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Cuvânt înainte 
 

Strălucirea muntelui scăldat de un soare blând de vară 

este spectacolul care ne încălzește spiritul, făcând ca poienile 

cu ierburi de un verde-smarald și copacii pădurilor în haine 

de mândri ostași să transforme nostalgica țară a Bucovinei 

într-un mult dorit colț de paradis. Oriunde te-ai duce departe, 

Bucovina te cheamă neîncetat la ea acasă. Oricine părăsește 

acest ținut cu iluzia unui trai mai prosper în lume, după o 

vreme va tânji după acest paradis pierdut, dorind nespus ca 

într-o zi să se întoarcă pe plaiurile natale. 

Minuni nesfârșite ne oferă zilnic internetul - copiii, din 

apartamentele lor întunecate din blocuri, văd sute și mii de 

peisaje din lumea întreagă. Dar niciodată ei nu vor fi mai 

fericiți, mai în voia lor, decât atunci când piciorușele lor vor 

străbate cărările de-a lungul pajiștilor montane, sau plaiurile 

netede ale codrilor Obcinelor Bucovinei. Unde e mai multă 

liniște, mai multă omenie, mai multă grijă a bunicilor pentru 

nepoți, încât copiii să nu îndrăgească de-îndată, pentru 

totdeauna, aceste meleaguri de vis, cu oameni simpli, cu 

viața lor fericită?! 

Să ne imaginăm privirile copiilor născuți la oraș, când 

ajung pentru prima dată în ținutul de munte, admirând pajiști 

întinse, cu turme de miei, cu păsări zglobii prin crengile 

copacilor verzi. Sau ascultând seara concertul din bahna
1 

de 

lângă pârâu, când mii de broaște, greieri și păsări se întrec în 

glasurile lor felurite, să dea înserării aură de mister, de 

încântare, de măreție. Sau colindând fericiți pe cărările de 

munte, în căutare de bunătăți sădite de Cel de Sus: hribi, 
                                                           
1
 bahnă = mlaștină 
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fragi, zmeură, afine și coacăze. Sau culegând acele multe 

bunătăți din livadă, cu pomi roditori împovărați cu cireșe, 

mere și pere. Și ce gust minunat au toate roadele pământului, 

fiind un dar anume de la Dumnezeu, să fie hrana cea mai 

sănătoasă pentru copii, să crească mari și frumoși! 

Această carte constituie un exercițiu de prezentare a 

mai multor întâmplări, trăite de autorul acestei cărți în 

minunata copilărie în peisajul muntelui natal, sau a altor 

întâmplări trăite de copiii ori nepoții noștri, care au ajuns în 

vacanță în acel loc fermecat. Întâmplările din carte sunt 

atribuite unui singur personaj, cu nume inventat, Ionuț, venit 

de la București, sortit să stea o vară la bunici, la munte. Și 

totuși, întâmplările, locurile, simțămintele se doresc a fi 

descrise nealterate, cum au fost atunci, în vremurile 

copilăriei. Pe dealul părinților mei, chiar și acum, după zeci 

de ani, prea multe nu s-au schimbat. Doar că dintre oamenii 

care au trăit acolo, mulți nu mai sunt printre noi. Însă casa 

părintească, livezile, grădinile au rămas aproape 

neschimbate, așa cum le știu de când eram copil. 

Deci, dragi copii, măcar pentru o vreme să  uităm de 

electronicele care pun stăpânire pe viața noastră: telefoanele, 

iPhone-urile, tabletele, calculatoarele, mașinuțele de joacă 

din ce în ce mai zgomotoase și mai complicate, și să reușim  

să facem, împreună cu Ionuț, o vacanță imaginară, inedită, 

pe dealul bunicilor, unde veți simți farmecul lumii celei 

adevărate, reale, create de Dumnezeu pentru noi toți. 

Cunoscând natura, ne vom convinge că ea este mult mai 

frumoasă, mai captivantă, decât toate electronicele create de 

iscusința omului. Sunt convins că după această experiență 

veți simți măreția vieții în natură. Nu veți regreta această 

experiență și veți avea mult de câștigat! 

  

     Autorul 
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Prima zi la munte 
 

Era pentru prima dată când Ionuț fusese adus la 

bunici, care locuiau la munte, poate și din cauză că până 

atunci copilul   crescuse mai mult de bunicii dinspre mamă, 

din Cartierul Drumul Taberei din București. Era mai aproape 

de părinți, care, și ei, sărmanii, aveau servicii ce-i țineau 

departe de casă, de dimineață până seară, și de-abia reușeau 

să-l recupereze pe Ionuț de la bunici, măcar pentru cele două 

zile de week-end. Nu mai avea doi-trei anișori acum, 

crescuse în cei șase ani binișor, era isteț, încercase deja toate 

jocurile posibile de pe iPhone-ul mămicii și de pe tabletă. 

Stricase deja o sumedenie de mașinuțe, păpuși, jucării și 

lego-uri, încât acum nu mai găsea nicio plăcere în ele și-și 

dorea și el altceva, ceva nou, nici el nu știa ce. 

Se întâmplase ca în vara când împlinise șase ani, 

părinții să fie nevoiți să-l ducă să stea la ceilalți bunici, 

dinspre tată, care trăiau tocmai la marginea de sus a țării, în 

Bucovina, într-un sat frumos din Obcinele Bucovinei, satul 

Demacușa, aparținând comunei Moldovița. Ajunsese cu bine 

la bunici acasă. Călătoriseră de la București, în tren, chiar 

împreună cu bunica, venită anume la București, să-l ia în 

provincie. Călătoriseră cu trenul până la Vama, iar de acolo 

luaseră un microbuz care îi dusese una-două la Moldovița. 

Din centrul comunei, găsiseră o mașină de ocazie, care îi 

dusese chiar până la Școala cea de 4 clase din Demacușa. 

Partea mai neplăcută era că, de la școală și până acasă, mai 

era cale lungă, cam o jumătate de oră de mers pe un drum de 

căruță pe lângă un pârâu, apoi trebuiau să urce pieptiș coasta 

muntelui unde era înălțată casa bunicilor.  

Dacă până aici Ionuț mai scâncise, apoi mai dormise 
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în tren și în microbuz, acum, când să urce muntele, simți, 

deodată, că-l dor piciorușele. Și ce mult mai avea de urcat 

până sus, pe coama muntelui!  

- Bunica, nu pot să mai merg, nu mai simt picioarele! 

zise Ionuț scâncind, căzând în iarbă. 

- Hai, puiul meu! Hai, mai încearcă un pic. Acuși 

ajungem acasă! 

- Nu, bunica, de-aici nu pot să mă mai mișc! Stau aici 

până dimineața! 

- Bine! Dacă zici tu că stai aici, eu urc încet acasă, că 

am sacoșele astea mari și grele cu hăinuțele tale. Apoi trimit 

pe bunicul tău să te caute, să te ia de-aici și să te aducă în 

spinare acasă. 

Bunica nu stătu de tocmeală, tot urca la deal câte un 

pic și se tot uita vicleană în urmă, să vadă ce face nepotul ei. 

Lui Ionuț nu-i venea a crede că bunica chiar îl lasă acolo. 

Dacă îl papă vreo dihanie, ceva, o vulpe, un lup!... 

Când se uită bunica încă odată în urmă, îl văzu pe 

Ionuț că  se ridicase din iarbă și începu să facă pași mici în 

sus, în urma ei. Așa că, se prefăcu că nu vede că el vine după 

ea, însă mergea încet, s-o poată ajunge. În curând îl simți pe 

Ionuț aproape, în urma ei. 

- Bunica! De ce sunt așa de mici căsuțele pe dealul 

acela? 

- Care căsuțe? Aha, alea? Păi acolo e departe, e alt 

deal, de-aceea casele se văd mici… 

- Dar văd o pădure acolo, nu vine lupul să mănânce 

copii? 

- Vine și lupul, dar ia numai copii obraznici! 

Aici chipul lui Ionuț se întunecă. Oare ce fel de copil 

este, cuminte sau obraznic? Oare pe el îl are lupul în vizor? 

- Bunica, promite-mi că nu mă lași afară, noaptea, să 

mă găsească lupul! 
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- Nu, dragul meu! Dacă ești cuminte, nu te lasă 

bunica afară singur, noaptea! 

- Dar am auzit că lupul vine în sat și ziua… 

- Stai liniștit, băiatul meu! Ziua nu vine lupul! De 

când trăiesc în sat, n-am văzut lup în amiaza mare prin sat... 

Cu vorbele astea, copilului îi mai veni inima la loc. 

Deci, se poate umbla în liniște prin sat, pe timp de zi. 

Merseră așa la deal, mai cu greu, mai vorbind, până 

se văzură aproape de culme. O briză răcoroasă de seară îi 

făcu să uite de oboseală și să se bucure de minunata priveliș-

te din jur. Copilul, văzând câtă iarbă și câte flori cresc 

pretutindeni pe pajiști, prinse puteri și deveni deodată dornic 

să vadă și să cerceteze ierburile și florile din drumul lor. În 

sfârșit, după încă un scurt efort, se văzură acasă, la bunici. 

Sosiră la timp acasă. În curând se însera, întunericul 

se lăsa repede afară, așa că, ce au reușit să mai facă în seara 

aceea a fost ca bunica să încropească ceva de mâncare, să-i 

spele micuțului Ionuț piciorușele obosite și să-l gătească de 

culcare. Așa dormi el neîntors, până dimineață, prima sa 

noapte la munte. 
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Mofturi la mâncare 
 

A doua zi, după ce Ionuț se trezi foarte târziu, când 

soarele se îndrepta spre amiază - iar bunica, știindu-l obosit, 

îl lăsă să doarmă cât încăpea în el - începură necazurile. 

Bunica îl aștepta încă devreme cu mâncarea pusă în farfurii 

pe masă - niște pâinică de cuptor, unt, bucăți de caș de casă, 

două ochiuri rumenite, o cană călduță cu lapte. Ionuț se 

ridică somnoros de pe pernă, se clătină dintr-o parte în alta, 

deschise ochii mai bine și se uită nătâng la bucatele puse pe 

masă. Atunci își începu ifosele. 

- Nu mănânc!… 

- Nu mănânci? De ce? făcu bunica, aproape speriată. 

- Nu-mi place mâncarea! 

- Cum nu-ti place? Dar ce-o să mănânci, că altceva n-

am?… 

Ionuț se uită pierdut prin odaie, cu ochii a 

nemulțumire și dezumflare. 

- Hai, mănâncă ceva! Doară n-o să stai flămând! 

- Bunica! Chiar dacă te superi, eu așa ceva nu 

mănânc! 

- Nu mănânci? Dar de ce nu mănânci? Toate-s bune, 

proaspete, nu ca cele de la București! 

- Vreau mâncarea de la București, care-mi dădea 

mami! îngână băiatul cu figură cât se poate de nefericită. 

- Doamne, ce mi-e dat să trag! Uite, atâta mâncare pe 

masă, și el nu mănâncă! Dar ce mâncai, mă rog, acolo acasă, 

la mama ta, că aici nu-ți mai place mâncarea? 

- Vreau chips-uri „CROKS” și Sprite Energy de un 

sfert!   

Bunica, disperată la ce i se întâmplă cu Ionuț, chiar 
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de a doua zi de cum sosise, întră la griji și formă în grabă 

numărul de  telefon la București, către nora sa, Mirela, mama 

lui Ionuț, la serviciu, unde era asistentă medicală. 

- Ce e acolo? S-a întâmplat ceva cu Ionuț? De ce-mi 

dai telefon la serviciu? îi răspunse intrigată nora. 

- Mirela dragă, copilul tău nu vrea să mănânce deloc! 

Și câte bunătăți i-am pus pe masă, și tot degeaba, nu vrea să 

pape nimic! Ce mă fac? 

- Stai, mamă soacră, stai! Ia-o mai încetișor. A zis el 

că nu mănâncă? Ia dă-mi-l un pic la telefon… 

- Mami! se agăță Ionuț cu disperare de vocea mamei 

sale. Eu aici n-am ce să mănânc! Eu vreau chips-uri 

„CROKS” și Sprite Energy ăla de un sfert… și Danone cu 

căpșunică și semințe de migdale necojite… 

- Bine, bine, Ionuț!  Dar, gândește-te copile, de unde 

să-ți dea bunica astea, că acolo nu-i la București. 

- Nu știu, mami, eu altceva nu mănânc! se smiorcăi 

copilul  trântindu-se cu capul în perna de pe pat. 

-… Alo!… Alo!… Na, că nu mai aud nimic! zise 

bunica înciudată. Ori nu-i semnal, ori bateria nu-i încărcată. 

Nici nu avem de unde să încărcăm telefonul, că la noi, aici 

pe munte, nici lumină electrică nu este… 

- Ce-i aici cu voi? interveni și bunicul, tocmai intrând 

în casă cu un braț de lemne tăiate, trântindu-le în lada de 

lemne de lângă sobă. 

Când îl văzu pe bunicul în casă, bunica i se jeli de 

îndată: 

- Vai, omule, necaz cu copilul ăsta, nu vrea deloc să 

mănânce! Cere nu știu ce, „cims și spițe”… de unde să scot 

eu ce-i dădea maică-sa la București?! 

- Dar ce anume vrea? 

- Nu știu!… Cică ceva „cims” sau „spițe” și 

„banoni”, le pronunța bunica stâlcit. 
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- „Sprite Energy” de un sfert, o corectă Ionuț pe 

bunica sa. Și semințe de migdale necojite… 

- Nu știu ce să fac, mă doare capul! se tângui bunica. 

Vezi bărbate, când te duci mâine în sat, la prăvălie, să întrebi 

dacă nu au „banoli” acela, sau cum îi zice. Și mai zicea ceva 

de „spițe”… 

- Sprite Energy și Danone cu căpșunică! corectă 

Ionuț! 

- Doamne, ce necaz! Când aici ai tot ce e mai bun, 

copilul ăsta vrea lapte de pasăre!… Vai de capul meu, câte 

treburi și necazuri am, acum îmi mai trebuie alt necaz, să 

umblu prin sat după mofturile copilului. Să vină maică-sa să-

l ia la București, că nu mai pot! 

Și cu astea, furioasă, bunica se răsti la copil:  

- S-o crezi tu că mă iau după capul tău de copil 

răsfățat de maică-ta! Nu-ți mai dau nimic altceva, când ți-o fi 

foame, să vezi cum mă cauți!… 

Văzând că bunica nu-i suflă mult în strună, copilul 

intră în isterie:  

- Vreau la București! 

Necazul se cam îngroșa, așa că bunica începuse să-l  

ia 

mai cu binișorul:  

- Stai, puiule, stai puțin, îți drege bunica ceva bun de 

mâncare, să-mi spui dacă nu ți-o plăcea! Dar mai așteaptă un 

pic, să  dau ceva mâncare la găini și să mulg văcuța, să 

strecor laptele. Apoi te iau cu mine în coteț, să adunăm 

oușoare proaspete, să le-aducem în casă. 

După ce veniră din vizita la cotețul din grajd, 

strângând ouăle proaspete, calde încă, bunica voia să-l ia cu 

ea și în gradină: 

- Puiule, hai cu mine în grădină, să căutăm niște 

bunătăți. 
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Luă bunica un coș pentru legume și ieșiră pe poartă 

spre gradină, intrând printre staturile cu răsaduri. Ce straturi 

frumoase, îngrijite, cu multe plante tinere, crescând rânduri-

rânduri! 

- Uite, copile, aici avem morcovi din cei noi și 

fragezi, zise bunica smulgând din pământ un morcovior, cu 

rădăcină, cu tot. 

- Buni, lasă-mă și pe mine să scot  un morcov din 

pământ! 

- Cum să nu, trage cât poți, să văd dacă poți scoate un 

morcov fără să-i rupi frunzele. 

Ionuț se opinti, și, cu ceva greutate, scoase planta din 

pământ, sufocat de așa muncă. 

- Ei, vezi ce ispravă ai făcut? Ia să mai scoatem vreo 

doi morcovi. Apoi să luăm niște frunze verzi de ceapă, apoi 

câteva fire de mărar, uite, de aici. A, să nu uităm niște frunze 

verzi de sfeclă! Ia pune-le în coș, să le ducem în casă. Să știi 

că morcovul ăsta tânăr se poate mânca. Dar nu-ți dau acum, 

că trebuie spălat bine mai întâi. 

Intrară în casă. Se duse bunica în tindă și-aduse de-

acolo un lighean cu cartofi vechi, din cei de anul trecut, dar 

încă buni. Apoi  începu să curețe cartofii de coajă, morcovii 

de frunze, să taie mărunt-mărunt firele de mărar, de ceapă și 

de sfeclă. Morcovii îi tăie felii subțiri. Aveau toate un miros 

irezistibil. 

- Vrei să guști să vezi ce bun e morcovul ăsta tânăr? 

Ionuț gustă și, într-adevăr, feliile subțiri de morcov 

erau minunate, chiar crude fiind. 

- Mai ia câteva feliuțe tăiate! Dar nu prea multe, că o 

să le mâncăm pe toate în borș. 

-  Bunică, dar trebuie să faci foc în sobă ca să fierbi 

borșul? 

- Da, puiul mamei, mergem în colibă, punem foc la 
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vatră, punem să fiarbă în ceaun toate bunătățile astea și… să 

vezi ce poftă o să avem la mâncare! 

 

Cum era de așteptat, după ce borșul de legume fierse 

bine, iar bunica puse și vreo două linguri de smântână 

proaspătă în el, mâncarea prinse un miros apetisant, care 

chiar și pe Ionuț îl dădu gata. Bunica aduse un castronel mai 

mic, ca pentru el, îl umplu cu borș fierbinte, îi zise să-l mai 

lase să se răcească, să nu-și opărească cerul gurii. Luă dintr-

un dulăpior și o pâine de casă, o tăie bucăți și-l pofti pe copil 

la masă. Sedus de noutatea mâncării și de mirosuri, băiatul 

începu să ducă lingura între castronel și guriță.  

- Cum e, puiule, e gustos? 

- Da, buni, acum îmi place! 

- Ei, vezi ce băiat mare și frumos are bunica? Dacă 

papi tot, deseară îți fac niște turte pe plită, cu lapte și cu 

miere! 
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Pisoiul Motocel 
 

Și mai trecu o zi, iar Ionuț supraviețui neplăcerilor de 

adaptare la noul regim de mâncare al bunicii. Dimineața,  

mâncă, foarte cumințel, niște clătite făcute în tigaie, unse cu 

miere, sorbind și din ceaiul călduț. După ce mâncă, ieși pe 

cerdac, să se bucure de razele plăcute ale soarelui, ce se 

revărsau peste el, peste toate răsadurile din grădină și peste 

ramurile pomilor din livadă. 

Apoi o luă încetișor prin ograda cea lungă, să vadă ce 

taine se ascund prin gospodăria bunicilor. Păși un pic în ușa 

grajdului, să vadă cum îngrijea bunica văcuțele, una bălțată, 

cu coarne mari, și alta mai tânără, roșie, pe care le pregătea 

de muls. Într-un țarc se tânguia un vițel mic, de la vaca cea 

bălțată, așteptând să i se dea porția de lapte și covățica cu 

tărâțe. În spatele grajdului, era un mic țarc îngrădit pentru 

mieii de astă primăvară. Erau frumoși mieii, lânoși, albi, 

jucăuși. De bună seamă, toată gospodăria era strașnic păzită 

de un câine alb, cam stufos, care încă dormea în cușca lui cu 

botul pe labe, așteptând și el tainul de mâncare de dimineața. 

Bunica avea multe alte treburi prin gospodărie, iar 

Ionuț era foarte curios să vadă și să înțeleagă toate. De aceea, 

bunica îl luă cu ea, să vadă cum se mulg vacile. După ce 

mulse vacile, mai dădu ceva fân văcuțelor, apoi duse găleata 

plină cu lapte în casă, îl strecură și-l turnă în ligheane în 

odaia cea mare, răcoroasă. Îl luă apoi pe Ionuț cu ea la vale 

prin islaz, să aducă apă de la știubei, care era făcut din 

trunchi de brad, golit înăuntru, îngropat adânc în pământ, 

unde se aduna până sus apă rece. Îi dădu și copilului o 

găletușă mică, să ducă și el ceva la deal. Ea era învățată cu 

căratul apei de la știubei, lua câte două căldări mari, pline cu 
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apă. Copilul ducea găletușa lui cu entuziasm, bucuros că i se 

dădu și lui ceva însemnat de făcut. Aduseră chiar de  două 

ori apă de la izvor, era nevoie de apă multă, trebuiau adăpate 

vacile și vițelul. Apoi, bunica intră în casă, unde o așteptau 

alte multe treburi. 

 Și în timp ce bunica se îngrijea de treburile casei, Ionuț 

ieși iar prin curte, să vadă ce se mai întâmplă. Era atât de 

bucuros de toate, era fericit… Se urcă cu picioarele sus, pe 

stinghia gardului dinspre livadă, făcând echilibristică. Îl văzu 

bunica ce face și-l certă: ar putea să cadă de-acolo, să-și rupă 

gâtul, sau vreo mână, sau vreun picior. 

 Se mai potoli un pic. Deodată, mare-i fu uimirea,  

transformată în mare bucurie, când zări ceva colorat și pestriț 

umblând prin livadă. Ce-o fi acolo? Curiozitatea lui de copil 

îl mână imediat să vadă minunea albă. Când ajunse acolo, își 

dădu seama că ceea ce zări era un pisicel mic, cu blănița albă 

ca neaua, dar și cu petice portocalii-maro pe el - o frumusețe 

de pisic! 

 Micuțul scoase un miorlăit subțire și firav, uitându-se în 

sus, cerșind atenție din partea cuiva. Îți era mai mare milă de 

el, de-ți venea să-l iei neapărat în brațe. Ceea ce Ionuț și făcu 

numaidecât. Îl luă în brațe, îl strânse la piept, își apropie fața 

de blănița lui diafană și caldă. Ah, frumușelul de el, ce drag 

îi era! Se gândi să-l aducă tot atunci în casă, să se laude la 

bunică de isprava lui. 

 - Motocel! Așa îi pusese numele firavului pisoi. 

 Dar fu dezamăgit de aprecierile bunicii. De cum îl văzu 

pe Ionuț cu un pisoi străin în brațe, bunica îl dojeni cam 

aspru pe copil: 

 - Vai, dar de ce-ai adus în casă pisicul ăsta mic?! Sunt 

sătulă de pisici până peste cap, să-i văd prin casă și prin pod, 

să fac curat în urma lor, pe unde ținem făina la uscat! N-am 

nevoie să-mi facă mizerie peste tot în casă! 
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 Pe Ionuț l-au podidit lacrimile. Ținea strâns pisicul în 

brațe, ca și cum nici gând n-ar fi avut să se despartă de 

gingașa făptură. Plângea. Până și pisicul miorlăia ceva încet, 

cu glas subțire. Ionuț îl duse în ogradă și-l puse pe iarbă, dar 

pisoiul nici gând să plece, se tot cerea în brațe. 

 Ca să-l mai îmbuneze pe nepot, până una alta, bunică 

lăsă la voia copilului povestea cu pisoiașul și-l chemă pe 

băiat la turte, chiar atunci scoase din cuptor. Dar Ionuț nu 

voia să intre în casă fără pisoi. 

 - Hai, de data asta te las să iei și pisoiul în casă, dar la 

noapte îl scoți afară! Ne-am înțeles? Să nu-mi umple casa de 

purici de-afară! 

 - N-are purici, buni! Uite ce curat e! 

 - Bine, bine, vedem după. Acum hai să papi turte unse 

cu miere, cu lapte. 

 Minune mare, de unde răsărise așa, de unul singur, 

motănelul? Bunicul zise că poate trecuse pisica vecinului 

Costan prin livada lor și se rătăcise un pisoi. 

 În seara aceea, Ionuț scosese motănelul afară din odaie, 

pe cerdac, de gura bunicii, deși o făcuse cu strângere de 

inimă, că îi era milă de bietul de el. Se gândise mult ce nume 

să-i dea pisicului, dar până la urmă îl botezase, pur și simplu, 

Motocel, că era ca un ghem micuț de blăniță și puf. 
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Răceala 
  

Nu se știe de ce, cam la o săptămână după ce venise 

Ionuț cu bunica de la București, într-o dimineață, copilul se 

trezi cu dureri mari în gât, obrajii și urechile roșii, nasul 

înfundat, abia suflând. Când îl văzu bunica în starea asta, se 

sperie toată. Oare cum de răcise copilul în halul ăsta? Avea 

ea o presupunere: fugise aseară din casă doar cu o bluziță 

subțire și cam bătea vântul, deși încă era soare, înainte de 

înserare. Când intrase în casă, băuse pe nerăsuflate o cană 

plină de apă rece, de-abia adusă de bunicul de la fântâna din 

vale. 

 Nu-i pică ușor bunicii această situație neplăcută, văzând 

cum fruntea copilului arde ca focul, iar nasul îi curge întruna. 

Speriată, bunica nu găsi altă cale, decât să pună mâna pe 

telefon, s-o consulte pe nora sa de la București, Mirela, 

mama copilului, să întrebe ce să facă cu bietul copil. 

- Mamă soacră, strigă cam supărată mama lui Ionuț 

prin telefon, ce-ați păzit, de ce n-ați avut grijă de băiat? 

