă făceam, nu-mi era lene, doar să
fie în cămară de toate. Soţului meu îi plăceau nespus de mult
dulciurile, până în ultima clipă a vieţii, nu avea diabet. Într-o vreme
era voinic-voinic, spunea că are pepeni strânşi pe burtă, era ca un urs.
El era un om aşezat, nu se grăbea niciodată, zicea “mai stai”, sau
“robota durnoho liubăt”, adică “munca îl place pe cel prost”.
Bibliotecara
- Am fost secretară la şcoală exact 5 ani, mai întâi cu jumate de
normă, apoi cu norma întreagă. Eu am început serviciul având ca
director pe Andrei Căpăţână, apoi venise Dumitru Cocerhan, domn
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adevărat. De ce spun asta? Eu eram foarte corectă la serviciu. Dintre
toţi directorii, singurul care, odată, mi-a dat voie să plec acasă mai
devreme. Era vacanţă de iarnă, înainte de Crăciun. Copiii intraseră în
vacanţă, iar gospodinele aveau multă treabă acasă. Nu mai venea
niciun copil la bibliotecă, mai ales vineri înainte de Crăciun şi când
mai erau doar două ore program la sala de lectură. Domnul Cocerhan
trecu pe holuri şi-mi zise: “nu aveţi treabă acasă? Hai! Plecaţi, încuiaţi
uşa bibliotecii de faţă cu mine, să fiu sigur că este încuiat peste tot”.
Să vă povestesc ceva nostim. Aveam o învăţătoare la şcoală,
doamna Nacu, care locuia la internat, împreună cu sora ei mai mică,
studentă. Doamna Nacu a venit necăsătorită la Moldoviţa, apoi s-a
căsătorit. Sora ei mai mică mă cunoştea, şi vine odată la mine, de
dimineaţă, la bibliotecă, înainte de pauza mare, zicând: vai, ajutaţi-mă,
sora mea a născut la Casa de Naştere şi eu nu ştiu ce să fac! I-am zis:
ştii ceva, hai acasă la mine. Acasă, am prins o găină, s-o tăiem. Dar eu
nu puteam tăia. Am ieşit în drum cu găina de tăiat. Trecea un bărbat,
iar eu l-am întrebat: puteţi să-mi tăiaţi găina asta? Nu, el nu putea tăia.
Nici eu! Ce să facem? Nu găseam pe nimeni să ne taie găina, şi pace!
Dar stând noi două aşa în drum cu găina, iaca vedem trecând pe
domnul Zbranca. Zic: domnule Zbranca, salvaţi-mă, tăiaţi-mi găina
asta. Da, doamnă, vă tai imediat! Era iute de mână, a tăiat repede
pasărea. Ţac! Apoi noi două fuga la treabă. Între timp focul era deja
aprins, apa era fierbinte în oală. Am îngenunchiat amândouă, am
curăţat de pene găina. Apoi am tăiat-o în bucăţi, şi-am pus-o într-o
oală, apoi zis fetei: du-te cu asta la bucătăria internatului, că apoi te
vei descurca.
Iar eu fuga-fuga la şcoală, c-am lipsit destul. Să vedeţi, la şcoală.
În acel timp era directoare doamna Aurora Ţebreanu. Dumneaei
niciodată nu m-a vizitat, să vadă ce mai este la bibliotecă, care sunt
problemele. Dar acum parcă anume venise să vadă ce fac. Eu bănui că
sora directoarei Ţebreanu, secretara, m-a pârât c-am lipsit. Parcă
uitase cât de mult am tot ajutat-o la şcoală, eram cenuşăreasa Liceului.
Acum şi eu, odată la nu ştiu câţi ani, am lipsit între orele 11 şi 12, cu
povestea cu găina. La amiază trebuia să semnez condica de plecare.
Doamna Ţebreanu m-a văzut semnând şi mi-a strigat: Doamnă, să
veniţi la mine! M-am dus ca să-mi zică: Aţi lipsit două ore! Eu zic: “o
oră”. Ea: eu v-am scris în condică. Şi mi-a scris două ore. Eu,
încăpăţânată, n-am semnat. Aşa a rămas nesemnat, cred, şi până acum.
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Cu domnul Michitei, când era director, am avut o altă poveste:
într-o zi am semnat şi la venire şi la plecare, dar am scris “pentru
justificarea prezenţei”. A fost o dimineaţă foarte ploioasă, la şcoală
ajunsese doar domnul Viorel Şuhani, şi cu mine, şi vreo câţiva copii.
Ceilalţi profesori n-au mai putut veni, era o ploaie puternică. Domnul
Şuhani îmi zise: Doamna Nuşica, – îmi era simpatic omul asta –,
rămâneţi aici, adunaţi puţinii copii care sunt, eu mă duc acasă să aduc
casetofonul, să nu stea copiii chiar degeaba, să asculte şi ei muzică,
dacă tot n-au venit profesorii. Eu am început să spun copiilor diferite
povestiri hazlii. La sfârşitul orelor, am semnat în condică. Însă domnul
Ilie Michitei, directorul pe atunci, parcă uitase că-mi mi-a fost coleg la
Liceul din Siret, a contrasemnat cu roşu, adică eu nu mi-am făcut
treaba în ziua aceea. Mult după aceea, la o întâlnire cu profesorii, şi-a
cerut scuze.
Uite, chiar acum, mi-am adus aminte de domnul Paşcovici, soţul
profesoarei Oltea Paşcovici, cumnata mea. Domnul Paşcovici – care
avea un băiat foarte reuşit, îl ştii, primul pe liceu, Vali Paşcovici făcuse înainte un an de puşcărie total nejustificat. Tatăl domnului
Paşcovici, adică bunicul lui Vali, avea înainte de al doilea război mai
multe case: o casă la Dorna, o casă naţionalizată la Câmpulung, o casă
la Pojorâta, naţionalizată. I-au luat comuniştii tot. Bătrânul şi-a făcut
în grajd o cămeruţă, şi locuia acolo singur, n-a plecat la niciun copil.
Casa aceea cred mai este şi acum. Sunt convinsă că domnul Paşcovici,
inginerul, făcuse puşcărie din cauza că tatăl lui era considerat chiabur.
Dosarul există undeva, se poate citi, dar nu sunt curioasă să fac asta.
Amintiri de suflet
Ziceam că cel mai domn ca profesor şi director la liceu, a fost
Dumitru Cocerhan. Să ştiţi că era gospodar, ce spunea, era litera de
lege. Copiii neascultători primeau pedepse – tunsoare, ori 25 de lei!
Dacă te prindea la “mesteceni”, aveai de-a face cu dumnealui. La
”mesteceni” era o bodegă, la Gura Demacuşei, şi, odată, nişte băieţi de
pădurari au fost prinşi la “mesteceni”, la băut şi fumat. Prompt,
directorul Corerhan a aplicat pedeapsa: “amendă 25 de lei!”. Scria
pedepsele în caiet, cu semnături, iar banii adunată astfel erau folosiţi
ca premii la diverse concursuri, discoteci, serate literare pe care le
organiza. Avea grijă domnul director să adune suficienţi bani de
premii. Dar era “domn”, foarte corect în toate. Nu-şi însuşea niciodată
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banii, iar pe lângă bani, mai aducea şi cărţi personale pentru
concursuri, ca premii.
Ei, au fost şi multe nedreptăţi în viaţa mea! Ţin minte, eram în
clasa a 7-a; când n-am vrut să urc pe scenă, să-mi iau coroniţa,
încăpăţânată cum eram, pentru că eram două premiante pe locul întâi,
premiul întâi - fata primarului şi cu mine. Dirigintele, un profesor
blând, acum îi dau dreptate, mi-a spus, “Tu, să ştii că ai 177 de draci
în tine!”. Era basarabean, poate şi membru de partid, cine ştie. Era
profesor bun, nouă, celor care am învăţat cu el, ne-a mers bine la
liceu. Eram foarte bună chiar şi la astronomie. Acum îl înţeleg pe
dirigintele basarabean, avea şi el obligaţii multe faţă de odraslele celor
mari din comună. Ce ştiam eu atuncea, copil fiind!
- Doamna Balabasciuc, intervin eu, ştiu că am fost odată la
bibliotecă şi mi-aţi dat câteva cărţi de citit, de Sadoveanu: “Fraţii
Jderi” şi “Povestiri din lumea celor care nu cuvântă”. Priveam cu
sfinţenie acele cărţi, pe care le tot citeam în drum spre casă. Tot urcam
prin părăul “Darieni”, şi tot citeam. În câteva zile am dat gata acele
cărţi. Mai ţineţi minte?
- Da, ţin minte cum veneai la bibliotecă, copil liniştit şi dornic de
cunoaştere. De fapt, eu dădeam lectură clasică şi interbelică. Ştiu că
scriitorii interbelici ai noştri erau prezentaţi mai pe scurt în manualele
de şcoală. Apoi, era o grijă exagerată faţă de poeţii şi scriitorii
comunişti: Beniuc, Baranga, Dragoş Vicol, Sahia, pe care i-am şi
uitat, nu meritau memorie. Ştiţi cum era cu scriitorii aceia? “Fă-te
frate cu dracul până treci puntea”. Aşa a făcut şi Sadoveanu. Da, a
făcut el pact cu comuniştii, strâmtorat fiind, dar are şi cărţi frumoase,
pentru suflet, istorice şi de documentare, de călătorie, de exemplu
“Zodia Cancerului sau vremea Ducăi Voda”. Aşa se mai ţinea legătura
culturală a ţării cu alte meleaguri, prin literatură.
- Stimată doamnă, cum de aţi ajuns să vă ocupaţi de bibliotecă?
- Ştiţi cum? Nu aţi scris nimic în revista şcolii “Primii muguri”?
Precis aţi scris. Hai să caut prin arhiva mea, precis găsesc exemplare
din revistă, vi-l trimit copiat la xerox. Aceste reviste au rămas la
bibliotecă, la fondul documentar. Să ştiţi, eu ca bibliotecară şi însăşi
biblioteca din şcoală ne-am născut în acelaşi timp. Era şi înainte o
bibliotecară, dar era o funcţie onorifică, neplătită. Se ocupa benevol
doamna Xenia Bortă de nişte cărţi, pe care le-am preluat eu, iar
doamna Xenia, la rândul ei, preluase nişte cărţi de la Nuşa Racica, şi
de la învăţătoarea Ungurenaşu Ana. Era înjghebată atunci o biblio108

Viorel Darie

tecuţă cu vreo 150 de cărţi, în limba ucraineană, scriitori buni ucraineni - Taras Şevcenco, Ivan Franco. Acele cărţi au rămas la “documentar”, dar nu cred că mai sunt acolo, fiindcă s-au tot făcut reduceri,
din lipsa de spaţiu…
- Mai citeşte azi cineva cărţi, la şcoală?
- Ucrainene?
- Nu, în general…
- Da, sigur că da, mai citesc copiii, au nevoie de lectură pentru
şcoală. Biblioteca este în clădirea şcolii. Dar s-au scos foarte multe
cărţi. Unele au fost scoase de drept, căci erau vechi, ieşite din uz. La
pensionare, eu am predat toată gestiunea bibliotecii. Dar mai merg
iarna la bibliotecă, să mai caut prin rafturi, mai am multe de citit:
romane, grecii vechi şi-mi doresc să îngăduie sănătatea să mai citesc
din antichitate. M-a fascinat, un timp, literatura cu ozn-uri. Am găsit
şi-o carte foarte frumoasă a unui profesor de matematică, care descrie
o minunăţie de călătorii peste tot în lume, şi pe la piramide, şi pe la
peşteri rupestre în multe ţări... Uit numele autorului… Păcat, la vârsta
mea am început să uit nume de persoane pe care le-am cunoscut
cândva…
- Nu vă faceţi griji, şi unii mai tineri uită mult, uită tot chiar după
puţin timp după ce pleacă din satul natal…
- A, nu! Uite, mi-am adus aminte de profesorul de matematică:
Dumitru Mironov. Nici chiar aşa, să uităm ce este, sau ce-a fost frumos în trecut! E viaţa noastră! Dar după interviul acesta, pe nepregătite, îmi va trebui o lungă pauză de noapte, pentru a-mi aduna
gândurile şi a le rândui frumos!
Când mă pregăteam să plec, doamna Balabasciuc a ţinut să-mi
arate un tablou frumos din pridvor. Era portretul unei fete de huţuli,
întitulat “Huţulca”. Doamna Nuşica se consideră, pe bună dreptate,
huţulcă şi ea, şi fiul ei, Casian, după ce a trăit aproape toată viaţa în
comună de huţuli, şi soţul ei era huţul get-beget.
Ne-am despărţit. Am mulţumit cu multă bucurie profesoarei
noastre, urându-i sănătate multă şi recunoştinţă deplină din partea
zecilor de generaţii de copii de care a avut grijă în frumoasa ei carieră
de pedagog. Domnul s-o ajute şi de acum înainte!
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Georgeta
Georgel, Georgeta, Gabi, Liliana - sunt verii mei cei mai apropiaţi din partea mătuşii Marica Moroşan, cu care ne-am petrecut plăcut copilăria, dar şi anii lungi de viaţă. Ne-am învăţat să trăim de
parcă am fi fraţi, şi la bine şi la vremuri mai puţin bune.
De data aceasta, am provocat-o la discuţie pe verişoara Georgeta,
care mi-a răspuns cu multă bucurie, văzând ocazia de a-şi exprima
momentele frumoase de viaţă în paginile unei cărţi de amintiri. Deci
să începem povestirea ei:
Străbunicul Gurst
- De când eram copil mic, îmi aduc aminte de străbunicul meu,
tata bunicului Tănase Moroşan. Străbunicul se numea Andrei Moroşan, locuia în Hauceni, îi mai zicea şi Gurst, probabil de la Wurst, care
nemţeşte înseamnă “cârnaţi”. Încă trăia străbunicul când eram noi
copii. Prima dată a locuit cu noi, la Hauceni. Avea pe locul nostru o
căsuţă, iar când s-a măritat mama, chiar a stat în căsuţa aceea
împreună cu noi. Străbunicul murise pe la 100 de ani fără şase
săptămâni, dar străbunica murise pe la vreo 70 de ani. După o vreme,
el s-a mutat din Hauceni, unde era pământul lui şi casa lui, s-a dus în
Ascunsul, la fiul lui, Tănase, adică bunicul meu. Aproape tot cătunul
Hauceni a fost proprietatea străbunicului, cumva. El avea mai mulţi
copii: Ioana Pasanciuc, Elena Hauca, Tănase Moroşan, încă o soră,
Vasilena, a lui bunicu, măritată cu Iacob Partoleac în Zigrevi, un frate
Gheorghe Moroşan. Deci astea sunt familiile care pornesc de la
străbunicul Andrei Moroşan. Ei au împărţit pământul străbunicului din
Hauceni. Acolo, în Hauceni, când venise străbunicul, era un fel de
pământ toloacă, pământ ce i s-a dat cu timpul prin Reforma agrară, şi
a mai şi cumpărat pământ.
Mama povestea că străbunicul Andrei Moroşan a venit din Ardeal, erau mai mulţi fraţi Moroşan. Acolo, în Ardeal, erau copii mai
mulţi, nu aveau pământ, au venit în Bucovina şi s-au aşezat în zona
aceea de teren viran din Demacuşa. Nu erau păduri acolo, era un drum
110

Viorel Darie

care trecea pe acolo, care lega Moldoviţa de Vatra Moldoviţei, până la
Vama. Drumul era făcut de austrieci, încă de pe vremea Mariei
Tereza. Austriecii aveau grijă şi de drumuri peste munte, ce plecau din
Moldoviţa, treceau prin Demacuşa, ajungeau la Benea, Breaza, şi aşa
mai departe, până în Polonia. În Demacuşa încă mai sunt porţiuni de
drum de pe vremea aceea. Drumul trecea undeva pe la locul numit
“Cerlena Hlena”, apoi pe Feredeu, Breaza.
Bunicul Tănase
- Dar cum a ajuns bunicul Tănase să trăiască pe pârâul Ascunsul?
- Părinţii bunicii Parasca Haliţchi, aveau mult pământ pe dealul
acela, iar ea era singură la părinţi. Şi bunicul Tănase mai avea pământ
acolo, şi a mai cumpărat şi de la alţii. Aveau chiar mult pământ, partea
aceea de deal unde bunicul a dat o parcelă pentru cimitirul Adventist,
care este şi acuma acolo. În casa bunicului era şi prima comunitate a
adventiştilor. O parte din pământ s-a obţinut prin împroprietărire, ca
urmare a participării la război. E cam greu de urcat dealul acela din
Ascunsul spre Runc, dar toţi adventiştii de-a lungul anilor au fost
înmormântaţi acolo. Ştiu că Georgel, fratele meu, era în clasa a I-a
când a murit străbunicul, a fost luat de la şcoală să meargă la
înmormântare, iar mătuşa Oliana îl ţinea pe Georgel de mână, că tare
plângea după străbunicul său.
Evreii din sat
- Bunicul Tănase a fost la război?
- A fost. Bunicul ştia şi nemţeşte, dar erau mulţi care ştiau
nemţeşte pe vremea Austro-Ungariei, nici pe româneşte nu ştiau atâta
pe cât ştiau nemţeşte. Şi mai ştiau câte ceva din limba evreilor din
comună, parcă zicea “idiş” la limba cumva germană vorbită de evreii
din Europa. Ţin minte cum bunicul mă învăţa câteva cuvinte nemţeşte.
El chiar a lucrat mult pe la evreii din Moldoviţa, a ajutat mult pe un
evreu Haber. Erau mulţi evrei în sat, dar mai bogat şi mai cunoscut era
unul Haber. Bunicul a lucrat la Haber, o mătuşă de-a mea lucra şi ea la
Haber, care era necăsătorit, avea o soră care era măritată după un alt
evreu, Dodic. Aceşti doi evrei, Haber şi Dodic, aveau averi mari.
Haber nu avea moştenitori, iar Dodic avea un singur fiu, Bibi îi zicea,
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şi nici acela nu era ca lumea, era bolnav, din când în când îl apucau
crizele de nebunie, şi trebuia dus la Iaşi, la spital.
Circulau prin sat două variante despre nebunia lui Bibi Dodic. O
variantă era că băiatul a iubit o fată, dar părinţii nu l-au lăsat să se
căsătorească cu ea. Şi de aceea lui “i-ar fi plesnit coarda”, cum se zice.
Iar a doua variantă era că el a fost luat la Aushwitz. A fost prizonier
acolo. A scăpat de lagăr, dar a fost foarte afectat de cele întâmplate
acolo. Zilnic, îi lua pe câte unii, îi punea să sape gropi, şi după aceea îi
împuşcau dintre ei, câţi vroiau nemţii. Odată i-au aliniat, i-au pus să
sape groapă, pe el şi pe alţii, printre care şi doi prieteni de-ai lui foarte
buni. Erau toţi trei nedespărţiţi. După ce au săpat şanţul, nemţii au
început să împuşte: unu, doi, trei… Atunci nemţii şi-au pus în gând să
împuşte unsprezece evrei. Cei doi prieteni au fost în numărul celor
împuşcaţi, iar el a scăpat, deşi era chiar primul lângă ei, deci era
primul după cei împuşcaţi. Pierzând prietenii împuşcaţi chiar lângă el,
pesemne l-a afectat grav, şi s-a îmbolnăvit psihic. Bibi a fost eliberat,
a venit acasă, dar n-a mai fost om toată viaţa. Ştiu că tata a fost odată
pus să-l ducă pe Bibi la Iaşi, când avea crize. L-au închis pe bolnav
într-un compartiment de tren, iar el aşa se ruga să-i dea tata drumul,
dar nu se putea! Nu era atunci să cheme să vină salvarea, bolnavii se
duceau cu trenul la spital. Povestea tata, că Bibi aşa se ruga de frumos,
aşa cuvinte frumoase folosea, să-i dea drumul. Dar nu era posibil să-i
dea drumul. Îl duceau la spital, îi făceau tratament, iar după o vreme
se duceau şi-l aduceau acasă. Aşa mai trecea o vreme din boala lui
Bibi. Când era mai bine, Bibi stătea mai mult în casă, şi uneori se
apropia încet, încet de poartă, când îndrăznea să iasă de-a binelea pe
poartă, era semn că trebuia dus din nou la spital.