- Ce suntem noi de vina! Era cald și frumos pe aici. 

Și uite… ce necaz! 

- Vai! Mă apucă disperarea! Ce mă fac eu, tocmai 

din București? Îmbracă-te mata repede și du-te la farmacia 

din comună, să aduci ceva pastile pentru febră! 

- Of! Asta-mi mai trebuia acum, la bătrânețe! Dar ce 

pot să fac, plec în sat după pastile, n-am încotro! Te mai sun 

după ce vin de la farmacie… 

 

Era speriată biata bunică și se gândea ce drum lung are 

de făcut până la Moldovița, tocmai în centrul comunei, unde 

s-o roage pe farmacistă să-i dea niște pastile de febră. Nu 
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stătu mult pe gânduri, se îmbrăcă, își luă trăistuța cu care 

umbla în sat și plecă la vale. Se întoarse cam pe la prânz de 

la farmacie, frântă, obosită, dar cu ceva pastile într-o 

punguță, date de farmacistă. Se duse repede la patul unde 

zăcea copilul și-i puse mâinile pe cap, pe gât: era totul un foc 

și pară! 

- Vai, ce ne facem cu copilul? Doamne, ce necaz, ai 

grijă de băiat!... 

Dădu copilului pastilele, așa cum prescrisese 

farmacista pe pliculețe, îi mai dădu ceva de mâncare, dar el 

nu era în stare să înghită nici o gură de mâncare.  

- Vai! Ce mă fac eu cu copilul!  

Mai dădu odată telefon la nora sa la București. În 

timpul ăsta, Motocelul, pisoiul, intră cum–necum în casă, pe 

sub picioarele bunicului, căutându-l pe Ionuț. Îl găsi în pat, 

sări și el în pat, se foi, amirosi copilul, apoi se cuibări la 

pieptul acestuia. Ionuț de abia mai sufla, dar lăsă pisoiul să 

doarmă pe pieptul său, fiind ușurel, ca un pămătuf. 

- Ei, cum e cu copilul? E mai bine? A mâncat ceva? 

întrebă mama lui Ionuț prin telefon. 

- De unde bine, e tot roșu la față, gâtul îl doare, fața, 

capul și gâtul frig parcă! Doamne, ce ne facem! 

- Nu stați așa, faceți ceva cu Ionuț, nu-l lăsați fără să 

faceți nimic! Vai, ce pot să fac eu de la București?! Cred că 

nu erau bune pastilele pe care le-ai adus mata de la farmacie! 

De ce n-ai cerut de la farmacistă niște antibiotice și ceva 

pentru nas și  febră? Trimite-l pe bunicul la farmacie să ceară 

antibiotice, ampicilină sau oxacilina. Și niște Strelpsis pentru 

durere în gât. Nu stați așa, faceți ceva! 

- Unde ești, omule, îl strigă bunica pe soțul ei care se 

odihnea în pat, obosit de atâta muncă. Îmbracă-te repede și 

du-te  la farmacie și adu pastile antibiotice, cum a zis Mirela 

de la București. 
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- Ce să aduc, femeie? Acum să bat eu drumul pănă la 

Moldovița pentru câteva pastile? 

- Nu mai comenta! Să ceri ampicilină sau oxacilina! Nu 

uiți? 

- Numai necazuri ai cu copiii de la oraș, se răsti 

bunicul! Unde se mai îmbolnăveau copiii noștri așa cu una 

cu două! Ce să fac… trebuie să plec… Și când mă gândesc la 

noroaiele de pe uliță… 

- Du-te repede, nu zăbovi! Dacă până deseară nu-și 

revine, chemăm salvarea! 

 

Bunicul se îmbrăcă, cam bombănind, și plecă de îndată. 

Ionuț stătea nemișcat în pat, înfofolit în plapumă și în perne, 

de abia suflând. Nici nu putea respira pe nas. Părea că se 

sufocă. Cu greu, adormi. 

În așteptarea bunicului și-a antibioticelor, bunica tot 

veghea copilul care dormea chinuit. La o vreme, îi vine în 

minte să-l trezească, să vadă mai bine ce e cu el.  

Copilul făcu ochi mari, respirând greu. Bunica puse 

mâinile ei pe obrazul copilului, care frigea, nu alta. Se gândi 

că poate i-ar ajuta ceva bun de mâncare, că de dimineață nu 

mai mâncase nimic. Puse foc în soba din casă, făcu un ceai 

fierbinte, îl puse puțin la răcit. Găti din smântână și-un ou un 

fel de banuș  căldicel. Puse pe-o farfuriuță ce gătise, luă vreo 

două turte din dulap, făcute pe plită în acea dimineață. Apoi 

veni cu toate astea la patul copilului, îmbiindu-l să mănânce. 

 Ionuț deschise ochii mai bine și se ridică doar un pic pe 

pernă, încercând să soarbă din ceai. Luă câte puțin și din 

farfuria cu banuș, ba și câte o bucățică din turte, chinuindu-

se să-și astâmpere foamea. Bunica îl tot îmbia să mănânce, 

mângâindu-l pe cap, rostind vorbe blânde: 

- Așa, băiatul meu! Papă copile, să vezi ce bine te faci! 

O să crești mare-mare, să vezi! 
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Sosi și bunicul cu antibioticele de la farmacie, nici prea 

devreme, dar nici foarte târziu. Împreună cu bunica, reușiră 

să-l doftoricească cu pastile pe copilul bolnav. Trei zile la 

rând trebuia să ia acele pastile, câte una la 6 ore, dimineața, 

la prânz, seara și noaptea. 

L-au așezat din nou pe Ionuț între perne, să doarmă.  

Se lăsă noaptea. Copilul adormi liniștit, nu se mai sufoca 

în somn. Bunica îl urmărea din vreme în vreme, să audă cum 

respiră. 

Se făcu dimineața. Ionuț încă dormea profund, dar parcă 

din ce în ce mai liniștit. Bunica se ruga întruna: Doamne, ai 

grijă de copilașul nostru, fă-l bine sănătos! Nu-l lăsa pe cel 

rău să ne chinuie copilul! 

 

Când se trezi a doua zi, Ionuț era deja vioi. Chiar o 

șterpeli pe-afară, la  soare. Bunica, văzându-l sculat din pat 

și alergând pe-afară, fugi după el, să-i dea căciuliță și fular, 

și-o bundicică mică de copil, să nu răcească mai tare. 

După încă o zi, Ionuț nu mai avea nimic, însă mama lui 

de la București era încă speriată de pățania recentă și nu 

contenea cu fel de fel de îndrumări privind grija față de 

copilul ei. 
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Cuibul 
 

În dimineața aceea, Ionuț dormise mai mult ca de 

obicei. Bunica îl lăsase să doarmă, cât încă era răcoare afară 

ca să iasă la joacă. Dar vremea era atât de frumoasă, cerul 

era albastru senin, iar după ce soarele se înălță pe cer mare și 

strălucitor, se făcu cât se poate de plăcut prin curte și pe 

cărarea spre uliță. 

Se părea că vremea frumoasă anume aștepta să se 

trezească  Ionuț, iar când se trezi, își frecă somnoros, cu 

mânuțele, ochișorii încă lipiți de somn. Făcu dintr-odată ochi 

mari și se bucură văzând pe geam afară splendoarea zilei 

senine. Mâncă în grabă ce-i pregătise bunica, apoi o tuli pe 

ușă. În zadar strigă bunica în urma lui, să-și ia hăinuța cea 

groasă pe el, copilul apăru pe cerdac doar în cămașă și fugi 

în livadă. 

Cum spuneam, cerul era superb, se auzea zumzetul 

albinelor zburând în văzduh, plecând și sosind din preajma 

stupilor îngrijiți de bunicul - vesele, pline de vioiciune. 

Soarele se înălța și mai mult pe cerul albastru, făcând ca în 

livadă și în grădină, mii de musculițe, albine și fluturi, să 

guste marea bucurie a miezului de vară. 

Livada avea multe soiuri de pomi, mere, pere, prune și 

vreo doi cireși. Nu erau cine știe ce mere de soi acolo. 

Merele se coceau aici, la munte, cam prin august, sau mai 

bine în septembrie. Acum, în iulie, de-abia erau prin pomi 

niște mere mici, cât o nucă, acre de tot, nefiind niciunul copt. 

În livada bunicilor, unii pomi erau așa de vechi, uscați pe 

jumătate, încât prinseseră mușchi verzi pe partea umbrită, pe 

unde umblau furnicile pe trunchiul plin de mușchi, ba și încă 

niște urechelnițe și gânganii urâte. Pentru Ionuț, toate erau 
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noi, toate îi aduceau mare interes. În unii pomi bătrâni, în 

scorburi, își făcuseră cuiburi niște păsări mici. 

Cum stătea și se uita la toate, cu ochii lui mari de copil, 

Ionuț îl zări la un moment dat pe Motocel, răsărit de undeva, 

în livadă, stând pitulat lângă un pom scorburos și uitându-se 

cu încordare undeva nu prea sus, acolo unde era un cuib într-

o scorbură. Ce făcea acolo pisoiul? Se pitula una cu 

pământul, privind atent  în sus. Deodată, când păsărica 

trebuia să zboare afară din cuib, el făcu un salt în sus și 

prinse în gură păsărica! 

Ionuț, în prima clipă, parcă înlemnise, neștiind ce să 

facă. Dar Motocel, cu pasărea în gură, fugi tacticos spre casă, 

să se laude bunicii cu isprava lui. Nu-i făcu  nimic rău 

păsării, doar o ținea strâns în gură, iar păsărea se zbătea. 

Bunica, văzându-l  intrând în casă cu așa vânat, îl certă, chiar 

aspru: 

- Dintr-ăștia-mi ești? Mănânci păsări din scorburi? 

Las’ că te aranjez eu! 

La care, pisoiul, certat, dădu drumul la păsărica din 

gură, care găsi drumul prin ușă, prin tindă și zbură, încă 

speriată, departe, în livadă, așezându-se pe o creangă, de 

unde tipa ascuțit. Avusese noroc, nu ca multe alte păsări 

prigonite de pisici. 

Știind că în copacul acela este un cuib, Ionuț, ros de 

curiozitate, se duse pe furiș, să nu-l vadă bunica, ca să 

cerceteze cum arată un cuib de pasăre. Se urcă un pic pe 

trunchiul pomului, până ajunse cu ochii și nasul în dreptul 

scorburii și privi înăuntrul ei. Da, într-adevăr, acolo era un 

cuib. Ce interesant, un cuib mic, cât o palmă, căptușit gingaș 

cu fire de iarbă și pene. În mijlocul cuibului se vedeau vreo 

patru puișori micuți,  golași, doar cu un puf auriu pe ei, cu 

ciocuri galbene, mari, deschise cu lăcomie, crezând că venise 

mămica lor cu insecte. Întinse mâna spre cuib și luă unul din 
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acei pui, cu multă grijă, să nu-i facă vreun rău. După ce 

admiră și ceilalți pui, coborî din pom și se duse în casă. 

A doua zi, încă de dimineață, Ionuț se duse de-a 

dreptul spre cuib, să vadă ce mai fac puișorii cei golași. 

Surpriză – cuibul era gol! Oare ce se întâmplase? Unde 

plecaseră puii? Oare pasărea îi cărase în alt cuib, undeva 

mult mai sus, de frica lui Motocel sau a lui Ionuț? 

Copilul era cam trist de această întâmplare cu micuții 

pui. Își găsi altă îndeletnicire prin livadă. Soarele deja 

încălzea puternic, spre bucuria insectelor, mai ales a 

albinelor. În preajma tuturor stupilor era zarvă mare. Vuia 

văzduhul de mulțimea zburătoarelor mici. 

Deodată, Ionuț auzi glasul bunicului din spatele lui: 

- Roiesc albinele! Măi, copile, tu nu vezi că au roit 

albinele din stupul cel galben? De ce n-ai strigat să venim?! 

Era pentru prima dată când Ionuț vedea cum roiesc 

albinele. Ieșiseră multe-multe din stup, toate deodată și se 

avântară sus, în văzduh, învârtindu-se tot timpul, copleșind 

parcă cerul. 

Apoi se îndreptară spre un pom înfrunzit din livadă,   

așezându-se pe o ramură, toate, ca un ghem mare. 

Pentru bunic nu era de șagă. Roiul trebuia strâns 

repede, să nu se ridice și să fugă mai departe, cine știe unde, 

în pădure. Așa că strigă la bunica: 

- Hei, Ileano, roiesc albinele! Adu repede o găleată 

cu apă și roinița cu pămătuful! Adu repede! 

Însuși bunicul alergă în casă, căută masca lui de 

prisăcar, o puse pe cap, luă roinița și foșcăitoarea de fum, cu 

care să  strângă roiul de pe pom. Pregăti roinița, o unse în 

interior cu miere, să fie mai ispititoare pentru albinele din 

roi. Pregăti capacul, legă roinița lungă de-o prăjină, apoi o 

urcă în vârful prăjinii până în dreptul roiului din pom. 

Încet-încet, albinele, ademenite de mirosul de miere 
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din roiniță, părăsiră ramura copacului și intrară cuminți 

înăuntru. Atunci bunicul coborî roinița cu albinele, puse 

capacul și duse roiul undeva la umbră mai mare. Vor sta 

acolo până se va însera, iar când va fi răcoare, bunicul va 

scutura albinele într-un stup nou, gol, deja pregătit. Astfel se 

naște o nouă familie de albine. 
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Cerul înstelat 
 

După o zi de vară caldă, chiar sufocantă, sosi înserarea 

răcoroasă, plină de spirite misterioase, când se porniră să 

orăcăiască toate vietățile din bahna de lângă cișmea și din 

pârâul din vale. Se întunecase. Una câte una, răsăriră câteva 

stele pe cer, apoi cerul se umplu de mii și mii de stele, ca o 

pulbere strălucitoare pe înaltul bolții cerești. 

Pe Ionuț încă nu-l prinsese somnul și ieși pe cerdac, să-

l caute pe Motocel. Fu uimit de strălucirea captivantă a 

cerului senin, cu vagi urme de zori pe la apus. Seara, încă era 

cald și atât de plăcut! Veni și Motocel din grădină și se 

gudură la picioarele sale. Îl luă în brațe, ieși cu el în curte, 

apoi înspre uliță, să vadă pe deplin splendorile cerului 

împodobit cu puzderie de stele de toate mărimile. Clipi din 

ochi, când văzu o stea mare căzând din cer, luminând 

puternic, o clipă, apoi stingându-se. 

Cât stătuse el așa admirând feeriile cerului, auzi în 

noapte un zgomot de lemne la poartă. Se duse să vadă ce e 

acolo. Când colo, sosise bunicul din pădure, pe întuneric, 

ducând pe spinare doi răzlogi lungi de molid, care-i trebuiau 

la un gard; seara e mai ușor de cărat sarcini de lemne în 

spinare, decât ziua, în plin soare. Bunicul trânti răzlogii 

dincolo de gardul de la poartă, deschise și închise poarta, 

ridică răzlogii și-i târî în jurul gardului de la livadă, tocmai 

aproape de șura de lângă grajd.  

De bună seamă, îl zări pe Ionuț cu Motocel în brațe 

așteptându-l pe cărarea dinspre toloacă
2
. Se miră ce caută 

băiatul noaptea afară. Copilul se ținu după el până la grajd, 

                                                           
2
 toloacă = izlaz, loc de păşune 
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apoi, văzând că bunicul nu mai are vreo altă treabă pe-afară, 

îi zise : 

- Bunicule, nu stai cu mine să-mi povestești despre 

stelele de pe cer? 

- Hm, hm! făcu bunicul. Îți povestesc, copil drag. Dar 

stai un pic să mă duc în casă să-ți aduc o bundicică, să nu 

răcești, că se făcu cam răcoare afară. 

- Nu, bunicule! Nu-i nevoie, nu răcesc! 

- S-o crezi tu că mă iau după tine! dacă răcești, iar n-o 

să știm cu ce să te doftoricim. 

Chiar așa făcu bunicul, intră în casă, îi ceru bunicii o 

haină caldă pentru copil, apoi ieși din nou afară. Îl găsi pe 

Ionuț așteptându-l pe cerdac și-l luă cu el pe un dâmb de 

lângă casă, de unde se vedea ca-n palmă tot cerul cu 

miliardele sale podoabe strălucitoare. 

- Ce minunăție! Câte mii și mii de stele pe cer! căzu 

Ionuț în extaz, cuprins de entuziasm, de priveliștea nopții 

tainice. Bunicule, eu pot să ajung acolo sus, la stele, să mă 

joc cu ele? 

- Nu, copile, nu poți ajunge acolo, este prea sus de tot. 

Uite, vezi, acolo în înaltul cerului, sunt câteva stele 

ghemotoc. Acolo îi zice „Cloșca cu pui de aur”. Chiar par 

stele  ca de aur… 

- Ce frumos licăresc steluțele. Și ce multe sunt, multe-

multe, în toate părțile, oriunde te-ai uita! 

- Da, sunt multe, milioane, miliarde, cât nisip e pe 

malul mării. Vezi brâul cel mare și lung, ca o cărare prăfuită 

cu pulbere de aur, trecând pe mijlocul cerului? 

- Da, văd. Ce-i acolo bunicule? 

- Este „Calea Laptelui”, așa pare, ca o cărare de lapte. 

Îi mai zice și „drumul robilor”… 

- Da’, uite acolo trei stele mari una după alta… 

- Unde, unde? A, da… acele stele se cheamă „cosași”, 
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de parcă ar fi trei cosași care merg unul după altul… 

- Ce frumos lucesc… De ce lucesc stelele așa de 

frumos? 

- De ce? Cred că din cauza văzduhului. Vântul suflă 

aerul, și de aceea stelele par a clipi. 

- Vai! M-am speriat! Uite a căzut o stea mare, ca o 

flacără! Dacă pică pe noi? 

- Nu-ți fie frică. Acelea nu-s stele, sunt doar niște 

pietre care vin din cer și se aprind când se izbesc de 

văzduhul de deasupra noastră. Le zice meteoriți. Hai să-ți 

mai arăt ceva: uite, tocmai deasupra noastră, niște stele mari, 

câte patru, și încă două mai sus de ele. Vezi cum seamănă 

acele stele cu niște căruțe, patru stele ca patru roți și încă 

două stele, care e proțapul, de care trag caii căruța. De-aia 

acele stele se cheamă „Carul Mare” și „Carul mic”. 

- Îmi place mult cerul înstelat! Ce frumos este totul! 

- Da, și uite, chiar sus de tot, mai sus de „Carul mic”, 

este o stea mare strălucitoare… 

- Care, care, bunicule? 

- Uite în dreptul degetului meu, unde arăt eu, vezi? 

- Aha, văd… ce frumoasă e… 

- Se cheamă „Steaua polară”. Acolo este Polul Nord. 

Steaua Polară stă nemișcată toată noaptea în același loc, pe 

când toate  celelalte stele se rotesc în jurul ei pe bolta 

cerului! 

- De unde știi toate astea, bunicuțule? 

- Ei, eu îs om bătrân, am citit multe, am auzit multe… 

- Aș vrea și eu să ajung la cer! Pot să urc acolo? 

- Nu poți acum. Decât atunci când vine Doamne-

Doamne, cu îngerii Lui, care vor umple cerul, și atunci o să 

ne ia pe noi la cer, pe cei credincioși, și pe copiii cuminți. Să 

vezi ce bucurie mare o să fie când vom zbura de la o stea la 

alta, așa cum zboară îngerii! 
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- Da, bunicule? O să fiu cuminte și eu, de mâine, să mă 

ia și pe mine acolo în cer… 

- Da, puiul meu, te ia sigur dacă ești cuminte și dacă-i 

asculți pe părinți și pe bunici. Acum hai să mergem în casă, 

n-am mâncat nimic când am venit din pădure. Mănânci și tu 

cu mine? 

- Da, bunicule! Vreau și eu o cană de lapte călduț, cu o 

lingură de miere. 
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CCooppiiiiii  ddiinn  vveecciinnii  
 

Toate erau bune, numai că Ionuț nu mai avea stare. 

Se jucase cu tot ce se putea juca pe lângă casă, și cu 

motănelul, și cu puișorii de găină, și cu vițelușul, dar 

resimțea mult lipsa unui copil - tovarăș de joacă. 

De aceea, când nu găsea nimic de făcut în jurul 

gospodăriei bunicilor, ieșea până pe uliță și stătea acolo 

așezat pe gardul dinspre toloacă, uitându-se lung la vale, 

acolo unde, sub un smoc de pădurice, se alfa o casă cu multe 

șoproane și grajduri. 

Îl captiva mult de tot ceea ce vedea în vale, și casele 

de lemn cu geamuri mai noi sau mai vechi, multe grajduri și 

cotețe, câinii în cuștile din preajma caselor, apoi livezi de 

prune, cireșe, mere, pere. De asemenea, admira ogoarele 

semănate cu cartofi, unde pe margini erau semănate fire de 

bob, ori păstăi cocoțate pe araci. Vedea cum gospodinele 

intră în grădină să plivească straturi, ori să culeagă câte ceva 

pentru borșul de prânz: fire de ceapă verde, morcovi din cei 

mici, frunze de salată sau sfeclă. 

Dar nu asta urmărea el în mod deosebit, ci căuta să 

vadă dacă în acele multe gospodării nu se zăresc niscaiva 

copii de joacă. Inima chiar îi tresari, când, sub toloaca unde 

stătea și privea, era o gospodărie în care descoperi trei copii. 

Poate erau mai mulți, dar atâția văzu el umblând în jurul 

casei. Ceea ce-l miră era că acei copii nu se jucau, cum ar fi 

fost firesc, ci, se vedea că erau trimiși de părinți încolo-

încoace, să îndeplinească multe treburi. Se părea că acei 

copii nu aveau odihnă. 

Și cum stătea Ionuț acolo sus pe toloacă, ca o pupăză, 

singuratic, nemișcat, fu zărit de copiii din vale, care se uitau, 
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de la o vreme lung spre el. La un moment dat o fetiță care 

părea copilul cel mare, strigă la el, făcând semn cu mâna: 

- Vino la vale, la noi! De ce stai acolo singur? 

Fără să-și dea seama, cumva foarte firesc, pașii lui 

Ionuț începură să alunece la vale, încetul cu încetul, tot mai 

aproape de casa celor trei copii. Se opri la câțiva pași de 

gardul de deasupra casei vecinilor. Tocmai atunci se porni să 

latre furios un „Grivei” foarte gălăgios, schelălăind cu furie. 

Ionuț era cât pe ce s-o ia la goană înapoi la deal, de 

teama câinelui, dar fetița din vecini liniști câinele: 

- Potolește-te, Hector! Ce te-a apucat lătratul tocmai 

acum? 

            La glasul fetiței, potaia din ogradă se potoli. Apoi ea 

îi zise lui Ionuț:  

- Intră în ogradă, nu-ți mai face Hector nimic. E legat. 

Cum era și firesc, copiii își deschiseră inima, de parcă 

se cunoșteau de când e lumea, și începură să vorbească de 

toate. 

- Mai întâi spune-ne cum te cheamă? întrebă fetița. 

- Ionuț… 

- A, Ionuț! Frumos nume! Mi-e îmi zice Anuța, iar 

frățiorii mei se numesc Mihăiță, ăsta mai mare, și Vlăduț, 

ăsta mai mic. 

Și copiii vecinilor se bucurară de apariția unui nou 

copil pe dealul lor. Așa că, deja trecuseră să-i povestească tot 

ce știau mai grozav, câte și mai câte jocuri deosebite știau 

fiecare, și ce treburi fascinante se aflau în preajma casei, dar 

și în livezile lor. S-au împrietenit pe loc. 

Doar că,  din cerdac, se auzi vocea stăpânei casei: 

- Hei, Anuța și Mihăiță, ce faceți? Duceți-vă repede 

în grădină și aduceți niște frunze de sfeclă pentru găini și pui, 

că altfel nu mai vedeți ouă la prânz. 

Cu ceva părere de rău, copiii plecară imediat să facă 
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treaba la care le-a pus mama lor. Neavând ce face, Ionuț se 

duse și el în urma lor. Dar și așa, deși culegeau frunze de 

sfeclă, era plăcut să stea la povești cu copiii din vecini. 
 

Sus, pe deal, bunicii lui Ionuț erau tare îngrijorați, 

neștiind unde era copilul. Plecase de-acasă fără să le zică o 

vorbă. Unde plecase? 

Se porniră să-l caute peste tot, în jurul casei și în 

toloacă. Nu-l găsiră. Bunicul se duse iarăși în toloacă, să se 

uite mai bine. Căutând cu privirea peste tot, parcă i se păru 

că vede pe ogorul vecinilor din vale un copil cu căpșorul 

care semăna a fi al lui Ionuț. Atunci strigă în vale: 

- Hei, voi din vale, nu e copilul nostru cu voi, acolo? 

- E aici, răspunse Anuța. Se joacă cu noi. Mai lăsați-l 

aici. 

- Nu! Acum repede să vină acasă, că a intrat bunica 

la griji. Vino repede acasă! 

De voie, de nevoie, copilul urcă încet spre casă, nu 

prea bucuros, cu ochii mereu la vale. Când ajunse la bunicul 

său, acesta îl luă de-o mânuță și-l dojeni, dar nu prea tare. 