- Zici că Tănase, bunicul, l-a ajutat mult pe Haber…
- Da, l-a ajutat mult. Ştiu că Tănase a cumpărat pământ de la
Haber. Deci prin muncă a câştigat bunicul pământ de la Haber. Evreul
Haber l-a considerat pe Tănase un om credincios, avea mare încredere
în el. Era şi firesc, Tănase ţinea sâmbăta, ca şi evreii, nu manca carne
de porc. Avea încredere mai mult în bunicul decât în alţi oameni. Dar,
din nefericire, Haber a murit de la o banală apendicită, nu erau atunci
doctorii, ca acum, să te opereze de apendicită. De fapt, nu s-a dus la
timp la spital, a făcut peritonită, şi s-a dus, cumva cu zile. Moştenirea
lui Haber i-a rămas surorii lui Haber, soţia lui Dodic, cel cu băiatul
Bibi bolnav. Dodic era foarte harnic, întreprinzător, dar soţia lui nu era
prea harnică. Dodic năimea oameni, îi punea la treabă, îi plătea.
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Acasă la bunici
- Hai să revenim la bunicul Tănase. Cum a trăit el acolo, pe
pârâul Ascunsul?
- Din câte ştiu eu, căsătoria lui cu Paraschiva, “Haliciha” cum îi
ziceam, n-a fost prea fericită. Au avut patru copii: Maria, Ion (tata),
Oliana şi Vasilena. Bunica Paraschiva provenea dintr-o familie grea,
tatăl ei era beţiv, apoi a murit pe front. Astfel, încă din copilărie,
Paraschiva a rămas orfană. Viaţa fetei a fost marcată, şi s-a simţit
acest lucru în căsnicie, avea multe căderi. Bunicul n-a mai putut trăi
cu ea, de fapt ea a plecat de-acasă. Bunicul s-a recăsătorit, şi-a mai
avut doi copii cu a doua soţie: Rozalia şi Costantin (Coţio, cum îi
ziceam). “Haliciha”, bunica, s-a luptat cu viciul băuturii până la
sfârşitul vieţii. Dar asta în unele perioade, când avea căderi.
- Povesteşte-mi, dacă ţii minte, cum lucra bunicul Tănase prin
păduri…
- Bunicul era mereu cu calul şi cu toporul. De unde venea, el tot
aducea câte ceva pentru copii. S-a recăsătorit cu Catrina, care a
început să aibă grijă de toţi copii. Catrina a mai venit şi ea cu un copil,
cu Ştefania. Bunicul lucra la pădure, pe la Demacuşa, uneori la Argel.
Îmi aduc aminte când mă duceam la bunicul, cum se încălţa el cu
opinci, cu acele nojiţe, adică sfori lungi, negre, de lână, cu care lega
obiele de picior, să poată umbla toată ziua prin pădure. Nu prea erau
atunci cizme de cauciuc, ca acum. Atât îl urmăream, cu ce grijă se
încălţa el cu opinci, să reziste toată ziua prin zăpezi şi noroaie. Apa tot
mai intra în opinci, dar obielele lui, fiind făcute din lână, puteau să
reziste la frig şi umezeală. Ungeau obielele şi cu unsoare, ca să nu
prindă multă apă.
Era glumeţ bunicul, mai ales când îl ascultau copiii. Când se
bărbărea, noi stăteam cu gura căscată şi ne uitam la el, iar el mai
trăgea câte o pensulă cu săpun peste faţa noastră. Mereu se juca cu
noi, cu fel de fel de poante. Uneori ne punea pe cal, când era pregătit
să plece. Avea un umor, aşa cumva înclinat spre ironie, glumă. Mie mi
s-a părut un om răbdător, foarte generos. Când intra cineva în casă,
neapărat o punea pe Catrina să dea omului ceva de mâncare. Ce avea
atunci, mămăligă, pâine, lapte. Parcă îl aud: “Nu, Catri, omul ăsta vrea
să mănânce! “. Nu pleca nimeni fără să fi mâncat la el. Şi câţi treceau
dealul la Runc, sau Ciumârna, toţi poposeau pe la bunicul, şi nu pleca
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nimeni fără să i se dea ceva bun de mâncare. Unii chiar ştiau lucrul
acesta, şi treceau anume pe la ei.
Bunătăţi la casa bunicii
Când eram mai mare, adolescentă, gospodină în casă era a doua
nevasta a bunicului, Catrina. Ea ştia să facă perepicike, cum se zicea
în limba huţulă. Era făina normală, cu brânză. Făcea astea în fiecare
vineri, şi le aducea sâmbăta la Adunarea adventistă, şi le împărţea la
masă la nepoţi. Noi, copiii, la prânz nu veneam de la Adunare acasă,
mama lua ceva de gustare pentru noi, apoi stăteam acolo până după
masă. Dar mama şi tata niciodată nu mâncau sâmbăta dimineaţa până
seara, totdeauna posteau. Aşa făcea mama şi tata cu postul, până s-a
îmbolnăvit mama, nu din cauza postului, a fost operată, şi de atunci nu
mai putea să ţină post.
- Şi ce mâncăruri mai făcea bunica?
- Ei, mi-aduc aminte, sâmbăta seara, când veneam de la biserică,
bunica scotea nişte lapte din acela mai groscior, cu smântână
deasupra, şi cu plăcinte, ne dădea să mâncăm. Numai în Moldova este
obiceiul ăsta, iei lapte dulce, rece, împreună cu smântâna care stă
deasupra. Nu e un obicei alimentar prea bun, căci dacă nu erau
mâncărurile astea cu smântână grosuţă pe lapte, bunicul n-ar fi căpătat
aşa devreme scleroză, încât a început să uite. Poate şi alimentaţia asta
cu grăsimi animale a făcut să ajungă la boală, încât nu putea să mai
vorbească ca lumea., în ultima vreme.
- Făceau şi piroşte, adică colţunaşi cum le zice în alte părţi ale
ţării?
- Da, făceau, făceau! Mâncau şi carne, dar nu prea multă. Puneau
din belşug şi varză murată, împreună cu morcovi tăiaţi. Iarna era o
bunătate. Scotea varza, făcea cu ulei şi cu ceapă, şi cu cartofi copţi în
rolă. Ce mâncare bună era aceea!
Masa săracilor la biserică
Am mâncat odată ceva foarte bun, ou fiert, cu mojdei de usturoi
şi cu mămăligă, şi mi s-a părut foarte bun, la Vasilena Comoriţan. Ştia
să gătească minunat. Tot aşa gospodină bună, renumită, era Domca
Bujulec, cea care locuia chiar la Adunarea adventistă. Ştiu că ea invita
la masă pe tatăl meu, dar şi pe alţii, când aveau de treabă mai mult la
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biserică. Îi invita la masă şi pe pastorii care veneau. Invita multă lume
la masă, le dădea multe bunătăţi, pregătite în cursul săptămânii. Erau
mulţi care rămâneau în pauza de prânz la adunare, veniţi de departe, şi
întotdeauna erau chemaţi la masă.
Mai era o familie, de lângă adunare, a lui Harasemniuc. Ce spirit
de bunătate, de dărnicie aveau oamenii aceia. Sâmbăta, ei aveau
pregătită o oală cu borş, şi chemau multă lume la mâncare. Unii erau
tare năcăjiţi, nu aveau mâncare, dar erau întotdeauna chemaţi la masă
de familia Harasemiuc, Vasilena şi Ioan..
Şi chiar în biserică, la camera copiilor, într-o vreme se cumpăra
pâine, se tăiau felii lungi de pâine, se ungeau cu marmeladă şi se
dădeau la cei mai năcăjiţi. La fel şi bunicul Tănase, intra într-o
cămeruţă la biserică, punea sacoşa pe masă, desfăcea toată mâncarea,
o aşeza pe prosop, şi zicea: “Na,veniţi la mâncare, Aurelia, Aurica,
Vasilena!”. Pe toată lumea chema: “Ia! Ia! Vino aicea!”. Fiecărui copil
care era acolo îi dădea ceva de mâncare. Pentru el dacă rămânea ceva rămânea, dar se bucura văzând cum mănâncă alţii. Şi bunicul se
bucura văzând bucuria celor care serveau la masă.
„Haliciha”
- Şi „Haliciha” cum trăia?
- „Haliciha”, bunica mea dreaptă, mama lui tata, a fost de admirat
pentru că s-a luptat cu ea însăşi. Era tenace şi luptătoare. Ea a ştiut să
se gospodărească, avea viziune asupra viitorului ei. Deşi trăia singură,
se ruga mereu ca Dumnezeu să facă în aşa fel încât ea să moară în
picioare, să n-o năcăjească nimeni, nici ea să nu năcăjească pe cineva.
Şi-aşa i-a dat Domnul. S-a dus pe picioarele ei până la tanti Vasilena,
şi acolo i-a sunat ceasul. Numai ce s-a răsturnat de-a latul patului, şi a
murit pe loc. Avea 76 de ani. Ea ar mai fi putut trăi mult, dar toată
viaţa ei a fost zbuciumată. Toată vara umbla la pădure, dormea la
stâne, strângea afine, merişoare, le punea în bărbânţe, şi aştepta pe
câte unul care cobora de la stână cu calul, care-i aducea acasă acele
bărbânţe. Mai ducea şi cu spinarea, cât putea. Ea cobora la vale şi le
vindea. Strângea bani, să aibă toată iarna. Se aproviziona cu tot ce-i
trebuia, să supravieţuiască până primăvara. Iarna mai torcea pentru
câte cineva. Uneori mai stătea cu unii bătrâni care aveau nevoie de
îngrijiri. Ştiu că a fost să îngrijească la Hloşiuc, la Argel. Mai stătea şi
pe la alţii, mai primea câte ceva de acolo, haine care rămâneau,
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lucruri. Bani nu ştiu dacă primea, nu prea avea lumea bani. Iar în
ultima parte a vieţii a stat cu un copil a lui Nicolae Balabasciuc, vărul
lui Gheorghe Balabasciuc. Soţia lui a născut, şi după şase luni trebuia
să meargă la serviciu. Bunica a stat cu copilul până a crescut mai
mărişor, şi l-au dat la grădiniţă.

Familia lui Tanase Moroşan: jos - Tanase Moroşan în mijloc, Ivan Moroşan
în stânga cu Georgeta, fetița lui, în dreapta Catrina, soţia lui Tanase; sus copiii lui Tanase: - Oliana, Costică, Rozalia şi Vasilena

Deci bunica se îngrijea să aibă tot ce-i trebuia. La un moment
dat, ea s-a gândit să-şi facă coşciug. Nicolae Balabasciuc lucra chiar la
fabrică, unde se făceau cosciuge pentru multă lume din comună. Ea a
insistat să-i facă coşciug, să aibă ea totul pregătit. Dar Balabasciuc n-a
vrut, cum să facă el coşciug aşa, dinainte. “Cum să fac eu sicriu
dinainte, unde să-l ţin?” zicea omul. Dar ea l-a rugat să promită. Da,
da, da! zicea el, şi aşa se face că atunci când bunica „Haliciha” a
murit, Balabasciuc a venit la noi şi-a zis să nu mai facem sicriu, ca el
i-a promis bătrânei că-i va face sicriu, când va fi nevoie. Bunica avea
haine pregătite, avea tot ce era nevoie pentru înmormântare, încât,
după moarte, să aibă în ce s-o îmbrace şi cu ce s-o acopere.
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„Haliciha” a fost o femeie foarte prevăzătoare, avea şi făină în
casă, şi mălai, nimic nu-i lipsea. Este de admirat, cum ea, cu aşa o
familie dificilă la părinţi, a luptat toată viaţa ei să trăiască independent
de alţii, să fie toate la locul lor. Ea nu a ştiut carte în tinereţe, dar a
învăţat citind Biblia, cea ruteană, iar de scris a învăţat să scrie cu litere
de tipar. Toate le-a învăţat din Biblie, după ce a venit la Biserică. Ştiu
cum se ruga. Îşi ridica aşa mâinile, şi începea să spună cu glas solemn
şi tare: “Taticul meu iubit!… “ În felul ei, era o femeie credincioasă,
dar se împăca foarte greu cu alţii. Era suspicioasă, nervoasă,
gălăgioasă, certăreaţă, îi sărea ţandura repede. Credea că se luptă
pentru dreptate, mereu avea dreptatea ei, deşi nu era mereu aşa. N-a
fost în stare să aibă relaţii bune cu nimeni, nici măcar cu copiii ei, se
certa mereu cu ei.
- Dar tatăl tău, adică fiul lui „Haliciha”, locuia aproape de mama
sa. O ajuta cu ceva?
- Da’ nu prea era nevoie. Ea se descurca singură, avea tot ce-i
trebuia. Ea a murit din picioare, n-a chinuit pe nimeni. Îi plăcea ca
ogorul ei să fie arat primul, straturile le făcea prima dintre vecinii ei.
Când a murit, în aprilie, la ea era deja ogorul arat, cartofii erau deja
sub pat, încolţiţi, aşteptau doar să fie puşi în pământ.
- Unde stătea ea?
- Acolo unde stă fratele meu, Gabi Moroşan. Acolo era o căsuţă
veche, unde a trăit „Haliciha”. Când a murit ea, tata era la băi. Dar
când pleca el, bunica a venit la noi acasă, şi apucase să vorbească ceva
cu tata, s-au rugat împreună. Atunci, la sfârşit, s-au înţeles, deşi până
atunci se certau la orice discuţie. De parcă atunci presimţise ea
sfârşitul.
Pălimarul
- Bine, acum povesteşte despre tine, ceva episoade care crezi că
merită a fi povestite, să citească şi alţii.
- Viaţa noastră la casa părintească prea grea nu era. Tata era de
meserie tractorist, aducea bani în casă, îi dădea mamei. Dar mama nu
prea avea obiceiul să umble să stea de vorbă cu vecinii, nici după
cumpărături nu prea umbla. Noi, copiii, eram cei care făceam
cumpărăturile. Ne tot trimitea ba după gaz, ba după pâine, sau după
făină, ulei, zahăr şi tot ce trebuia.
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A, uite acum mi-am adus aminte de ceva foarte frumos. Era un
pălimar la noi în comună, la biserica ortodoxă din centru, îmi scapă
acum numele lui, venea de acasă de undeva din Raşca. Îmi aduc
aminte, umbla mereu în haine naţionale, iţari, cămaşă albă lungă, dar
fără “pui”, adică înflorituri, bundiţă simplă şi chimir de piele. Era un
om pe care întotdeauna îl vedeam măturând pe stradă, în faţa bisericii,
în fiecare zi de dinaintea slujbelor de duminică sau de sărbători.
Mătura toată partea ce aparţinea bisericii, mătura frunze de toamnă
sau flori căzute primăvara. Îl vedeai mereu măturând trotuarul. Era pe
atunci o obişnuită în comună, ca în fiecare sâmbătă, toţi oamenii din
sat, începând de la Ascunsul şi până în Hauceni, fiecare să-şi măture
porţiunea de trotuar din faţa casei sale, de o parte şi de cealaltă a
străzii din centru. Aşa era obiceiul de atunci. Mai măturau şi cei care
prestau munca obştească obligatorie, dar aceia măturau partea care nu
era a oamenilor, ci era a statului: fabrica, cooperativele, Consiliul
Popular. Era o tradiţie frumoasă în sat pe vremea aceea. Nu ştiu de
unde era acel obicei, poate de la faptul că Bucovina a fost multă vreme
sub stăpânirea Austriei. Fiecare curăţa şanţurile din faţa casei, punea
gunoiul în roabe, şi ducea la gunoi. Cu regret, acest obicei s-a pierdut
în comună. Nici la cele mai mari sărbători, nimeni nu mai mătură
trotuarele în comună, vezi peste tot nisip, materiale de construcţie, fel
de fel de resturi de fân sau de scânduri. Doar la cine ştie ce eveniment,
câte un gospodar mai matură trotuarul din faţa casei.
- Deci a decăzut civilizaţia satului.
- Nu mai face nimeni nimic, aşteaptă pe cineva nu ştiu de unde să
cureţe strada. Şi cum era altădată, de Paşti, se dădea cu var la toţi
copacii de pe stradă, toţi stâlpişori, nişte ţăruşi obligatorii la fiecare
proprietate de pe trotuar. Pe la poartă erau nişte bare, ţăruşi, şi toţi
erau daţi cu var. Şanţurile erau întreţinute frumos, curăţate, cu ţăruşii
pe margine văruiţi în alb.
Revin la pălimar. M-a trimis mama în
sat odată să cumpăr ceva. Mi-a dat 100 de lei. Nu ştiu ce-am făcut, că
până am ajuns la “Alimentara”, acolo unde acum este “Complex”, era
acolo “Autoservire”. Era prin anii ’65, o perioadă când toate mergeau
bine. Se terminaseră toate obligaţiile cu cote ce trebuiau date la Stat:
lapte, lână, carne. Lumea a început să trăiască mai bine. În magazine
găseai de toate. Şi la noi în comună s-a deschis o “Autoservire”. Unde
am mai pomenit noi aşa ceva, să umbli printre rafturile cu alimente şi
să alegi tot ce-ţi doreşti! Aşa deci, revin, m-a trimis mama să cumpăr
ceva de la “Autoservire”. Am ales în coş nişte alimente, iar la casă
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caut banii… Banii nu-s! Oare ce-am făcut cu ei? Am dat înapoi
cumpărăturile, ies din magazin supărată tare, şi merg aşa spre casă
foarte mâhnită. Mergând spre casă, prin faţa bisericii, mă întâlnesc cu
pălimarul. El se tot uita la fiecare om. Mă vede pe mine aşa de
supărată, mai că nu plângeam, iar el m-a întrebat: “Ce ai?”. “Am
pierdut nişte bani”. “Câţi?”. “O sută de lei”. Şi-l văd cum scoate din
chemir o batistă, dezleagă şi scoate din ea 100 de lei. Erau exact banii
pierduţi de mine! “Ia, fetiţă! Sunt banii tăi. Îi găsisem pe trotuar mai
încolo!”. Acum îmi dau seama, acest om simplu care mătura aşa de
conştiincios strada, ce inimă avea, să nu se lăcomească la ce nu era a
lui! Ce gânduri frumoase erau în mintea lui, ce credincios era în faţa
lui Dumnezeu! Un om aparent atât de simplu…
Profesoara Paşcovici
- O altă întâmplare semnificativă din comună am avut atunci
când, după ce am făcut croitorie la Bodeşti, trei ani, am revenit la
croitorie, dar la Moldoviţa. Într-o dimineaţă veneam spre atelier, şi
înaintea mea ieşise pe uliţă Doamna Paşcovici. Am salutat-o, m-a
salutat şi ea. Şi când saluta, se apleca. Mi-a răspuns la salut şi mergea
înaintea mea. Eu o admiram dintotdeauna, mi-a fost profesoară de
Română din clasa a 5-a până într-a douăsprezecea. În acea dimineaţă,
din partea opusă venea un cetăţean din sat, care avea trei fete la
şcoală, stătea cu casa undeva pe lângă Stadion, î-i zicea Ciobotaru.
Lucra la fabrică. La noi în comună veniseră foarte mulţi să lucreze la
fabrică. Au venit şi funcţionari, şi muncitori, s-au făcut blocuri pentru
cei care lucrau la fabrică. Mulţi dintre aceşti oameni veniţi, după
serviciul de la fabrică, mai lucrau şi pe la oameni, căci ei nu aveau
pământ de lucrat. Şi venea acest om, Ciobotaru, din sensul opus. Se
pregătea s-o salute pe Doamna Paşcovici. Dar n-a apucat, căci i-a luato înainte: “Buna dimineaţa, domnule Ciobotaru!”, făcând şi aplecarea
obişnuită pe care ea o folosea ori de câte ori saluta pe cineva. El doar a
apucat să-i spună un simplu: “Sărut mâna, Doamna Paşcovici!”. Acest
fapt m-a făcut să meditez: uite, o doamnă adevărată, ce suflet are, e şi
profesoară la liceu, e şi fiică de preot, şi cum respectă oamenii din sat!
Ce suflet, ce Doamnă, ce umanism, să respecte un om simplu, poate
fără clase multe!
Doamna Paşcovici nu a primit niciodată niciun fel de cadouri, ca
alte persoane, nu concepea aşa ceva. Odată au adus nişte copii un
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buchet de flori, era de 8 Martie. Era o atenţie de la noi, toată clasa, nu
individual. Ea n-a vrut să rămână datoare, a avut grijă ca de ziua
copilului, de 1 Iunie, la ora de Română, să aducă la copiii din clasă
nişte chec tăiat în bucăţele, a trecut prin clasă, şi ne-a servit pe toţi.
Când a ajuns în dreptul meu, mi-a spus că pot să mânânc şi eu, nu sunt
cu untură, poate manca şi un copil de adventist. Ce suflet nobil, câtă
conştiinţă! Noi am mâncat liniştiţi din chec, fără să ne spurcăm, şi
Doamna fără să-şi păteze conştiinţa. Altcineva ar fi spus un neadevăr,
n-ar fi fost interesat de acest aspect. Dar Doamna Paşcovici nu-şi
permitea aşa ceva. O admiram când ieşea cu mama ei la plimbare.
Mama Doamnei Paşcovici, ca soţie de preot, era învăţătoare. Ştii, cum
era pe vremuri, în sat era preotul la biserică, ia soţia lui era
învăţătoare. Ea era fiica unui preot numit Balabasciuc, şi era soră cu
Gheorghe Balabasciuc, soţul lui Nuşica, adică Elena Balabasciuc,
mama scriitorului Casian Balabasciuc, ea care a fost mulţi ani
secretară şi bibliotecară la Şcoala din Moldoviţa.
Dar să ştii că după ce Doamna Paşcovici a murit prematur, a lăsat
în locul ei pe cineva de asemenea un om deosebit. Venisem la
Moldoviţa cu un tânăr student din Statele Unite, un american, Tom
Lemon, care a vrut să viziteze România. A fost ca voluntar la Liceul
Adventist din Bucureşti. Acolo, în America, la cei care făceau teologie
pastorală, li se cerea să facă misiune în altă ţară. Aşa venise el în
România. Era într-o primăvară, era zi de Paşte.. Venise lumea din
toate satele, să fie sfinţite bucatele aduse. Oamenii se aşezară ca un
cerc în grădina bisericii, în grădina din curtea bisericii, aşezaţi multă
lume, până la uliţă. Lume şi lume venită cu coşărci. Preotul ieşise să
sfinţească bucatele aduse. Oamenii aduceau alimente aranjate în trei
părţi: o parte care se dădea preotului, şi o parte care se dădea
săracului. iar ceea ce rămânea, oamenii duceau acasă, să mănânce de
Paşti cu familia. La ieşire din curtea bisericii, undeva lângă poartă,
stăteau săracii, şi-şi făceau movila din bunătăţile primite, puse
grămadă. Dar vedem pe cineva care aduce o coşarcă frumoasă, scoate
din coşarcă o bucată pentru săraci ambalată foarte frumos. Mă uit mai
bine, era Valentin Paşcovici cu familia. Vali cum îi ziceam, era băiatul
Doamnei Paşcovici. Venise de la Bucureşti, iar acum era la biserică.
Ne-am recunoscut, deşi trecuseră zeci de ani de la liceu, el poate avea
50 de ani. Era cam plinuţ, cam cheluţ, dar arăta bine. L-am cunoscut şi
eu pentru că m-a salutat. Atunci am văzut ce suflet avea Valentin, să
nu arunce oricum alimentele pentru săraci, ci învelite frumos. Din acel
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pachet săracul va putea mânca, nu se vor sfărâma bucatele ca celelalte
aruncate grămadă. Se vede că Vali moştenise caracterul deosebit al
mamei sale, Doamna Paşcovici!
Departe de casă
- Spune-mi acum din viaţa ta, prin ce-ai trecut, ce ai văzut prin
lume…
- După ce am terminat Liceul la Moldoviţa, am încercat să dau la
medicină. N-am reuşit, deci trebuia să caut o altă ocupaţie. Lucica,
sora mea, s-a măritat la Bodeşti, lângă Piatra Neamţ. Ea lucra la
tricotaje, şi, la un moment dat, mi-a zis: “Hai şi tu la tricotaje, să fii cu
mine“. Eu n-aş fi vrut niciodată să fac croitorie, dar la Bodeşti, la
biserică, era un cor frumos de tineri, cu care m-am îndemnat. Am
făcut un an de tricotaje, până s-a mutat Lucica la Târgu Neamţ, iar eu
m-am mutat la Bodeşti, căci la început eram la Cracaoani, unde nu era
biserică adventistă. Acolo am lucrat până la Revoluţie la croitorie.
- Cum ai ajuns la Bucureşti?
- În ’94, în mod providenţial, am ajuns la Liceul Adventist, mai
ales cu îndemnul şi sprijinul Doamnei Petrescu, soţia pastorului
Valeriu Petrescu. Ei erau din Suceava, ca şi mine, mă cunoştea deja.
Era deja Director la Liceul Adventist.
Pe de altă parte, în acelaşi perioadă, erau nişte recrutări de
persoane pentru un centru în Olanda. Instruirea de recuperare se făcea
în Olanda, pentru persoane cu handicap din Piatra Neamţ. Am fost şi
eu recrutată să fac acea şcolarizare de instruire. Providenţial, am fost
aleasă. Nu ştiam nici engleză, şi nu lucrasem nici în vreun spital. Dar
olandezului, un om bătrân, i-a plăcut de mine, şi m-a recrutat. Am
învăţat repede şi engleza, cât să pot face faţă cursului de dizabilităţi,
precum şi tehnici de recuperare din handicap. Am luat manuale de
şcoală de engleză, le-am parcurs, puteam să port o discuţie cu străini.
Deja ştiam ceva limba engleză, şi m-am întâlnit cu o fată
austriacă, dar care venise în România, avea un prieten în România. Ea
era directoare la “Bible Schoul”. Ea m-a invitat acolo, în Norvegia,
unde lucra ea. Eu n-am dat curs invitaţiei. Dar fata mă simpatiza, m-a
invitat să vin în Norvegia, să fac cursuri de hidroterapie şi masaje. Mia trimis cerere de înscriere, “aplicaţie” cum e în engleză. Eu eram deja
angajată la Liceul Adventist, nu puteam să mă decid să părăsesc postul
de la Liceu, să mă duc în Norvegia. Eu nu mă decideam să plec din
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Bucureşti. Nu că mi-ar fi plăcut Bucureştiul, dar am zis că decât în
ţară străină, să fac serviciul în ţara mea. N-am fost niciodată fanul
străinătăţii, deşi îmi place să călătoresc. Am venit la Bucureşti, ca
soluţie temporară, în aşteptarea terminării construirii Institutului
pentru Dizabilităţi de la Piatra Neamţ. Acest institut tot nu era gata, iar
eu mai rămâneam câte un an la Bucureşti. Când am primit formularele
din Norvegia de înscriere, eu am spus că încă nu pot da curs, dar am
promis că mai stau un an la Liceu, apoi mă gândesc. Dar anul următor
iar am primit cerere, şi-am completat-o. Am plecat în ianuarie ‘99 şi
am stat acolo până în septembrie ‘99. Eram decisă că dacă era să mă
întorc din Norvegia, să mă întorc chiar în acelaşi an, căci dacă făceam
o pauză mai mare, nu mai eram în stare să pun din nou în ordine toate
lucrurile la liceu, ca pedagog. În septembrie ’99 m-am întors, după 8
luni.
Norvegia
- Ce ţi-a plăcut ori nu în Norvegia? Aşa, ca ţară?
- În Norvegia? Oameni deosebiţi! Oameni extraordinari! Sunt
nordici, se zice că-s reci, dar dacă te ataşezi de ei, sunt oameni
deosebiţi! Clima e rece, dar oameni au inimi calde. Mi-au plăcut şi
oamenii din Olanda, ca şi cei din Norvegia. Clima-i rece, nu ştiu dacăi place cuiva, e zăpadă multă, viscol, ploi multe. Acolo se zice că vara
a fost într-o joi. După ’99 mă mai duceam în Norvegia în fiecare an.
Cineva de acolo zicea că vara acea se putea caracteriza printr-un
singur cuvânt: ploaia. Ploua în fiecare zi. Dar terenul este stâncos, apa
ploilor se scurge repede, nu sunt bălţi şi noroaie ca în România. Ei
sunt obişnuiţi cu clima asta. Eu eram îmbrăcată în geacă, pe când
norvegiencele umblau cu mânicile scurte. Uneori era soare, dar era
frig. Ele stăteau la soare, se bronzau în costum de baie.
Au foarte multe lacuri. Unele lacuri sunt cu apă potabilă, iar
altele cu apă sărată. Lacurile cu apa nesărată sunt păstrate cu mare
grijă, căci de-acolo să se aprovizionează localităţile cu apă potabilă. În
acele lacuri, de jur împrejur, scrie: „A nu se face baie”. De acolo şi
până la casele de apă din localităţile unde ajung conductele, sunt nişte
canale, ca nişte pârâiaşe, acoperite cu poduri de scândură, ca protecţie.
Noi mergeam cu pacienţii în excursii, în drumeţii, la munte. La
plimbare mergeam pe lângă acele canale cu apă acoperită cu scânduri.
Vedeam că mult mai uşor s-ar fi putut merge pe scândurile acelea,
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decât pe cărarea pietroasă de lângă ele, dar niciodată şi nimănui nici
nu i-ar fi trecut prin minte să calce acele scânduri. Aveau mare respect
pentru instalaţia de aprovizionare cu apă a localităţilor, chiar dacă s-ar
fi mers mai uşor pe podeţe cu scânduri. Regulile se respectă cu
sfinţenie, aşa cum ne respectăm şi noi, ca oamenii. Nu că nu ne vede
nimeni, şi călcăm pe unde vrem.
- Acolo are voie lumea să meargă pe jos pe unde vrea, prin
poieni, pajişti?
- Eu vorbeam de cărări prin pădure. Din lac şi până în sat mergi
prin pădure. Iar unde este proprietate personală, se respectă. Nimeni
nu calcă pe pajiştile altora, unde e proprietate. Asta mă uimea, cum
respectă ei legile, regulile, chiar atunci când nu-i vede nimeni. În
Norvegia, la sfârşitul unei zile, stăteam într-o autogară, şi mă uitam pe
jos, şi nu vedeam nici o hârtie, niciun capăt de ţigară, niciun muc,
nimic nu era pe jos. Era după amiază pe la 5, trecuseră pe acolo o
mulţime de călători, toată ziua trecea lumea pe acolo. Mă miram cum
de este deja ora 5 şi nu e nici o hârtiuţă nicăieri aruncată! Altădată,
într-o altă parcare mare, era şi-un loc de campare, lângă fiord, unde se
vedeau vase ancorate la ţărm, iar corturile erau desfăcute, aşezate. Se
vedea lumea în vacanţe, rufe puse la uscat, oamenii care îşi spălaseră
rufele. Noi mergeam de la Oslo la Bergen, unde era capăt de drum,
după vreo 500 de kilometri. Nu aveai nici o şansă să găseşti vreo
hârtie aruncată, vreun pet, conservă, ceva!
La Ziua Naţională a Norvegiei, mă uitam, toată lumea era
îmbrăcată fie în costum naţional, fie în costum obişnuit, cu cravată.
Dacă vedeai un om în blugi, ştiai că acela nu este norvegian. Iar în
piept sau în mână, fiecare norvegian, neapărat, avea un steag sau o
bucăţică de steag. Fantastic!
Iar prin faţa regelui defilau, în special, şcolile cu copiii cu
dizabilităţi. Era o grupă de gardă de onoare, dar apoi veneau
categoriile defavorizate. Am auzit şi-o explicaţie: şi ei sunt ai regelui.
Era o şcoală numai cu copii în cărucioare. La serbarea asta e plin de
lume, de urale, se cântă imnurile religioase naţionale. Iar cei care trec
prin faţa regelui, sunt mai mult cei cu dizabilităţi. Ei trec, iar regele şi
familia sa îi salută cu acelaşi respect. Şi, cum am spus, toată lumea
este îmbrăcată festiv.
- Dar cum privesc ei pe străini? Dacă vine un român pe acolo,
cum îl privesc?
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- Sigur, nu te privesc prea bine. Dar, cu timpul, ei cunosc omul.
Eu am văzut acolo români care, prin comportamentul lor, au ajuns să
fie apreciaţi. Ei apreciază valorile autentice. Sunt recunoscători şi ştiu
să se poarte, dacă ştii să te porţi ca om. Dacă ei văd un român
deosebit, cu calităţi umane deosebite, ei intervin să-i acorde cetăţenie
norvegiană. Dar pentru alţii nu intervin, indiferent de câţi ani ar sta
acolo. Românul de care ziceam că a primit cetăţenia, era inginer, dar
acolo lucra ca brutar. Avea o brutărie cu specialităţi bune de pâine, cu
o reţetă proprie, un om de calitate, încât norvegienii l-au girat să
rămână al lor. De muncit poţi munci mult timp la ei, dar cetăţenia ţi-o
acordă numai dacă te apreciază în mod deosebit.
Oameni civilizaţi
De asemenea, mi-am adus aminte, într-un parc de distracţie
pentru copii din Olanda, am văzut un tomberon de gunoi sub forma de
“hopa-mitică”, cum era pe vremuri. Era robotizat. Zicea robotul
“papier heir! papier heir!”. Aşa erau învăţaţi copiii să pună hârtiuţele
la acel coş de gunoi. Aveau acei roboţi o gură mare laterală, iar când
puneai un gunoiaş oricât de mic, măcar cât un chibrit, robotul simţea
că ai pus ceva şi spunea: “Daaanke well! Daaanke well!”. Ei, cum să
nu se înveţe un copil să arunce hârtiuţele acolo unde trebuie! O
educaţie mai bună pentru copii nici că se putea. Copiii mai căutau
ceva să mai pună acolo, ca să audă robotul vorbind. Cum să arunci pe
jos, dacă ăla te roagă să-i pui lui, şi-ţi şi mulţumeşte aşa frumos! Asta
am văzut în Olanda.
- Dar pădurile, în Norvegia, cum sunt?
- Pădurile sunt lăsate aşa cum sunt în mod natural. De fapt, pe
acolo nici nu sunt păduri înalte ca la noi, molizi, brazi. La ei, din
cauza terenului stâncos şi influenţei Polului Nord, cresc un fel de
copăcei ca nişte arbuşti, cum ar fi jepii pe la noi, sau nişte pini. Sunt
un fel de păduri târâtoare pe stânci. Poate o fi altfel în alte parţi ale
ţării, Norvegia are 2000 de kilometri în lungime, dar unde am fost eu,
aşa erau pădurile.
- Ai prins vara acolo?
- Da, a fost şi vara, dar a fost şi iarnă. Soarele răsărea iarna cam
pe la 8:30 şi apunea la 4 după masă, iar vara pe la 2:30 se crăpa de
ziuă, şi la 10:30 seara încă era lumină. Vara oamenii puneau obloane,
ca să poată dormi, ei respectau totuşi ritmul obişnuit de viaţă. Iarna au
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lumină electrică multă, peste tot. Cu toate luminile astea, nordicii sunt
mai depresivi, le lipseşte soarele.
- La ei, parcă, se umblă iarna cu schiuri, sanie…
- O, la ei şi femeile, indiferent de vârstă, ştiu să schieze, au un
cult pentru asta. Şi mulţi copiii se joacă prin zăpezi. Mi-am adus
aminte, în Olanda, încă de mic, copilului i se face rost de bicicletă. Au
tot felul de biciclete, mai mari, mai mici, trotinete. Este ţara
bicicletelor. În Olanda, al doilea lucru în viaţă, este să ştii să mergi pe
bicicletă. Când am fost la ei, deja ştiam să merg cu bicicleta, mergeam
la serviciu şi de la serviciu în fiecare zi cu bicicleta. Acolo bicicliştii
au pista lor la marginea şoselei, nu pe trotuar. Pistele de biciclete sunt
bine reglementate, cu semnalizări, semafoare. În Olanda şoselele sunt
largi, intersecţiile sunt numai cu sensuri giratorii. În Norvegia şoselele
nu sunt aşa de largi, relieful nu permite, terenul prin care trec este
stâncos. În oraşe mari, cum ar fi în Oslo, sunt fel de fel de pasaje,
aeriene, subterane, sensuri giratorii.
- E ţară bogată Norvegia?
- Este bogată, dar oamenii nu epatează. Uite, mi-am adus aminte,
era o doamnă farmacistă care venise în staţiune, şi apăruse pe acolo un
bătrân, care era singur, şi vroia să plece în Danemarca. Era un bărbat
singur, bătrân, ca de 70 de ani. Doamna farmacistă îl aude ca vrea să
plece în Danemarca, dar când îi vede cămaşa, îşi zice: “Ia uite ce
cămaşă murdară are. Cum să se ducă în Danemarca, să ne facă pe noi
de ruşine?” S-a dus la el, i-a luat cămăşile, i-a spălat, şi i-a dat înapoi
călcate, să nu-i facă pe norvegieni de ruşine. Şi era o doamnă bine, cu
studii, şi nu s-a sfiit să facă acest lucru!
- Ce muncesc norvegienii? Muncesc mult?
- Desigur că muncesc. Unii mai sunt la ţară, au tractoare, fel de
fel de maşinării agricole. Ei au pământ agricol puţin, îl folosesc foarte
bine pe cel care-l au. Iar deşeurile le colectează, le pun la locurile
indicate, cu mare conştiinciozitate. O sticlă de lapte, mai întâi o spală,
apoi o duc la tomberonul de colectare. Fiecare obiect este pus la
tomberonul corespunzător. Nu ca la noi, care punem deşeurile pe
categorii, apoi cei care le colectează, le pun la un loc, toate la
grămadă. Tot ce face cetăţeanul, face ca şi cum ar fi pentru el. Sau,
mai bine zis, totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cândva, ei
nu încuiau casele. Dar acum au început să încuie destul de bine, sunt
mulţi străini de tot felul care circulă. Nu sunt ei foarte încântaţi de
străini, dar asta-i viaţa, n-au încotro. Pe ei îi salvează clima. Acolo nu
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se poate dormi noaptea afară, ca în Spania sau California. Acolo orice
om trebuie să aibă o casă, sau să închirieze ceva unde să doarmă.
Doară, iarna, sunt şi -25 grade, şi nu poţi dormi în parc nici la zero
grade!
- Mulţumesc mult, Georgeta!
- Cu plăcere! Să fie o carte frumoasă!
Dialogul acesta l-am purtat la sediul Liceului Adventist din Bucureşti, unde Georgeta a fost chemată şi din pensie să le mai dea ajutor
încă un an de zile. S-au învăţat copiii cu ea, dar şi personalul Liceului,
e greu să-şi organizeze activitatea fără autoritatea ei.