- Să vezi ce supărată e bunica! De ce n-ai spus când 

ai plecat de-acasă? Știi ce griji am avut? unde-ai dispărut? 

În sfârșit, ajunși acasă, bunica se repezi să-și 

îmbrățișeze nepotul cel pierdut și regăsit. Apoi, după ce îl 

dojeni totuși un pic, avu grijă să-și îmbuneze odrasla 

făgăduindu-i niște dulceață de fragi. 

Bunicul era deja preocupat cu un nou roi, că tocmai 

roise un stup cât timp bunicii îl căutau pe Ionuț cel dispărut 

de-acasă. Strânse cu mare grijă roiul din pom, îl aranjă într-

un stup nou, apoi dădu vestea cea mare bunicii și, mai ales, 

nepotului: 

- Mâine vom scoate mierea de la stupii noștri de 

albine! 
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Mierea 
 

Ionuț se culcă foarte liniștit în seara aceea, cu gândul și 

cu speranța grozavei zile de mâine, când bunicul va fi 

magicianul, va scoate bunătatea de miere din stupii aceia 

cenușii sau albi. Adormi adânc, cu vise dulci despre miere, 

în sufletul lui de copil. 

Se trezi cam prea de dimineață pentru el, curios să 

vadă dacă bunicul se apucase de treaba cea mai însemnată a 

zilei, aceea de a fura năbădăioaselor albine mierea cea bună. 

De când  sosise la bunici, i se mai dăduse, când și când, câte 

o lingură de miere, din cea veche, zaharisită, dar acum el 

aștepta să se îndulcească cât îi poftea sufletul din mierea cea 

proaspătă, înmiresmată de parfumul florilor de câmp. 

Bunicul, încă de dimineață, pe răcoare, începuse 

unele pregătiri. Treburile din grajd le lăsă doar asupra 

bunicii, iar el se spălă pe față și pe mâini cu apă înmiresmată 

cu flori, își pieptănă pe spate părul său lung, alb și mătăsos, 

îmbrăcă o cămașă de in, albă, curată, își stropi mâinile și 

hainele cu sirop parfumat de plante, se închină la Cel de Sus, 

apoi începu treaba lui meticuloasă. Și bunica era pregătită de 

fapte mari, spălă toate vasele, bidoanele, sitele, cârpele, ca să 

fie toate gata, curate și parfumate. 

În cele din urmă, după ce Ionuț obosi de tot așteptând  

momentul când mierea va curge în butoiul de la centrifuga 

de scos mierea din faguri, bunicul își puse masca pe figură și 

se duse la primul stup, cel din capăt. Deschise stupul, dădu 

podișca de scânduri la o parte, suflă cu foșcăitoarea de fum 

de iască câteva rafale peste albinele încă amorțite de somn, și 

începu să scoată rame grele de faguri de miere, măturând în 

stup albinele așezate ciorchine pe faguri, neconvinse să 
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cedeze așa de ușor bunăstarea lor din stup. Era agonisită cu 

atâta trudă, era munca lor de milioane de zboruri de-a lungul 

verii. Ramele furate de la albine, le aducea repede în casă, le 

ascundea într-o roiniță, să nu le simtă toate albinele din 

afară. 

Așa, rând pe rând, stupii au fost prădați de munca 

harnicelor albine, care vâjâiau nervoase prin curte și pe la 

cerdac. Dar bunicul știa felul lor de a fi și nu se sinchisea 

prea tare de ele. Doar când vreo albină nervoasă din cale-

afară îl înțepa, se oprea, scotea tacticos acul din piele, și-și 

continua munca lui migăloasă. 

Iată, câteva roinițe deja se umpluseră de rame cu 

faguri aurii, încărcate cu miere. Atunci, bunicul închise ușile 

și geamurile de la odaia cea mare unde scotea mierea, își 

suflecă mânicile cămășii, luă un cuțit lat ca o daltă și începu 

să des-căpăcească fagurii de ceara care astupa mierea din 

celule. Ionuț intră și el în odaia unde bunicul scotea mierea, 

deși nimeni nu-l chemă, ros de-o mare curiozitate, numai 

ochi la tot ce se întâmpla. 

Bunicul pregătea câte patru rame deodată, le punea 

cu grijă în centrifugă, câte o ramă pe fiecare latură, apoi 

începea să învârtă de-o manivelă, încât centrifuga, rotindu-

se, făcea ca mierea proaspătă să curgă din celule pe pereții 

centrifugii, de unde, printr-un orificiu cât un dop, se vărsa 

într-un vas mare pus sub centrifugă. Mai apoi, bunicul oprea 

centrifuga, lua ramele, le întorcea pe partea cealaltă și relua 

învârtitul manivelei de la centrifugă. Când ramele se ușurau 

de povara mierii, bunicul le punea în cutii, cu gândul să le 

ducă înapoi în stup, dar goale. Acest fapt nu prea era pe 

placul albinelor, care bâzâiau furioase peste tot. 

Stând așa multă vreme și admirând cum bunicul 

învârte ramele în centrifugă, Ionuț se gândi că și el ar fi în 

stare să învârtă manivela de la centrifugă. Bunicul se 
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înduplecă de curiozitatea copilului și-i făcu pe plac, lăsându-

l să învârtă de manivelă. Mai încet la început, dar mai repede 

după aceea, chiar reuși, ramele se roteau de zor, mierea 

curgea din faguri în centrifugă, apoi în vasele de sub 

centrifugă. Dar obosi cam după câteva rame, așa că-l lăsă din 

nou pe bunicul la continuarea muncii începute. 

Când vasul de sub centrifugă se umplea de miere, 

venea bunica să schimbe vasul, iar mierea din vasul plin o 

turna, cu polonicul, în niște butoiașe pregătite pentru recolta 

de miere. Trebuia ca mierea proaspătă să se așeze, fărâmele 

de ceară, mai ușoare fiind, să se ridice la suprafață în 

butoiașe, apoi să fie strânse de la suprafață cu un linguroi 

mare.  

Deși plăcută și îndelung așteptată, era destul de grea 

munca asta de scos mierea de la atâția stupi. De-abia spre 

după amiază, toată treaba era isprăvită. E drept, au mai 

rămas vreo patru stupi cu mierea neluată, dar asta o va face 

bunicul în altă zi. 

Au scos în tindă centrifuga, au spălat-o cu mare grijă 

și-au pus-o la uscat. Au pus prosoape albe peste mierea 

strânsă, lăsând-o să se limpezească până a doua zi. 

Toată munca n-a fost lipsită și de un mic necaz. N-au 

fost atenți bunicii când s-a umplut cam neașteptat de repede 

vasul de sub centrifugă, iar mierea s-a revărsat din vas, 

luând-o pe podea. Întâmplare neplăcută, să curgă mierea pe 

podea! Bunicul o strigă pe bunică să vină repede în ajutor, s-

aducă cârpe și lighean, să curețe mierea de pe jos. 

- Și ce facem cu mierea asta revărsată pe jos?  

- Cum ce să facem? Strângem în lighean, apoi punem 

ceva apă peste miere și punem ligheanul undeva la umbră, în 

livadă. Se descurcă albinele să recupereze mierea, rosti 

bunicul nu prea fericit. 

În sfârșit, trecură și de această întâmplare, terminară 
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treburile cu scoaterea mierii, rânduiră cât mai bine toate 

lucrurile și-i mulțumiră Domnului pentru recolta frumoasă 

de miere. 

Ionuț aștepta înfrigurat. Răbdarea lui, să guste din 

mierea cea nouă, se cam terminase demult. 

Într-un târziu, cu treaba isprăvită, se îndurară să-i 

pună lui Ionuț miere într-o farfuriuță, cam mică. Copilului i 

se păru că i s-a pus cam puțin, mai să-i dea lacrimile. Și cât 

așteptase el mai toată ziua... Acum i se dădură doar câteva 

linguri de miere, cam prea puțin. Îi puseseră alături de 

farfuriuța cu miere și o cană cu apă. Bunica avusese grija să-i 

spună să mănânce încet, câte puțin și să bea apă cât mai des. 

Grozavă miere, dulce și aromată! Ionuț termină cam 

repede, cu lăcomie, tot ce i se puse în farfurie, dar încă se 

mai uita dacă nu-i mai aduc ceva. Însă, deodată, simți că nu 

mai poate, că parcă-i vine cu leșin. Bunica înțelese repede ce 

este, nu stătu mult pe gânduri, știa ce-i de făcut dacă 

mănânci miere prea multă. Îi drese repede o cană cu lapte 

căldicel și-i dădu să bea degrabă. De la lăpticul cald, copilul 

își reveni, îi trecu amețeala și redeveni vesel. 

- Să ții minte, să nu mănânci prea multă miere de-

odată, cu lăcomie, că ți se face rău! îl admonestă bunicul pe 

copil, ca să se învețe să asculte de cei în vârstă, care au pățit 

multe la viața lor. 

Ori din întâmplare, ori presimțiseră ceva, că apărură 

chiar atunci, în casă, niște vecini. Bunicii, darnici, nu s-au 

ascuns că au luat mierea în ziua aceea, așa că au adus mai 

multe farfurii mici cu miere, cu lingurițe și căni cu apă, 

îmbiind vecinii să deguste din mierea cea nouă. 

În timp ce vecinii se îndulceau cu mierea cea bună, 

Ionuț nu mai avea stare și ieși pe gardul de la toloacă, să 

vadă lumea cea largă din sat. Mare îi fu mirarea, când văzu 

pe uliță cei trei copii de la casa vecină din vale. 



Bucovina – plai de basm și dor 
 

 37 

- Hei, copii! Unde mergeți? strigă Ionuț. 

- Veneam și noi din pădure, am fost la cules fragi. 

- Fragi? Ia să vad, ați cules ceva? 

- Da, am găsit! Ia și tu o mânuță de fragi! 

- Nu pot. Azi am mâncat multă miere dulce, de mi-a 

venit rău. A scos bunicul miere de albine din stupi! se laudă 

Ionuț, cu inima largă. 

Bunicul, din ogradă, auzi discuția dintre copii. Ieși pe 

cărarea dinspre toloacă și chemă toți copiii vecinilor în casă. 

Bunica le pusese și lor câte o farfuriuță cu miere, din cea 

bună și parfumată. 

Dar nici nu terminară bine copiii de mâncat miere, că 

se auzi țipăt în casă: o albină, care nu se știe cum se 

strecurase în odaie, intră pe mâneca lui Ionuț și urca bâzâind 

prin interiorul cămășii înspre gât. Bunica se lămuri repede 

care-i treaba, scoase cămașa de pe copil, scotoci după albina, 

vrând s-o scoată afară din casă. Dar albina zbură din cămașă 

și se înfipse drept în obrazul bunicii, mușcând-o. Bunica mai 

pățise din astea, suportă cu răbdare înțepătura, deși obrazul 

începuse să i se înroșească și să se umfle. Puse o cârpă cu 

apă rece pe obraz și umflătura îi mai trecu. Să fie numai ăsta 

necazul! 

Când să plece copiii vecinilor, bunicul le pregăti un 

borcănel cu miere, să ducă la ei acasă. Era darnic bunicul. 
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Cu bunica la fragi 
 

Într-o zi de miercuri, pe înserate, bunica îi dădu o veste 

grozavă lui Ionuț: a doua zi vor pleca amândoi la fragi. 

Vestea îl entuziasmă din cale-afară pe copil, care, seara, nici 

nu putea adormi devreme, tot închipuindu-și cum e să 

meargă la cules fragi. După ceva chin, bunica îl adormi, 

încât a doua zi dimineața  dormea dus, nici vorbă să se 

trezească. 

Totuși, bunica trebui să-l trezească mai devreme decât 

în alte zile, că trebuia să plece cât mai de dimineață în 

pădure, până să se încingă căldura zilei-n amiaza mare. Îl 

trezi cumva, copilul se ridică din pat mai de voie, mai de 

nevoie, și, în sfârșit, se frecă cu mânuțele pe ochi, apoi 

deschise ochii de-a binelea. Își aduse aminte de promisiunea 

bunicii că era zi de mers la fragi. Se înduplecă fără mofturi 

să fie spălat pe ochi, mânuțe, urechi, apoi să se-închine la 

Doamne-Doamne, la un loc cu bunica. După aceea îmbrăcă 

niște blugi mai măricei, ca de pădure, și niște ghetuțe ca de 

mers la pădure. Bunica îi așeză pe masă să mănânce ceva dis 

de dimineața, să nu plece flămând. 

Dar bunica mai avea de făcut unele treburi pe lângă 

casă, să hrănească găinile, să adape văcuțele, să pună niște 

mălai și coji de cartof la viței și mieluți. În sfârșit, dădu 

vestea cea bună - pot pleca. 

- Hai, Ionuț, puiul meu, ești gata? Plecăm chiar acum! 

Porniră la drum. Ionuț sălta vesel ba în față, ba în urma 

bunicii, sărind sprinten cele două pârleazuri, până ieșiră pe 

uliță. Aici, pe uliță, întâlniră o băbuță care cobora la vale, în 

sat, să ajungă la cooperativă. 

- Buna dimineața, tanti Ioana, unde te-ai pornit așa de 
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dimineață, la vale? întrebă bunica. 

- Buna dimineața, Ileană! Iaca trebuie să cobor până la 

vale, la cooperativă: nu mai este nimic în casă, nici 

chibrituri, nici făină, nici ulei. Și-apoi trebuie să mai iau 

niște sare și foi de dafin. Da’ acesta-i nepoțelu’ tău, așa mic? 

- Da, e-al meu, de la băiat! Anul ăsta stă cu noi, până 

în toamna… 

- Drăgălaș copil. Da’ îi cuminte? 

- Da, este. Ei, așa cuminți cum îs copiii. Da’ mă- 

înțeleg cu el. 

- Da’ unde ați plecat așa de dimineața?  

- Păi, unde să mergem și noi? Prin pădure, la fragi. 

- Umblați sănătoși! 

- Să fii și mata sănătoasă! 

 

Au pornit mai departe. Pe Ionuț îl rodea un gând: 

- Bunică, de ce femeia aia bătrână nu și-a făcut casă 

mai la vale, să nu umble așa de greu pe munții ăștia? 

- Ei, ce știi tu micuțele! Așa s-a trăit mai demult, pe 

coamele munților. Iar acum, la bătrânețe, nu te-înduri  să-ți 

lași căsuța în care ai trăit toată tinerețea, toată viața, și să te 

muți la vale, unde e multă lume, înghesuială... Așa suntem 

noi, oamenii de pe munte, vrem să trăim cât mai liberi, în 

liniște, până la adânci bătrâneți! 

 

Intrară în pădure. Nici nu făcură vreo cinzeci de pași, 

că și văzură un căprior într-un luminiș. Ionuț, extaziat de 

priveliștea apărută pe neașteptate, dădu glas tare: 

- Bunica, vezi ce blană roșcată și lucioasă are? Și ce 

cornițe! 

- Da, puiule, Dumnezeu a făcut creaturile Sale să fie 

minunate, să te bucuri când le vezi în pădure. Să fie lumea 

cât mai frumoasă, să vină copiii cu drag s-o vadă! 
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Căpriorul dispăru în desiș. Dar ceva foșni printre tufe. 

A, nu fusese decât o pasăre, un sturz. Pasărea vioaie, pestriță, 

se topi și ea repede în tufăriș.  

Mai încolo, copilul se aplecă și luă în mână ceva de 

jos.  

- Ce e asta, bunica? 

- E un melc. Vezi ce căsuță are pe spate? Când se 

sperie, se ascunde în cochilie, adică în căsuța asta, împreună 

cu căpșorul și cornițele pe vârful cărora sunt ochii lui. Ia 

atinge cu degetele ochișorii lui. 

Ionuț așa făcu. Melcul își feri capul cu ochișorii în 

cochilia lui, încât i se vedea doar puțin din piciorul cărnos. 

- Ia așteaptă, dacă îl lași în pace o vreme, să vezi cum 

își scoate iar căpșorul și ochii din cochilie. Îi vezi? 

- Da, bunica! Ce grozav e! 

- Dar lasă melcul jos, poate are copilași undeva, care-l 

așteaptă și pe care trebuie să-i hrănească. Nu-l lua cu tine! 

- Dar ce mănâncă melcul ăsta? 

- Ei, are destule. Mănâncă iarbă, frunze... 

Bunica îl dojeni un pic pe Ionuț, care, de atâta umblat 

după melci și buruieni de tot felul, își murdărise pantalonașii. 

Se apucă ea să-i scuture de pământ și de cetină. Plecară mai 

departe. 

Afundându-se în pădurea tot mai adâncă și mai 

întunecată, un tropăit zgomotos le atrase atenția. Chiar și 

bunica se înfioră uitându-se într-acolo. 

- Ce-s animalele alea? îndrăzni Ionuț s-o întrebe, cam 

în șoaptă. 

- Sssst! E scroafa mistreț, cu patru pui! Fă liniște. A, 

uite, s-au topit în vale. Nu stau mult la vedere, să nu le vadă 

vânătorul. 

- Dacă veneau la noi, să ne pape? se smiorcăi copilul. 

- Stai liniștit. Nu ne papă. Nu vezi c-au fugit? De om 
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se sperie orice dihanie! 

Au mai mers, cât au mers, până când Ionuț începu să se 

smiorcăie.  

- Ce-i, puiul meu? 

- Mi-e foame… Mă dor și picioarele. 

Bunica dezlegă basmaua de pe căldare, scoase de-

acolo niște biscuiți și-i dădu copilului. 

- Ia și mănâncă biscuiții ăștia. Mai încolo găsim noi 

niște apă rece de izvor. Ce-i și cu copiii ăștia, de cum se văd 

în pădure, îi și apucă foamea. Aerul ăsta sănătos de munte… 

 

Au mai mers, ce-au mai mers, și-au ajuns la parchetul 

tăiat din pădure unde erau fragi. S-au pus pe cules. Era o 

bogăție de fragi, mari, roși, o bunătate. Bunica culegea câte o 

cană, pe când Ionuț câte o mână; el mai mult mânca. Aveau 

frăguțele un gust minunat. Dar îi spuse bunica să nu 

mănânce prea mulți fragi, să nu-i fie rău. 

Cam spre prânz, bunica își aduse aminte că acasă o 

așteaptă vițelul de adăpat, dar și cloșca cu pui. Așa că lăsară 

fragii, să plece degrabă acasă. Mai turnară o cană de fragi, 

mari și gustoși, în găletușa care se umplu, apoi porniră spre 

casă. Aici, în mare grabă, bunica hrăni toate animalele. Făcu 

repede  mămăliguță, strânse în odaia cealaltă, cu polonicul, 

smântâna de pe laptele din lighean, pus azi dimineața. Turnă 

o parte din smântână într-o strachină adâncă, puse în ea o 

parte din fragii aduși, le bătu bine de tot cu o lingură mare de 

lemn, până ieși o bunătate de smântână cu fragi, care este o 

minunăție să mănânci cu mămăliguță caldă. 

 

Motocel, pisoiul, stătuse toată ziua singur pe cerdac, 

așteptându-l pe Ionuț, cu disperare. De cum îl văzu sosit 

acasă, se și duse drept la el, să fie luat în brațe, ceea ce nu era 

pe placul bunicii. Trebuia să se spele iarăși pe mâini, dacă 
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luase pisoiul în brațe. În sfârșit, după ce mâncară cu poftă, 

copilul adormi buștean, de atâta trudă în pădure. Când se 

trezi, pisoiul dormea lipit de pieptul lui. Motocel era în stare 

să doarmă toată ziua, deși el dormise deja pe prispă, la soare, 

tot timpul cât Ionuț și bunica erau plecați după fragi. 

După ce se trezi, Ionuț, văzând că până seara mai era 

mult, ieși pe toloacă, să vadă ce se mai întâmplă. Un domn 

cu geantă diplomat urca dealul gâfâind. Era fiul bătrânei cu 

care se întâlniseră de dimineață, când plecau la fragi. Venea 

omul în concediu, la mama lui. Se dezvățase de viața la 

munte, el trăia la oraș, în Bacău. Om bun, scoase din buzunar 

două bomboane, dulci de tot. Ionuț le luă cu sfială; după 

atâta miere, nu-i mai trebuiau bomboane dulci. Dar copiii 

sunt copii… 
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Furtună cu fulgere și tunete 

 

Era o altă zi de vară, splendidă, caldă, senină, 

netulburată de nori sau pale de vânt. Ionuț pierdu ziua cu 

nimicuri, ba jucându-se cu Motocel, pisoiul, ba umblând în 

urma bunicii să vadă cum face ea treabă prin grajd. L-a mai 

luat bunica s-o ajute la plivit niște straturi de ceapă și 

morcovi. Nu prea era voia băiatului să facă treabă, dar 

bunica s-a jelit că o dor genunchii și spatele, de reumatism. 

Și-atunci, fiind băiat de suflet, cuminte și milos, începuse și 

el să plivească câte o buruiană de prin straturi. Dar era o altă 

muncă ce-i plăcea mai mult: se ducea în casă, aducea câte o 

găletușă cu apă, lua o căniță mică și turna apa la rădăcina 

fiecărei plante de răsad de varză, din stratul răsădit mai 

târziu. Într-adevăr, munca asta era de el. 

Cam așa trecu ziua, ba cu ceva muncă, ba cu joacă, 

ba cu plimbări dese pe uliță, apoi iar în casă.  

Cerul era albastru ca o bijuterie prețioasă. Dar asta 

cam până spre după amiază, căci din spatele munților, 

dinspre miazănoapte și apus, răsăriră, rând pe rând, mici 

norișori rotunzi, care se înmulțiră cam repede, împânzind 

cerul. Veneau și mai mulți nori, mai mari, mai întunecați. Și, 

foarte repede, tot cerul se întunecă, se făcu numai bucle 

întunecate, năpădit de valuri-valuri de nori, împinși unii de 

către cei din spate, ce se tot revărsau spre cerul încă senin. 

Un tunet înfundat, îndepărtat, se auzi în surdină dinspre 

miazănoapte. De asemenea, o lumină scânteietoare brăzdă 

peste norii negri adunați în partea dinspre Tomnatic, muntele 

de la apus. 

Dintr-o dată, vântul prinse putere și începu să clatine 

nervos crengile pomilor din livadă. Albinele soseau de zor de 
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pe câmp, care cum puteau, să-și caute adăpost în stupii 

bunicului din grădină. 

Fulgerele și tunetele se întețiră, iar din clipă în clipă 

nori întunecați năvăleau vertiginos dinspre miazănoapte, 

trecând ca duhuri prevestitoare de rele pe deasupra casei și-a 

satului. La răsărit încă se mai vedeau vagi lumini de cer 

liniștit, dar asta pentru puțină vreme. Un fulger sfâșie cerul 

undeva pe aproape și, instantaneu, sosi și-o bubuitură 

năprasnică. Bunica tocmai închidea de zor ușile de la grajd și 

întră panicată în casă: 

- Doamne, apără-ne de fulgere! Dar unde o fi omul 

meu, că nu intră în casă?! 

- Bunica, mi-e frică! scânci Ionuț, stând ghemuit pe 

pernă, în pat, speriat de-a binelea de cele ce se întâmplau 

afară. 

- Unde stă omul meu? Nu se mai satură de treabă! 

Ploaia se porni în rafale, ca niște perdele de apă aduse 

de vânt puternic. Încă un trăsnet lumină năprasnic, urmat în 

aceeași clipă de o bubuitură fantastică. Se porni un potop de 

rafale de ploaie. 

În sfârșit, când vijelia de afară cuprinse totul iar 

valuri puternice de ploaie și vânt zguduiau din rădăcini toți 

pomii, punând la grea încercare gardurile și acoperișurile 

casei, bunicul sosi liniștit în cerdac, de parcă nici n-ar fi fost 

urgia de pe lume afară. Intră în casă. Flaneaua cea groasă, 

sură, de lână țurcană și pălăria erau leoarcă de ploaie. 

- Mai, omule! De ce nu intri în casă când vezi ce-i 

afară, vrei să te lovească fulgerul? 

- Stai liniștită, femeie! De la vânt s-au răsturnat vreo 

doi prepeleci cu fân… nu puteam să le las așa căzuți pe jos! 

- Doamne! El se gândește mai mult la niște fân, decât 

la viața lui! Hapsân mai ești! Așteaptă să-ți aduc o cămașă 

uscată din odaia cealaltă!… 
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Așa furtună n-a mai fost demult. Fulgere, tunete, 

vuietul rafalelor de vânt și ploaie, de nu vedeai nici la doi 

pași, năvăliră peste casele de pe creasta muntelui, dar și peste 

satul din vale. Doar Cel de Sus mai avea milă de oameni și 

de locuitorii satului. Ploaie - ca la sfârșit de lume: fulgere, 

tunete, întuneric de groază. 

Ionuț, văzând așa prăpăd afară, mai să izbucnească în 

plâns la fiecare trăsnet cumplit, undeva, la câțiva pași de 

casă. Sau când un fulger mare aducea peste câteva clipe de 

așteptare un bubuit puternic, prelung, care cutremura 

pământul și casa. Cu greu îl linișteau bunicii: 

- Roagă-te la Doamne-Doamne, să treacă furtuna, să 

ne ocolească urgia trăsnetelor! 

După o jumătate de oră de furtună cumplită, urmată 

de  potop de rafale de ploaie care inundară toată ograda și 

cărările, cerul, parcă, începu să se lumineze dinspre apus iar 

fulgerele se mai răriră. Dar acum, la miazăzi era prăpăd: 

fulgere mari cât cerul, bubuituri, întuneric și neliniște. 

Ionuț mai stătea speriat în brațele bunicii, văzând 

cum bunica se roagă să treacă mai repede furtuna. Se ruga 

întruna, de cum începuseră trăsnetele. 

- Nu trebuie să deschidem ușa acum, să nu facem 

curent, zicea bunica. Închide ochii, căci lumina fulgerelor 

strică ochii. Și nici nu trebuie să vorbim tare. Doamne, 

potolește urgia! 

În cele din urmă, ascultând parcă ruga bunicii, 

furtuna se domoli. Doar un ultim fulger și un trăsnet cumplit, 

ca ultima salutare, răbufni undeva aproape. Apoi toate 

fulgerele și norii cei întunecați se mutară în satele din vale. 

Nu după mult timp, cerul se deschise și apăru soarele aplecat 

spre asfințit. 

Ploaia se opri. Șiroaiele de apă din ogradă se 

scurgeau la vale. Când se făcu liniște și soare, Ionuț cuteză 
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să iasă pe cerdac, să vadă urmările furtunii năprasnice. 

Încă mai luminau fulgerele în norii cei negri din 

depărtare, spre miazăzi. Dar tunetele soseau mai târziu, din 

depărtare. Soarele încă lumina în drumul său spre asfințit. 

Spre răsărit, peste rămășițele furtunii, apăru un uriaș 

curcubeu, cât jumătate de cer, cu o paletă splendidă de 

culori. Ionuț nu se îndură să nu-i cheme degrabă și pe bunici 

pe cerdac, să vadă curcubeul. 

 Da, curcubeul era de o măreție greu de descris. Ce 

minune!  

- Îți place curcubeul? îi zise bunicul lui Ionuț. E 

semn de la Domnul că n-o să mai fie potop niciodată în 

lume, așa cum a fost pe vremea lui Noe, cel din Biblie, când 

toți oamenii și toate pădurile și casele au fost acoperite de 

ape cât munții de înalți! 

Și, în timp ce Ionuț încă mai admira curcubeul, 

bunicul era atras de altă priveliște, neplăcută de data aceasta. 

În pârâul din vale, se auzeau mugete de ape. Acolo puhoiul 

de ape negre era mare. Iar alte mugete se auzeau pe țarina de 

dincolo de pârâu. O parte din deal s-a desprins și-a luat-o la 

vale, amestecând țărână cu multe ape galbene tulburi. Era o 

alunecare de teren foarte nedorită de țăranii de la munte. Se 

mai vedea o a doua alunecare de teren, undeva mai departe, 

pe țarină. În gospodăria bunicului nu se vedeau pagube mari, 

decât că furtuna răsturnase câțiva prepeleci cu iarbă cosită 

azi. 

A ieșit și bunica pe afară, având treabă la grajd. Dar  

rămase înmărmurită, văzând foc pe culmea muntelui de 

dincolo de pârâu. Ardea cu flăcări, cu mult fum, o claie de 

fân. Îl strigă pe bunicul, să vină să vadă necazul. 

Veni bunicul. Văzu cum trăsnetul aprinsese o claie de 

fân la Cuțul, omul din sat care avea târlă sus, pe dealul 

Checera. 
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- Bunicule, nu se poate stinge focul de la claie? îl 

întrebă Ionuț, speriat de focul de pe celălalt munte. 

- Puiul meu, chiar dacă ar sări oamenii să stingă 

focul, fânul din claie nu mai este bun de mâncat pentru vite, 

că e pătruns de fum și vitele nu-l mai mănâncă așa! Paguba-i 

pagubă. Se mai întâmplă. Să mulțumim Domnului, că la noi 

nu am avut nicio pagubă, casa și toate cele au scăpat în 

timpul furtunii! 

Înserase de-a binelea, soarele se ascunse după 

coamele împădurite ale munților Tomnatic. Întunericul se 

strecura binișor în jurul casei, doar niște fulgere îndepărtate, 

spre miazăzi, încă mai luminau niște nori la orizont. Pe 

Checera, la claia lui Cuțul care luase foc de la fulger, niște 

oameni sosiseră și glăsuiau cu voce tare, trăgând de fânul de 

pe claie într-o parte și alta, vrând să stingă focul. 

Ionuț încă umbla prin cerdac ori prin curte. Avea 

multe de văzut. Deodată, i se făcu inima cât un purice: văzu 

niște jar strălucitor, ca de cărbuni viu aprins, chiar lângă 

coliba cu lemne, unde bunicul tăia lemne de obicei. Bietului 

copil i se făcu frică, așa că intră în fugă în casă, să-i dea de 

știre bunicii de grozăvia jarului de lângă coliba cu lemne: 

- Bunica, mi-e frică! O să ia foc casa! 

- Ce tot vorbești, copile? Cum adică să ia foc?! 

- Vino afară, să vezi cărbuni aprinși lângă casă! 

Ce era să facă bunica, nu prea credea ce-i zicea 

copilul, dar ieși afară, în urma băiatului. Când se lămuri 

despre ce era vorba, se liniști și-l liniști și pe nepot: 

- Asta ce vezi tu ca fiind cărbuni aprinși, sunt niște 

bucăți de lemn putrezit care au fosfor înăuntru, și pe 

întuneric luminează. Uite, ia în mână o bucată din lemnul 

acesta. Vezi că nu este fierbinte, precum cărbunii… 

- Lasă-mă să mă joc cu bucățile astea de lemn 

sclipitoare. Ce frumoase sunt! 
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- Ei, mai bine aruncă-le și hai în casă, o să răcești 

iarăși dacă stai pe-afară cu picioarele goale! 

Când se făcu noaptea, înainte de a adormi cei din casă, 

bunicul povesti despre licurici. Cică dacă treci noaptea prin 

pădure, uneori poți vedea niște luminițe care zboară prin 

întuneric. Sunt licurici, un fel de fluturași de noapte, care 

sunt transparenți, și din cauză că lor le place să mănânce 

lemn putred din acela fosforescent, iar corpurile lor devin 

fosforescente, și zboară așa, ca niște luminițe prin întuneric. 
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La scăldat 
 

Cât timp a ținut furtuna de-aseară, Motocel, pisoiul, era 

de nevăzut, fiind ascuns undeva bine în partea cea mai 

obscură din odaie, adânc sub pat, în dosul unor ghete ale 

bunicului. Acum, dimineața, ieși șovăielnic de sub pat, 

uitându-se cu teamă în toate părțile. Când se lămuri că 

liniștea revenise în casă și-n afară, începu să umble prin 

odaie, scoțând primul mieunat. Apoi repetă mieunatul lui 

subțire cu mai multă convingere. Îi era foame. Știa că bunica 

va veni de undeva să-i pună lăptic în străchinuța din tindă. 

Trezirea asta înainte de vreme a pisoiului avu ca 

rezultat trezirea lui Ionuț, care, liniștit cu greu în urma 

furtunii de-aseară, dormise neîntors până dimineața și nici 

acum nu s-ar fi sculat, dacă nu l-ar fi trezit Motocel cu 

mieunatul lui. 

Bunica, intrând în odaie, văzu că cei doi sunt sleiți de 

foame și se grăbi să le pună ceva de mâncare, unuia pe masă, 

celuilalt în tindă. 

Bunicul era deja trezit demult și ieșise în livada cu fân, 

să vadă cum ar putea drege prepelecii răsturnați de furtună. 

Trebuiau desfăcuți de tot și pus fânul iar la uscat. Dar asta 

după ce soarele va urca pe cer și va usca pământul după 

ploaie. Țarina, de dincolo de pârâu, arăta îngrozitor – se 

vedeau două răni groaznice pe trupul dealului, două 

alunecări mari de teren și încă vreo două alunecări mai mici. 

Pe partea dealului unde era casa bunicilor, nu se vedea nicio 

alunecare de teren. 

Vremea dădea semne că ziua aceea va fi nespus de 

frumoasă. Roua se zvântase, albinele se porniră să zumzăie 

voioase în jurul stupilor. 
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Bunica, plecând la fân, la vale, unde bunicul începuse 

să cosească mai multe brazde, îi zise lui Ionuț să nu plece de-

acasă, să nu-i dea iarăși bătăi de cap, lăsând casa descuiată și 

singură. Dar poți să te pui cu un copil? Acesta ieși doar un 

pic pe uliță, doar cât să se uite în vale, să vadă ce mai e prin 

sat. Ceva îi atrase curiozitatea: mai în vale, pe toloacă, 

luceau mici ochiuri de apă, ca niște minuscule lacuri. De 

bună seama, în urma ploii furtunoase de ieri, gropile se 

umpluseră de apă iar acum luceau ispititor. 

Se uita cu încântare spre livezile cosite de curând de 

vecinii din vale, îi plăceau și își dorea să fie și el acolo. 

Iată, acolo, lângă casa vecinilor, ieșiră din casă toți cei 

trei copii, pesemne trimiși cu treburile casei. De cum îi văzu, 

Ionuț coborî un pic mai în vale, încât copiii îl văzură și ei. 

Fetița cea mai mare îl strigă: 

- Ionuț! Nu cobori la noi, în vale? 

- Nu am voie. Mi-a zis bunica să nu plec departe de 

casă. Mai bine veniți voi aici, la deal, să vedeți cum lucește 

apa în toloacă.  

- Ce apă? Unde ai văzut tu apă pe deal? întrebă 

nelămurită Anuța. 

- Uite chiar aici aproape de mine! 

Copiilor din vale, foarte curioși de tot ce zicea Ionuț, 

nu le-a fost greu să lase treburile de lângă casă, ca să tragă o 

fugă până sus pe deal, să vadă despre ce luciri de ape tot 

vorbește Ionuț. Când au ajuns sus la Ionuț, într-adevăr, ce 

minunăție! Toate gropile din toloacă, și mai adânci, și mai 

mici, se umpluseră de apă din puhoiul de ieri, iar acum 

luceau ca niște oglinzi, sub cerul curat ca o pânză albastră. 

Unul după altul, pe rând, copiii intrară în apa puțin adâncă, 

rece și nu prea. Se învățară cu apa repede. Găsiră băltoace 

mai adânci, până la glezne, apoi până la genunchi. Ce bine 

era în apă multă! 
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- Are cineva curajul să se scalde în apa asta? zise 

Mihăiță, băiatul mijlociu din vecini. 

- Mă scald eu întâi! zise  Vlăduț, băiatul cel mic. 

- Mă scald și eu, zise Ionuț. 

- Și eu, zise Anuța. 

Ce plăcere nebună i-a cuprins pe copii, să aibă atâta 

apă de bălăceală. Se zbenguiau prin apă, se stropeau, aruncau 

cu apă unii pe capul și  pe hainele celorlalți. Și erau niște 

chiote!… 

După un timp, găsiră o groapă și mai adâncă, în care 

apa era chiar mai sus de genunchi. Dintr-odată, le veni așa 

un chef să se culce prin apă, bălăcindu-se. Curând, apa se 

făcu galbenă, ca lutul. Copiii uitară de hainele și de părul de 

pe cap, care erau pline de apă și glod, din cap până-n 

picioare. 

Distracția asta fu curmată când le era lumea mai dragă, 

iar bunica, nedumerită unde dispăruse de-acasă Ionuț fără să-

i ceară voie, avu presimțirea să iasă pe toloacă, să-l caute pe 

băiat. Rămase tablou, când văzu ce făceau copiii în gropile 

cu noroi. Nu mai cunoștea pe niciunul, de plini de glod cum 

erau. Strigă tare pe Ionuț: 

- Hei, Ionuț, ce faci acolo! Vino acasă imediat! Să vezi 

ce pățești de la mine! 

Pofta de joc pentru copii dispăru pe loc și fiecare fugi 

acasă cât mai repede. Dar ce să facă cu hainele? Anuța și cu 

frățiorii ei s-au dus la cișmea și au clătit hainele de noroi. Se 

vor zvânta repede, căci ziua era deosebit de însorită și 

călduroasă. 

Însă bunica îl luă de mânuță pe “porcușorul” ei de 

copil, îl dojeni, îi mai dădu o palmă pe șezut, îl duse în casă, 

îl schimbă de hainele lui mâloase și ude și-i dădu alte hăinuțe 

uscate. Nu de alta, dar îi era frică să nu prindă guturai 

copilul, căci știa ce greu îi trece răceala. 
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Nu se întâmplă mare lucru cu Ionuț după bălăcirea în 

apa rece din gropi, doar îi curse un pic năsucul și atât. Ionuț, 

hoțomanul, arăta cumva bucuros de isprava lui, era roz la 

obrăjori, plin de voie bună și mulțumit de întâmplarea din 

ziua aceea. 
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Omul cu câinele 

 

Ionuț dormise bine în dimineața aceea. Dar se trezi, se 

spălă pe ochi, atâta cât îi lasă pe copii inima să se spele, 

gustă câte ceva din bucatele puse de bunica pe prosopelul de 

pe măsuța din odaia-bucătărie, apoi se furișă afară din casă, 

să vadă ce se petrece nou pe ulița care trece prin toloacă. 

Făcea acest lucru în fiecare zi, mai ales când mare 

lucru nu avea de făcut pe lângă casă. Ieșea pe uliță, se cățăra 

pe răzlogii de la gardul dinspre ogor, de unde admira fel de 

fel de treburi ce se petreceau pe uliță și pe la gospodăriile din 

jur, îndeosebi cele de pe dealul Paltin, de vizavi. De cele mai 

multe ori, Motocel, pisoiul, îl căuta pe uliță, plăcându-i să se 

gudure pe lângă el, sau îl implora pe copil să-l ia în brațele 

sale. 

La un moment dat, ceva interesant îi fu dat să vadă 

trecând pe uliță: un om îmbrăcat ciudat, cu pălărie verde, 

bundiță albă, din piele de oaie, cu margini din blăniță neagră, 

pantaloni grei de stofă țesută din lână neagră, pentru sumane. 

Acum, în plină vară, omul urca liniștit pe uliță, ținând în 

urma lui un cal de căpăstru. Pe spinarea calului era prinsă 

strâns în chingi o desagă, pesemne cu ceva merinde, sau cu 

ceva nutreț pentru cal. În urma omului și-a calului, venea un 

câine : mare, colțos, cu un butucaș de lemn clătinându-se la 

gâtul său.  

Apariția neașteptată a câinelui îl cam neliniști pe Ionuț, 

mai ales văzându-l  trecând doar la vreo doi pași de el. I se 

păru că fiorosul câine chiar mârâie în sec la el. Dar, poate, nu 

la el mârâia, ci văzând pisoiul Motocel, pe care-l ținea în 

brațe. 

Mai gâfâind, mai bodogănind, moșul cel cu pălărie 
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mare, neagră, trecu pe lângă el la deal, urmat de cal și de 

câinele său.  

Spre prânz, Ionuț nu avea stare nici în casă, nici pe 

toloacă. era din cale-afară curios să știe unde se dusese omul 

acela cu câinele. Se luă la deal pe uliță, tot la deal, până 

ajunse la culmea dealului, de unde începea pădurea. Acolo 

descoperi că omul acela de azi dimineață avea treabă în 

poiana de lângă pădure, unde erau veniți și alți câțiva străini 

să ajute la făcut fân, pentru o claie - două femei, doi copii, 

care munceau împreună cu omul cu pălăria mare care trecuse 

pe uliță de dimineața. Clădeau căpițe și le cărau spre locul 

unde trebuia să fie stogul, folosind calul care trăgea căpițele. 

Omul cu pălăria și câinele, la un moment dat, lăsă 

grebla din mână și se duse lângă gardul unde era locul pentru 

a clădi un nou stog, săpă cu un crompaci o groapă îngustă și 

adâncă în pământ, în care ridică și așeză partea de jos a unui 

prepeleac mare, un trunchi alb de molid, înalt, cât un copac, 

mai gros la bază și mai subțire la vârf, în jurul căruia se va 

clădi stogul cel nou. După ce ridică cu greu acel prepeleac 

înalt și greu, omul umplu marginile gropii cu pământ și 

pietricele, ca prepeleacul să stea drept. Ba mai bătu trei 

răzlogi mai mici, care să sprijine mai bine prepeleacul cel 

înalt de care se va clădi stogul. Împrejurul prepeleacului, 

așternu fel de fel de răzlogi, mai mari, mai mici, ca un cerc, 

pe care se va așeza fânul în stog. Când termină cu așezarea 

așternutului pentru stog, omul plecă să aducă de la păscut 

calul, cu care urma să tragă căpițele în locul unde se va clădi 

stogul. 

Ceilalți munceau mai departe, la greblat fân în căpițe. 

Ionuț, în inocența sa de copil, era încântat să contemple de la 

distanță munca la fân a acelor oameni. Ar fi vrut și el să se 

apropie și să ceară să-l lase să ajute la greblat, dar nu 

îndrăznea: vedea câinele dormind lângă claie, chiar lângă 
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locul unde trebuia să se clădească stogul de fân. 

S-a tot uitat, s-a tot uitat cum muncesc alții,  cât timp 

omul și calul munceau la cărat toate căpițele la stog. Admiră 

apoi cum omul cu pălăria mare, ajutat de cele două femei și 

copiii, au clădit stogul înalt și rotund, frumos ca un fus de 

tors lână. Odată terminată treaba, oamenii își pregătiră 

uneltele să plece să grebleze în altă parte, unde mai fusese 

cosit de dimineață. 

Ionuț își aminti că bunica îi zisese nu cumva să plece 

iar de-acasă. Așa că fugi val-vârtej, cât se poate de repede, la 

vale, spre casă. Mai apoi, după ce se descurcă cu bunica în 

privința abaterii de la vorba ei, ieși iarăși pe uliță, tot cu 

Motocel în brațe, să vadă când va trece la vale omul acela cu 

calul. Iată, coborau la vale pe uliță omul cu calul și câinele, 

urmat mai de departe de cei cu care lucraseră la fân în poiana 

de lângă pădure. Câinele, văzând pisoiul în mâinile copilului, 

se năpusti spre el. Pisoiul se smulse din brațe, tulind-o spre 

grădină și urcându-se pe gard. Atunci câinele se lăsă păgubaș 

și plecă la vale cuminte, în urma stăpânului. 
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Țiganii cu cazanele 

 

Nu de puține ori, Ionuț se mira de vasele din gospodă-

ria bunicilor, acestea fiind altfel decât cele de la mama, din 

București. Dar cel mai mult îl impresionau cazanele din tin-

dă, vreo două mari și trei mici. Și la fel de mult îl impre-

sionau butoaiele din odaia cea mare, cea în care unde nu dor-

mea nimeni, unde stăteau uneltele de lucru și butoaiele de 

murături. Chiar îi plăcea să-și vâre capul în câte un cazan sau 

într-un butoi, să vorbească ceva cu glas tare și să se asculte 

cât de ciudate îi răsunau cuvintele întoarse din cazan ori din 

poloboc
3
. 

Dar iată, într-o zi, câinele lătră foarte arțăgos, tare, mai 

- mai să rupă lanțul. Și nu degeaba lătra, căci de după gardul 

dinspre deal apăru un chip ciudat de om, cu pălărie neagră, 

uriașă, cu boruri. Omul nu era prea bătrân, dar avea plete 

lungi, negre ca pana corbului, cu mustață lungă atârnând 

deasupra gurii. Avea un cazan mare pe spinare și încă două 

mai mici puse unul în altul. Când ajunse chiar pe pârleazul 

de trecere spre curte, strigă tare: 

- Cazane! Cazane! Hei gospodari, cazane! 

Câinele lătra disperat, cu glas schimbat, ciudat de 

subțire, mai să rupă lanțul. În sfârșit, bunicul îndrăzni să iasă 

pe cerdac, să vadă ce se întâmplă. Bunica, văzând pe geam 

că intră țigan în curte, respira neliniștită pe lavița de lângă 

sobă. Ionuț, numai ochi și urechi, stătea pe perna de pe pat, 

cuminte ca un popândău.  

- Boierule! Ia cazanul ăsta mare de la mine. Numai 

aramă nouă și sună ca un clopot de biserică! 

                                                           
3
 poloboc = butoi de lemn 
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- Cazane? Lasă-mă-n pace! Am cazane câte vrei! îl 

contră bunicul. 

- Da’ n-ai unul ca al meu! Ia, vino, coane și vezi ce 

cazan ți-am adus! 

- Pleacă de la noi, nu am nevoie de cazan! rosti hotărât 

bunicul! 

- Ce te țipi așa la mine! Te-am pus să cumperi? Vino 

să vezi doar un pic! 

- Pare bun cazanul, sună frumos. Dar nu am bani să 

dau pe cazane, am deja destule! zise bunicul după ce cercetă 

un pic cazanul țiganului. 

- Coane, te costă o nimică toată, iau și unul vechi la 

schimb! 

- Nu-mi trebuie în niciun fel! Dar dacă aș cumpăra, cât  

costă? 

- O nimică toată! 300 de lei! Sau 150 dacă dai un cazan 

ca ăsta la schimb! 

- Aoleu! 300 de lei! Pleacă, nu am bani pentru cazane! 

- Gospodarule, fii bun cu mine, cu familia mea, cu co-

pilașii mei! Uite, mai las 50 de lei! 250 de lei… mană curată! 

Să duc și eu ceva de mâncare la copilașii mei, mânca-i-aș! 

- Nu dau eu 250 de lei pe un cazan! Du-te unde vrei!… 

- Hai, coane, dă-mi 200 de lei, și-i al tău! Să duc și eu 

ceva la copilașii mei!… 

- Și dacă dau la schimb un cazan vechi cu cât îmi dai? 

- Uite, îți las la o sută de lei! 

- O sută de lei?  Hm! Ia să-l mai văd pe-ndelete. Pare 

bun… sună bine… e din tablă grosuță… 

Țiganul se aținu după bunic chiar în tindă, unde erau 

cazanele. Bunicul îi arătă cazanul cel vechi, încă bun, dar 

cam subțiat la fund. 

- Uite ăsta e cazanul nostru cel vechi. Pare la fel cu al 

tău! Dacă mi-l lași pe-al tău la optzeci de lei, ți-l iau… 
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- Vai de mine! Optzeci de lei? Ce duc eu la copilașii 

mei? Dă-mi măcar nouăzeci, mânca-ți-aș! 

- Uite, facem schimbul. Hai să vărs apa din cazanul cel 

vechi. 

Îl ajută și țiganul să ducă cazanul plin cu apă, să-l 

verse în ogradă. Dar, intrând din nou în tindă, țiganul o văzu 

pe bunica în odaie făcând scrijele pe plită. Își aminti deodată 

că-i e tare foame, c-ar fi mâncat și tăblița cu numărul casei 

de pe cerdac. 

- Coană, dă-mi și mie vreo două scrijele, mi-e foame 

de mor!… 

- Așteaptă un pic, îți dau acușica, zise bunica, luând 

degrabă o farfurie de tablă și umplând-o cu scrijele fierbinți, 

rumenite, date un pic cu sare, de ți se înmuia limba doar cu 

gândul la ele. 

Țiganul înfulecă de zor scrijelele, prinse puteri, luă 

cazanele și dădu să plece. Dar, din cerdac, îi veni să-l mai 

ispitească pe bunicul: 

- Coane, nu vrei să mai cumperi încă un căzănel, uite 

ce drăgălaș e! 

- Nu! Pleacă! Nu-mi mai trebuie nimic! Și-așa am dat 

toți banii din casă! 

- No, rămâi cu bine, stăpâne! Hai țigane la vale! 

Plecă omul cu cazanele. Câinele iar se zvârcolea a 

nenorocire în lanț, până simți străinul hăt departe pe uliță. 

Deci plecă țiganul. Bunicul, neîncrezător din fire, se 

puse  să cerceteze mai cu atenție noul cazan. Îl întoarse pe 

toate părțile, lovi cu degetele în metal să vadă cum răsună, 

totul părea bine. Tot cerceta noua marfă, până descoperi ceva 

care nu-i  plăcu: noul cazan nu e nou, e unul vechi peticit la 

fund. Intră în casă înciudat. 

- M-a păcălit și-acum țiganul! Ai văzut vreun țigan 

cinstit? Cazanul pe care mi l-a dat e vechi și peticit! Doar l-a 
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spoit să arate ca nou și a ascuns bine petecul de pe fund!  

- Lasă-mă, bărbate, mă doare capul de-ale mele! Trea-

ba ta ce-ai făcut! Acum ce să-ți mai zic, cât o duce, o duce… 

Nici noi nu trăim o sută de ani… 

Bunicul, înciudat, aruncă cazanul prin cămară și ieși 

din casă, luând coasa și plecând la cosit niște buruieni din 

jurul ogorului.  

Dar, nu după mult timp după ce plecă țiganul în 

treburile lui, iar bunicul la cosit, câinele iarăși începu să latre 

de mama focului, să rupă lanțul. 

- Ce-o fi, își zise bunica. Se-ntoarce țiganul? 

Se uită prin geam afară. Nu era țiganul, dar apăru o 

țigancă cu un puradel după ea. Țiganca, cu fustă lungă, 

înflorată, cu batic colorat pe cap. Copilul, o fetiță, îmbrăcată 

leit ca maică-sa. 