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Nepoata Viorica Boşutar (Mnesciuc)
Drumeţie de poveste
Într-o vacanţă de august, în zi plină de soare, mi-am făcut plan să
urc la casa nepoatei mele Viorica Boşutar, casă situată pe vârf de
munte, la Ţonti. Mi-am luat traseu mergând dinspre Putna, sat în
Moldoviţa, şi să urc aşa pe lângă frumosul schit care a răsărit în PutnaSecrieş în ultimii ani, şi care uimeşte trecătorii prin frumuseţea
construcţiei şi frumuseţea locului. Acolo, în Putna-Secrieş, de-abia
era, pe vremuri, o biată prăvălie mică pentru pâine şi gaz, iar acum a
răsărit un asemenea frumos aşezământ bisericesc la marginea satului,
cumva după ce urci muntele pe lângă pădure. Am trecut de schitul cel
cu biserica frumoasă, cu hotelul de maici, cu sala de pomeni, cu anexa
de bucătărie, aşezate roată în jurul unui frumos părculeţ, am făcut
poze după priceperea mea, apoi am început să urc spre Runc, cu gând
să ajung apoi mai sus, pe Ţonti, un munte şi mai înalt. Mergeam
liniştit, aveam tot timpul. Am văzut că dacă nu forţezi şi nu te
grăbeşti, nici nu ştii când te vezi pe culmea muntelui.
Dar am greşit direcţia, în loc să trec pe un versant de deal, am
trecut pe un altul, iar sus pe înălţimi am văzut că am urcat pe un alt
munte din Ţonti, nu pe cel pe care locuia Viorica. Trebuia să repar
direcţia, aşa că am avut mult de mers peste pajişti întinse de munte,
trecând peste o mulţime de garduri, grădini, terenuri de păşune, pe
lângă aşezări vechi, arhaice, cu acele case nelocuite decât vara,
folosite ca târle, unde stau oamenii doar când cosesc iarba şi strâng
fân, sau au ceva de lucru pe lângă vechile case străbune.
Dar nu mi-a părut rău că am greşit drumul, memoria mea se
bucura străbătând întinderile de pajişti montane, amintindu-mi de
vechile construcţii arhaice, de priceperea străbunilor de a-şi organiza
gospodăriile, acele garduri, grajduri, căsuţe mici, cu şindrilă zbrelită
de vânturi, pe care le mai poţi vedea doar aici, pe acest munte înalt.
De pe înălţimi se vedeau casele pe alte dealuri mai joase decât
Ţonti. Erau pajişti verzi pe culmile dealurilor Runc şi Dubravnic, cu
case frumoase, construite de gospodarii de acum, case care nu mai
lasă loc celor bătrâneşti, dărăpănate. Vedeam oameni cosind ultimele
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terenuri de iarbă, vedeam femei şi copii adunând fân în căpiţe şi
prepeleci. Cât de frumos, de liniştit era totul! Nici tu drumuri, nici tu
maşini sau zgomote. Doar linişte şi viaţă binecuvântată.
Tot de acolo, vedeam şi satele din depărtare, spre Moldoviţa,
Demacuşa, Vatra Moldoviţei, Paltin. Parcă era o ţară fermecată, un
canton elveţian, plin de farmec, de linişte şi privelişti încântătoare.
Am început să urc muntele pe care se află casa nepoatei Viorica
Boşutar. Mergeam pe cărări care treceau şi pe la poalele pădurii, însă
nu-mi dădeau pace tufele de afine, zmeură, chiar şi mure, care mă
ispiteau la tot pasul. Cu greu m-am îndurat să le las în urmă, şi-aşa am
ajuns la casa de lângă pădure unde locuia Viorica.
Gospodărie de vis pe vârf de munte
Am fost primit cu mare bucurie de cei din familia nepoatei mele.
Era acasă şi ea, şi Marco, băiatul ei, şi socrii. Costică, soţul lui
Viorica, nu era acasă, era plecat la lucru, la Vatra Dornei. Nici n-am
intrat bine în casă, că m-au şi întrebat ce vreau să mănânc. Eu am
exprimat dorinţa că aş mânca nişte cartofi noi fierţi în coajă şi cu
brânză de oaie. Dorinţa mi-a fost îndeplinită imediat.
Mi s-au prezentat realizările din gospodărie, am mai făcut poze,
apoi am început să discutăm:
- Viorica, explică-mi cum de ai ajuns să locuieşti pe vârful
muntelui, tu care ai avut casa părintească chiar la şes, lângă drum?
- Mie-mi plăcea mereu pe munţi. Când l-am cunoscut pe viitorul
meu soţ, era după o nuntă, la Moldoviţa. Încă nu-l cunoşteam până
atunci. Stând de vorbă lângă cooperativă, el zicea că e din Runc, eu
din Demacuşa. A început să-mi spună că tocmai lucrase în Iugoslavia.
Aşa am început să vorbim, şi au mai trecut câteva luni. Într-o zi m-a
luat până sus pe munte, pe Ţonti cei înalţi, să-mi arate gospodăria. Era
casa lui părintească, frumoasă, cu de toate. Costică, prietenul meu, îmi
zice: „Uite, asta e casa şi gospodăria noastră, noi o să transformam, o
să modernizăm casa părintească, să fie cea mai frumoasă de pe aici.„
Acasă, tatăl meu, adventist, aflase cu cine vorbesc, băiat ne-adventist,
dar m-a lăsat să aleg. Dacă băiatul este bun gospodar, va fi bine, va
cunoaşte şi pe Domnul când va veni vremea. Că sunt şi unii pocăiţi
care pierd credinţa şi devin mai răi decât cei ne-pocăiţi.
- Acum, după atâţia ani, poate îi trebuie doar puţin să vină la credinţă...
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- Da, tocmai acel puţin îi lipseşte, dar simt că Domnul îi poate da.
Că doară este un om muncitor, bun la suflet, nu fură niciodată nimic.
Nici nu se încrede în popi. Porci nu ţinem. Avea, la un moment dat,
prieteni care-l storceau de bani, erau beţivi. Până şi-a dat seama de
prostia asta cu prietenii care beau. S-a depărtat de ei, acum e un om
foarte cuminte, nu mă bate niciodată, nici pe mine, nici pe băiat. Mai
demult, când bea, a încercat să mă bată, dar am fugit acasă la părinţii
mei, iar el a văzut că nu e bine, a venit după mine să mă roage să mă
întorc acasă. Mi-a promis că nu va mai folosi bătaia niciodată. De
atunci o ducem bine, şi cu banii, şi cu treburile casnice, şi cu băiatul,
Marco, care între timp a crescut mare şi voinic.
- E greu aici pe deal, să urci, să cobori, pentru orice...
- Da, aşa e. Dar avem şi noi un cal şi un faeton cu roţi de cauciuc,
urcăm ce e mai greu pe munte. Şi aşteptăm să mai crească băiatul
nostru, Marco, să ia carnetul de şofer, să-i cumpărăm o maşină 4x4,
care poate urca uşor până aici. Uite, când am venit din Germania, m-a
adus cineva până acasă cu o maşină 4x4. De abia aştept să crească
Marco mai mare, şi-i cumpăr maşina.
- Da, însă maşinile sunt scumpe...
- Ei, nu-i problemă, mă duc în Germania vreo patru luni, la
muncă, şi cumpăr o maşină bună, mă rog, la mâna a doua. Ce-mi
trebuie maşină nouă? Doar să funcţioneze, să poată urca până aici, să
nu mai duc pe spinare diferite cumpărături.
- Aici, văd că aveţi tot ce vă trebuie în casă...
- Tot, totul! Doar să fim sănătoşi, să trăim în linişte. Chiar îmi
ziceam, dacă nu voi mai putea să merg la câştig în străinătate, o să
ţinem vreo patru - cinci boi, le predăm la achiziţie, şi câştigăm bani
frumoşi. Tot va fi bine.
Viaţa la munte
- Lapte duceţi la contract?
- Nu, laptele dăm la viţei, că-i departe să ducem laptele. De la
lapte viţeii cresc repede, frumoşi, capătă repede greutate mare, chiar la
câteva luni, ai ce vinde după un an. Dacă nu dai lapte, viţelul e
plăpând, creşte greu, după un an e mic.
- Spune-mi, ce se întâmplă dacă omul se îmbolnăveşte pe
muntele ăsta?
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- Ce să facă, chemi salvarea undeva la vale, la drum. Iar până
acolo chemi un om cu faeton, ajuţi bolnavul să coboare de pe munte,
la drum. Dar a dat Domnul, cum necum, încă n-am chemat niciodată
salvarea de pe dealul ăsta. Uite, şi bătrânul meu socru, Adrian
Boşutar, munceşte cât poate şi el. Uneori nu-l mai iau pe câmp la
muncă, mi-e ruşine să iau la fân un om bătrân de nouăzeci de ani. A
muncit destul în viaţa lui, să stea în casă. Deşi el ar vrea să mai
grebleze pe câmp. Soacra e mai tânără, e mereu pe câmp când lucrăm
la fân sau la cartofi. Socrul a avut o familie numeroasă acasă la
părinţii lui, dar s-au răspândit care încotro, la vale, în Raşca,
Demacuşa. El era cel mai mic, a rămas în casa cu părinţii lui. Mulţi
dintre fraţii socrului nu mai sunt în viaţă. Când era tânăr, nici socrul
nu prea vroia să rămână aici pe deal, dar a rămas singur la părinţi,
trebuia să aibă cineva grijă de părinţi. Era la început pe locul acesta o
casă bătrânească, pe care a spart-o şi-a făcut casă nouă în locul ăsta de
acum. Iar noi am reconstruit totul aici, am făcut camere mai multe, am
făcut şi grajd nou, şi cameră la etaj.
- Văd ce multe transformări aţi făcut aici, pe un vârf de munte...
- Da, am făcut încă o casă alături, am unit-o cu cea veche printrun hol, am acoperit totul cu tablă, am adus curent electric, am adus
instalaţia de apă până în casă. Deci arată casa pe vârful muntelui de
parcă ar fi o casă la oraş. A dat Domnul, avem de toate, să tot trăim
sănătoşi. După ce am adus apa şi curentul în casă, am cumpărat
frigider, aragaz, televizor, adică tot ce au gospodinele în oraş.
- E minunat, şi pe munte, şi cu toate cele moderne în casă!
- Aşa e. Ei, am avut noi odată un necaz cu pădurarul! Am avut
nevoie de nişte lemn din pădure pentru construcţie, am chemat
pădurarul să marcheze nişte copaci, chiar lângă casă, credeam că e
pădure de Stat. După ce am tăiat, omul care avea pădure retrocedată
chiar acolo, şi noi n-am ştiut, ne-a reclamat. Măi, ca om, putea să vină
la noi, să ne înţelegem. Îi ziceam, ia tu zece copaci în pădurea noastră,
că şi noi am primit pădure în schimbul copacilor pe care i-am tăiat. Nam putut să ne înţelegem cu omul acela în nici un fel! A făcut dosar
penal, şi-a stat închis Costică al meu câteva luni. Aşa om rău n-am
mai văzut, să nu vrea să se înţeleagă de omenie! Am plătit atunci şi
vreo cinzeci de milioane amendă...
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Iugoslavia, Grecia
- Şi de unde aţi avut bani să faceţi atâtea construcţii în
gospodărie?
- Ei, cu ce mai aveam pe lângă casă, vite, iarbă, şi cu ce am mai
câştigat noi umblând prin Iugoslavia, Grecia şi Germania, am adunat
ceva bani pentru ce am vrut să facem în casă. Ne-a ajutat Domnul.
- Ştiam că aţi lucrat mult în Iugoslavia.
- Da, am lucrat. Mai întâi am găsit o familie, Nicolici. Erau
bătrâni, dar aveau un băiat care era patron mare, avea o fabrică de lăzi.
Erau nişte oameni foarte buni. Aveau case mari, aveau tractoare,
aveau fabrică. Eu lucram la fabrică, Costică al meu despica lemne
acolo, cu drujba. Când veneam de la fabrică, patronul ne mai lua în
câmp, la strâns piersici, le puneam în lădiţe şi le vindeam în piaţă.
Totul era luat cu lădiţe din câmp sau livadă.
Am lucrat aşa cam şapte ani la oamenii aceia. Lucram trei luni
primăvara şi trei luni toamna. În august veneam acasă şi făceam fân,
apoi plecam iar în Iugoslavia. Septembrie, octombrie, noiembrie.
După ce am născut băiatul, am mai mers în Iugoslavia încă trei ani dea rândul.
Mai era o poveste: când am rămas însărcinată, n-am vrut să mai
plec la lucru, să protejez copilul mic. Era atunci bombardarea
Iugoslaviei de americani, în ’98 şi ’99. În ’99 am născut băiatul în
Iugoslavia, eram chiar în capitala Belgrad, la maternitate, cu copil
născut la 7 luni şi am stat la maternitate două luni. Cât am stat acolo,
totul era bombardat. O rachetă a explodat chiar lângă noi, vedeam
lângă maternitate un bloc ruinat în moloz. şi chiar când veneam de la
ţară la Belgrad, pe drum îmi era frică, erau multe treburi în neregulă.
Veneam cu moşul la care lucram. îl rugam să stea pe lângă mine cu
pistolul pregătit, în caz că cineva se atinge de mine. Era ciudat moşul,
umbla pe câmp şi desculţ. Ziceam: dacă calci pe un şarpe, nu ţie frică?
El zicea că nu se teme. Trei ani am mai venit la ei să lucrez, până când
sora mea, Violeta, s-a dus în Grecia, unde s-a măritat, şi de atunci
mergeam la lucru mai mult în Grecia, în Creta, de fapt. Zicea sora
mea: veniţi la mine, aici se câştigă bine, mai ales la strânsul
măslinilor.
- Dar moşul din Iugoslavia nu vă mai cheamă?
- A, moşul şi-acuma mă cheamă! Dar am să fac tot ce pot, îl iau
pe Marco şi mergem odată pe acolo. Măcar vreo două, trei luni, să-i
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ajut şi pe ei. Sunt oameni extraordinari. Şi aveau mult de lucru cu
căpşuni, iar el făcea lădiţe, cum am spus. Şi mai aveau şi culturi de
afine.
Ce bine e să ştii limbi străine
- Dar cu limba cum te-ai descurcat?
- Foarte uşor. Care ştie ucraineşte, de fapt limba huţulă, se
descurcă uşor şi în sârbeşte, după o vreme începi să vorbeşti ca ei, şi-i
înţelegi. Mare lucru să te înţelegi cu străinii. Dobrei vecer la ei,
Dobrei veacer la noi. Foarte repede am prins limba. Şi cu limba
polonă ne putem acomoda foarte repede, e o limbă care seamănă mult
cu limba noastră huţulă. Şi în Slovacia. Noi avem şo, ei au ţo şi multe
alte asemănări. Accentele sunt altfel, în rest multe asemănări.
- Şi cu greaca cum a fost?
- Poţi să mă crezi, după trei luni am început să înţeleg şi greaca.
Am un dar de a învăţa repede o limbă străină. Lucram la un grec
împreună cu un moş. Eram harnică, făceam partea mea repede. Întreba
grecul: cine a strâns aşa de repede parcela? Moşul, care ştia greceşte,
zicea ce vroia, să iasă el bine. Atunci, de ambiţie, am învăţat repede
greceşte, să pot vorbi cu stăpânul, să spun care parte am făcut eu. Am
învăţat toate cuvintele de care aveam nevoie: linguri, farfurii, scaune,
găleţi, tot-tot-tot!
- Acum ştii bine greceşte?
- A, acum ştiu bine de tot! Pot vorbi cu oricine. Am mai umblat
în Grecia, dar de vreo doi ani n-am mai fost. Acum băiatul e la şcoală,
trebuie să mă ocup de el, că e vârsta cea mai rea, când se ia cu băieţii,
ţigări, băutură, cu fete. Eu trebuie să am grijă de el, să trăiască ca un
băiat de gospodari. Trebuie să te ocupi de copil, să-i explici de ce nu
sunt bune prieteniile cu băieţii dubioşi. Uneori a mai pus ţigara în
gură. Şi eu îi spun: „Marco, nu mai lua ţigara în gură, îţi strici
plămânii, te îmbolnăveşti”. De altfel, e un băiat foarte cuminte, învaţă
bine la şcoală. Doar la matematică nu e aşa de bine pregătit. Şi are
nevoie să termine bine şcoala, să intre şi la liceu, apoi să ia
bacalaureatul. Că o să aibă nevoie să dea să ia carnetul, A-ul, B-ul, Cul, să poată găsi şi el de lucru undeva.
- Dar cu limba germană cum te-ai descurcat?
- Cu germana a fost mai greu la început, dar şi acolo am început
să înţeleg şi să pot discuta cu patronii. Uite, în Germania, am lucrat la
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nişte sere unde se folosesc fel de fel de chimicale, şi mi s-au iritat
mâinile, trebuie să mă duc la doctor, poate-mi dă ceva unsori. Şi acolo
am fost la doctor, m-a controlat, mi-a dat nişte creme. Mi-a mai trecut,
dar am venit acasă, şi cu nişte detergenţi mi-am iritat iarăşi mâinile.
Contracte în Germania
- Unde era cel mai bine de lucrat, în ce ţară?
- Eu zic că în Germania, aveam program, toate erau organizate.
Ca ritm de muncă, era bine la sârbi, lucrai normal. Grecii cam trăgeau
de români, să aibă avantaj cât mai mare. Uite, dintre toate neamurile
care lucrează în Germania, românii sunt cei mai vrednici. Mai vin şi
fel de fel de alte naţii: poloni, ucraineni, basarabeni. Dar cu românii
tot mai bună treabă fac nemţii. Am lucrat mulţi ani în Germania.
Ultima dată am lucrat la un vietnamez din Germania, m-a luat odată
pe o maşină agricolă, şi nu mi-a mai dat drumul, i-a plăcut cum lucrez.
Am lucrat şi uşor pe maşina lui, într-o oră făceam un vagon de salată.
Maşina tăia salata, noi o înveleam într-o pungă, puneam etichetă şi-o
aruncam în remorcă. După cum te vede că lucrezi, îţi mai dă alt
contract imediat. Anul ăsta poate fac şi al treilea contract în Germania.
Alţii de abia au un contract pe an. Eu, slabă cum sunt, acolo m-am şi
îngrăşat, mâncam bine, la timp, dormeam în linişte. Făceam 500 de
ore pe lună. Cam 10 – 12 ore pe zi. Zile libere - de loc. Poate mai erau
zile libere când încă nu era crescută ţelina, mai aşteptam câte o zi. Nu
lucram când nu aveam ce tăia. În rest, era muncă continuă. Acolo n-ai
liber. Eşti robot, clar.
- Şi dacă te îmbolnăveşti, cum e?
- Depinde ce scrie în contract. Dacă ai probleme medicale, te
duce la doctor. Dar după aceea nu-ţi mai dă zile medicale, te trimite
acasă. Eu n-am avut probleme medicale, decât cu iritaţiile de la mâini,
îmi dădea doctorul creme.
Aşa că eu n-am avut niciodată lipsă la muncă, deşi mai spuneam
la medici câte o problemă, dar eram mereu bună de muncă. În ultimul
timp, merg în Germania doar pe contract. Sper să adun vechime de
cinci ani, să primesc pensie UE. Stai să mă duc să caut contractul, să-ţi
arăt. Uite, am găsit: Contract de angajare două luni. Am câştigat 3370
de euro, mi-au tras şi impozitul, apoi 448 euro scădere de la chirie
unde am stat… neto câştigat… încât mi-a rămas curat 2400 de euro.
- Frumos net după două luni.
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- Banii îmi dădeau pe card, ştiam pin-ul, mă duceam scoteam
banii la bancomat, îmi cumpăram ce aveam nevoie, haine, mâncare.
Dar şi aşa am venit cu 2400 euro acasă. E nemaipomenit, scăzând
asigurare, cazare, masă.
- Dar cum ai ajuns prima dată în Germania?
- A, uite cum: o femeie care a lucrat la o firmă în Germania vreo
10 ani, care mă cunoştea, a arătat acolo la ei o poză de-a mea, zicând:
uite, asta e fata mea. Şi peste o vreme am fost chemată să fac
contract...
- Ce bine e să ai relaţii când te duci să câştigi un ban în ţară străină!
- Da. Până acum aveam nevoie de mulţi bani, să ne reconstruim
casa bătrânească, să ne utilăm cu de toate, să facem pridvor, grajd nou,
camera băiatului în curte. De-acum cât ne va da Domnul posibilitate şi
sănătate. Băiatul a crescut, trebuie să avem grijă de el, de şcoala lui.
Mâncare ca la munte
- Şi ce mâncaţi voi, aşa, zi de zi? Carne, lapte, unt?
- Carne nu prea mâncam. Rar de tot. Nici găini nu prea tăiem.
Mâncăm ce este în grădină, mai mult cartofi cu brânză, borş, şi ce mai
aducem din pădure vara: afine, zmeură, hribi, gălbioare. Sunt multe de
mâncare foarte bune şi sănătoase.
- Cum e cu hribii? Au fost anul ăsta?
- Cum să nu, au fost foarte mulţi. Şi încă o să mai fie.
- Hribi de toamnă.
- Da, hribi de toamnă. Câteodată se fac mulţi de tot în pădurile
noastre. Când n-am de lucru, urc la deal pe sub pădure şi imediat adun
o mulţime de bureţi din cei buni. Mai cumpărăm şi din piaţă legume,
fructe. Fac şi zacuscă. Dar astea se termină imediat, noi mâncăm cu
poftă. Mâncăm mereu lapte acru, e nemaipomenit, cu mămăliguţă
caldă.
- Se zice că nu e bun laptele, că are colesterol…
- Ei, noi n-o să stăm fără lapte! La noi se munceşte şi se mănâncă
bine. Dacă bunicii noştri au trăit până la 90 de ani, o să trăim şi noi
până la 85 de ani, cu lapte. Noi avem încredere că laptele este bun, n-o
să trăim fără lapte.
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- Te cred. Uite, într-o zi am fost în vizită la cineva din comună, şi
m-a servit să mănânc mămăliguţă cu fragi preparaţi cu smântână. O
bunătate! Mi-am amintit mâncarea noastră preferată din copilărie...
- Vai, ce bune erau acele frăguţe cu smântână şi cu mămăliguţă!
Nici domnii nu mănâncă ceva aşa de bun! Ştiu cum umblam, când
eram mici, la Parţel, după fragi. Ce aromă aveau fragii aceia, vai, vai!
Şi zmeura ce aromată era! Zmeura asta de la munte are gustul cel
adevărat, nu ca cea de grădină.
- Ia spune-mi, pe aici nu vă atacă fiarele sălbatice? Urşi, lupi?
- Nu prea. Mai atacă vulpile la găini. Sau ulii. Dar avem doi câini
pe lângă casă, unul în ogradă, altul în spatele casei, în grădină. Le e
frică vulpilor de câini. De o vreme vulpile le vedem prin pădure, nu se
mai bagă prin curte.
Oameni chivernisiţi
- Să ne întoarcem la agricultură.
- Da, trebuie să ne întoarcem la agricultură, că altceva nimic nu
mai merge, totul falimentează. Faci investiţii, cheltui şi nu merge,
rămâi cu datorii.
- Şi-n Germania cum e?
- Şi-n Germania e o criză cruntă! Totul falimentează, se închide…
- Şi cu ce trăiesc oamenii?
- Iaca aşa, mai au nişte compensaţii de la stat, pentru cei care au
pierdut servicii. Falimentează şi fermele de culturi agricole, şi fermele
cu vaci cu lapte. Totul falimentează. Ei mai trăiesc cumva, căci unii au
salarii mari. Şi cei care mai au agricultură şi au de unde să plătească
muncitori străini, să le lucreze pământul.
- Şi ce muncesc nemţii?
- Au tot felul de firme. Şi mai sunt nişte fabrici, dar foarte puţine.
Parcă mai merg construcţiile, unii îşi fac case noi, sau modernizează
pe cele vechi. Sunt foarte mulţi în Germania care încă n-au case. Şi nu
numai străinii, ci chiar şi nemţii n-au case deloc, trăiesc cu chirii. Cine
are casă, trăieşte bine.
- Sunt mulţi nemţi bogaţi în Germania?
- Sunt, dar nu toţi. Doar că nemţii au altă gândire decât noi. Noi
mergem la magazin şi cumpărăm foarte mult, câteva kilograme din
toate. Parcă ne e frică că n-o să ne ajungă, sau că n-o să avem timp să
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mai mergem la cumpărat. Pe când ei, sunt foarte chibzuiţi la
cumpărături, orice bănuţ e drămuit, gândit înainte de a fi cheltuit. Ei
cumpără cât consumă în ziua aceea, două banane, 100 grame de carne.
Nu ca noi, care luăm cu kilograme, şi se mai strică, sau mâncăm prea
mult. La noi este teamă de a nu muri de foame. De fapt, noi suntem şi
nevoiţi să cumpărăm mult, deoarece ne ducem doar de vreo două ori
la magazin pe săptămână, lucrăm într-un program care nu ne lasă timp
de cumpărături. Neamţul e neamţ, el gândeşte orice, face economii la
maximum. Pe de altă parte, la ei nu prea vezi haine de costum pe ei în
zilele obişnuite. Toată lumea, şi patronii, şi meşterii, şefii, umblă în
haine simple de lucru, cât mai lejere. Noi dăm bani aiurea şi pe haine,
încălţăminte. Neamţul chiverniseşte totul. Noi băgăm bani în
bulendre, şi ajungem să nu avem bani de mâncare. Şi casele lor nu
sunt mari, sunt numai cât să trăiască simplu. Foarte simplu şi foarte
îngrijit.
Oameni graşi, oameni frumoşi
- Şi înseamnă că nemţii sunt oameni sănătoşi
- Ba dimpotrivă, nu ştiu ce mănâncă şi ce fac, că foarte mulţi sunt
obezi. De făcut sport fac mult sport, aleargă dimineaţa şi seara. Dar
mănâncă mult, sau mănâncă ceva nesănătos, de se îngraşă în halul
acela. Cred că au multe alimente ieftine, umflate cu chimicale.
Mănâncă din acelea, şi se umflă cu toţii. Sunt aşa de graşi, au nişte
funduri imense, unii. Chiar şi mulţi dintre cei tineri sunt graşi, de faci
trei ca mine dintr-unul din aceia. Vezi o mulţime de copii graşi,
umflaţi cu dulciuri şi mâncare cu chimicale.
- Sunt oameni frumoşi?
- Nu, nicidecum. Ca românii nu-s nemţii. Românii sunt frumoşi,
majoritatea.
- Dar alte neamuri, polonezii, ucrainenii?
- Da, polonii şi ucrainenii sunt ca noi, oameni supli, muncitori,
frumoşi.
- Dar sârbii?
- Sârbii sunt graşi, majoritatea. Sunt muncitori, dar mănâncă
mult, se îngraşă. Mănâncă foarte multă carne. Şi carnea îngreunează
corpul, se mişcă greu.
- Şi grecii sunt graşi?
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- Da, şi grecii sunt graşi, cei mai mulţi. Nici femeile lor nu sunt
frumoase. Cele mai frumoase sunt româncele, orice ai zice!
- Zicea cineva că şi în Spania vezi femei negricioase, urâte, şi rar
câte o femeie frumoasă, dar aceia-i româncă…
- Aşa-i, deoarece în ţările astea femeile nu mai muncesc. Munca
le ţine pe femei suple, armonioase, frumoase. La ei, fie muncesc
străinii, fie toate muncile agricole sunt mecanizate. La ei toate muncile
în câmp: aratul, discuitul, semănatul, culesul, seceratul, strângerea în
baloturi, totu-i mecanizat. Muncitori vezi rari pe ici pe colo. Chiar şi
muncitori mecanici, sunt români, bulgari… Dar ce-i al nemţilor, ei
sunt foarte igienici: totu-i curat, nimic aruncat unde nu trebuie. Când
duc deşeuri din bucătărie, ei merg la tomberoane speciale, pun fiecare
obiect la locul potrivit, plastic la plastic, sticlă la sticlă, hârtii la hârtii.
Nici nu se fac gunoaie pe străzi. Sunt prin Germania fel de fel de
oameni, poţi să vezi şi turci, şi africani…
- Dar se amestecă străinii între ei?
- Nu prea. De când vin la lucru în Germania, suntem cam aceiaşi
muncitori, începem să ne cunoaştem. Patronul cheamă cam aceiaşi
oameni: români, polonezi, ucraineni.
Aşa da surpriză
- La sfârşit, poţi să-mi povesteşti ceva comic?
- Aha. Uite am ceva nostim de povestit: când am fost odată în
Germania, tot primeam semnale de acasă de la soţul şi băiatul că nu le
ajung banii. Când colo, soţului i-a venit în minte să-mi facă o mare
surpriză, să facă o cameră la băiat, în magazia de afară, fără ca eu să
aflu ceva până vin. Când am venit acasă, nu mi-a venit în minte să mă
duc să vad ce mai e prin magazie. Dar băiatul, Marco, îmi zice: hai să
mergem în magazie, să-ţi arăt căprioara pe care am prins-o şi-o ţinem
ascunsă în magazie. Eu, curioasă, am cedat rugăminţilor lor, hai să
văd minunea cu căprioara. Când deschidem uşa de la magazie… am
rămas tablou: camera din magazie era reconstruită ca o cameră frumos
văruită, mobilată, ca să fie camera băiatului. Asta era surpriza făcuta
de ei pentru mine! Aşa mi-am explicat de ce tot spuneau ei că nu le
ajung banii. Ce surpriză, cum au făcut ei o cameră frumoasă dintr-o
şură de lemne! Şi de aceea găseau ei tot felul de motive să-mi tot ceară
bani, ba că băiatu-i bolnav, ba că vor să cumpere nu ştiu ce la faeton.
Ca să facă camera aceea, le trebuiau bani, nu glumă!
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Socrul lui Viorica, bătrânul Adrian Boşutar, a ţinut să-mi arate şi
el ceva, camera care este un fel de oază a vremurilor tinereţii sale – o
cameră aranjată după placul lui. Şi ce cameră, îmbrăcată în carpete din
cele de stil tradiţional huţul vechi, cu fel de fel de macate, prosoape
artizanale foarte frumoase, modele bătrâneşti, mobilă de odinioară, nu
din cea nouă de pal, pălării verzi cu pene de cocoş, aşezate semeţ pe
coarne de cerbi frumos prelucrate. O bogăţie de lucruri în cameră
amenajată cu mult gust!
Am mai stat acolo, pe vârful muntelui, să fac poze în jurul casei
şi pe pajiştile înconjurate de păduri, cu poieni frumoase pe coamele
munţilor pline de case minunate. Tocmai trecea pe lângă casa lui
Viorica, pe o cărare, un şir indian de turişti francezi, cu un ghid
român, băiat fin, frumos, educat, care-i conducea pe turişti dinspre
Suceviţa spre Vatra Moldoviţei, peste munţii Obcinei Mari. Erau
francezii oameni de diferite vârste, bucuroşi de drumeţie, încântaţi de
peisajele minunate care se revărsau în jurul lor. Aveau în mâini nişte
beţe ca de schiuri, cu care ajutau picioarele la mers, folosind şi braţele.
Am discutat un pic cu ei într-o limbă franceză nu prea grozavă, dar
oamenii erau bucuroşi de discuţie.
Turiştii au plecat în drumul lor. Apoi şi eu am plecat la vale,
înspre casa vărului meu, Casian Cocerhan, care locuieşte nu prea
departe, pe o coamă de deal mai în vale.
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Runcul
Munca în clacă
Într-o superbă zi de vară, când cerul era atât de senin, când
soarele strălucea dulce peste pajiştile lucioase de otavă verde crescută
prin ţarine după o ploaie din ultimul timp, am vrut să vizitez rudele
mele din Runc, mergând pe un itinerar dinspre Moldoviţa, prin pârâul
Ascunsul, urcând apoi spre Runc, dar pe la gospodăria lui Dragoş
Cazacu, apoi urcând pe lângă cimitirul adventist din Runc, de unde se
vede extraordinar centrul comunei Moldoviţa, dar şi satele Demacuşa,
Raşca şi Putna. Runc, aşa îi zicem noi muntelui care se vede deasupra
Moldoviţei, dar când ajungi acolo sus, geografia se diversifică. Acolo
sus, sunt mai multe culmi de munte, primul este Runc, cel care se vede
din Moldoviţa. Dar acolo sunt trei culmi, una după alta, numite Runc,
Ţonti şi Dubravnic, iar deasupra tuturor este masivul înalt de munte
Ţonti. De fapt, Viorica Boşutar nu locuieşte pe Runc, cum ştiam noi,
ci pe Ţonti, culmea cea mai înaltă a Obcinei Mari.
Am tot mers aşa la deal pe cărare care trece peste pârleazuri,
deschizând şi închizând porţi legate cu lănţişoare de stâlpi. Câte un
câine mai vrednic, paznic al casei, mai lătra gros la trecătorul de mine,
să arate şi el că-şi face treaba, că nu-i casa pustie. Aşa de frumos a fost
totul, până am ajuns sus de tot, pe culmea muntelui Runc, de unde
începea să se vadă adevărata splendoare a pajiştilor de la Runc, spre
Ciumârna. Uitându-te peste acele pajişti minunate, vedeam otava
verde peste tot unde s-a cosit, dar şi la ţarinile încă necosite unde
oamenii munceau de zor să pună la adăpost fânul, hrana preţioasă
pentru vite, deci şi pentru subzistenţa oamenilor locului. Ajuns pe
acele meleaguri, văzând case frumoase pe culmile munţilor, văzând
grajduri pentru vite, ogoare pentru cartofi sau lucernă, văzând pomi
frumoşi prin livezile din jurul caselor, credeai că ai ajuns în altă lume,
uitai de lumea cea cotidiană, cu maşini, tiruri, tractoare, parcă nici nu
existau, în fine, totul este aşa cum a vrut Dumnezeu să fie pe aceste
pajişti montane!
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Cam spre prânz, am ajuns la rudele mele de pe vârful Runcului,
adică la Costică şi Viorica Boşutar. Se pregăteau de lucru, aveau fân
cosit de o claie, care trebuia greblat de zor, adus căpiţele cu calul la
claie, apoi clădit stogul. Erau şi vecini care ajutau la această muncă.
Oamenii de acolo se întrajutorează, când este de muncă la unul dintre
ei, sar toţi ceilalţi să ajute. Apoi se duc la altul care are de cosit şi
greblat. Au observat că se face fânul mai uşor dacă se lucrează în
clacă.
După ce am terminat de strâns fânul şi de clădit stogul, chiar a
venit ploaia, cu ceva fulgere sonore, prelungi. Dar noi am intrat în
casă, să ne odihnim, să mâncăm. Tot aşa cum eram la muncă, în clacă.
Ce obicei! Apoi am început să-mi spun păsul, ce aş dori de la ei,
oameni ai locului. Vroiam să aflu istoria oamenilor, a familiilor din
acel loc, numit Runc. Şi iată ce mi-am notat în carnet din acea discuţie
la care oamenii au contribuit cu entuziasm. Nu voi obosi pe nimeni cu
scurta lista genealogică a locuitorilor de pe Runc, căci cine ştie dacă
va mai veni cineva să se intereseze de oamenii noi şi cei vechi de pe
Runc
Dar înainte de a va povesti genealogia familiilor, să vă povestesc
o poantă auzită chiar în acea zi de la Matei Tcaciuc, unul din fii
unchiului meu Iacob Tcaciuc.
Viața omului
Când a dat Dumnezeu durata de viaţă pentru diferite animale a
spus:
- om 40 de ani – stăpân pe toate
- cal 40 de ani – la fel, stăpân pe toate
- câine 20 de ani
- maimuţa 40 de ani
Omul, nemulţumit de câţi ani i s-au dat, văzându-se şi stăpân
peste toate, a cerut mai mult de 40 de ani. A mai luat 20 de ani de la
cal, 10 ani de la câine şi 20 de ani de la maimuţă. Din această cauză,
omul:
- până la 40 de ani trăieşte liniştit
- după patruzeci de ani, încă zece ani trage ca un cal
- după 60 de ani, deja realizat, intră în anii câinelui (ceartă cu
vecini, fraţi, părinţi)
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- după 70 de ani, intră în anii maimuţa – fără dinţi, fără vedere,
cocoşat şi mai toată lumea râde de el.
Luaţi-o de bună, aşa o fi!
Scurta genealogie de pe Runc
În zona aceea la care noi îi zicem Runc, sunt, de fapt, trei munţi:
Runc, Dubravnic şi Ţonti.
Pe Ţonti trăiesc sau au trăit familiile:
- Boşutar Gheorghe – 60 de ani
- Paşcaniuc Atanasie şi Petru (mort)
- Paşcaniuc Ion, fiul
- Boşutar Nicuşor
- Boşutar Gheorghe
Pe Dubravnic trăiesc sau au trăit:
- Boşutar Ilie (bunic – mort)
- Boşutar Adrian – 88 de ani – fiul lui Ilie; trăieşte şi soţia, mai
tânără
- Boşutar Costică – fiul lui Adrian – 42 de ani
- Boşutar Marco – copilul lui Costică – 15 ani
- Boşutar Viorica – soţia lui Costică şi mama lui Marco
Pe Platoul Dubravnic trăiesc:
- Boşutar Constantin – 93 de ani, n-are copii, e întreţinut de
Boşutar Petru, 58 de ani
- Boşutar Neculae – la 96 de ani a murit, e tata lui Boşutar Petru,
frate cu Constantin
- Boşutar Elena – 82 de ani
- Mnesciuc Gheorghe – a murit demult
- Paşcaniuc Ion – mort
- Şestun Ion
- Fluture Paraschieva – 82 de ani, trăieşte
- Boşutar Anastasia – 82 de ani, trăieşte
- Boşutar Toader, frate cu Boşutar Pantelimon
Pe Runc trăiesc sau au trăit:
- Boşutar Tanasie – 80 de ani
- Boşutar Teodor – mort
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- Boşutar Simion (Cosmeniuc), tata lui Teodor
- Medviciuc Petru – mort, acolo stă nepotul său Mişco Medviciuc
- Tcaciuc Matei (Makii), tata lui Matei
- Tcaciuc Orest
- Tcaciuc (Cotlarciuc) Ştefania
- Macovei Mihai – 75 de ani, mort
- Burleanu Traian – croitor, cojocar, cosea pantaloni
- Covalschi Gheorghe (Iuri)
- Covalschi Liviu – fiul lui Gheorghe
- Covalschi Ileana, Rodica
- Orest Valah – venetic, avea băiat aviator
- Hojda Constantin – casa veche, socrul lui Orest Valah
- Sauciuc Nicolae – cel mai bătrân
- Sauciuc Gheorghe – fiul lui Nicolae
- Sauciuc Ion – cel de pe Runc
- Sauciuc Maria – măritată Ungureanu
- Sauciuc Costan – frate cu Nicolae
- Sauciuc Ioan
- Sauciuc Vladimir – trăia în Putna
- Boşutar Pantelimon – socrul lui Ivan Sauciuc; avea copii:
Oltica, Domnica, Ileana şi Constantin (trăieşte la Paltin)
- Polec Constantin şi Ana, copii Ion şi Eudochia
- Polec Ion are copii: Mihai (Runc), Dimitru (Runc), Elena
(Runc), Frosina (Putna), Ecaterina (Demacuşa)
- Eudochia are următori copii: Atanasie (Hauceni), Parascheva
(Runc), iar fata ei Maria e la Demacuşa şi are 5 copii.
- Parascheva a lui Eudochia, a lui Polec Constantin are copii:
Aurel (Hauceni), Petru (Demacuşa), Maria (Runc), Georgeta (Putna),
Artemiza (Dorna)
- Ion Polec şi soţia sa, Agafia, au doi băieţi: Constantin (Runc) şi
Vasile Moisa (Runc)
- Boşutar Maxim – mort, la fel şi soţia, Vasilena. Au avut copii:
Eudochia (Runc), Ileana (Ciumârna), Ion (Raşca), Dumitru (Raşca) si
Parascheva (Ciumârna)
- Dariciuc Petru şi Paraschiva au avut copii: Ion Dariciuc – mort,
şi Zenovia, Ilie (Moldoviţa), Maria (Runc), Mihai (Runc), Vasile
(Runc)
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Am ajuns pe Runc urmând nişte cărări cam greu de urcat. Dar în
Runc se putea merge mai uşor urmând drumul: Moldoviţa, Ascunsul,
Dubravnic, Ţonti, Palma.