- Of, Doamne! Nu mai scăpăm azi de țigani! 

Piranda și copilul nu se opriră nici în curte, nici în 

cerdac, nici în tindă, ci dădeau să intre drept în casă. 

- Ce vrei, țigancă? o întâmpină bunica încă din ușă, să 

nu intre de tot în odaie. 

- Nu vreau nimic, mătușă, mânca-ți-aș… să-ți trăiască 

familia ... și nepoțelul tău care… uite ce frumos se uită la 

mine, mânca-l-aș! Dacă ești bună de inimă… te ajută Iisus 

Hristos… dă-mi și mie și la copil ceva să mâncam… suntem 

leșinate di foami… Fetița mea n-a mâncat nimic de ieri.  

După cum se vedea, bunica avea o zi de grele 

încercări. Se gândi, ce se gândi, apoi zise: 

- Ce vrei să-ți dau de mâncare? 

- Nu vreau decât două turte din alea de pe masă. Și 

poate îmi dai oleacă de făină de mălai… sau vreo două 

oușoare dacă ai .... 

- N-am faină de dat, de-abia avem pentru noi… Stai 

aici, să văd ce pot să-ți aduc. 
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- Aștept, coană… nu mă mișc d-aci… 

Se duse bunica în tindă, luă un săculeț, puse un kil-

două de mălai, luă din dulap trei ouă, le puse în făină și le-

aduse țigăncii. 

- Bogdaproste! Să te iubească Iisus… să-ți dea 

sănătate… și la copilaș ... uite cum se uită la mine… și la 

omul tău… Poate ai și-un ban? 

- Nu, bani nu am, că i-a dat bărbatu-meu pe cazan 

adineauri! Gata, pleacă! Umblă sănătoasă! 

Țiganca ieși în ogradă, dar dădea să se întoarcă înapoi 

în casă. 

- Tanti, nu vrei să-ți ghișesc? Să vezi fericirea din viața 

ta… să vezi cu cine se însoară nepotul și care sunt dușmanii 

matale din vecini!… 

- Nu vreau nimic! Nu cred în vrăjeli! Pleacă!… 

Plecă țiganca, mulțumită și nu întru totul, cu ce 

căpătase. Dar mai erau multe case în sat și până deseară va 

căpăta destul. 

Ionuț, care tăcuse smirnă cât timp negociase bunicul 

pentru cazan, apoi cât ținuse târguiala bunicii cu țiganca, 

reuși, în sfârșit, să prindă un pic de glas și să întrebe: 

- Bunica, ai văzut ce cosițe frumoase avea fetița 

țigăncii? Și ce ochi mari și frumoși avea!... 

- Da, puiule, când sânt mici, toți copiii sunt frumoși și 

au inimă bună! Se strică ei mai pe urmă, când se fac mari… 
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Veverița 

 

Bunicii aveau o livadă cu pomi cam vechi, unii foarte 

scorburoși, rupți de vânturi și vremuri. Câțiva pomi fuseseră 

tăiați și se mai vedeau doar niște cioate încă neintrate cu 

totul în pământ. Multă lume se mira de ce bunicul nu taie toți 

pomii cei vechi și să sădească niște pomișori tineri, altoiți, de 

care să se bucure din plin. Dar bunicul, de fiecare dată, zicea 

că nu se îndură să taie pomii sădiți de mama lui, aceasta fiind 

singura amintire de la ea. Și-apoi, pomii cei vechi sunt foarte 

folositori: vara țin răcoare, apără casa de fulgere, iar iarna și 

primăvara apără casa de puternicele vânturi. 

Iată de ce unii pomi prinseseră niște scorburi adânci – 

o minunăție pentru păsări mici, de tot felul. Și, curios lucru, 

într-una din scorburi își făcuse cuib chiar o pereche de 

veverițe. Erau așa de drăgălașe și păreau tare jucăușe, deși 

ele aveau treburi serioase de îndeplinit. Le vedeai adesea 

sărind printre ramurile pomilor, aducând mereu câte ceva 

spre cuib. 

Mai spre prânz, când Ionuț încă zăbovea prin casă 

ascultând povestiri înșirate cu glas dulce de bunica, iată, pe 

gardul dinspre uliță apărură niște copii. Ionuț se bucură 

nespus auzindu-le vocile, sări din pat și se repezi pe cerdac, 

țopăind sprințar, ca să se arate copiilor de pe gard. Erau chiar 

toți cei trei copii ai vecinilor din vale: Anuța, Mihăiță și 

Vlăduț. 

Nici nu apăruse bine pe cerdac, că cei trei copii înce-

pură să-i facă semne cu mâna, să vină la ei. La așa ispitire, 

copilul nu rezistă, o și zbughi glonț spre ei. 

Ionuț, simțind că are multe noutăți de spus, povesti 

cum se plimbă pe crengile copacilor din livadă două veverițe 
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drăgălașe foc. La care, copiii vecinilor, i-au zis că ei știu una 

și mai grozavă, doar să vină cu ei la vale, lângă pârâul de 

lângă casa lor, unde este o salcie mare și pletoasă, bătrână și 

scorburoasă, în care văzuseră că-și făcuse cuib o veveriță. Și 

să meargă toți acolo, să prindă veverița. Ziceau că blănița de 

veveriță e tare prețioasă, poți face guler sau mănuși moi și 

calzi. 

La copii nu le trebuia de zis mai mult pentru a pune în 

aplicare o idee, așa că fugiră pe întrecute cu toții la vale, 

sărind garduri și trecând sprinteni prin buruienile de pe ogor, 

ca să ajungă la salcia de la pârâu, unde văzuseră ei cuibul 

veveriței. Acolo, pe tăcute, se apropiară toți patru de salcie, 

ca niște hoți. 

Veverița, biata de ea, tocmai venea de undeva, sărind 

din creangă în creangă, din copac în copac. Vedea că sunt 

copii aproape de salcie, și nu îndrăznea să treacă chiar pe 

salcia unde avea cuib, parcă știa că este urmărită de copii. 

Anuța și frățiorii ei ar fi urcat până la scorbură, dar le era 

frică, salcia fiind mare, noduroasă și greu de urcat în ea până 

unde era scorbura. 

Dar, iată, veverița, nemaiputând aștepta, își luă inima 

în dinți, sări din copacul vecin pe crengile salciei, și, pe oco-

lite, intră în scorbură, unde se credea ceva mai în siguranță. 

Cu copiii nu te poți pune: găsiră ei ceva să ajungă la 

scorbura veveriței. 

- Eu știu cum se scoate veverița din cuib: iei o piatră, și 

bați tare în trunchiul copacului. Veverița nu se simte în 

siguranță și părăsește scorbura. Atunci o prindem noi! 

- Hai să luăm câte o creangă lungă, să dăm în veveriță 

când sare din copac ca să fugă în alt copac, zise Mihăiță, 

fratele  Anuței. 

Așa făcură, bătură de câteva ori cu o piatră de râu în 

copac. Deodată, veverița ieși din scorbură, urcă mai sus pe 
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crengile salciei, apoi sări pe crengi din ce in ce mai jos, până 

făcu salt mare pe pământ, cu coada mare și stufoasă plutind 

în aer. Pe pământ, fuga-fuga-fuga! 

- Hai cu toții, ce faceți? loviți cu crengi, n-o lăsați, 

prindeți-o! tot striga Mihăiță, înflăcărat de mișcarea 

curajoasă a bietei vietăți, care nu stătu mult pe pământ, se și 

urcă cu repeziciune într-un alt copac, un molid, mult mai 

înalt. Scăpase veverița. 

Dezamăgiți, copiii își spuneau reproșuri: 

- Da’ proști mai eram noi! Trebuia s-o prindem cât 

timp era în zbor spre pământ, că pe iarbă n-o mai poți prinde, 

sau nimeri cu o creangă!  

Asta a fost tot, apoi copiii își aduseră aminte că aveau 

o mulțime de treburi de făcut acasă. Ionuț, și el, deveni 

neliniștit, că plecase de-acasă iarăși fără voia bunicii.  

Veni acasă, cam trist. Totuși, la întrebarea bunicii 

despre ce făcuse el împreună cu copiii, de stătuse atâta cu ei, 

el nu rezistă tentației și începu să-i povestească bunicii cum 

au vrut să prindă veverița din salcia din vale. La care, bunica 

avu ce să-i spună, să nu mai facă niciodată treburi din astea: 

- Vezi, copile, n-ați gândit bine ce ați vrut să faceți. 

Dacă prindeați veverița, ce se întâmpla cu puișorii ei din 

scorbură? Cine le aducea alune de papă? Așteptau sărăcuții o 

zi, două, fără mâncare, și-ar fi plâns mult după mămica lor. 

Apoi,  mureau de foame! Nu v-ar fi milă de niște puișori așa 

de mici și de drăgălași, să sufere de foame, rămași fără 

părinți care să-le aducă de mâncare? Vezi! Altădată să nu 

mai faceți treburi din astea! Doamne-Doamne se supără tare 

pe copiii obraznici! 

Ionuț, de sensibil ce era, îl dădură lacrimile la gândul 

că puii veveriței ar fi rămas fără părinți. 

- Nu mai plânge! Altădată să fii bun cu toate 

animalele, chiar  dacă ele sunt din pădure! 
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La pescuit 
 

Acasă la bunici, Ionuț se cam plictisea. Zilele păreau 

lungi iar soarele se mișca alene pe cerul fără de nori. Bunicii 

îl mai puneau la treabă, dar de multe ori îl uitau, având multe 

treburi. Așa că băiatul trebuia să-și găsească singur ocupații 

interesante. 

Ca de obicei, ieși pe uliță, apoi pe toloacă, privind 

meditativ la lumea satului din vale. Într-un anumit moment 

al zilei, văzu lângă pârâu o baltă ce strălucea în soare, ca o 

oglindă. Și chiar pârâul din vale prinsese pe-alocuri sclipiri 

de argint. Astea parcă-i făceau cu ochiul copilului, plin de 

doruri de lucruri inedite. Se ridică, își flutură mâinile în sus a 

victorie și porni val-vârtej la vale, spre ochiul acela ademe-

nitor de apă. 

Ajuns acolo, luciul apei dispăru. În schimb, se vedeau 

foarte clar prin apa netulburată niște mici vietăți cu codițe, 

negre, care mișunau prin apa pe fundul căreia se vedeau și 

fire de plante colorate. Acele mici ființe vioaie i se păreau a 

fi peștișori, ca de acvariu. 

Începu să întindă mâinile după acei „peștișori”, cu 

gândul să-i cerceteze. Ți-ai găsit, erau tare zglobii acele mici 

vietăți, nu se lăsau ușor de prins. Apa se tulbura câte un pic, 

dar se făcea limpede la loc. Atunci rupse niște frunze mari de 

brusture și le așeză la margine de baltă, așteptând să intre 

acolo „peștișorii”. Și ei intrau, câte unul, câte doi. Atunci 

scotea cu grijă frunza din apă și se bucura că prinsese o 

mulțime de „peștișori”. Tot ce prindea așeza cu grijă într-o 

mică baltică pe care o amenajă alături de balta cea mare. 

- Ce faci, Ionuț, se trezi strigat de un copil care apăru 

chiar în spatele său? 
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Ionuț, surprins, se uită în spatele său și se bucură când 

văzu că cea care-l striga era Anuța. Era împreună cu Mihăiță 

și Vlăduț. 

- A, voi erați? M-ați speriat!… Uite, prind niște pești-

șori mici. Am și prins o mulțime, să vă arăt. O să-i duc 

bunicii, să se bucure… 

- Vai, dar ce pești prinzi tu aici? Ăștia nu-s peștiuci, 

sunt mormoloci, mici pui de broaște! 

- Broaște? Ce-s alea broaște? făcu Ionuț, de naiv ce 

era. La București nu văzuse niciodată broaște. 

- Broaște! Să-ți arăt una pe aici. A, uite, acolo pe 

frunza aia mare… o vezi? … hai s-o alungăm! 

Mihăiță luă un bat, atinse ființa aceea cu ochi 

bulbucați, cu picioare lungi, crăcănate, care și sări în baltă, 

scufundându-se adânc în mâl. 

- Ai văzut? Așa arată o broască. Iar „peștișorii” ăștia 

care-i prinzi tu, sunt mormoloci, pui de broască! 

- Da’ voi ați văzut ce frumos înoată, parcă se joacă în 

apă? zise Ionuț. 

- Lasă broaștele! Hai să mergem în pârâu, să prindem 

pești adevărați! Păstrăvi! 

Dar până să ajungă la pârău, văzură că în jurul unei 

alte băltoace din apropiere, parcă era o mare sărbătoare de 

niște  insecte mari zburătoare, chiar mai mari decât lăcustele. 

Aveau un zbor minunat, plin de acrobații uimitoare, ba în sus 

pe cer, ba razant cu pământul. 

- Ce sunt gâzele astea uriașe? Că nici fluturi nu sunt... 

întrebă Ionuț ca un copil necunoscător. 

- Libelule! Sunt libelule. Nu le-ai mai văzut? Uite ce 

aripi frumoase au. Și ce suple și viclene sunt! Le place să se 

zbenguie în jurul bălții, când soarele e așa de plăcut și e cald. 

Uite cum lucesc aripile lor albastre când bate soarele pe ele! 

- Hai, Ionuț! zise Mihăiță. Hai să lăsăm libelulele în 
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pace. Și-așa nu poți prinde măcar una! Sunt așa de viclen, 

cum te apropii de una așezată pe pământ, cum sare direct 

spre cer! Să lăsăm libelulele, să ne ducem la prins păstrăvi. 

Treaba cu pescuitul de păstrăvi nu era una ușoară: mai 

întâi trebuia să treci prin unele experimente cu pești mult mai 

mici. În ochiurile mici de lângă pârâu, se vedeau mișunând 

niște peștișori mici, foarte zglobii. 

- Uite, Ionuț, astea sunt fâțe, îl povățui Mihăiță, vechi 

umblător la pescuit în apele pârâului. Greu le prinzi cu mâna 

în apă. Dar le prinzi mai ușor cu borcanul sau cu pălăria. Le 

pui fărâme de mâncare, iar ele, lacome, intră în borcan, și 

gata, le-ai prins! 

- Hai să încercăm! zise Vlăduț, cel mai mic dintre 

copiii vecinilor. 

Găsiră într-o râpă o pălărie veche, aruncată, o umplură 

cu niște semințe de iarbă, apoi așezară pălăria în apa călduță, 

puțin adâncă, acolo unde mișunau multe fâțe. Acestea, vă-

zând ceva nou în apa lor, începură să se furișeze una câte una 

în pălărie, ademenite de semințe. Când se adunară acolo mai 

multe, ciugulind semințele, Mihăiță se furișă și fură repede 

pălăria din apă. Spre bucuria lor, în pălărie se zvârcoleau 

vreo duzină de  peștișori mici și zglobii. Se zbăteau să scape, 

dar nu aveau cum. Se duseră copiii în toate părțile, care-

încotro și găsiră un borcan, în care aruncară bieții peștișori 

captivi. Văzându-se în apă proaspătă, aceștia începură să 

bată voioși din înotătoare, înghițind apă multă, ca să respire. 

Era bucuria copiilor să vadă atâția peștișori în borcan. 

Mai aduseră o mulțime din peștișori din aceștia, 

borcanul fiind de-acum plin de ei. La un moment dat, văzură 

printre ei un peștișor mai mare, cu mustăți. 

- Ăsta ce mai e? întrebă Vlăduț. 

- Sunt niște pești ca somnul, dar mici, explică Anuța. 

Nu sunt buni de mâncat. Mai bine îi aruncăm. 
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- Mai lasă-i, să se vadă acasă cât de mult am prins, zise 

Mihăiță. 

Dar nu pentru fâțe și somni din ăștia mici veniseră ei 

până în pârâu, ci aveau gânduri mai mari, voiau să prindă 

păstrăvi. Era cam rar păstrăvul la ei în pârâu, dar merita să 

încerce. S-au dus mai la vale unde erau niște crengi de molid 

aruncate peste malul pârâului. Era acolo o cioată veche de 

fag, uitată în apă, dar și niște bolovani mari. Deodată, Mihăi-

ță zări ceva mare și colorat pestriț, mijind în apa limpede. 

- Păstrăvul! șopti Mihăiță, cu degetul la gură. Stați pe 

mal și nu tulburați apa. Mă duc să-l prind. 

Mihăiță suflecă pantalonii până deasupra genunchilor 

și intră în apa rece de pârâu de munte. Începu să scotocească 

pe sub pietre, pe sub crengi, pe sub cioata de fag. Deodată, 

de sub o piatră, nu cea mai mare, luci o clipă, sărind deasu-

pra apei, un păstrăv frumos, care se ascunse într-o clipă sub 

alte pietre. 

Trudă mare. Păstrăvul parcă dispăruse. Copiii, cu toții, 

intrară în pârâu, în apa rece, căutând cu mânuțe pe sub pietre. 

Se învățară repede cu apa, care nu li se părea rece. Căutau cu 

înfrigurare peștele cel mare, care-i ademenea. Păstrăvul 

nicăieri. Dar nici ei nu se lăsară. Deodată, Mihăiță, punând 

mâna adânc sub cioata de fag, strigă: 

- E aici! Îl simt între degetele mele și cioată! 

- Ai grijă să nu-l scapi iarăși! îl sfătui Anuța. 

Clipe înfrigurate, așteptare. Mihăiță se chinuia să nu 

scape păstrăvul pe care-l ținea strâns, lipit de cioată. Peștele, 

din când în când, încerca să se zbată, să scape. Dar Mihăiță îl 

prinse și mai bine și deodată scoase peștele strălucitor din 

apă, cu coada zbătându-se în mâinile băiatului. 

- Uraaaa!… Bravo! strigară copiii cu toate vocile lor 

pline de izbândă. 

Duseră păstrăvul cel mare într-un jgheab unde se 
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adăpau vitele care pășteau acolo și-l puseră în apă, admi-

rându-și isprava.  

- Ce frumusețe de păstrăv! exclama întruna Anuța, 

entuziasmată de realizarea frățiorului ei. Dar ce facem cu el, 

îl mâncăm? 

- Nu! E păstrăvul meu! protestă Mihăiță. Nu dau voie 

să-l mănânce cineva. Vreau să-l duc la noi acasă, să-l țin în 

fântână, să crească mare, mare! 

- Da, nici eu nu vreau să-l omoare mama pentru 

mâncare! zise Anuța, admirând frumusețea de păstrăv, care 

înota maiestuos prin jgheab, mai făcând uneori încercări de 

evadare, sărind în aer în sus, stropind cu apă multă în jur. 

N-au mai continuat să prindă și alți pești. Păstrăvul 

acela era tot ce-și doreau. Așa că se pregăteau să plece pe la 

casele lor, chiar cu o oarecare strângere de inimă, 

întrebându-se ce-o să le zică părinții, că lipsiseră atâta vreme 

de-acasă. În privința roadelor muncii lor la pescuit, Anuța și 

cu ai ei, își ziseră să ia ei păstrăvul, iar lui Ionuț îi dădură 

borcanul cu fâțele.  

Când apăru Ionuț cu borcanul, bunica îl și luă la rost: 

- Mai, copile, unde umbli așa hai-hui! Mi-era teamă că 

ai făcut cine știe ce năzdrăvănii. Dar ce ai acolo în borcan? 

se uită cu interes bunica. 

- Nu vezi? Pești mulți. Uită-te, bunica, ce frumos 

înoată și ce frumos respiră!… 

- Pentru asta ați pierdut voi jumătate din zi? Apoi, uite, 

toate hăinuțele tale îs ude! Dă-le jos repede, c-o să răcești cu 

hainele astea ude pe tine! Vai, copiii ăștia nu se învață minte, 

de-o să mă îmbolnăvească, nu alta! Poate te mai prind că te 

duci de-acasă fără să-mi spui, să vezi ce-ți fac! 
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Cuib de ciori 
 

Nu-i poți potoli pe copii cu una, cu două. Farmecul 

jocurilor inventate de ei este mai tare decât orice opreliște 

impusă de părinți și de bunici. Chiar dacă ei știu bine că 

după o escapadă a nebuniei lor vor fi muștruluiți, chiar 

„educați” cu varga, ei nu pot rezista tentației de a evada de-

acasă, pentru a face vreo ispravă! 

Era o zi frumoasă, însă fără vreo perspectivă de-a 

aduce ceva nou, ceva interesant pentru mintea de copil a lui 

Ionuț. Cu Motocel, pisoiul, se jucase toată dimineața. 

Obosise și el, pisoiul, și se duse în odaie, să doarmă pe 

flanelele bunicii de pe pat. Ionuț nu prea avea chef să-i ajute 

la treabă pe bunici, deși fusese rugat. Adică, să se mai uite 

din când în când la cârlanii din păscătoare, să nu sară gardul 

și să se ducă prin fânețele vecinilor. Și mai primise o 

îndeletnicire, să aibă grijă de cloșca din ogradă, cea cu puii 

mici, să nu vină vreo cioară, sau un uliu, să fure vreun 

puișor. Chiar alaltăieri, în timp ce Ionuț stătea prin casă, 

căutând mâncare prin blide, bunica văzuse cum un uliu 

răpise o puicuță dolofană, albă, cea mai frumoasă, și-o 

ducea, în zbor, între gheare, spre pârâul unde, pesemne era 

cuibul lui. În zadar striga bunica în urma lui, uliul nu 

renunțase la prada lui. 

Fiind plictisit de tot și de toate, lui Ionuț nu-i prea 

plăcea să mai stea toată ziua lângă cloșca cu pui, chiar dacă, 

la drept vorbind, îi erau tare drăgălași puișorii. Tiptil, pe 

când bunica nu era în apropierea casei, el se furișa afară din 

ogradă, ducându-se pe uliță, pe toloacă, să vadă ce mai e pe 

lume. Vedea cum, în păduricea de dincolo de pârâu, cum 

zburau întruna niște ciori negre, care-și tot fâlfâiau aripile, 
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croncănind mânioase când cineva se apropia de un anume 

copac. Se pare ca un motan trecu prea aproape, iar ciorile îl 

alungară imediat, cu croncănitul lor: Caaar!!! Caaar!!! 

Uitându-se în vale, iată că cei trei copii ai vecinilor din 

vale tocmai ieșiseră în livadă, să ducă niște fân proaspăt 

cosit, să dea la vițeii care pășteau lângă grajd. Bineînțeles, îl 

zăriră imediat pe Ionuț. Și, cum era firesc, veni imediat 

invitația să vină în fugă către ei, ceea ce Ionuț făcu fără să 

stea pe gânduri. 

- Bună, Ionuț, ce făceai acolo sus? întrebă Anuța. 

- Eu… mă uitam  după ciori… 

- După ciori? Ce vedeai așa de interesant la niște ciori 

negre și urâte? 

- Am văzut cum mai multe ciori au atacat un motan ce 

se apropiase prea tare de copacul în care stăteau ele. Fugise 

bietul de el, cât putea de tare! 

- Aha, poate ciorile aveau cuib acolo? Sunt foarte 

supărată pe ciori, căci ne-au furat o mulțime de puișori din 

ogradă… 

- Și la noi a furat cioara doi pui într-o zi, chiar dacă i-

am păzit! 

Copiii spuseră multe năzdrăvănii despre ciori, până  

ajunseră la concluzia că ciorile astea furăcioase, undeva  

trebuia să aibă cuiburi. Ce-ar fi să găsească acele cuiburi și 

să le spargă, ca să nu mai fie ciori?! 

Într-un gând, lăsară treburile casnice date de părinți și 

plecară în ceată, toți patru, spre păduricea de molid de 

dincolo de pârâu, pe dealul Paltin. Într-adevăr, ajunseră 

acolo sub niște molizi, în crengile cărora câteva ciori 

croncăneau foarte neprietenoase. 

Văzând ciorile, începură să caute, cu de amănuntul, 

unde ar putea avea cuiburile. Aha, uite acolo, pe crengile 

acelea încâlcite ale unui molid rămuros, se vedea ceva negru. 
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Acolo trebuie să fie cuibul! 

- Mă lăsați pe mine să urc în molid, să dărâm cuibul? 

zise Mihăiță, plin de inițiativă. 

- Și ce faci cu puii ciorilor? Le arunci jos? își făcea 

probleme de conștiință Anuța, cu un pic mai miloasă decât 

frățiorii ei. 

- Dărâmăm cuiburile cu tot! Ciorile nu folosesc la 

nimic! Hai să urc în molid, iar voi stați aici, să vedeți ce se-

ntâmplă. 

Mihăiță urcă repede, chiar eroic, în molid, mai să 

ajungă sub cuib. Atunci apăru o cioară furioasă care se 

aruncă asupra lui, mai să-l ciupească de cap. Încercă să mai 

urce o creangă, două. Însă, parcă de nicăieri, se adunară în 

jurul copacului și al cuibului o mulțime de ciori fioroase, 

care  începură să se izbească de capul băiatului și de cămașă. 

I se făcu urâtă povestea asta cu ciorile, dar nu putea face 

nimic. Speriat de furia ciorilor începu să coboare degrabă, 

de-a valma, din molid. Cuibul scăpase nevătămat. De data 

asta ciorile învinseseră. S-au luptat cu vitejie, toate pentru 

una, și-așa își scăpară odraslele din cuib de musafiri 

nepoftiți! 