Pădurile de acum de pe Runc şi împrejurimi, sunt cam la fel cum
erau acum 50 de ani. Omul a convieţuit bine cu pădurea.
Locurile de pe Runc şi împrejurimi sunt presărate de urme de
tranşee din timpul celui de-al doilea război mondial. În acea vreme,
majoritatea caselor de pe dealuri au fost arse de către ruşi, care luau
miei, găini, pentru mâncare.
Palma – la trecerea de la Ciumârna spre Suceviţa, se vede un
monument mare, ca o palmă – simbol al drumului de serpentine făcut
doar cu palmele omului, fără excavatoare. Existau atunci doar nişte
camioane „Tatra” care cărau pietrele pe şantier.
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Casian Cocerhan
Coborând de pe Ţonti, ajung la casa vărului meu, Casian, casă
situată pe coama unui deal minunat la o altitudine mai mică, unde erau
aproape şi păşunea, şi pârâul cu apă rece, şi toloaca cu iarbă puţin
chiar deasupra casei. Iar în partea cealaltă a coamei dealului, erau
ţarinile întinse pentru cosit fân, de păscut vacile cu lapte, şi livada cu
pomi şi cartofi, împrejmuită trainic.
L-am găsit pe Casian acasă. S-a bucurat omul de apariţia mea, nu
ne-am văzut de anul trecut. După ce am vizitat împrejurimile casei, minunat colţ de natură -, ne-am aşternut la vorbă, mai îndeobşte
despre soarta lucrurilor din acel cătun de munte.
- Dragă Casian, spune-mi de ce era lumea aşa de săracă mai
demult?
- Lumea era mai săracă, fiindcă a fost un trai sărac aici,
pământurile erau şi sunt slab roditoare, lumea nu avea posibilităţi
materiale să construiască. Pădure era, dar meşterii erau cum erau, poţi
vedea că unele case, chiar din Darieni, - cum era casa lui Duprii
Toader, era pusă chiar pe cioate de molizi. Unde s-au tăiat copacii,
acolo s-a făcut casa. În alte părţi, unde erau oraşe sau pământuri bune,
lumea avea posibilităţi să facă construcţii bune. Aici erau pământuri
slabe, resurse puţine, oamenii făceau minim cât să trăiască simplu.
Acum, chiar şi pe pământurile astea, lumea are mai multe animale,
mai gunoiesc. Înainte omul ţinea o vacă, două. Mai erau în sat câte
unul doi bogaţi care aveau vreo 20 sau 30 de vite, aveau case mari,
grajduri multe, iar alţii, vreo 10 locuitori, erau săraci, mai slujeau la
cei bogaţi, muncind cu ziua...
- Când trăia omul mai bine, atunci sau acum?
- Ziceam că trăiau bine acei care aveau pământ şi vite multe, dar,
îmi dau seama, cât de bine e acuma şi cum era atuncea. Atunci, de
încălţat, din opinci de piele de animale sau de gumă, nu mai ieşeau. Pe
munţii ăştia gospodăriile erau sărăcăcioase, productivitate mică. Şi
acum, avem noroc de subvenţiile astea pe care le dă Uniunea
Europeană şi Statul. Mai auzeam vorbe zicând că avem subvenţii din
cauză că suntem zonă defavorizată, cum zic unii de pe la şes. Da, e
defavorizată! Căci aici toate muncile se fac manual, nu poţi băga
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tractor mare, să coseşti cu el, să aduni cu el. Aici ai doar coasa şi
grebla. Iar pe ogor mai pui cartofi, sau ceva legume: morcovi, ceapă,
varză, să ai pentru iarnă. Altceva nu se face, porumbul nu se face,
grâul nici atât. Nici altele nu se fac: roşii, ardei, castraveţi. Piaţa e de
bază.
Bate un câine tare. Convorbirea noastră se întrerupe. Apare o
femeie tânără şi frumoasă în curte la domnul Casian.
- A, bine ai venit Lili, zice Casian. Cu ce treabă pe la noi? Uite
eu mă plimbam cu varul meu, Viorel Darie, prin livadă, să luam lecţii
de pomicultură, să vedem cum au rodit prunele şi merii. Am cosit azi
dimineaţă otava pe aicea, am spart brazdele, am mai pus nişte suporţi
la pomii ăştia din livadă să nu se rupă crengile de rod mult. Şi tu Lili
ce faci?
- Eu? Pe la căşi! răspunde femeia, tânără, plinuţă, frumoasă. M-a
trimis naşul cu ceva...
- Ce ai tu acolo bun?
- Nişte ţuică de aceia tare...
- Nu, nu mai beau!
- Cum nu! Măcar o jumate de pahar... Hai, naşu, vă rog!
- Eu am de-a mea. Am de-a mea, ţin acolo, de zile mari...
- Nici dvs. nu beţi? mi se adresează mie.
- Nu, eu nu beau deloc alcool.
- Nu beţi, nu beţi, dar pe 29 august am plăcerea să vă invit la
nuntă, la băiatul meu. Vă mai rugăm frumos, să ne primiţi iertăciunea,
naşule...
- Dar băiatul e aici? Cununia e acasă? întrebă Casian.
- Da, aici acasă la mine.
- Pe la ce ora începe nunta?
- Pe la cinci se pleacă, că la şase aşteaptă preotul să cunune.
- Ei, atunci hai să iau un păhărel de un deget plin, zice Casian.
- Dar mata ce serveşti, vin sau ţuică, din asta naturală?
- Nu, eu nu iau nimic, zic eu.
- Cum nu iei? zice Casian. Uite, cum n-am murit eu, aşa nu mori
nici tu de la un strop de ţuică.
- Nu, eu nu beau nimic, niciodată, din principiu. Aşa e la
adventişti!
- Bine, naşule, zice femeia. Mulţumesc că veţi veni la nuntă. Iar
eu plec, căci mai am de umblat câteva căşi, aici în sat.
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- Să-ţi mai spun ceva, completează Casian dialogul cu femeia
peste gard. M-am învăţat să fac ţuică separat, de mere şi de pere, să nu
le amestec. Să-şi povestesc ceva: Astă primăvară, am făcut ţuică
separat, de mere separat şi de pere separat. Anul trecut am făcut
amestecat, dar să vezi: ginerele meu, Fabian, a venit şi m-a rugat să
fac ţuică separat de pere, să guste el de pere… M-am dus eu odată pe
la el, cam aproape era vara, îl văd el plantează pomi. “Măi, ce pomi
plantezi tu, aceia se usucă imediat. În aprilie se plantează pomii!”.
Măi, tăte s-o prins măi!! S-o dus şi le-o adus aproape uscate de la
Câmpulung! Dar eu am văzut cum a plantat. A făcut groapa aceea, a
scos pământul de-o parte, a adus o tărăboanţă de gunoi, nisip, a pus ca
de vreo două trei mistrii de cenuşă, a pus vreo douăzeci de cuie
ruginite, le avea în sacoşe, le-a pus pe toate în fundul gropii. Zicea că
pomul are nevoie de fier, nisipul filtrează apa, gunoiul are celelalte,
fiecare are rostul lui. Tăţi acei pomi s-au prins, când m-am dus să
cosesc! Apoi, vara, otava a crescut aşa de mare, zic: du-te Fabian,
caută ceva să împrejmuim copăceii, că trebuie cosit pe aici, apoi, la
toamnă, trebuie să dai drumul la vite în livadă. El n-a pus pomii în
rând, le-a pus, aşa, sălbatic, la întâmplare, ca şi cum ar fi răsărit
singuri. Aşa le place la pomi, nu rânduri. Măi, şi mă miram de el când
sădea, ziceam ăsta-i prost, unde naiba se mai prind astea? Dar de pe
pomişorii aceia au căzut frunzele cele uscate, dar au ieşit alte rânduri
de frunze aşa de bogate. Şi chiar după ce a legat pomii de ţăruşi, a
legat mai slobod, să nu fie strânşi, să mai oscileze cum vor ele. Avea
nişte măsurători pe care le făcea, care-i spuneau că acolo unde se
intersectează semnele, acolo să pună pomii. Măi, tăte s-o prins, măi!
Eu îi zic că la mine am pus pomii aşa, la timp, în aprilie, şi tot s-au
mai uscat unii dintre ei.
- Dar, la iarnă rezistă pomii aceia? îmi exprim îndoiala.
- Cum să nu reziste? Ăştia mici cum rezistă? Vai de capul meu,
rezistă! Uite aici, prin livadă, am pus nişte mere din acelea din
Basarabia. Am mai pus nişte cireşe, au ieşit cireşe mari, dar tăte le-o
mâncat gaiţele. Nenorocire cu gaiţele!
- Trebuie să mănânce şi ele ceva, completez eu.
- Şi.. asta-i treaba, Viorele! Dar să ştii că noi ăştia de pe aici
suntem ultimele generaţii pe dealurile astea. Cei bătrâni o să închidă
ochii, iar cei tineri pleacă toţi din sat, pleacă unde văd cu ochii, la
oraş, în alte ţări...
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Mergem spre casă. Trecând pe lângă un oboron de fân, Casian
îmi explică:
- Anul ăsta a ieşit fân dublu ca altădată. Niciodată până acum nam avut oboroanele astea pline. Acum am umplut oboroanele, şi-am
mai făcut şapte clăi.
- S-ar putea ca la anul să fie secetă, zic eu.
- Am destul fân. Deie ce-o vrea Domnul, să ajungem la anul!
Femeia dădea semne să plece, mai avea mult de colindat pe la
multe case.
- Să umbli sănătoasă, Lili! Uite, de când nu ne-am mai văzut, de
parcă am trăi în alt sat! Sunt douăzeci şi cinci de ani de la nunta
voastră! Cum au trecut anii!
- Să trăieşti, naşule. Deci ne vedem la nuntă...
- S-ajute Domnul!
După ce a plecat Lili, n-am mai stat la poveşti, era multă treabă,
seara, în gospodăria lui Casian. Ca să nu stau singur în casă cât timp el
făcea tot ritualul gospodăresc cu îngrijirea animalelor ce trăiesc în
jurul casei, m-a luat şi pe mine în ucenicie, să văd sau să ajut, cu ce aş
putea. Aşa am asistat să văd cum se mână în grajd vacile de la
păscătoare, cum se dau viţeii la supt, cum se face curat în grajd şi se
spală pe jos. Apoi cum se spală ugerele vacilor pentru muls. Apoi
viţeii trebuie băgaţi, cumva fără voia lor, în ţarcuri, unde li se dă ceva
bun de ronţăit, uneori ceva tărâţe, coji de cartof, otavă. Fiecare viţel
sau vacă cunosc bine pe stăpân, ştiu locul lor, fiecare aşteaptă ce i se
dă supliment de hrană zi de zi. Toate mişcările din ritualul de treabă
sunt bine calculate, automatizate de-a lungul anilor. Nici o mişcare în
plus, nici o lucrare fără rost. Ei, se mai întâmplă ca o vacă sau viţel,
să-i vină cu nărav să se obrăznicească, dar curând sunt aduşi la
supunere.
Laptele muls în găleată trebuie împărţit: o parte pentru viţei, o
parte pentru casă, şi o parte destul de însemnată de pus în tigaie pentru
cele vreo cinci pisici. Bietele pisicuţe ştiu când e rândul lor să apară la
tigaie, vin singure, lipăie pe întrecute, toate deodată, pe săturate,
laptele proaspăt din tigaie.
După ce în grajd totul e făcut aşa cum se cuvine, mai trebuie să
dai apă la animale. Dar mai este de îngrijit un grajd, cel cu buhai şi
bouţi, vreo opt. Trebuie să-i împingi pe fiecare la locul lui, să-i dai
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tainul, să-i linişteşti pe cei nărăvaşi, nervoşi. Dai apă la animale, apoi
închizi, pentru noapte.
Treabă încă mai este multă în gospodărie: mai trebuie dată
mâncare la găini şi puicuţe. Ele au un coteţ, alambicat, jumătate sub
acoperiş, jumătate la aer. Puii au compartimentul lor. Se dă apă la
găini.
Când găinile s-au liniştit, vezi cum câinele mare de lângă poarta
se ridică în picioare şi face larmă, neliniştit. Ştie că acum i se va aduce
şi lui tainul. Se dă întâi lui de mâncare, mănâncă cu poftă, zgomotos.
Dar în timpul ăsta se aude şi hămăitul câinelui celuilalt, de pe dâmbul
de la ogor. Ştie că atunci i se va aduce de mâncare. S-a învăţat să fie
ultimul la hrănit, seara.
Mai pe inserate, apar la poarta, pe dâmb, mari cât nişte stânci,
venite de pe păşunea din toloacă, iapa şi cu mânza, mare şi ea cât iapa.
Aşteaptă şi ele rugătoare ceva din mila stăpânului. Casian prepară
nişte tărâţe şi ovăz în nişte troace şi le dă să ronţăie, acolo după poartă.
După aceea iapa şi mânza pleacă iarăşi pe toloacă, la păscut de noapte.
În fine, când şi ultimul animal din gospodărie a fost hrănit,
stăpânii casei pot să se gândească la ce să-şi gătească de mâncare
pentru ei înşişi.
Stând aşa de vorbă cu Casian, prin curte, deschid eu discuţia
despre pisicile, cam multe, prin ograda lor. Fiind vreo două mari şi
vreo trei mici, zic, ăştia se tot înmulţesc, nu mai scapi de ei.
- Viorel, până acum mai scăpam de câte unul din ei. Câteodată
mai venea vulpea, mai înhăţa câte unul dintre ei. Dar de la o vreme şi
vulpea e în grevă, nu mai apare pe la noi.
- Măi, zic eu, prefăcându-mă, dar dacă n-ai da de mâncare de loc
la pisici, ce s-ar întâmpla?
- Măi, omule, nu poţi să nu le dai, să ai inimă să nu le dai. Că
umblă după picioarele tale şi miorlăie de ţi se rupe inima. Dacă e la
tine animalul, eşti dator să-i dai ceva de mâncare!
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Politica de nivel înalt
De vorbă cu Casian Cocerhan din Ciumârna, vărul meu
Să fie omul mulţumit cu ce are
Am dormit bine. Dimineaţa, Casian - fiind singur acasă, căci
soţia sa era plecată la casa cea de la Ciumârna, căci avea a doua zi de
făcut drum la Câmpulung - trebuia să reia tot algoritmul de îngrijire a
animalelor gospodăriei, dar cumva pe invers decât aseară, să
hrănească vitele, să le scoată pe fiecare la păşune. Şi, după ce-au
primit ce li se cuvine şi pisicile, şi găinile, şi cei doi dulăi, care ştiau
exact când le soseşte mâncarea, în fine, puteam mânca şi noi. Şi
fiindcă altă treabă nu era de făcut în gospodărie în ziua aceea, am zis
să continuăm dialogul început de cu seara trecută, când am sosit acolo.
Cam nostalgic, Casian mi-a mărturisit că lui i-ar fi plăcut mult să
fi făcut liceul, facultatea, poate ieşea inginer, să conducă şi el o
fabrică, sau un institut. Era foarte bun la şcoală, la învăţat, dar tatăl
său n-a avut posibilitate să-l ţină la şcoală. Dar aşa, i-a trecut viaţa
muncind pe muntele acesta de lângă Ciumârna.
Eu am încercat să-l consolez, n-a pierdut mare lucru. Câţi foşti
colegi n-am avut, care au devenit ingineri, dar după Revoluţie şi-au
pierdut locurile de muncă, iar în viaţă n-au realizat mai nimic, sunt
acum nefericiţi. Pe când el, Casian, a făcut o gospodărie minunata, la
Ciumârna, a crescut patru copii, i-a făcut oameni. Şi-a mai făcut o a
doua gospodărie minunată în acest loc nou, pe deal, pe pământul celei
de-a doua soţii. Are de toate, trăieşte în aer curat, sănătos, vede atâtea
frumuseţi în jurul lui mereu. Ce-i trebuie mai mult omului să fie
fericit?
Socialismul în ţara mea
- Hai să-mi povesteşti ceva din politică, ştiu că eşti mare amator
de politică, ai văzut multe la televizor şi prin comună, propun eu.
- Măi, Viorele! începe Casian disertaţia sa cu un glas tunător, de
să audă toţi pereţii, icoanele şi tot satul, până la Ciumârna. Cu ce să
încep? Să-ţi povestesc mai întâi de irigaţii în Bărăgan. Eu am fost la
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munci agricole de vara acolo, ca militar. Îţi dai seama ce sistem era?
Să faci canale în tot Bărăganul, să aduci apă din Dunăre. Din 300 în
300 de metri erau motopompe care trăgeau apă pentru agricultură, şi
astea au costat bani! După ce am plătit datoria la ruşi, am început să
facem investiţii în agricultură. Înainte ce era în Bărăgan? Viroage.
După ce a început mecanizarea agriculturii în Bărăgan, tot şesul cel
mare a devenit foarte roditor. Se iriga puternic, ca să fie eficient. Şi,
uite, toate astea au costat. După aceea, împrumuturile care le-au făcut,
nu le-au făcut aiurea, pentru distracţie, sau să facă palate sau nu ştiu
ce, le-au făcut cu scopul de a industrializa ţara, şi au industrializat-o.
Numai în Câmpulung la noi erau patru sau cinci întreprinderi spre care
plecau navetiştii cu trenuri şi autobuze pline, şi seara se întorceau de
la muncă. S-au creat locuri de muncă, s-au luat tineri de la sate, i-au
dus la oraş, i-au făcut orăşeni. Dar au avut de lucru.
În restul Europei era democraţie, capitalismul ăsta, iar la noi ce
se-ntâmpla - mai erau ţările astea socialiste: Bulgaria, Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria. Dar ăştia au avut conducători care păstrau un
echilibru în economie. Erau mai deschişi spre nou, mai cizelaţi, mai
mergeau în Occident, îşi dădeau seama pe unde sunt. De exemplu,
Tito, preşedintele Republicii Socialiste Federative Iugoslave, îţi dai
seama, avea şi pe sârbi, şi pe croaţi şi pe muntenegreni, care s-au
despărţit acum, dar erau uniţi în Iugoslavia. Şi în Rusia erau cele 16
republici la un loc, care s-o despărţit. În Iugoslavia, Tito a lăsat
cetăţenii liberi, să plece în lume, să muncească, să aducă bani. Dacă-l
laşi pe om liber să plece, şi acasă nu-l stresezi, nu-l presezi, nu-l
distrugi, atunci omul aduce, oriunde ar pleca, omul se întoarce şi
aduce acasă. Se străduieşte, face multe în jurul casei, cumpără maşini.
Pe când la noi, lumea a fost, cum să zic, închisă între graniţe. să nu
iasă nimeni peste graniţă, să nu vedem cât de bine e în lume, să nu
fugim. Asta a fost cea mai mare prostie. Şi prostia asta a lui Ceauşescu
l-a costat viaţa. Cea mai mare prostie a lui Ceauşescu!
- Da’ de ce nu dădea voie?