Distracția cu ciorile le-a fost îndeajuns. Și-au adus 

aminte că aveau o mulțime de treburi pe la casele lor. Și 

Ionuț își aduse aminte că a lăsat cârlanii și cloșca cu pui fără 

pază. Oare ce-o să-i zică bunica? 

Venea îngrijorat acasă. Când intră în ogradă, bunica îl 

și dojeni, ca de obicei: 

- Aha, așa faci tu treabă! Unde ai umblat, hoinarule? 

Ionuț nu știa ce sa facă, să-i spună sau nu bunicii de 

pățania lor cu ciorile. Până la urmă deschise gura: 

- Bunică! Știi ce rele sunt ciorile? Am vrut azi să 

dărâmăm un cuib de ciori, și acestea ne-au atacat cu o furie 

de nu știam unde să fugim de-acolo. 
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- Aha! Așa vă trebuie! Nu puteați să stați acasă, să 

ajutați la treabă! Vă place să hoinăriți? Poate vă scoteau 

ciorile ochii! 

- Eu n-am urcat în copac. Numai Mihăiță a urcat, dar 

vai ce-a pățit cu ciorile!… A doua oară a zis că nu se mai 

apropie de un cuib de ciori… 

- Halal de voi! Sunt păcătoase ciorile astea, că fură pui 

mici de la cloșca din ogradă. Dar sunt și folositoare, că 

mănâncă toate gângăniile mari și urâte de pe câmp… că fără 

ciori, ar fi plini iarba și pomii de gângănii care mai de care 

mai mari și urâte! Să știi că ciorile sunt foarte deștepte, nu le 

poți păcăli cu una, cu două!... 



 

 73 

 
 

Vin părinții de la București 
 

Trecuse deja o lună de când Ionuț își petrecea vara la 

bunici, pe vârful muntelui. La început parcă treceau zilele 

mai repede, fiind curios să vadă de toate, să iscodească peste 

tot în jurul casei și în împrejurimi. Dar de la o vreme îl 

cuprinsese așa, o nostalgie de oraș, și se gândea la lumea din 

urbea Bucureștiului. Ieșea adesea pe uliță și se uita cu 

nostalgie la pajiștile din zări, la gospodăriile oamenilor unde, 

vara, se lucra de zor. 

Îi era dor de mama și de tata, de bunicii din Drumul 

Taberei, de copiii din bloc, cu care se juca în părculețul cel 

mic dintre blocuri. E drept, zilnic, mai discuta la telefon cu 

părinți, dar erau multe zile când bateria de la telefon nu era 

încărcată, iar bunicii n-aveau timp să meargă la vecinii din 

vale, care aveau lumină electrică, să-încarce bateria. 

Iată că, într-o zi, se-îndurară părinții de el, încât Ionuț 

și bunicii primiră vestea care îi bucură nespus: mama și tata 

vin în concediu, la munte, la Moldovița, chiar peste câteva 

zile. Trecură cam greu acele zile pentru Ionuț, care se trezea 

în fiecare dimineață cu dorul să-și revadă părinții. În ziua 

când ei trebuiau să vină, el era treaz, încă de dimineața; se 

spălă pe față, mâncă în fugă, apoi se puse pe întrebat bunicii, 

la ce oră vin mama și tata. Mai avea de așteptat, căci abia la 

ora unsprezece era de așteptat să ajungă acasă la ei. 

Ionuț nu mai avea stare, sărind într-un picior prin 

curte și pe cărarea spre toloacă, în așteptarea orei 

unsprezece. Ora asta  veni. 

- Bunicule, e unsprezece! Hai pe uliță, să-i vedem pe 

mama și tata când vin! 

Se îmbrăcase mai curat bunicul. Îl luă pe Ionuț de 
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mânuță și plecară pe uliță la vale, mai încolo, pe creasta 

muntelui, de unde se vedea mai bine în pârâu, pe unde urma 

să vină oaspeții.  

Amândoi erau foarte nerăbdători. Se tot uitau în vale, 

pe un drum de pietre și lut din pârâul cătunului, doar-doar îi 

vor zări pe cei așteptați. Dar erau triști căci nimic nu se 

vedea, și nici după ce așteptară o oră, cei așteptați tot nu se 

vedeau venind. Dar iată, peste mai bine de o oră, pe drumul 

cel lutos din pârâu, își făcură apariția două persoane. 

- Ei sunt!!! exclamă Ionuț. 

- Da, ei sunt, zise și bunicul!! Hai să coborâm mai în 

vale, în întâmpinarea lor! 

- Da, alerg înaintea lor cât mai tare! 

Și copilul porni ca un șoim la vale, mai – mai să cadă 

în iarbă. Se opri la un pârleaz de gard. Acolo îl ajunse 

bunicul, care alerga la vale ceva mai greoi. 

- Hai la ei! zise Ionuț fără să mai aștepte, repezindu-

se înspre părinții lui, care-l prinseră în brațe cu dulci 

îmbrățișări, după atât de multă despărțire, până s-ajungă și 

bunicul la ei.  

Era bucuria revederii. Nepotul își revedea părinții, 

bunicul își revedea băiatul și nora, plecați de atâția ani la 

București. 

Acum trebuiau să urce la deal, spre casă. Drum greu, 

orășenii se dezvățară de urcușuri de munte, deoarece n-au 

mai venit demult acasă. 

După ce fusese îmbrățișat cu mult dor de părinți, 

Ionuț deveni, deodată, tare curios să vadă cat de tare îl iubesc 

mama și tata, căutând să vadă ce bunătăți aduseseră pentru el 

în rucsaci. 

- Tati, ce mi-ai adus bun de la București? 

- Ei, pentru asta ne-ai așteptat, să-ți aducem 

bunătăți? 
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- Nu pentru asta, tati, dar știu că mă iubiți tare mult, 

și o să-mi faceți multe surprize când veniți. 

- Bine, puiule, vrei chiar acum să desfacem 

rucsacurile? Avem timp acasă, acum avem de urcat drum 

greu la deal. 

- Nu, nu! Eu vreau să văd chiar acum ce mi-ați adus! 

N-aveau încotro, trebuia să așeze rucsacii jos pe 

cărare, să dezlege șnururile și să-i arate băiatului ce i-au 

adus. 

- Uite aici, o mașinuță cu telecomandă. Și mai e aici 

un joc electronic CLEVER BUNNY. 

- Da! Asta voiam să-mi aduceți. Că de când sunt la 

bunici, n-am mai văzut nici un joc pe calculator, nici la 

televizor… 

- Ei, lasă, acum dacă ți-am arătat jucăriile, te joci cu 

ele sus, acasă. 

- Chiar, hai să ne grăbim, zise bunicul, că văd că se 

înnourează repede, o să vină ploaia. Și avem polog azi, e 

păcat să ude ploaia fân cosit în zi așa de frumoasă!… 

Era o priveliște de vis pe dealurile din jur și în 

livezile oamenilor. Totul strălucea sub razele soarelui. 

- Hai să tragem câteva poze de aici, unde suntem, să 

avem ce pune pe internet, zise mama lui Ionuț. 

- Mami, da-mi mie să fac poze! se rugă stăruitor 

Ionuț. 

- Uite, îți dau să faci trei poze, dar apoi ne lași pe 

noi, care știm să scoatem poze frumoase. 

Din vorbă în vorbă, ajunseră pe creasta dealului, 

acasă la bunici. Aici deja se simțea boarea unui vânt, și 

răsăreau, te miri de unde, nori negri și repezi, semn că nu va 

întârzia ploaia. 

Fără să stea mult pe gânduri, bunicul și bunica luară 

greblele și furcile și plecară la strâns pologul. În urma lor, 
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veniră și părinții lui Ionuț, cu băiatul după ei. Pentru cei de la 

oraș, era  greu să se obișnuiască din nou cu munca la fân. 

Însă, câte un pic, dădură o mână de ajutor, ca să termine de 

strâns în prepeleci iarba cosită de bunicul de dimineață. 

După ce terminară de clădit prepelecii, intrară în 

casă. Ploaia veni imediat și un tunet puternic răzbătu prin 

văzduh, făcând ca geamurile să se cutremure zăngănind. 

- Intrați cu toții în casă, nu stați pe cerdac, că fulgeră! 

strigă bunica. 

Acum puteau să se odihnească și de muncă, și de 

drum, apoi se puseră pe cercetat ce-au adus părinții bun de la 

București. Ionuț se aștepta să-i aducă “ Sprite de un sfert și 

sticuri crocante”,  dar părinții îl amăgiră cu niște eugenii și 

câteva bomboane. 
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Mingea 

 

Prea multe bunătăți n-au adus părinții lui Ionuț de la 

București. Au adus ceva dulciuri, ceva de mâncare, și mai 

puține mofturi de joacă pentru copil. Ce și-au zis ei: au 

bagaje multe, iar băiatul are cu ce se juca la munte, prin 

iarbă, pe lângă casă, de ce-i trebuie atâtea jucării?! 

I-au adus, totuși, o minge mare, albă, colorată cu  

galben și albastru. Minge ușoară, bine umflată. A doua zi, 

după ce părinții ajutaseră la cosit și greblat și după ce se mai 

ridicase roua din ogradă, tatăl lui Ionuț scoase mingea cea 

frumoasă cu care venise de la București. De îndată, ieșiră cu 

toții să se joace în ogradă. Ce  frumos și plăcut era să se 

joace în soare! Doar că zdupăiturile astea nu prea erau pe 

placul albinelor din prisacă, acestea amenințând cu zborul lor 

nervos. Chiar o mușcară pe mama lui Ionuț de frunte, iar ea 

își puse un prâșnic cu apă rece pe mușcătură, să nu se umfle 

prea tare fruntea. 

De aceea plecară pe toloacă, lângă uliță, să bată acolo 

mingea, unde era mai bine, albinele nu-i mai chinuiau, și era 

mai mult teren neted de joacă. Doar că toloaca era cam 

înclinată spre vale, acolo unde se jucau ei, iar mingea 

amenința mereu s-o ia la vale, prin toloacă, spre gardurile 

vecinilor din vale. 

Și, nu se știe cum, dădu Ionuț mai tare cu piciorul în 

minge, că se și duse repede la vale, țopăind din dâmb în 

dâmb, până ajunse undeva departe, în iarba mare de la 

vecini, încât i se pierdu urma. 

Ionuț și cu tatăl său coborâră pe toloacă în vale, spre 

ogorul vecinilor, să caute mingea. Din păcate, mingea se 

ascunsese așa de bine, de nu era chip s-o găsească, de parcă 
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intrase-n pământ. Și nu era un ac sau un ou, să nu se vadă, 

era ditamai minge mare și colorată. Unde s-o fi ascuns? 

Umblând ei multă vreme și căutând, la un moment dat, tatăl 

lui Ionuț decise să renunțe la minge, că prea încurcaseră 

iarba și lujerii cartofilor din grădina vecinilor. 

Anuța și frățiorii ei, care văzuseră cum fugea mingea 

la vale, apoi văzură toată scena cu căutarea mingii, și, după 

ce Ionuț cu tatăl lui plecaseră bosumflați spre casă, ieșiră 

degrabă să-și încerce norocul și să caute și ei mingea. O 

găsiră numaidecât, fiind prea isteți ca să n-o găsească. 

Mingea era mascată bine, undeva sub niște vreji mai înalți de 

cartofi. 

Mare bucurie când găsiră mingea! Și-așa n-avuseseră 

ei minge așa mare de când erau, iar acum se jucau toată ziua 

cu ea, prin curte și chiar prin casă. 

A doua zi, Ionuț, jelind mingea lui cea colorată și 

mare, ieși pe toloacă, să privească în vale, cam pe unde 

fugise mingea. Rămase uimit, văzând cum copiii vecinilor 

din vale se jucau fericiți cu mingea pierdută. Nu știa ce să 

facă. La început avea oarecare reținere, să meargă sau nu să-

și ceară mingea înapoi, dar mai apoi se hotărî să încerce. 

Ajunse în curtea vecinilor și îndrăzni să spună: 

-  Asta e mingea mea! Am venit să iau mingea. 

Dar ei se jucau mai departe cu mingea și nici măcar 

nu-l luau în seamă pe copilul cel necăjit. După ceva vreme, 

Anuța îi zise așa, într-o doară: 

- Ce minge? Asta-i mingea noastră! O  avem de nu 

știu când! Dacă vrei, te primim să te joci cu noi. 

Pe Ionuț îl apucă plânsul și urcă dezamăgit la deal, 

spre casă. Aici  le povesti părinților ce se întâmplase cu 

mingea. 

- Măi, copile, dacă ei nu vor să ți-o dea de bunăvoie, 

lasă-le lor mingea. Luăm noi alta din târg. Hai să mergem în 
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livada de jos, căci avem și azi de greblat fân pentru zece 

prepeleci. Ne ajuți și tu, uite, ți-am găsit o grebla mică și 

ușoară. O găsisem în pod, dar trebuia sa-i mai pun doi dinți, 

că-i lipseau. 

Mai spre seară, fiind toți în casă și odihnindu-se după 

munca de la greblatul fânului, iată, se trezesc la poartă cu 

niște copii. Erau chiar copiii din vale. Aceștia, după ce se 

săturaseră de joacă, mustrându-i cugetul că luaseră mingea 

copilului și oarecum spășiți, se gândiseră s-o înapoieze. 

Se împăcară. Ca dovadă, ieșiră în ogradă să se 

distreze cu  toate jocurile cu mingea pe care le știau. Îi 

chemară și pe bunici la joacă. Făcură două echipe,  pe bunici 

îi puseră în câte o poartă, cei mici erau puși la înaintare, iar 

cei mari dădeau goluri de pe margine. Ce frumos e la țară pe 

înserate! Nici albinele nu-i mai sâcâiau acum. 
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Uliul 
 

Cum se întâmpla mai în fiecare zi, Ionuț trebuia să 

păzească cloșca cu puișorii cei mici. Chiar îi plăcea 

îndeletnicirea asta, dar asta cam o oră, două, până se 

plictisea. Trebuia să aibă mare grijă să nu vină vreo cioară 

sau vreun uliu, să înșface vreun puișor. Era foarte tulburat 

când vedea câte o cioară fâlfâind în vale, deasupra pajiștilor, 

sau deasupra pâlcurilor de copaci de la pârâu. Ciorile alea 

afurisite mai și croncăneau neplăcut. 

Într-o zi, văzu ceva care-i spori neliniștea: apărură pe 

cerul deasupra pajiștilor doi pui de uliu, mici și zglobii, ca 

niște rândunici mai mari, care de-abia învățau să zboare, 

descriind cercuri magice pe cer, rotind capul în stânga și-n 

dreapta, să vadă ceva viu mișcându-se pe pământ. Asta mai 

trebuia, își zicea Ionuț, puii ăștia de uliu! Or fi ei mici și 

drăgălași, dar ar fi în stare să fure un pui din ogradă! 

A doua zi el păzea iarăși cloșca cu pui, căci bunica 

plecase de-acasă departe, în vale, la întors pologul și la 

greblat, împreună cu mama și cu tata. Văzu iarăși cei doi ulii 

mici, cenușii, zburdând pe cerul senin. Deodată, unul din ei 

găsi ceva de joacă: erau prin livadă vreo câteva gaițe 

frumoase, colorate, cu pene lucitoare, care se fugăreau prin 

cireșul în care mai supraviețuiseră ultimele cireșe. Unul din 

ulii cei tineri se porni glonț după o gaiță, mai – mai s-o 

prindă. Dar și gaița avea destulă înțelepciune să se ferească 

de puiul de uliu: cum se apropia uliul de ea, pasărea cobora 

izbindu-se ușor de pământ,  schimbându-și repede direcția de 

zbor. Ceea ce uliul tânăr nu  putea să facă. Și mai avea gaița 

o posibilitate de scăpare: când aproape s-o prindă uliul, ea se 

strecura repede printre ramurile dese ale unui tufiș de salcie. 
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Și iarăși, uliul nu putea să facă aceiași acrobație. Așa că, prin 

micile viclenii, gaițele nu se dădeau prinse. Uliul renunță 

după multe asemenea încercări. 

Când terminară treburile la strâns fân în vale, bunicii și 

părinții lui Ionuț sosiră acasă și începură să pregătească masa 

de prânz. Cum erau ei cu toții în casă, auziră cum o găină 

cotcodăcește speriată în livadă. Ionuț ieși primul pe cerdac, 

să vadă ce e. Când acolo, ce să vadă? Un uliu mare, cu aripi 

largi, sure, se lupta sub un pom cu o găina din cele grase, s-o 

lovească și s-o ia în gheare, să fugă cu ea în pârâu. Găina se 

lupta din răsputeri, dar uliul era mult mai mare și mai 

puternic, încât reuși să doboare găina și se chinuia acum s-o 

ia în gheare și să plece. Reuși să ridice găina și zbură 

anevoios cu ea în gheare, spre vale. Ionuț striga speriat la cei 

din casă să iasă afară, că uliul a luat găina. Ieșiră cu toții și 

începură să strige. Uliul era deja departe, zburând greu cu 

găina în gheare. Însă nu mai aveau ce face, se uitau doar 

încremeniți cum sălbaticul de uliu ducea în gheare spre pârău 

găina lor cea frumoasă și grasă, trecând încet pe deasupra 

pârâului și ascunzându-se undeva într-un pâlc întunecat de 

pădurice. 

Ionuț se simți cumva încă viteaz și începu să strige la 

toți: 

- Hai să alergăm repede la vale, să căutăm uliul, și să-i 

luăm înapoi găina noastră! Îl omor pe uliul ăsta dacă-l prind! 

- Copilul meu, lasă-te păgubaș, ce-a luat odată uliul, 

înapoi nu mai vezi. Paguba e pagubă. O să ne dea Domnul să 

creștem alte puicuțe. Doar că trebuie să le păzim mai bine. 

Cu prilejul acestei întâmplări nefericite, bunicul 

povesti cum, mai demult, pe când era copil, într-o iarnă, o 

vulpe se-învățase să fure găini. Atunci tatăl lui, adică 

străbunicul lui Ionuț, se gândise ca pe timp de noapte să 

închidă găinile în cotețul din grajd și   bătuse niște scânduri 
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peste gemulețul de dinafară a cotețului. Dar vulpea, șireată 

foc, rosese, stricase scândurile de la gemuleț, și, bineînțeles, 

jumătate din găini au dispărut chiar în aceeași noapte.   

Mare hoțomană, vulpea! Ce putea să mai facă 

străbunicul? A fost nevoit să-și mute câinele și să-l lege cât 

mai aproape de grajd și de coteț. Așa reușiseră găinile să 

scape până în primăvară! 
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Plecarea tatei și-a mamei 
 

Ce frumos era în zilele acelea, când mama și tatăl lui 

Ionuț au venit pentru câteva zile în concediu, la bunici. Se 

jucau în ogradă în fiecare zi, făceau plimbări până pe vârful 

muntelui, dar și mai departe, în parchete cu zmeură. Sau 

umblau după hribi și gălbiori, care în acel an răsăriseră din 

belșug. Îi ajutaseră mult și pe bunici la cosit și greblat fânul 

din livadă, încât mai rămăsese de strâns fân doar pentru o 

singură claie. 

Ionuț era mereu în preajma părinților. Asta cât timp nu 

apăreau din vale copiii vecinilor, căci atunci instinctul 

jocului era mai puternic decât șederea în preajma părinților. 

Dar, iată, spre regretul bunicilor, dar mai ales al lui 

Ionuț, părinții își făceau bagaje să plece din nou la București, 

concediul lor scurt fiind pe terminate. În ochii lui Ionuț se 

cam roteau începuturi de lacrimi. Ce se va face el singur pe 

vârful muntelui, doar cu bunicii? Voia și el sa meargă acasă 

la el, la București, odată cu mama și cu tata, dar aceștia nu 

voiau să-l ia, căci trebuia să stea  cât se poate de mult pe 

munte, unde e aer sănătos și curat, mâncare bună și la timp. 

Se va sătura el de București. 

- Nu mai plânge, puiul mamii! Mai sunt doar trei 

săptămâni și o să vină bunicul cu tine la București. Uite, îți 

promit, o să-ți cumpărăm o tabletă grozavă! 

- Dar să nu mă minți, mami! Nici nu știi ce greu e să 

aștepți! 

Nu era de glumit, mama și tata chiar își făceau 

bagajele. Bunicul împacheta cu mare îndemânare borcane cu 

smântână și miere. Dar mai aveau de luat mai multe borcane 

cu dulceață de fragi și de zmeură. Ca să nu mai zicem de 
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borcane mari cu hribi și gălbiori, deja aranjate de bunicul în 

tindă încă de ieri. Așa că ieșiseră multe genți cu de toate. 

Mâine dimineață urmau să plece. 

A doua zi, se treziră cu mult mai devreme, se 

îmbrăcară de plecare și, după ce mai discutară de unele, de 

altele, ba de bani, ba de treburi din gospodărie, scoaseră 

bagajele pe cerdac, să plece. Bunica și Ionuț numai veseli nu 

erau. Mama lui Ionuț trebuia să-i liniștească pe amândoi. Fie, 

dacă tot trebuiau să plece, atunci  începură îmbrățișările. 

Ionuț nu știa pe cine să îmbrățișeze mai tare, pe mami sau pe 

tati. 

În ultimul moment, mami scoase din geantă niște 

mărunțiș, pe care îl dădu bunicii. 

- Uite buni, niște bănuți aici, să cumperi ceva dulce din 

sat pentru Ionuț… 

- Da, o să-i cumpăr napolitane și biscuiți, că-i plac cel 

mai mult. 

- Bine, buni! Știi mata cel mai bine ce să-i cumperi. 
 

Ultimele îmbrățișări, apoi ridicară bagajele grele și 

ieșiră spre poartă. Bunicul, văzând cât de grele erau bagajele, 

se hotărî să-i ajute până în sat, unde sperau să găsească o 

ocazie până la Moldovița: 

- Merg și eu cu voi până la școala din sat, că de-acolo 

vă descurcați, mai trec ocaziile! 

- Nu trebuie! zise Ștefan, tatăl lui Ionuț. Dar dacă 

matale vrei neapărat… 

Bunica și Ionuț îi însoțiră și ei până pe uliță, pe 

toloacă. Apoi coborâră și mai în vale, până la locul numit 

„popas”. Acolo se despărțiră. Părinții și bunicul plecară la 

vale, iar bunica și Ionuț se așezară în iarbă, uitându-se lung 

în urma celor care porniseră la vale. 

Cât timp coborau, părinții lui Ionuț se uitau cam des în 

urmă, să-i vadă pe bunica și pe Ionuț, care încă nu plecaseră 
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spre casă, ci fluturau din mâini, făcând semne de revedere. 

Tot atunci urcau la deal dinspre sat doi gospodari, cu 

două perechi de cai, înhămați, trăgând grape. Aveau gânduri 

mari, să care la vale  niște căpițe de fân, de undeva de lângă 

pădure. 

În timpul ăsta, părinții și bunicul ajunseră pe drumul de 

căruțe din pârâu. De abia se mai zăreau. Se opriră o clipă, se 

uitară spre cei de la “popas”, și, după ultimele salutări cu 

brațe ridicate,  dispărură la un cot de drum. 
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Țarca4
 

 

Au plecat părinții la București. Pentru Ionuț, urmau 

iarăși zile care treceau greu, trebuia să se învețe din nou să 

asculte de sfaturile bunicilor. Simțea o oarecare nostalgie pe 

suflet, amintindu-și mereu cum e să fii la București, să te 

duci în parc, să te joci cu copiii de-o seamă cu tine. Și cum 

mergea el la ștrand, sau la supermarket, unde erau atât de 

multe bunătăți în rafturi. Aici nu era nimic din toate astea. 

Simțea dorul de oraș, chiar tristețe. Ca să-i mai treacă, avea 

un singur remediu: să se ducă pe toloacă, la „popas”, acolo 

de unde se uita lung în toate zările, și pe cer, și pe munți. Dar 

acum ceva îi atrăsese curiozitatea: niște păsări colorate, 

destul de mari, se jucau pe dâmb, ciugulind tot ce găseau mai 

răsărit pe câmp, poate insecte, poate semințe de fân. Erau 

vreo cinci păsări din astea. Le cunoștea deja, erau țărcile, 

păsări nu prea mici, colorate tărcat, foarte lacome, hrăpărețe, 

cele care mâncau cireșele din livadă, chiar înaintea ca să le 

guste stăpânii livezii. Cireșul parcă era casa lor, căci se 

înfruptau din roadele pomului făcând gălăgie multă, parcă în 

ciudă. Acum cireșele se isprăviseră, iar țărcile treceau cu 

asalt asupra coacăzelor din grădină. Și, când se gătiră coa-

căzele, trecură la niște mere sântilești, deja coapte pe jumă-

tate, pe o parte, bune de ronțăit. 

Și cum stătea copilul pe toloacă, se pomeni strigat din 

vale: 

- Ionuț! Hai la noi, să ne jucăm! strigă Mihăiță, băiatul 

cel mare din vecini. 

                                                           
4
 Ţarcă = coţofană, pasăre de câmp, agilă, pestriţ colorată 
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Bineînțeles, copilul nu putea rezista la așa o chemare, 

și într-o clipă zbură la vale, intrând în livada vecinilor, unde 

erau copiii. 

- Ce făceai acolo pe deal? Au plecat la București ai tăi? 

- Da, au plecat. N-au vrut să mă ia și pe mine... 

- Lasă, că-i bine aici, la munte! Nu vezi ce vreme 

frumoasă e? 

- Da, dar eu mă plictisesc pe lângă casă… 

- Cum să te plictisești! Hai la joacă cu noi! 

Și cum stăteau ei acolo la joacă, Ionuț începu să 

povestească ce frumos umblă niște păsări mari și colorate pe 

toloacă. 

Atunci, Mihăiță, avu o idee năstrușnică. 

- Știi ceva, hai să prindem o țarcă din aia de care 

vorbește Ionuț. E țarcă ce ai văzut, le cunosc bine. Și la noi 

au terminat cireșile. 

- Da, dar cum poți să prinzi o țarcă pe câmp? N-ai 

văzut ce sprintene zboară? zise Anuța nedumerită. 

- Lasă, vă învăț eu cum se prinde o țarcă! 

- Cum? se interesa și Ionuț. 

- Simplu! Adu un lighean de plastic și-o sfoară foarte 

lungă. Dar să fie de cânepă. O să vedeți cum prind țarca! 

Copiii erau nedumeriți, cum poți să prinzi o pasăre pe 

câmp?  

- Hai pe deal, să vă arăt! zise Mihăiță, foarte încrezător 

pe el. 

Anuța scoase din casă, pe furiș, să n-o vadă mama, 

ligheanul cel mare de plastic,  luă o sfoară de cânepă, lungă-

lungă, câteva cireșe și încă niște grăunțe de porumb.  

- O să vedeți ce frumos prind eu țarca! se laudă iarăși 

Mihăiță, nerăbdător să ajungă sus pe toloacă. 

Pentru așa o treabă interesantă, copiii urcară sprinteni 

la deal, până se văzură pe toloacă, unde pășteau vitele 
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bunicilor lui Ionuț. Mihăiță căută un dâmb mai potrivit unde 

să așeze ligheanul cu fundul în sus, dedesubt sprijinit de un 

băț de lemn, să nu bată la ochi. Legase de băț sfoara aceea 

lungă, care trebuia să țină ligheanul un pic ridicat deasupra 

pământului, nu mai mult de o palmă, pe unde să intre pasărea 

ademenită de cireșe. Celălalt capăt al sforii lungi, îl luă 

Mihăiță în mână și se duse mai departe, după dâmb, să nu fie 

văzut de țărcile care ciuguleau pe toloacă, sau care stăteau în  

salcia de lângă gard. 

Toți trebuiau să tacă „chitic”, nu era voie ca cineva să 

trăncănească, să strice afacerea, nelăsând să se apropie  

țărcile de lighean. Sub lighean, ținut mai sus de pământ de 

acel băț, o așteptau ceva bunătăți pe biata țarcă ce va 

îndrăzni să se apropie. 

Se puseră pe așteptat. Țărcile, hoațe, ba ar fi intrat sub 

lighean, ba nu. Ceva le spunea că este o păcăleală cu acel 

lighean. Se codeau să se apropie. 

Totuși, una dintre ele, poate ceva mai tinerică, mai 

curajoasă, se decise să vadă ce bunătăți sunt sub lighean. Ba 

se apropia, ba se depărta. În sfârșit, nu mai rezistă, se apropie 

de capcană și începu să înfulece din bunătăți. Erau grozave! 

Și, în timp ce țarca cea naivă se ospăta de zor, celelalte 

s-ar fi apropiat, dar le era teamă. Atunci, Mihăiță, ascuns 

după un dâmb și știind că țarca se înfruptă fără griji sub 

lighean, trase cu îndemânare sfoara cea lungă, încât bățul 

care ținea ligheanul deasupra pământului căzu, iar ligheanul, 

care era cu gura în jos,  căzu peste pasăre, care începuse să 

se zbată tare sub lighean. 

- Uraaaa! Am reușit! strigară victorioși copiii. Hai  s-o 

prindem de sub lighean! 

Ușor de zis, dar cum să scoată pasărea de sub lighean?  

- Lăsa-ți-mă pe mine! se hotărî Mihăiță. Să vedeți cum 

o prind eu! 
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Se duse la lighean, băgă mâna sub el, până dădu de 

pasărea speriată, care se apăra din răsputeri, ciugulindu-l 

bine de tot cu ciocul. Reuși, totuși, s-o prindă de-o aripă, 

ținând-o strâns. Pasărea se zbătea cumplit, îl ciugulea mereu 

de degetele mâinii. Dar el o prinse și de aripa cealaltă, 

ținând-o strâns. Pasărea se zbătea fără ostenire, ciupea rău de 

tot. În sfârșit, scoate pasărea de sub lighean, ținând-o strâns 

cu ambele mâini.  

Copiii se adunară în jurul lui, să admire frumusețea de 

pasăre, cu pene colorate în jurul capului și pe aripi, cu coadă 

lungă. 

Ionuț vru să ia și el țarca în mână, să vadă cum e, deși 

îi cam era frică de ea. Mihăiță i-o dădu, dar îi povățui să fie 

foarte atent, c-o scapă imediat. 

Presimțirea lui Mihăiță se adeveri repede. Văzându-se 

pe alte mâini, mai puțin tari ale lui Ionuț, țarca începuse să se 

zbată cu puteri noi, nebănuite. Ciugulea cu disperare de 

mâini cu ciocul ei aspru ba-n stânga, ba-n dreapta, speriindu-

l tare pe copil. Umplut de ciupituri și zgârieturi, Ionuț, scăpă 

pasărea din mâini, care zbură hăt departe, tocmai pe o salcie 

din pârău, în vale. 

Mult rău îi păru lui Ionuț că scăpase așa prostește o 

frumusețe de țarcă. Mihăiță și ceilalți copii, încercară să-l 

liniștească: 

- Lasă, nu fi trist! Mâine prindem alta! 

Veni acasă nefericit după întâmplarea cu țarca. Încerca 

să se dea băiat cuminte. Dar bunica presimți că nepotul ei 

făcuse o nouă poznă pe-afară, căci nu era zi să nu facă o 

poznă. Când îl văzu cu mânuțele pline de ciupituri și 

zgârieturi, îl luă la rost: 

- Ei, obrăznicătură! Spune-mi drept pe unde ai fost și 

ce poznă ai făcut, de ai mâinile așa de zgâriate? 

Ne-având încotro, el începu să povestească minunea cu 
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prinsul țărcii. Nici pentru bunică nu era limpede cum de-au 

prins copiii o țarcă doar cu o sfoară lungă. Până la urmă 

înțelese. Dar, tot de datoria ei era să-i mai dea o mustrare 

nepotului: 

- Ai văzut? Ai văzut cum te-a pedepsit pasărea? Bine 

ți-a făcut! Ce v-a pus să prindeți păsările pe câmp? Știi ce 

mult se supără Doamne-Doamne că chinuiți bietele păsări? 

Ți-am mai spus și altădată să lăsați în pace animăluțele pe 

câmp! Domnul știe ce rost are fiecare ființă creată de El. Așa 

că să nu mai prindeți păsări sau animale pe câmp, ori  din 

pădure! 
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Iepurașul 
 

Cel mai plăcut loc din gospodăria bunicilor de pe 

creasta muntelui era grădina cu zarzavaturi. Unde găseai 

straturi mai frumos croite pe ogor, mai bine plivite, cu plante 

mai frumos răsădite?! Treceai printre straturi mai ceva decât 

printr-o grădină botanică. Câte straturi cu răsaduri 

ademenitoare nu creșteau acolo, făcând promisiunea unei 

recolte îmbelșugate spre toamnă - straturi cu ceapă verde, cu 

tulpini crescând armonios în sus, straturi cu suave frunze de 

morcovi, dezvoltându-se în tihna luminii soarelui și sub roua 

odihnitoare a dimineții, sau straturile de usturoi, sau cele de 

salate mari de-un verde deschis! Mai erau și jumătăți de 

straturi cu mărar, pătrunjel, țelină. Apoi erau straturile cu 

răsaduri de sfeclă roșie, sfeclă albă și napi. Câte și mai câte! 

Dar cele mai scrupulos cultivate erau straturile lungi de 

varză puse mai în spatele ariei ocupate de grădină. Acolo de-

abia începuseră să crească și să se dezvolte răsadurile de 

varză, care încă nu erau bune de tăiat pentru mâncare, dar 

până la toamnă vor crește mari și înfoiate și vor avea bunicii 

ce strânge și ce duce în tindă, să le curețe, ca apoi să le pună 

la murat în butoaie. Unele căpățâni vor fi sacrificate încă 

dinainte de toamnă, le va toca bunica mărunțel, le va fierbe, 

apoi va pune smântână pe deasupra – o bunătate la masă! 

Dar acum era cu puțin după miezul verii, răsadurile 

mergeau și singurele, dar erau încă necrescute, iar în zilele 

de secetă, mai trebuiau ajutate cu apă. Bunica aducea din 

vale, de la fântână, căldări cu apă; venea și Ionuț în urma ei 

cu câte o căldărușă mică cu apă, plină pe jumătate. Apoi luau 

câte o căniță, cu care scoteau apă și turnau câte puțin la 

rădăcina fiecărei plante. Mai ales la tulpinile încă plăpânde 
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de varză, care se ofilesc repede dacă nu sunt udate. Lui Ionuț 

chiar îi plăcea să ude cu cănița răsadurile. Ce nu-i plăcea, era 

că apa din găleți se termina repede și trebuia să plece iar la 

știubei să mai aducă apă din vale. Bunicul nu venea 

niciodată la udat straturile, asta era treaba bunicii iar el se 

ocupa cu treburile mai grele de pe lângă gospodărie. 

Iată, destul de repede, nici în două săptămâni, varza, 

îngrijită cum trebuie, crescu mărișoară și chiar începu să lege 

mici căpățâni de frunze. La fel și morcovii, începură să 

crească, încât, dacă trăgeai de un smoc de frunze, scoteai din 

pământ un morcov frumos, roz ca de lumină, foarte bun de 

ros. Dar îi zicea bunica lui Ionuț să nu mănânce morcovii și 

alte legume din gradină până nu sunt spălate bine cu apă, că 

au microbi, care te îmbolnăvesc de stomac. Ionuț înțelese 

asta, dar, câteodată, mai uita de acest sfat, și mai „prăpădea” 

cu dințișorii lui câte un morcov scos din strat, că tare dulce 

mai era! 

Umbla zilnic prin grădină, să admire straturile cele 

frumoase. Era o căldură atât de plăcută de la soare, totul era 

verde, cer senin. Unde putea să fie mai frumos! Adesea 

bunica îl striga, s-aducă de pe straturi frunze de ceapă și de 

pătrunjel, care îi trebuiau la borș. 

Într-o zi, pe când își căuta de lucru printre straturile de 

legume, privind cum toate plantele se dezvoltă frumos și se 

fac înalte, viguroase, verzi de sănătoase ce erau, i se păru că 

în dosul frunzelor din stratul de varză se mișcă ceva ciudat, 

ceva gri,  ceva sub formă de urechi, cam lungi, pe care le 

deslușeai doar dacă te uitai cu multă atenție. 

Ce putea fi? Ionuț își învinse instinctiva teamă și 

începu să se apropie cu pași foarte ușori de acea ciudățenie 

dintre verze. După cum știa el din cărți de citit pentru copii, 

trebuia să fie un urechiat, adică un iepuraș.  

Nemaipomenit! Chiar el era: ființă plăpândă, cu 
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blăniță subțire, lucioasă, respirând de zor prin nările-i foarte 

fine. Părea că ațipise lângă o varză, de căldura zilei. Se 

apropie tiptil, încet-încet de el. Întinse mâinile. Iepurele nu 

se trezi. Întinse mâinile și mai mult, încât puse mâinile chiar 

pe iepuraș. Acesta de-abia atunci se zbătu, cât putea, să fugă, 

dar Ionuț îl ținu tare cu amândouă mâinile. Iepurașul, ființă 

mică și gingașă, obosi să se zbată, și-atunci Ionuț îl lipi la 

pieptul său. Tremura de frică, biata creatură, inima i se 

zbătea nebunește. Se zbătu o vreme în brațe, tremurând de 

frică, până se potoli. 

Mare bucurie pentru copil. Ce ispravă minunată, să 

prindă un iepuraș. Trebuia, numaidecât, sa-l ducă în casă, să 

se laude în fața bunicii. 

Când văzu bunica așa ispravă, rămase cât se poate de 

uimită. Dar repede intră la griji: unde l-o fi găsit? Nu cumva 

în straturile de varză și de morcovi? 

- Vai, copile, ce mi-ai adus în casă? N-aveam eu 

destulă treabă? se prefăcu mânioasă bunica. 

- L-am găsit în gradină, printre straturile de varză… 

- Aha, deci avem oaspeți nepoftiți în grădină! 

Presimțind că treburile nu sunt la locul lor în grădină, 

bunica ieși într-un suflet din casă, ducându-se drept pe ogor, 

să vadă ce e cu straturile. La început părea că nu se vede 

nicio pagubă în straturi, dar, mai apoi, găsi câteva căpățâni 

de varză cam roase într-o parte. Și în staturile de morcovi 

erau vizibile semne neliniștitoare - găsi mai multe rădăcini 

de morcov mâncate pe jumătate. 

- Uite aici, copile, vezi tu ce pagubă mi-a făcut 

dihania asta mică în grădină! Îți vine s-o iei, să-i dai o mamă 

de bătaie și s-o tragi zdravăn de urechi! 

- Bunică, dar nu vezi ce nevinovat e, ce blăniță moale 

și caldă are? 

- Ei, un iepuraș este întotdeauna îndrăgit de copii, dar 
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ei nu știu de câte ori mi-au mâncat ăștia răsadurile și mi-au 

înjumătățit firele de morcovi de-abia răsăriți! Le-arăt eu lor! 

Ionuț scâncea, nu voia să se despartă de iepuraș. 

Atunci, tocmai sosi în casă bunicul și, văzând iepurele, se 

duse în șură, scoase de acolo o cutie mare, de pe vremea 

când cloșca avea pui mici, puse în cușcă niște otavă uscată 

din grajd și închise iepurașul acolo.  

Bineînțeles, Ionuț și bunica aveau grijă de el să-i 

aducă de mâncare și apă într-o străchinuță. N-o ducea rău 

urechiatul. 

Pe zi ce trecea, iepurașul tot creștea. Se-învățase cu 

cei de-ai casei, chiar îi dădură drumul din cușcă și nu mai 

fugea de lângă casă, umbla în urma tuturor, comic, țopăind 

cu pași mărunți. 

Într-o zi, umblând slobod prin ogradă, cum era și de 

prevăzut, iepurașul se întâlni bot în bot cu Motocel, pisoiul. 

Se speriară amândoi, privindu-se unul la celălalt. Motanului 

nu-i conveni să vadă o ființă în curte mai îndrăgită decât el 

de către cei din casă. Se repezi să-l prindă pe iepuraș, dar 

acesta fuga-fuga prin ogradă. Motocel după el. Alergară așa 

unul după altul cât era ograda de mare, ba și pe cărarea spre 

uliță. În cele din urmă, osteniră amândoi. 

Atunci, având un curaj greu de înțeles,  iepurașul 

înaintă eroic spre motan, până ajunse bot în bot cu el. S-au 

mirosit, s-au uitat mult unul la celălalt, apoi s-au culcat 

amândoi la un colț de ogradă. Ciudat, în loc să se 

prigonească unul pe altul, cele două ființe cu blănița pufoasă 

s-au împrietenit! De-atunci dormeau mereu împreună, sau în 

casă, sau în grajd, până venise toamna. 
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Cosașii de pe Checera 

 

Veniră zile foarte plăcute, ca de început de august, 

când cerul albastru și soarele prietenos îi îndemnară pe 

oamenii din sat să urce pe Checera, muntele cel de vizavi de 

pârâul din vale, acolo de unde răsărea soarele. Oamenii 

căutau ca să profite de această săptămână atât de bună pentru 

coasă. Nu te întâlnești cu prea multe săptămâni atât de bune 

pentru lucrat la fân. 

Dimineața, Ionuț ar mai fi dormit dus, doar că 

bunicul îl trezi când intră în tindă și scoase coasa, care 

zăngăni cam tare, apoi luă un vas cu apă, ciocanul și 

nicovala, și plecă la cosit pentru claia aceea din vale de tot. 

Trezit de-a binelea, Ionuț coborî din pat și, fără să 

mănânce ceva, se duse în livadă, să vadă ce se întâmplă pe 

țarini. Era uimit de faptul că, deși era dimineață, deja multă 

lume era pe țarină și cosea de zor. 

Vremea era de vis: cer senin, rândunici zbenguindu-

se în jurul casei, gaițe săltând pe câmp să prindă lăcuste. 

Multe păsărele ciripind pe garduri și pe rămurișul sălciilor 

din pârău. 

 Bunicul, de două ceasuri, trăgea harnic și deja cosise 

vreo șase brazde. Din când în când ascuțea coasa, să taie 

iarba mai cu spor. Deodată, ridicându-se de la cosit, se uită la 

deal, spre casă, îl văzu pe Ionuț cel mic, desculț, în cămașă 

albă, șezând la soare sub un gard, de unde se uita la vale. 

- Hei! Copile! Tu ești? De ce nu dormi? 

- Nu mai pot dormi, bunicule… m-ai trezit cu coasa 

când ai plecat, răspunse Ionuț. 

- Ei, dacă tot nu dormi, du-te și vezi dacă bunica a 

făcut niște turte din făină de grâu. 
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Copilul dispăru în casă. Aici, într-adevăr, bunica 

cocea în tigaie niște clătite mari, rumenite, pe care le scotea 

din tigaie și le punea pe niște prosoape întinse pe masă, să se 

răcorească. 

- Bine că ai venit, puiul meu! Uite, acuși sunt gata 

clătitele, să mănânci și să-i duci bunicului, la vale. Te duci? 

- Da, mă duc ... dar mi-e foame tare de tot! 

- Uite, acușica îți pune bunica două clătite pe farfurie, 

unse cu miere, alături de-o cană cu lapte proaspăt… 

După ce copilul se sătură, bunica puse într-un coș 

câte ceva de mâncare pentru bunicul și-l trimise pe Ionuț de 

zor la vale. Când ajunse acolo unde cosea bunicul, îl chemă 

pe acesta de la treabă, să-i arate câte bunătăți adusese acolo. 

Bunicul, cam cu greu  lăsă coasa deoparte, acoperind-o cu 

iarbă, să nu se-încingă, și se apucă de mâncat. 

- Hai, Ionuț, mănâncă și tu cu mine, îl îmbie bunicul. 

- Eu am mâncat acasă. Ce- i în coș e pentru tine, 

bunicule, să ai putere să cosești… 

- Dacă zici tu așa! Dar mai stai aici cu mine! 

- Mai stau… e așa frumos aici! 
 

Copilul era uimit de forfota de lucru de pe partea 

cealaltă a pârâului, pe Checera, unde veniseră mulți 

gospodari la cosit. Totul era minunat! Cosașii vorbeau tare 

între ei, se auzea în toată țarină și în pârâu. Veniseră de 

câteva ore bune și doar în câteva ore cosiseră aproape de-o 

claie. 

Când soarele se înălță cât de cât pe cer, începură să 

sosească femeile din vale, din sat, cu coșărcile pline cu 

mâncare, aducând și găleți cu care să ia apă de la izvor. 

Lăsară coșurile cu mâncarea sub copac și se apucară degrabă 

să spargă brazdele proaspăt cosite, să se usuce până la prânz. 

Apoi îi chemară pe cosași sub umbra fagului, să le dea de 

mâncare. Flămânziseră, bieții cosași, de atâta muncă, din 
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zori. 

Dar unul dintre lucrătorii de pe țarină lăsă coasa de-o 

parte, se duse pe un tăpșan mai la vedere, scoase fluierul său 

de sub brâu și  începu să uimească toată lumea de pe țarini 

cu sunete maiestuoase. De la acel cântec voios, o fată tânără 

de pe polog îl strigă pe nume, încât flăcăul se opri din fluier 

și chiui spre ea, ca răspuns. În acest fel, treaba pe țarină se 

făcea cu mult spor. 

După ce s-au îndestulat cu mâncarea adusă de-acasă, 

cosașii se întoarseră la muncă, cosind cu mult spor, unii 

pentru o claie, alții pentru două clăi. De-ar fi vremea bună 

până diseară!... 

Bunicul cosise vreo zece brazde și-ar mai fi cosit mai 

mult, dar soarele se ridicase sus pe cer și dogorea cam tare 

de deasupra, încât el zise mai bine să lase cositul pe deseară, 

sau pentru a doua zi, că doară vor mai fi zile bune de coasă. 

Iată, când lăsă bunicul coasa, apăru pe deal, sub casă, 

bunica cu trei greble, una pentru ea, una pentru bunicul și 

încă una, mică de tot, pentru Ionuț. Împrăștierea brazdelor 

cosite de bunicul se făcu repede, căci erau trei, nu unul 

singur, apoi luară tot ce era adus pe câmp și plecară spre 

casă, să se odihnească până la prânz. Vor mai veni după 

odihna de prânz, aducând furci și drugi, ca să grebleze iarba 

în prepeleci. 

De prânz, prinseră un pui de somn, dar somnul le fu 

stricat, căci sună mama lui Ionuț de la București, să-întrebe 

ce mai face copilul. Copilul era bine, iar ei se odihneau un 

pic, apoi vor pleca la greblat pologul în prepeleci. 

După amiază, veni și ceasul greblatului. Îl luară și pe 

Ionuț să-i ajute, deși copilul grebla tare neîndemânatic. Se 

vede că nu avea putere cât un om mare. L-au trimis să mai 

stea sub o răchită, la umbră. 

În acest timp, pe țarini veniseră alți oameni, cu cai, să 



Bucovina – plai de basm și dor 
 

 99 

tragă căpițele uscate, mai vechi, la stog. Caii erau bine 

hrăniți, fornăiau pe țarină atunci când stăpânii îi mai atingeau 

cu biciul, să tragă mai cu sârg. În curând, femeile vârfuiau 

stogurile cele țuguiate, frumoase, de era mai mare dragul să 

le privești! 

Toată lumea muncea cu zor, căci dinspre pădure, de 

la miazănoapte, apăruseră niște nori și mare minune dacă nu 

va veni o ploaie zdravănă, să ude pologul nestrâns în 

prepeleci! 
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Ariciul 
 

În zilele pline de năduf ale lui august, Ionuț de-abia 

aștepta să se însereze, să coboare umbra munților, a 

copacilor peste livezi și grădini. Când lumina zilei încă se 

lupta cu negura nopții înstelate, Ionuț deja era pe cerdac, 

așteptând licărirea pe cer a primelor stele. Iar când amurgul 

dens cotropea toate împrejurimile, avea de ascultat concertul 

ce venea dinspre pârâu, sau chiar mai de aproape, undeva din 

bahna de lângă știubei. Era un necontenit orăcăit de broaște, 

de greieri, de păsări, care, cu măiestrii variate, folosind 

sunete dintre cele mai iscusite, înălțau un spectacol generos, 

nevăzut, în tainica noapte. Se auzea și țipătul unor păsări 

mari dinspre pârâu, din păduricea deasă din vale. Totul părea 

maiestuos și uneori sinistru... 

Ionuț ieși pe întuneric pe uliță, deoarece ceva îl atrăgea 

acolo, deși îi era și un pic teamă de legendarul lup care vine 

noaptea pe întuneric, din pădure. Dar casa era aproape, așa 

că dacă doar se zărea lupul venind pe uliță, el fugea repede 

în casă. Ajunse pe uliță, la toloacă, să asculte cum unii 

gospodarii mai coborau odată cu lăsarea serii de la deal, 

după ce munciseră o zi întreagă la cosit și greblat. Mai 

treceau unii oameni cu cai ținuți de căpăstru, deschizând și 

închizând la loc multele porți dintre izlazurile de pășunat. 

De-abia după ce simțea din plin răcoarea serii târzii, când 

începea să tremure de frisoanele nopții, îi venea gândul să 

intre în casă. 

În seara asta, Ionuț avu parte de o întâmplare nostimă. 

La un cot al cărării care ducea spre casă, picioarele băiatului 

atinseseră ceva ca un ghem țepos, care chiar îi și înțepă 

degetele de la  picioarele desculțe. Se minună, nebănuind ce 
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putea fi acolo ca un ghem țepos, chiar în drum. Se aplecă să 

vadă ciudățenia și i se păru că acel ghem se mișcă un pic, 

deși acum era perfect nemișcat. Cu oarecare strângere de 

inimă, ridică în brațe acel ghemotoc. Da, era ceva viu! I se 

păru că ghemul de țepi se umflă și dezumflă câte un pic, ca și 

cum ar răsufla. Și mai era un pic călduț. Stranie descoperire! 

Cum era și firesc, aduse acea ciudată minge țepoasă în 

casă. Bunicii deja se odihneau în casă și aproape se speriară 

văzându-l pe copil cu ghemotocul  în mâini. 

- Hei!, Ce-ai acolo? Ce-ai găsit acolo? întrebă bunicul 

cu subînțeles, deși el își dădu seama imediat despre ce e 

vorba. 