- Eu ştiu de ce? Ceauşescu avea şi orgoliul, să facă aici dezvoltări
multe, nu dădea drumul la oameni şi ingineri, îi trebuiau oameni la
construcţiile mari din ţară. Dar nu vedea el că cei din altă ţări trăiesc
mai bine? Dar aşa era politica lui cea proastă: lumea să fie strânsă, să
fie urmărită, să fie pusă sub papuc, ca să nu mai vadă ce-i prin lume,
cum trăiesc alţii. Care scăpau, scăpau, fugeau peste graniţă şi nu se
mai întorceau. Ei, aşa erau vremurile acelea, şi cu bune şi cu rele! Să
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nu crezi că în altă parte de lume era cine ştie ce, dar, de exemplu, la
ruşi au făcut colectivizarea, dar au lăsat la ţărani pământ mai mult, ca
omul să-şi producă ce avea nevoie să mănânce cu familia. Iar la noi, a
făcut colectivizarea şi-a lăsat omului numai 30 de ari. De pe 30 de ari
nu se poate întreţine familia. Omul era obligat să lucreze la CAP. Dar
omul lucra la CAP şi fura de la CAP. Lucrurile au devenit cumva
necontrolabile. Totul s-a transformat în dezinformare şi minciuni.
Spuneau minciuni că s-a produs atâta şi atâta la hectar. Şi cu toate că
el, adică Ceauşescu, umbla şi controla, îl prosteau, îl duceau unde
păpuşoiul era mai mare.
Să fii propriul stăpân
Pe de altă parte, cea mai mare prostie este să te conducă altul.
Cum, tu munceşti, faci maşini, şi să te conducă altul? Uite, a venit
Carol I cu două geamantane, şi, în câţiva ani a făcut o avere cât
jumătate din România, cu palate şi toate cele. Ce le-a adus de la măsa? El a dobândit aici, la poporul român, care este muncitor, bun,
credincios, aici s-au creat bunurile. Acum a revenit în ţară şi-a
revendicat atâtea averi, sute de mii de hectare de păduri. Ce? Le-a
adus din Germania? Eu sunt de acord să ne conducă un om, dar să fie
un român adevărat, care a trăit aici, care a studiat aici, care cunoaşte
dreptul, un om care se pricepe în economie. Dar oamenii ăştia se
feresc să facă politică, căci odată intrat în gaşca asta nu mai ai control.
- Bine, dar un om nu poate să rămână la conducere singur,
trebuie să participe la conducere colectivă.
- Nu poate să conducă singur, dar ăştia au făcut aşa că oricât de
deştept ar fi un om, el să nu aibă putere, că ar ajunge la dictatură. Cât
timp eşti nu eşti veşnic, niciodată nu ajungi la dictatură. Dictatura a
fost făcută atunci când cel care conduce este deja la al treilea, al
patrulea mandat. Cât timp ai la conducere nişte oameni care nu merită
să ajungă acolo, totul merge prost, pentru că preşedinţii trebuie să se
ocupe de politica externă, dar să fie buni reprezentanţi, nu unii
băşcălioşi, să se ducă la Summit, şi acolo toţi să se ferească de el.
Umblă şi ei pe acolo, pe alei, cu mâinile în buzunar, nimeni nici nu-i
bagă în seamă.. Preşedintele ţării trebuie să fie un bărbat de onoare, cu
care să poţi sta de vorbă despre lucruri interesante, la conferinţe,
vizite. În afară de asta, în ţară, el trebuie să fie un bun moderator, să
împace părţile, unii să mai pună, alţii să mai lase, nu să hărăţească
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omul împotriva celuilalt. Altfel, totul devine ca ceva de la bâlci, la
ţigănie. Uite la Cioabă, cum s-a ales unul împărat al ţiganilor, altul s-a
ales mai marele tuturor ţiganilor din toată lumea. Şi el nici nu ştie să
citească, aproape.
Uite aşa, la câţi miniştri au fost sub Ceauşescu, nu l-au controlat,
nu l-au temperat, şi uite unde am ajuns cu el. Generali militari am
avut, SRI a funcţionat plătit din banii noştri publici, dar ei nu şi-au
făcut meseria, nu au vegheat asupra stării populaţiei, ei se prefăceau.
Ei puteau să-i zică din timp lui Ceauşescu: „uite, faci de cap, dar până
aici!” Dar ei tăceau, lăsau să iasă singurele fapte la iveală. Dar până să
ajungă la iveală, am ajuns noi toţi la sapă de lemn!
Furt ca-n codru
În ţara asta s-a furat cât s-a dorit. S-au furat şi pământurile de sub
casă. Ce-au putut să facă în ultimii ani avocaţii, notarii şi judecătorii!
Zic unii că justiţia trebuie să fie independentă? Când este
independentă, acolo nu se mai ştie nimic ce se face! Justiţia trebuie să
fie independentă în ce fel? Nu ca eu, preşedinte sau prim ministru, să
dau ordin să ia pe cutare la puşcărie. Aceea nu mai este justiţie
independentă. Şi nu are voie să facă aşa ceva. Justiţia trebuie să apere
pe om, dacă eu văd, ca judecător, că mi s-au adus acte false, eu caut
un articol de lege şi-l împroprietăresc? Judecătorii, când văd o treabă
din asta, ar trebui să curme din rădăcini asemenea încercări cu acte
false. Mă gândesc că dacă îl împroprietăresc pe unul cu sute de mii de
hectare şi bunuri, pe câte mii de oameni îi sărăcesc pe nedrept! Dar
ăştia ai noştri lăsaţi liberi au făcut ce-au vrut din ţara asta. Când te
trezeşti că după douăzeci de ani de retrocedări s-au dat prin Ardeal
sate întregi la nişte străini, cu oameni, cu casele lor!... După două sute
de ani de proprietari din neam în neam, şi vine cică unul că este
moştenitorul unui grof? D-apoi groful acela, când a trăit, de ce n-a
scos el pe locuitori din proprietatea lui? Cum de vin ei acum să zică că
satele sunt ai lor?
În felul acesta am văzut că dacă nu este controlată justiţia,
degeaba este justiţie. Pentru că nu toţi judecători sunt cinstiţi. Nu zic,
sunt şi judecători cinstiţi. Dar sunt şi şarlatani, care se gândesc doar să
câştige, să profite. Şi e vorba de procese mari, valori mari, nu cum
sunt acestea trei lulele, trei surcele. Ăştia nu se murdăresc pe mâini
pentru orice.
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Ajutoare necuvenite
- Bine zici, se dă în cap la cel mic pentru fleacuri, dar cei mari îşi
fac ce vor…
- Măi, Viorel! La noi în ţară nici la preşedinte, nici la miniştri, nu
este gândire pentru popor. Ei se gândesc numai la ei, s-ajungă la
putere, să-şi facă plinul, să-şi pună familia, neamurile, la punct, şi
după aceea mai văd ei ce fac. Aşa gândesc ăştia. Şi cât timp va fi
gândirea asta, aşa vom trăi, şi vom ajunge din rău în mai rău. Dacă
pleacă gândirea proastă de sus, de la conducere, aşa va fi şi până jos,
în comune şi primării. Să răzbească, să învingă adversarul, să roadă
tot, s-apuce un ciolan, să poată să se căpătuiască! Nici unul nu
gândeşte pentru popor. Dacă ai gândi pentru popor, ai gândi, băi! stai
oleacă, măcar jumătate împart la poporul ăsta sărac, şi din cealaltă
jumătate trăiesc eu şi cei bogaţi, dar măcar jumătate dai la oamenii
săraci din popor! Vezi, s-au făcut multe nedreptăţi cu pensiile, cu
ajutoare sociale. Dom’le, înţeleg că sunt cazuri sociale, că sunt unii
năcăjiţi, ca i-o lăsat Dumnezeu fără posibilităţi, amărâţi, nu-i slujeşte
capul. Nu poţi să le faci o injecţie şi să-i omori, aşa ca pe nişte câini.
Trebuie să trăiască şi ei. Dar le dai într-o anumită limită, doar să-şi
completeze lipsurile. Dar nu le dai atâta ajutor social cât îmi dai mie
care am muncit 30 de ani. Uite aşa apare o nedreptate socială,
inechitate, unul a muncit 30 de ani, a lucrat, a fost supus stăpânirilor
cu toate, impozite, biruri, din bietul salariu, şi tu dai la cel care n-a
muncit o zi de muncă în viaţa lui un ajutor mai mare ca pensia mea!
Domnule, dai ajutor atâta cât să-şi mai completeze veniturile. De
exemplu, dai un sfert din cât ar trebui să aibă el, şi trei sferturi să-şi
mai completeze, să meargă la treabă. Uite acuma, e plin de ăştia care
au ajutor social, stau la crâşmă şi beau. Dacă-i chemi la muncă, pentru
cinci sute de mii nu vin să cosească sau să grebleze. Nu vin, măi! Nu
vin pentru că i-a dat statul ajutorul, bani de-a moaca!
- Şi eu văd că ăştia conduc ţara prin procente: mai dau 2%, mai
dau ceva la pensie, mai scad un procent undeva. Ăştia nu sunt capabili
să facă reforme radicale...
-...Şi foarte mulţi dintr-ăştia care ar putea să muncească au ajuns,
cu ajutorul doctorilor, asistaţii sociali pe la primării, care au făcut
dosare. Au dat ajutoare cu nemiluita! Tu, de la primărie, care faci
dosare, să dai ajutor social la unii care au maşini în ogradă, măi?
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Acela are maşină, şi noi să-l ajutăm să aibă ajutor social? Ăştia care au
întocmit dosare, au făcut pe toţi nebuni, i-au făcut handicapaţi, i-au dat
pensii de handicap? Are pensie de invalidităţi şi conduce maşina?
- Uite, într-o vreme s-au dat nişte şomaje pentru cei care au
pierdut locul de muncă. Eu n-aş fi dat şomaje de loc. Ştii ce aş fi
făcut? Decât să trăiască din şomaj, i-ar fi angajat să facă curăţenie în
păduri, sau să facă drumuri, poteci turistice. Aşa, omul ar avea un
salariu, carte de muncă. Dar pentru asta trebuie cap de conducere,
organizare...
-…Să presteze muncă în folosul colectivităţii...
- Este legea aia cu venitul minim garantat... Dar aia funcţionează
cam prost.
- Venitul minim, ei zic că au dat la acei care au lucrat la CAP şi
nu au avut ce lucra, atunci când colectivele s-au desfiinţat. Dar aici, la
munte, au fost aici CAP-uri? Venitul minim au dat la toţi, ca să-i
voteze! Boc a dat venitul minim garantat.
- Uite, Boc a dat. Dar oamenii îl critică tot timpul...
- Banii aiştia care-i dai, îi dai de undeva. Nu dai salariu bun la
profesori, nu dai salariu bun la medici, dar dai bani aiurea la nişte
puturoşi, aiştia care au venitul minim garantat, 70% sau 80% sunt din
ăştia care beu şi nu vor să facă nimica! Nimic! Aşteaptă să-i aducă
factorul banii.
- Da, dar eu ştiu că venitul ăsta minim se dă la oameni săracisăraci, ei n-au voie să aibă televizor, maşini.
- Şi uite, cum e la noi aici la munte, e zonă defavorizată, totul se
face manual. Când îţi trebuie om să te ajute la lucru, nu găseşti, toţi
stau la umbră, la crâşme, beau bere.
Subvenţii
- Da’ subvenţiile astea europene au venit bine, nu?
- Dacă nu erau subvenţiile astea, nu ştiu cum am fi rezistat!
Subvenţiile astea sunt şi în alte ţări europene, şi sunt mai mari. Şi e şi
vina noastră. Că atunci când s-au făcut dosare de aprobare subvenţii
agricole în România, noi am declarat o suprafaţă mult mai mică decât
în realitate. Ce gospodari suntem noi că nu ştim cât pământ avem în
ţară? Am declarat suprafaţa mai mică, şi pentru suprafaţa aceea am
primit subvenţii. Când s-au trezit aiştia, şi-au mai făcut nişte
măsurători de documentare, s-a descoperit că suprafaţa este mai mare
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cu un milion şi ceva de hectare. Dar s-a mers cu atâta cât s-a declarat
la început. Aşa că în loc să dai 100 euro la hectar, dai numai 70, căci
hectare-s mai multe, şi banii sunt aceiaşi. Ştii...
- Cum găseşti oameni pentru lucru?
- Te chinui foarte greu până-i găseşti. De abia am găsit nişte
oameni de la Botoşani care mi-au muncit. Dar trebuia să-i dau câte un
milion de lei pe zi, un pachet de ţigări şi mâncare de trei, patru ori. Şi
cafea în pauze, sau un pahar de rachiu. Uite, aşa am găsit eu. Localnici
nu găseşti. Cei gospodari mai au pământ, şi fiecare munceşte la el
acasă, iar aiştia care ar mai fi disponibili stau şi beu, că au ajutoare!
Uite, pe aici la noi este agricultură ecologică, se coseşte manual,
nu se pun chimicale pe teren, gunoirea este cea naturală. Nu se bagă
cositoare prin iarbă. De aceea şi preţul subvenţiei europene este
diferit. Este exploatare manuală tradiţională. Coseşti cu coasa, strângi
cu grebla, arunci cu furca.
Viitor sumbru peste Obcini…
- Casian, aşa peste vreo 30 de ani, ce-o să fie pe aici, pe dealuri?
- Ce are să fie!... Peste vreo 30 de ani... De la Revoluţie încoace
s-a tot rărit populaţia, a plecat tineretul, au rămas doar oameni bătrâni
pe dealuri. Aşa, după părerea mea, acum e cam ultima generaţie care
se mai ocupă de dealurile astea. Ori o să vândă ăştia ai noştri dealurile
astea la nişte străini, să facă ferme puternice. Ori o să rămână pustii.
Pustii, pustii, Viorel!
- Şi tineretul?
- Care tineret? Tu nu vezi cum arată ăştia? Nu ştiu nici să-şi facă
din acelea, scrijele, în casă. Îşi iau din acelea “Chips-uri” de la
FastFood. Din acelea, le tot rumegă, şi-o sticlă de “Cola”, beau aceea,
sau iau nişte ape din acelea colorate, cu depuneri rele pe fund, total
dăunătoare organismului. Înţeleg, câteodată, la nevoie, în călătorie,
poţi să bei, dar nu toată ziua suc de-acela. Toată ziua bei suc şi
mănânci “Chips”-uri. Cartofi n-o să mai pună ei, că e greu de prăşit,
vacile nu mai ţin, că nu se mai face, găini nu mai ţin, se duc şi
cumpără nişte leşinături de-acelea, ce aduc şmecherii ăiştea, carnea
aceia care a stat congelată zeci de ani pe vapoare americane, şi le aduc
în România, o aduc aicea, o aduc şi neverificată.
- Scenariu de groază!...
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- Da, Viorel! Situaţia asta vine de la conducere. Ei nu urmăresc
să fie populaţia sănătoasă, ei vor ghişefturi profitabile, lasă mâna
liberă la tot felul de comercianţi, care fac legea la noi. Conducerea îi
lasă, nu contează că mor oamenii, conducerea îi lasă căci ăştia îi
sponsorizează! Nu există nici o gândire, uite aşa trebuie să ajungă
poporul ăsta. Dacă te lupţi pentru ţară, ăştia imediat te fac
“naţionalist”, că faci nu ştiu ce. Păi dacă nu eşti naţionalist, dacă nu-ţi
iubeşti ţara, dacă nu eşti patriot, de ce trăieşti, măi! Pentru mine nu
este la fel de trăit în Italia, Franţa sau Germania. Pentru mine este de
trăit aicea. Aici ţii la pământul ăsta, la poporul ăsta, la obiceiurile
astea, la tradiţiile astea!
Conducere incapabilă…
- Şi ce bună este ţara asta, nu ca altele...
- Hm! Ţara-i bună, dar e rău condusă. N-avem conducători. Şi
ziceai mai înainte să ne conducă un neamţ. Ţara asta parcă-i
blestemată, să fim noi veşnic conduşi de străini!
- Dacă n-avem cap să ne conducem...
- Cum n-avem conducere? Avem oameni capabili, domnule! Dar
oamenii capabili nu se amesteca în viesparul ăsta de hoţi. Nu
supravieţuieşte nimeni! Un om degeaba-i cuminte, savant. Nu-l ia
nimeni în seamă, nu-l ascultă nimeni. Să vezi şi alte prostii: legile-s
făcute ca un savant, cercetător, să nu-ţi poată spune răspicat punctul
de vedere, imediat te fac incompatibil. Dacă eşti directorul unui
institut de cercetare, tu nu mai ai dreptul să ai o firmă, nu ai voie să ai
un magazin, unde să vândă femeia ta, sau copilul tău. N-ai voie, eşti
incompatibil! Legea asta e ca să nu faci şmecherii, dar şmecheriile
nu se fac acolo, măi! Şmecheriile se fac la guvern, sau la preşedinţie,
acolo se fac şmecherii. Nu la chioşcul acela care vinde trei ziare şi-o
revistă... Din cauza asta oamenii deştepţi, cu viziuni largi, nu se
amestecă în porcăria asta de politică.
- Dar de ce în Bulgaria merg toate mai bine ca aici?
- Nu ştiu de ce! Nu ştiu de ce!...
- Poate şi pământul la ei este mai puţin roditor, trebuie să se
organizeze urgent, să supravieţuiască...
- Nu dom’le! Ştii de ce? Fiindcă acolo nu sunt oamenii aşa de
hoţi! În oricare pădure există uscături, dar la zece copaci verzi, unul e
uscat, nu ca la noi, unul verde şi zece uscaţi! Aceea nu mai e pădure.
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- E o adunătură de carcalaci...
- Măi, o fi având şi ei mafioţii lor, bandiţii lor, contrabandă... Tu
ştii de ce la noi a ajuns contrabanda asta cu ţigări? Cum pot să fie în
ţările vecine ţigările ieftine, şi la noi sunt scumpe? Atâta a ridicat
statul acciza aceia şi impozitul... Lasă-i la dracu, să fumeze până-i ia
dracu’! Aşa se curăţă societatea, şi gata. Te gândeşti că dac-au ridicat
preţul la ţigări, lumea n-are să mai fumeze? Şi-o să se introducă
restricţii din astea... şi-o să se introducă... Măi, omule! Are unul cinci
– sase copii. Dacă ei sunt îndestulaţi, n-o să vezi pe nici unul să mai
caute prin poliţe, să găsească ceva de mâncare, un zece lei, ceva
rămăşiţe de zahăr. Ei sunt îndestulaţi. Şi pisicile mele, dacă le dai
mâncare la timp, nu le vezi toată ziua pe sub picioare. Ăştia de la
guvern nu la sănătatea omului s-au gândit când au ridicat preţul
ţigărilor. Ei s-au gândit că de aici luăm bani, la venitul guvernului.
Ridicăm PIB-ul cu preţul la ţigări şi alcool. În realitate, beţivul rămâne
tot beţiv şi fumătorul tot fumător, şi oricât ar fi pachetul de ţigări, el
tot are să fumeze. Dacă făceau toate ţările astea din jurul nostru preţuri
mari la ţigări, atunci era altă treabă, nici nu trebuia să aducă turiştii din
Ucraina ţigări. Aveai ţigări de-ale tale. Dar aşa, acolo-s ieftine, aici-s
scumpe. Care se duce acolo, ia două trei cartuşe, câştigă la ele. Nu mai
munceşte o lună. Se mai duce iar. Ăia mari se îmbogăţesc, căci ei aduc
cu camionul, cu tirul. Şi asta din cauză că la noi ţigara e scumpă. Da
de ce e scumpă? Se extrage din pământ, e aur, de ce? Las-o domnule,
să fie cum erau “Bărăganele” acelea de pe timpul lui Ceauşescu. Erau
1 leu pachetul, un leu snopul... Crezi că ţigările alea din Ucraina îs
bune? Când trage unul un fum de lângă tine, îţi vine a vomita! Dar ei
fumează, femeile, copiii, bătrânii, bărbaţii. Fumează, bagă cancer întrînşii, boala curată a plămânilor. În ţigările astea mai bagă ei şi nişte
droguri, ceva, să devii dependent de anumite ţigări. Automat! Şi-n
toate se bagă ceva să devii dependent.
- Cafeaua, în sine, creează dependenţă...
- Bineînţeles, Viorel. Dar... Eu dacă aş fi acum un ministru, sau
eu ştiu cine se ocupă în minister de ţigări, eu le-aş reduce, mă! Aş
reduce la minimum. Şi să văd, se mai face contrabandă atuncea? Mai
am probleme la vamă? Ce să facă cu ele? Aş face fabrica aici la noi, să
facă ţigări, să fumeze până le ia dracu’, cine are de gând să fumeze.
Asta e alegerea omului. Uite, eu de ce nu fumez? De ce nu fumez!?
Am văzut că în ţigări din astea nu e niciun fel de distracţie, nici
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ameliorare. Dacă ai minte, de supărare te calmezi de la sine, iar dacă
eşti prost, nu te mai calmezi niciodată, şi tot aşa...
Televizorul…
- Dar televizorul… care-i treaba? E bun la ceva?
- Ce anume?
- Ce dau ăştia la televizor...
- Ei, ce dau ăştia acum… sunt vreo două posturi de ştiri, iar restul
sunt comerciale. De exemplu, ce se vinde acuma pe la „Antene”,
„Dragoste la prima vedere”, astea-s prostii. Pentru tineret. Dar văd că
plac şi la oameni bătrâni. Uite ce treburi vezi acolo. Mă divorţez de
femeie, şi mă duc acolo să mă vadă toată ţara la televizor. Cum e
Prigoană, cu zăpăcita aceea a lui. Ăştia au ajuns oameni de
televiziune. Să aibă de ce bârfi şi de ce râde. Eu nici nu mă uit... Se
uită unii aşa de deştepţi ca Prigoană. Eu mă mai uit pe la emisiuni de
ştiri, evenimente internaţionale, chiar şi de politică. Şi astea trebuie să
le vezi, să vezi cam în ce direcţie se învârt treburile, şi tu ca om să ştii,
eşti alegător. Dacă vrei să mă uit ca suporter, mă uit la un meci bun.
- Nu crezi că şi în sport sunt multe falsuri?
- Măi, omule! Unde sunt falsuri în meciuri, acolo n-ai ce vedea.
Meci slab. Ţările în care nu sunt falsuri, care au promovat competiţii
puternice, unde sportul este o întrecere adevărată, acolo ai ce vedea.
Încă de pe vremea olimpiadelor antice, sportul era cel care te întăreşte,
te întinereşte, te face destoinic... Dar nu trucaje. Mă fac că dau în
minge, dau pe lângă minge. La trei metri în faţa portarului dau cu
mingea peste poartă. Cum dracu’ reuşeşte aşa ceva?! Măi, uneori se
întâmplă, dar sunt cam multe întâmplări din astea. La noi, poate
acesta, tânărul Burleanu, care s-a dus prin Europa, pe la Platini, a
umblat, a văzut, poate vrea să facă ceva. Pe când ăştia bătrâni sunt
hoţi: Mitică Dragomir, acela, Naşu’, Mircea Sandu au fost hoţi. Ăştia
au băgat banii statului în buzunarul lor. Da’ cum! Erau bani pentru
dezvoltarea sportului. Nu vezi, Viorel? La noi, cum poţi gândi că
Steaua a putut să joace la Sevillia, să bată pe Sevillia, a luat şi Super
Cupa Europei, şi-acuma nu pot ajunge nici în grupe? Cum este treaba
asta, măi! Şi-atunci când au câştigat Supercupa, a dat Ceauşescu la
fiecare jucător câte un ARO. Era ceva pentru ei. Acuma tăţi jucători,
nu vezi, ce maşini bengoase au? Atuncea jucau, măi, Viorel, jucau
pentru că erau români.
158

Viorel Darie

Eu am făcut armata la Piatra Neamţ, şi era unul Gancia, care un
jucător straşnic bun, juca la unitate la noi. L-au luat la echipa Ceahlăul
Piatra Neamţ, unde a jucat vreo două meciuri, şi l-au luat direct la
Steaua, la Bucureşti. Pentru că Dinamo şi Steaua acumulau tot ce era
bun. Erau cluburi militare, luat tot ce era mai bun, şi erau echipele
noastre, luptau pentru România. Să ştii, Steaua este echipa noastră, a
bucovinenilor, a plecat de la Câmpulung, de-aicea. La început se
chema CCA şi apoi i s-a dat denumirea Steaua. La început era CCA
Câmpulung Moldovenesc, şi de acolo a dus-o Bodnăraş la Bucureşti.
Deci Steaua a plecat de-aicea. Ei s-au dezvoltat la Bucureşti, dar ei au
plecat de-aicea. Câţiva jucători, antrenorii... Şi uite cum, prin nişte
hoţii, şmecherii, a ajuns Steaua pe mâini străine. Doară statul român
nu poate ţine o echipă ca Steaua? Au dat pe mâna unui zăpăcit, cum e
Becali, care o zăpăceşte şi-acuma, face bani în urma ei, măi!
- A investit ceva la început, acuma scoate bani...
- Scoate bani! Măi omule, anul ăsta 2014, a vândut toţi jucătorii
buni. Pe Chiricheş şi pe Gardoş a luat 13 milioane de euro. 13
milioane! În schimb, mai cumpără ceva mai ieftin, ce nu trebuie la ăia,
ce nu trebuie la ăia... dacă poate scoate ceva din ei, bine, dacă nu, nu...
- Mda, trist dar adevărat...
- Da, măi, Viorele. Cât timp n-o să avem acolo la conducere să se
gândească şi la cel de jos, aşa o să fie!
Cinstea la noi…
- Dar oamenii ăştia din sat când o să ajungă să fie aşa cum
trebuie să fie - gospodari, cinstiţi?...
- Auzi!... Eu vreau să văd aşa: eu vreau să văd unul care are
ograda plină de lemne şi cămara plină de făină, şi că merge la furat...
Scurt! Aiştia mici fură de nevoie. Fiindcă ei unde lucrau cândva la o
întreprindere, la o fabrică de încălţăminte, sau fabrică de lapte, el dacă
ar fi încadrat acolo, să aibă loc de muncă, să câştige acolo cât îi
trebuie, acolo vreo 7-8 milioane, el nu mai merge la furat, din două
motive: una - că are asigurate cele care-i sunt necesare, a doua - că el
n-are timp să mai umble să fure. El ar lucra opt ore acolo, două
naveta, vine acasă, caută ceva de mâncare şi se odihneşte.
- Mă întreb, dacă la Câmpulung ar redeschide fabrica de
încălţăminte, s-ar umple, ar veni muncitorii?
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- Cum să nu vină! Câţi nu sunt dintre aceia care au lucrat acolo,
şi s-au pensionat în fel şi chip, ba de boală, ba cu decretul. Când s-a
închis fabrica, au stat şase luni în şomaj, după aceea au rămas pe
drum. Oamenii s-au împrăştiat, ori au scos nişte pensii, ori s-au dus în
străinătate.
Bani şi băncile…
- Dar oare n-ar fi mai economic ca omul să se ducă în străinătate,
să nu stea la fabricile astea ale noastre?
- Nu! Căci omul acela are şi el o casă. Poate are un copil sau doi
copii, doarme la casa lui, vede de gospodărie. Cât are, are, el e
mulţumit că e acasă la el. Acuma sistemul de stat este împotriva
omului de rând. De exemplu, mai demult, când se căsătoreau doi
tineri, îşi făceau oleacă de casă, imediat se duceau şi-şi făceau o rată,
luau o butelie de bucătărie, luau o masă, luau scaune, un pat dormeză.
Astea toate costau la un loc, - de exemplu, dulapul de bucătărie era
1800 lei, dulap de haine era 2600 lei -, luai toate acelea în rate cam de
7-8000 lei. Şi te mobilai pe moment, şi plăteai din salariul acela să
zicem 300 lei pe lună. În doi ani plăteai, dobânda era mică, 2-3 %,
aveai şi lucrurile, te foloseai de ele, şi se plăteau uşor. Acum tu nu
vezi ce dobânzi practică ăştia?
- Da, ştiu. Uite am un card de credit, dar are dobândă de 27%.
Deci, dacă nu dai banii într-un an de zile, plăteşti dobândă un sfert din
împrumut. În patru ani, plăteşti încă odată cât ai împrumutat. Şi de
credite mai scapi, că plăteşti rate, dar la card de credit rămâi veşnic
dator la bancă. Şi tot plăteşti la dobânzi...
- Şi chiar când am bani la bancă, tot nu-mi convine. De ce?
Dobânzile la depozit au ajuns foarte mici... nici nu ştiu cât mai sunt...
Acum vreo trei, patru ani am avut nişte bani la CEC, nu le-am scos
vreo trei ani. Când m-am dus să văd de banii aceia, chiar aveam
nevoie pentru de ei ca să construiesc în baia asta la noi, am zis la
femeie: du-te şi scoate. Se duce ea la Câmpulung. Mai omule! De la
50 de milioane, a luat acolo nu ştiu cat, vreo 300 de lei dobândă. Eu
am spun, de-acuma nu mai ţin banii la ăştia. Dacă am ţinut la ei banii
doi ani de zile, ce am câştigat din ei?
- Şi ce faci cu banii?
- Ce fac? Am nişte bani, eu îi folosesc rapid, ori am ceva de
construit, ori cumpăr un viţel sau doi, îi cresc, şi atunci, la anul, îmi
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ies banii dublu. Într-o toamnă am cumpărat doi bouţi de la vale, de
aici. I-am cumpărat în septembrie, şi i-am ţinut până anul următor în
august. Când i-am cumpărat pe amândoi, am dat 23 de milioane. Unul
era mai mic, şi unul mai măricel. Nici n-am ţinut un an, iarna au
mâncat fân, vara au păscut. În anul următor i-am vândut şi-am luat 58
de milioane! N-am luat peste 100% dobândă pe banii mei?
- Da, dar ai mai muncit, să îngrijeşti animalele. Au mâncat din
fânul tău.
- Na, şi ce dacă am muncit? Dar dacă dădeam banii la bancă la
Câmpulung, nu munceam? Aşteptam dobânda? Şi-aşa am muncit. Da’
am avut un beneficiu, un rezultat. Am dat 23 de milioane şi-am luat
58.
Ţiganii, armata, interlopii…
- Ia spune-mi, ce-ai face cu ţiganii ăştia de la noi? încerc să mai
schimb subiectul. Ce-ai face tu cu ţiganii?
- Cu care ţigani?
- Cu ăştia ai noştri, din România
- Cu ţiganii ce poţi să faci? Cu ţiganii nu poţi să faci nimica.
Pentru că ţiganii sunt susţinuţi de Europa. N-ai voie să-i spui că-i
ţigan. Ei sunt scăpaţi de sub control, din cauza neseriozităţii organelor
noastre de conducere. Dacă erau controalele de stat funcţionale, nu
vedeai atâtea oraşe aproape de case ţigăneşti măreţe, cu turnuleţe, nu
ajungeau ei atât de bogaţi. Ei ar fi fost ţinuţi în rând cu lumea. Cândva
ţiganii făceau armată, rar care scăpa să nu facă armată mai demult.
Acum armata nu mai fac nici românii, ţiganii nici atâta.
- Mă rog, nu plânge nimeni după armată…
- Nu plânge lumea. Dar eu plâng după armată. Eu plâng căci
societatea nu mai are copii educaţi. Când se venea în armată, veneau
copii nedisciplinaţi. În armată te învaţă să respecţi pe cineva, te învaţă
să oferi un loc unui bătrân într-un mijloc de călătorie, când vezi un
bătrân, erai obligat să te ridici, să se aşeze bătrânul, aşa erau
instrucţiunile când ieşeau soldaţii în oraş: nu staţi, măi, tolăniţi pe
scaune când vedeţi un bătrân stând lângă voi în picioare. Că vă ia
mama dracului, soldat! Te scoli dimineaţa, te speli cu apă rece, fugi 10
minute în jurul cazarmei să faci înviorare, te duci civilizat la masă, ştii
să stai drepţi când vezi superiorul, să spui “Să trăiţi!”. Nu să trăieşti în
casă ca un animal. Nici părinţii nu mai au ce face la copii, pentru că
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acuma scumpii noştri parlamentari s-au luat după americani, şi-au dat
legi că tu n-ai voie să-l pui la muncă pe copil până la 18 ani.
- Na, şi ce să facă copilul?
- Să-l ţii ca o icoana, ca o decoraţie. Ei au voie să facă dragoste
cum vor, şi de muncit niciodată!
- Şi cum se dezvoltă fizic copilul acela?
- Ştii cum se dezvoltă? Nu se mai dezvoltă!
- Păi, mănâncă “Chips”-uri, se umflă, se face gras…
- Da’, ce să se dezvolte? Măi, când eram noi la şcoală, la
Moldoviţa, ai prins-o pe profesoara de sport Blănaru? Ce ne întindea
la gimnastică, cu exerciţii de diferite game, îi punea să facă bare. Avea
doi băieţi şi-i punea şi pe ei să facă şpagate şi bare şi-i chinuia şi-i
întindea… Acum nu, mai, toată lumea a adus scutiri la copii, că n-au
voie să facă efort fizic, sport. Şi creştem nişte momâi. De aceea la noi
în ţară nu mai avem nici handbalişti ca lumea, cum era Cristian Gaţu,
sau Gruia, sau Birtalan. Ăia care ne-au adus cinste ţării, au luat şi
Cupa Mondială, măi omule! De ce nu mai avem acum? Pentru că nu
se mai face sport în şcoli, corpul de sportiv trebuie să se dezvolte de
mic. Nu se face gimnastică, sport, educaţie fizică în şcoli! Dacă din
primele clase nu dezvolţi copiii, după aceea nu mai scoţi performanţe
din ei. Şi armata ce bună era. Veneau din aiştea câţi zăpăciţi,
ticăloşi… Eu am avut în armată nişte flăcăi care nu puteau să se ridice
pe bară, măi omule! Nu aveau nici un pic de muşchi. Erau din oraş,
leşinaţi. Măi, şi ştii ce bărbaţi s-au făcut la armată? Vai de mine, după
trei luni, el făcea la bare şi la paralele. Acolo te întinde, acolo te
obligă… Dar aşa, acasă, dacă ai ocazia să te întinzi – bine, dacă nu,
stai aşa…
- Dar ţiganii ăştia amărâţi de la Vama, care umbla cu bureţii şi
caută ceva să vândă…
- Măi! Tu ştii unde stau ei tăţi, acolo unde se vine în Vama spre
Moldoviţa, peste apă, vezi ce case sunt acolo? Acolo se cheamă
“Cernăuţii Noi”, aşa au poreclit zona aia, coasta aceea cu ţigani. Tu
vezi ce case îs acolo? Şi doară ei n-au din ce trăi din altceva, au
afaceri, dar vezi, când apar în păduri bureţii, gălbiorii, afinele, ei sunt
primii acolo, câştigă. Bine că mai câştigă şi nu umblă la furat. Mai rău
ar fi dacă ar face spargeri. Cu ţiganii ăştia de la Vama n-am treabă.
Ăştia muncesc. Vând o găleata de afine, şi-aceia nu se strânge singură,
aceea trebuie muncită, s-o culegi umblând mult pe munţi. Dar, mi-e
ciudă pe conducătorii noştri, statul ăsta, i-a lăsat pe unii cum e Bercea
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Mondialu, şi ca ăştia alte sute, mii în ţară, care s-au îmbogăţit, şi şi-au
construit palate, au umblat prin Occident, au furat… Dar sunt şi ăştia
care au devalizat ţara, devalizat căi ferate, semnale, semafoare,
parapeţii de lângă drum, tăt ce-o apucat, canale de irigaţii au
demontat, au scos şi fierul din plăci de beton, au scos tăt, au demontat
tăt, fabrici, hale, şi-o vândut tot fierul vechi în Austria, şi s-o
îmbogăţit. Unde a fost conducerea statului? Unde a fost SRI, care ştia
că au legături acolo, unde a fost Politia?! Unde a fost Poliţia noastră?
Unde au fost judecătorii noştri? Unde a fost justiţia noastră? Dacă
Bercea Mondialu a făcut legături cu Mircea Băsescu, ce fel de justiţie
avem în ţară? Dacă ăsta avea vreo 70 de dosare penale şi a primit NUP
- neurmărire penală. Pentru furturi, pentru delapidări, pentru evaziune
fiscală? De unde vrem să avem bani la Buget? Dacă noi am înflorit
evaziunea asta fiscală! Stai, mai mult, ăştia care fac control la
întreprinderi, care stau călare pe biata întreprindere mică, nu-l mai laşi
să sufle, ceri mereu spăgi de la ei, fără milă. În timp ce alţii încarcă
vagoane vechi de fier şi dau pe nimic în străinătate. Eu, în primul
rând, când s-a ivit scandalul ăsta, eu îi luam în primul rând pentru
evaziune fiscală, şi le confiscam toată averea, absolut tot ce au. De
unde aţi făcut voi banii ăştia?
- Dar trebuia confiscată averea lor înainte de a-şi face palatele
alea inutile. Că nici lor nu le foloseşte la nimic palatele acelea…
- Măi, omule! Asta nu se poate întâmpla dacă ai conducere în
ţară! Tăte-s făcute fără autorizaţii. Dar ăştia de la control, trebuia să-i
ia la răspundere, să justifice, să spună unde au muncit, ce salarii au
avut, ce venituri au avut, cu ce au construit! Ce nu se justifică, să fie
confiscat frumos şi dat la oamenii care n-au locuinţe, să stea acolo şi
să plătească chirie la stat. Asta trebuia făcut. Că din furt ai făcut, aşa
să se ducă! Pentru că comuniştii aşa au pus oleacă regula. Au
confiscat, şi-au dat la muncitori, la oameni fără locuinţe. Măi, tu să ai
atâţia oameni prin canale, care stau ca şobolanii, şi casele acelea stau
goale, pustii?
- Văd, chiar la Suceava, la Burdujeni, au făcut unii atâtea vile,
care stau aproape goale, încuiate, vara mai descuie unii ca să primească oaspeţi…
- Măi, asta e spălare de bani! Tu ştii ce înseamnă spălare de bani?
Asta-i spălare de bani! Au obţinut nişte bani din câte şi mai câte
excrocherii, şi-au făcut casele acelea. Nimeni nu i-a verificat, i-au
lăsat în pace, până să-şi rupă gâtul! Asta nu-i bun. Stă SRI-ul şi-l
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urmăreşte doi trei ani, fac note, dosare, şi tot îl lasă, şi-l lasă, să mai
demonteze o fabrică, să mai demonteze o cale ferată, să demonteze tot
ce poate, ca să ai tu probe destule. Dar când a demontat el o cale
ferată., un km de cale ferată, sau a luat un perete de fabrică, nu-i
destulă probă să-l dai în puşcărie? Trebuie să-l laşi să demonteze toţi
patru pereţi? Nu-i tot aceia probă? Băi! Dar asta din cauză că s-au luat
bani, de aici se finanţează partidele politice, de aici au bani campaniile
electorale. Păi, Bercea Mondialu a dat 9 miliarde de bani vechi la
campanie electorala în 2009, şi cum vrei să-l arestezi pe ăsta, pe ăsta
trebuie să-l laşi în pace. Bercea Mondialu, dacă nu-l tăia cu cuţitul un
nepot, nu se lega nimeni de el, nu era nici azi în puşcărie. El avea
NUP – neurmărire penală.
- El singur s-a dat cu capul în bară…
- Normal!
- Ei, uite am vorbit mult, nu ştiu cât din astea o să intre în carte…
- O să foloseşti cât îţi convine…
- Îţi mulţumesc mult pentru interviul aprins!
Politica pe scara de jos
Pisica, auzind cele ce-am discutat noi de cu seară despre ea şi
progeniturile sale, n-a mai suportat, şi, de cum s-au ivit primele raze
de soare sus pe toloaca de jepi şi păşune, şi i-a adunat pe toţi cei trei
motănaşi nevârstnici şi i-a scos pe panta muntelui să-i înveţe să vâneze singuri ceva: şoareci, păsări, lăcuste. Asta ca să-i deprindă să trăiască pe cont propriu. Nu se ştie ce va fi în viitor, vin vremuri grele!
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