- Nu știu, bunicule! Dar e viu, mai suflă când și când! 

completă Ionuț. 

- Știi ce-i asta? 

- Nu știu! Poate știi dumneata… 

- Mai, copile, tu ai auzit de arici? îl iscodi bunicul. 

- A, da! Am auzit! Era o carte de desene cu ceva ca un 

arici… 

- Apoi, ăsta-i arici! Așa arată un arici! Ia lasă-l oleacă 

pe podea, să vezi ce se-întâmplă… 

Ionuț puse cu grijă ghemotocul pe podea. După ce 

stătu o vreme ca un ghem nedesfăcut, la un moment dat, 

începuse să se lungească, să se-întindă, până ce  apărură niște 

lăbuțe mici, mici de tot, și-un căpșor și mai mic, cu bot 

ascuțit. 

- A, acum recunosc ariciul din carte! Așa arăta ariciul 

în carte, zise Ionuț. 

- Și ce vrei să facem cu el? intră în vorbă și bunica. 

Doară n-ai de gând să-l ții în casă! Deja mi-ai umplut casa cu 

pisica și iepurele. 

Mica dihanie se porni prin odaie, cotrobăi peste tot, pe 

sub scaune, pe sub masă, intră și pe sub pat. Acolo dormea 
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Motocel, motanul, care nu suferi prezența ariciului, și-o 

zbughi pe ușă afară. 

- Buni, dar ariciul ce mănâncă? se interesă Ionuț. 

- Ei, mănâncă multe, răspunse bunica, și șoareci, și 

mere, chiar și iarbă. De toate! Uite, să vezi ce mult îi place să 

bea lăptic. 

Îi așezară lângă ușă o farfuriuță mică, plină cu lapte 

cald din seara aceea. Ariciul, cum simți miros de lapte, 

curios lucru, fără frică, se apropie de farfurie și începu să 

lipăie hărnicuț din lăptic, spre marea distracție a celor din 

casă. 

Stând ei așa cu toții seara în jurul ariciului, bunicul 

începu să explice cum vulpea poate mânca un arici, deși e un 

ghem de țepi. Șireata vulpe îl rostogolește până la o apă, la 

pârâu sau baltă, iar ariciul, speriindu-se de apă, se desface 

din ghem, iar vulpea atunci îl înhață de burticică și-l 

mănâncă. 

Nu puteau lăsa ariciul peste noapte în odaie, le era frică 

să nu roadă ghetele de sub pat. Așa că îl luară frumușel și-l 

scoaseră pe ogradă. Când se dezmetici, ariciul recunoscu 

liniștea nopții și dispăru în grădină. 

Într-o altă zi, bunicul îl chemă pe Ionuț ca să-i arate 

ceva: în grajd, după o covată, în paie moi, era un cuib făcut 

de aricioaică, cuib în care erau trei pui mici; aveau țepi, dar 

niște țepi moi, care de-abia se înfiripau. Puii aceia au fost 

văzuți multe zile la rând, dar, după vreo trei săptămâni 

dispărură. Se pare că crescuseră îndeajuns, și plecaseră, pe 

cont propriu, să-și caute fiecare hrană proaspătă prin grădină. 
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MMăăttuușșaa  AAnniițțaa  

 

Veniseră câteva zile călduroase din cale-afară, încât 

toată lumea dădea zor cu cositul și strânsul fânului în stoguri, 

știind că după asemenea zile calde ar putea veni zile 

ploioase, care, uneori, țineau două-trei săptămâni. Chiar de 

dimineață, soarele începu să dogorească puternic iar cerul 

părea să spună de asemenea că va fi o zi frumoasă, senină, 

liniștită, tocmai prielnică livezilor și țarinilor de pe dealurile 

din jurul casei bunicilor. Păsările erau și ele de aceeași 

părere, ziua trebuia să fie una foarte frumoasă, de dimineața 

până seara.  

Bunica, de vreo două zile, îi spusese lui Ionuț că de-

acum trebuia să vină, să cosească iarba din grădina vecină, 

unchiul Iacob împreună cu mătușa Anița, ar trebui să se 

aștepte să-i aducă ceva bomboane, cum le era obiceiul 

dintotdeauna.  

Așa că Ionuț rămăsese cu gândul la bomboane, 

așteptând sa vina odată unchii. În acea zi senină parcă 

presimțise venirea lor, căci se așeză sub pomul cel mai 

rămuros din livadă, să cerceteze lung cu privirea ce se-

întâmplă pe țarina de la Checera, așteptând să apară, din 

clipă în clipă, mult așteptații - mătușa și unchiul. 

Nu-i cunoștea, nici pe unchiul Iacob, nici pe mătușa 

Anița, era prima vară pe deal la bunici. Însă, de cum văzu pe 

Checera doi inși, un bărbat și o femeie în straie din portul 

țărănesc, ca la munte, cu ceva greble pe spinare, deja i se 

înfiripă speranța că aceștia trebuiau să fie unchiul și mătușa. 

Îi vedea cum coboară  în vale, spre pârâu, încet-încet să nu 

alunece, apoi cum trec pârleazurile gardurilor, până se 

pierdură în pârâu. 
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Dar după puțin timp răsăriră dincoace de pârâu, mai 

aproape, urcând dealul bunicilor. Îi vedea cum urcă anevoios 

cu bagaje și cu greblele pe spinare, apropiindu-se din ce în 

ce. Da, ei sunt, își zise Ionuț, și speranțele îi sporiră mult de 

tot. N-avu curaj să se repeadă în întâmpinarea lor, pentru că 

nu-i cunoștea, așa că era mai bine să-i aștepte. 

Unchiul și mătușa urcară mult, până aproape de 

livada unde aștepta Ionuț. Trecură și pârleazul spre livadă și-

l zăriră pe Ionuț, care stătea cuminte, ca un pui de pisică. 

Văzându-l, unchiul Iacov îi zise cu glas mirat: 

- Buna dimineața, băiete, al cui ești? 

- Ionuț ... de la București, răspunse acesta, sfios ca o 

fată. 

- A! Nu cumva ești băiețelul lui Ștefan de la 

București? 

- Da, eu… 

- Ce ești așa de rușinos? interveni mătușa Anița. Ești 

mereu așa de rușinos? Hai la mătușa, să-ți dea bomboane. 

Copilul prinse curaj, se apropie  de mătușă, luă 

punguța cu bomboane și se uita vesel la amândoi unchi. 

- Spune „mulțumesc”! Așa se spune când îți dă 

cineva ceva, îl povățui mătușa. 

- Mulțumesc… se auzi un glas timid de-al copilului. 

Dar unchiul și mătușa nu veniseră atâta drum, tocmai 

din satul Putna, să stea de vorbă, când ziua era așa de 

minunată pentru coasă. Așa că intrară doar un pic în casa 

bunicilor să schimbe vreo două vorbe, apoi să plece la 

treabă. Și în timp ce Ionuț rodea la bomboane, bunica îi 

îmbia pe noii sosiți să mănânce ceva, dar ei nu voiau să 

mănânce, că-i aștepta multă treabă. 

Unchiul Iacob își ascuți coasa bătând-o cu ciocanul 

de nicovală, apoi o netezi cu o cutie de gresie înmuiată în 

apă rece din cușca ce o ținea la brâu și începu să tragă brazde 
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de iarbă, iar mătușa, în urma lui, împrăștia brazdele mari să 

se usuce cât mai bine. Muncind cu sârg până spre prânz, 

unchiul Iacob cosi o bună parte din iarba care era a lui. 

Ionuț se tot învârtea în jurul lor, ba căuta niște 

floricele mai răsărite, ba prindea lăcuste mari care săreau din 

brazdele proaspăt cosite. Dar, cum sunt copiii, se cam 

plictisi, voia să facă și el ceva. 

- Tu n-ai o greblă mai mică, să ne ajuți la împrăștiat 

brazde? zise mătușa. 

- Mă duc s-o întreb pe bunica, poate știe unde e 

grebla mea aia mică de tot, zise Ionuț, entuziasmat de 

chemarea mătușii. 

Se duse în casă, la bunica, iar ea îi găsi grebla acea 

mică a lui, dar acum avea doi dinți lipsă. Era bună și-așa la 

împrăștiat brazde. 

Nu prea era treabă de copil mic, munca cu grebla. Se 

plictisi, lăsă grebla jos și se duse să răscolească un mușunoi 

de furnici, proaspăt dat la iveală unde cosise unchiul. De 

aceea îl trimiseră să ia căldărușa cea mică, de plastic, și s-

aducă niște apă rece de la știubei. Știubeiul era un trunchi 

gros de brad, lung de vreo doi metri, scobit înăuntru, și pus 

în pământ în locul unde ieșea apa din pământ. Este ca o mică 

fântână de lemn îngropată în pământ. 

Băiatul lăsă greblatul și plecă încetișor să ia căldărușa 

de sub umbra pomului unde-și pusese mătușa bagajele, și-

apoi porni să aducă apă. Pe drum se încurcă întâlnind alte 

mușuroaie,  să cerceteze traiul poporului de furnici care 

mișunau vioaie în mușuroi. Era foarte curios să vadă ce cară 

furnicile spre cuib. Unele cărau niște gângănii mici, altele 

bucățele de frunze de iarbă, iar altele  niște mici săculețe 

albe, pe spinare. Oare ce era cu acele săculețe albe? 

De aceea Ionuț cam zăbovea cu apa pe care trebuia s-

o aducă unchilor. Mătușa ieși un pic pe dâmb să vadă unde 
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dispăruse băiatul cu căldărușa cu tot, de nu mai vine. Să nu fi 

pățit ceva. 

- Hei, Ionuț! Nu ne aduci apă? De când te așteptăm. 

Credeam că ai căzut în știubei... Ni s-a uscat gura de sete... 

Copilul își aminti pentru ce a fost trimis, așa că dădu 

fuga la știubeiul cel cu apa rece ca gheața. Deschise capacul 

de deasupra, și căzu în admirație văzând niște gâze plutind 

căzute pe apa lucioasă. Luă cumva dintr-o margine niște apă 

cu găletușa, apoi porni anevoie la deal spre mătușa Anița, 

care aștepta apă rece. Pe cărare se poticni, vărsă jumătate din 

găletușă. Cu cea mai rămas, ajunse, în sfârșit, la mătușă, 

care-i luă găletușă din mâini, bău cu nesaț din apă rece apoi 

îi zise: 

- Atâta mare să crească băiatul, că ai adus apă. Du-te 

și la unchiul Iacob să bea apă, că-i e tare sete! 

Ionuț se duse la unchi, care luă căldărușa în mâini, și 

bău toată apa, apoi îl lăudă și el: 

- Să crești mare, băiete! Vai... ce bună apă… dar cam 

puțină. Mai du-te și adu o găletușă, dar să nu mai verși apă 

prin iarbă, s-aduci găletușa plină… 

Ajutați de Ionuț, unchii își terminară treaba cu cositul 

și împrăștiatul brazdelor. Soarele era dogorâtor. La prânz, în 

timp ce „pologul” se usca, mătușa Anița se duse sub un cireș, 

dezlegă traista cu mâncarea pe care o adusese de-acasă, 

chemând pe toată lumea la mâncare: 

- Hai, omule, și tu, Ionuț, hai la masă! C-apoi ne-

așteaptă greblatul, chiar mai îndată. 

După ce luară prânzul, care era cât se poate de 

simplu, și după ce se odihniră sub cireș și povestiră de toate, 

îl mai întrebară pe Ionuț ce e nou la București. Dar nu era 

timp, nu era ziua potrivită de povești, așa că se ridicară de 

sub umbrar, mulțumiră Domnului pentru hrană și vreme 

bună, apoi plecară din nou la treabă. Unchiul tot aducea 



Viorel Darie 
 

 108 

prepeleci de sub o șură, unde erau așezați în rânduială încă 

de toamnă. El bătea prepelecii în pământ și greblau toți în 

căpițe. Mai pe la mijlocul greblatului, veniseră să ajute, cu 

greblele lor, și bunicii. Cu ajutorul bunicilor terminară 

repede tot greblatul, chiar mult mai devreme de a veni o 

ploaie care amenința dinspre munte, apropiindu-se încet. 

Mătușa, bucuroasă că s-a terminat toată treaba, îl 

chemă pe Ionuț lângă ea și-i dădu cinci lei: 

- Uite, ai fost harnic azi, ne-ai ajutat. Poftim cinci lei, 

să-ți ia bunica biscuiți de le cooperativă. 
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Dormit în podul cu fân 

 

Toate ca toate, dar cu dormitul în casa mică, pentru 

toți, dacă veniseră unchiul Iacov și cu mătușa Anița, era 

destul de anevoios. Unchiul chiar spuse de la început că el o 

să doarmă în pod, în fân, că nu-i trebuie decât o pătură 

veche. Dar mătușa Anița fusese rugată să doarmă în casă, 

pentru ea fiind prea greu de dormit în pod. 

 Curiozitatea, și nu altceva, îl făcu pe Ionuț să-și 

dorească să doarmă neapărat în pod, la un loc cu unchiul 

Iacob. Nu dormise niciodată în pod și acum ardea de dorul 

unei nopți dormite în fân. Bunicii nu l-ar fi lăsat, dar copilul 

vroia numaidecât, așa că-i cedară stăruinței. L-au înfofolit 

bine, iau tras căciuliță pe cap, ciorapi de lână în ghetuțe, 

geacă groasă cu glugă încheiată mai sus de nas, apoi l-au 

trimis sa doarmă în pod. Daca el așa vroia… 

Unchiul urcă în pod, iar în urma lui urcă și Ionuț, pe 

întuneric, bâjbâind pe scara de urcare. Își pregătiră 

culcușurile de dormit, făcând adâncituri mari în fânul din 

pod. Puseră niște haine vechi ca pernă și se acoperiră cu 

pătură de lână groasă, iar acum erau gata de odihnă. Dar 

intrară la povești, căci unchiul Iacov îi spunea copilului niște 

istorioare din bătrâni, care îl captivară de la început pe copil. 

Unchiul era obosit, voia să se odihnească, așa că  

tăcură amândoi, așteptând să adoarmă. Pe Ionuț nu-l prea 

prindea somnul, auzind vacile rumegând în grajd, sub pod. 

Mai auzi un vițel mugind subțirel, ca răspuns la geamătul 

vacii, apoi nu mai auzi nimic. 

Somnul dulce, în aer curat, cu miros de fân, i-a făcut să 

doarmă duși… 

Nu se știe cât dormiră ei așa, însă, mult după miezul 
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nopții, Ionuț fu trezit de ceva. Vacile rumegau liniștite jos, 

dar sub streașină ceva scrijela în draniță. 

Ce putea să fie? O nevăstuică? Auzise povești cu 

nevăstuici care, dacă te mușcă, poți muri. I se făcu frică. Sau 

să fie oare șarpe? Arici? Dihor? Cine știe… 

Somnul îl părăsi. Dârdâia de frică. Ceva umbla pe sub 

streașină prin fân și la un moment dat trecu chiar peste 

pătura cu care era învelit. Se sperie și mai tare. 

- Unchiule! Trezește-te! Ceva vrea să ne mănânce!... 

Unchiul dormea greu și trebui să tragă multă vreme de 

el să se trezească. În cele din urmă se trezi și-i spuse 

copilului: 

- Ce e? De ce nu dormi? 

- E ceva care umbla prin fân și vrea să ne pape de tot… 

- Cum așa? Ce să fie? Nu e nimic! Poate o fi vreun 

șoarec! 

Ionuț nu mai știa ce să creadă, așa că-i zise unchiului: 

- Dar am auzit eu cum a căzut în fân, din acoperiș!… 

- De asta nu dormi tu? Era poate un șoarece. Sunt 

șoareci mulți prin fân, vara. Hai să dormim că mâine e iarăși 

zi de muncă. 

Adormiră la loc, dar Ionuț dormea cu urechile ciulite. 

La un moment dat auzi iarăși fâșâit în fân, pe lângă streașină. 

Asta era neplăcut de tot. Pe unchiul nu mai îndrăznea să-l 

trezească. Se mai perpeli așa o vreme ascultând zăngănitul 

lanțurilor vacilor care rumegau întruna dar și ceva umblături 

prin fânul din pod, iar uneori ceva umblând pe acoperiș. 

Îi veni gândul să părăsească podul și să fugă în casă. 

Se ridică tiptil,  găsi pe întuneric gura de coborâre din pod, 

pe scară, ieși din grajd și se duse pe cerdac, în fața casei, să 

bată ușor în geam. Bunica se trezi, auzind ceva pe gang, 

deschise ușa din tindă și, când îl văzu pe Ionuț în cerdac, 

cam plâns, îi zise: 
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- Ce-i cu tine, băiatul meu? Nu-ți place în pod? 

- Buni, mi-e frică de șoareci, de nevăstuici… Dacă mă 

mușcă și mor? 

- Bietul de tine! Hai cu bunica în casă. O să dormi 

lângă mine, că pe patul celălalt doarme mătușa Anița! 
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Motanul, iepurele și smântâna 
 

Nu v-am povestit demult ce făceau motănașul Motocel, 

împreună cu iepurașul Bunny, dar ei făceau numai lucruri 

bune: se jucau zilnic împreună cu Ionuț, încât era o veselie 

continuă în jurul casei. Ionuț, pe lângă joacă, mai era pus să 

facă diferite treburi în folosul gospodăriei, dar el uita repede 

de treburile la care fusese pus, ca să mai dea idei în joaca 

celor doi urechiați. E drept, cei doi micuți, motănașul și 

iepurașul, știau să se joace și singuri, se fugăreau prin livadă, 

sau se rostogoleau pe iarbă din curte, ori se cățărau pe stiva 

de lemne de lângă grajd. 

Într-o zi bunica plecă la treabă jos, la claia de fân, și 

lăsă în grija lui Ionuț casa, să vadă ca toate treburile să fie la 

locul lor, în casă și pe lângă casă, să nu vină uliul să ia din 

puicuțe, să nu vină cineva străin cât timp lipsește de-acasă.  

Bunica luă grebla, furca și-o găletușă pentru apă, și 

plecă la vale, la lucru, lăsându-l pe Ionuț stăpân în casă. Dar 

de cum se depărtă bunica, Ionuț se simți liber ca pasărea pe 

cer și ieși voios pe cerdac să vadă cum stau treburile pe-

afară. Era o zi din cele luminoase, calde, de ți-era mai mare 

dragul să stai pe-afară la soare. Păși prin curte, apoi porni 

tiptil pe cărare spre uliță, să urmărească lumea care urcă la 

deal, la cosit. 

Cum se întâmplă des cu copiii când pleacă de-acasă, 

Ionuț uită ușa de la intrare deschisă, ba mai lăsă deschise și 

toate ușile odăilor. Nici geamurile nu erau închise, le 

închidea și deschidea adierea vântului, rotindu-le în 

balamale, și din când în când se mai loveau de pervaz. 

Poate nu s-ar fi întâmplat nimic neplăcut în casă, însă, 

după ceva vreme, apăru de undeva motănașul, tiptil, pe 
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pragul din tindă, apoi intră în hol fără opreliște, căci ușile 

erau larg deschise. Văzând că și ușa spre odaia cea mare era 

larg deschisă, se furișă și în odaia aceea, acolo unde bunica 

ținea ligheanele cu lapte și făină pe o masă largă. În urma lui, 

la fel de precaut, dar fără cine știe ce mare frică, lipa-lipa, 

țupai-țupai, se strecură iepurașul Bunny. Amândoi păreau 

puși pe fapte mari. Era plină de noutăți pentru ei odaia cea 

mare unde niciodată nu erau lăsați să intre. Acum se simțeau 

fericiți, puteau să se urce peste tot, să vadă toate tainele 

ascunse de bunica. 

Dar nu de văzut  lucrurile se strecuraseră cei doi în 

odaie. Pe ei îi ademeneau mirosurile. Nu atât mirosul de 

pâine proaspătă, lăsată pe dulap, cât mirosul irezistibil al 

laptelui din lighean, cu smântână groasă de un deget 

deasupra. S-au lins amândoi pe botic. Primul dădu tonul 

motănașul, care sări pe un scaun, apoi de pe scaun sări drept 

pe masă. Ceva mai greu și un pic mai neîndemânatic, reuși 

să ajungă pe masă și iepurașul. Văzându-se amândoi 

deasupra ligheanului cu lapte și smântână groasă, se puseră 

pe lipăit cu gurițele lor mici, cu limbile roșii. Ce smântână 

bună, de cea mai bună calitate! 

Bineînțeles, cei doi au lipăit din lapte și smântână cât 

au poftit, căci nimeni nu le-a pus opreliști. Dar s-au uns pe 

bot, până la urechi. S-au uns și pe piept, și pe lăbuțe, de-au 

făcut masa toată unsă numai de smântână, cu urme de lăbuțe 

de pisică și iepure.  

După ceva vreme se întoarse în casă Ionuț și văzând 

ce-au făcut cei doi nemernici jucăuși, i-a alungat cât colo 

închizând ușile.  

Tot atunci intră în casă bunica, venind din vale, după 

ce terminase treaba. Când văzu ce prăpăd făcuseră dihăniile 

în odaia cea mare, pe podea și pe masa cu ligheanul cu 

smântână, își puse mâinile pe cap. Îl certă zdravăn pe Ionuț, 
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îi certă și pe cei doi vinovați, motănașul și acolitul său, 

iepurașul. Avu ce șterge, biata de ea, în urma lor pe masă și 

prin odaie. Mari tâlhari! 

Strânse cu polonicul în borcan ce mai rămăsese din 

smântână deasupra laptelui în lighean; îi trebuia numaidecât 

smântână pentru borșul pe care trebuia să-l facă pentru masa 

de prânz. Nu știa ce sa facă, să folosească sau nu acea 

smântână după ce își puseseră boturile  neobrăzații. Tot 

atunci intră în casă și bunicul, să-și odihnească picioarele și 

spinarea de atâta muncă, căci mai era până să fie borșul gata. 

Bunica îi povesti și lui necazul cu smântâna. 

- Uite ce mi-au făcut hoțomanii din casă, Ionuț și cu 

prietenii lui, motanul și iepurele. Au intrat în odaia cealaltă și 

mi-au mâncat din smântâna din lighean. Mi-au umplut casa 

de smântână, și pe masă și pe jos! Ce pun eu acum în borș, 

că ăștia mi-au stricat smântâna! 

Bunicul, auzind așa ispravă, mai că-i veni a zâmbi. De 

data asta nu se supară deloc, doar îi zise bunicii: 

- Ei, femeie, ce te așteptai să facă golanii ăștia? Bine 

ca n-au răsturnat casa cu totul! Eu zic să pui din smântâna 

aia așa cum este, că doară nu-i spurcat nici motanul, nici 

iepurele! De data asta mâncăm așa! Ferește Doamne de mai 

rău! 
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Oile lui Costan 

 

Una din bucuriile copiilor, dar cred că și-a oamenilor 

mari trăitori la munte, o reprezintă mieii ce se nasc 

primăvara. Behăitul mieilor, subțire, gingaș, amestecat cu 

behăitul oilor mămici, creează o liniște de țară, liniște care 

vestește că se apropie primăvara. Odată cu nașterea primilor 

miei, vremea se face mai caldă pe pajiștile de munte, soarele 

încălzește mai cu nădejde, zăpezile se topesc și încep să 

plece la vale sub forma unor șuvoaie tulburi și reci. Iar pe 

ponoarele de deal rămase fără zăpadă, încep să răsară flori 

mici: bănuți, toporași, în anumite locuri chiar ghiocei. 

Așadar, primăvara, când se nasc mieii, este și bucuria 

copiilor: a venit primăvara, chiar dacă mai cade câte o 

ninsoare subțire, căreia i se zice la munte zăpada mieilor. 

La Costan, vecinul cu o casă mai la deal de casa 

bunicilor, erau multe oi, iar vara nu toate oile erau date la 

stână. Avea omul un izlaz mare, de dincolo și de dincoace de 

pârâu, spre Checera, unde aveau loc de  pășunat mieii de 

anul ăsta, dar și cârlanii- berbeci, sau niște oi sterpe sau 

șchioape. 

De cum venise la bunici, Ionuț văzuse în pășunea lui 

Costan mieii și cârlanii păscând în liniște, toată vara, în iarba 

cea verde, aproape de pârâu. Ce albi și frumoși erau mieii, 

deși nu mai erau mici, le crescuse lâna deasă pe ei, dar erau 

albi și frumoși, mereu jucăuși. 

Din dorința de a vedea mai îndeaproape mieii, Ionuț 

fugea la vale, se urca pe gardul care despărțea locul de fân al 

bunicilor de păscătoarea lui Costan, și admira cât de frumos 

pasc acolo mieii. Într-o zi, urca Costan dinspre pârâu, spre 

casa lui de pe coama dealului. Îl văzu pe Ionuț stând pe gard, 
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și-i zise: 

- Hei, tu ești Ionuț? Ai venit la bunici? Îți place aici pe 

deal? 

Copilul, un pic fâstâcit față de om străin, se codi, apoi 

răspunse: 

- Da, îmi place la munte. Îmi place să mă uit la miei… 

- Aha, îți plac mieii. Sunt frumoși. Domnul i-a făcut 

așa de frumoși, să-i iubim, să-i îngrijim cum se cuvine!… 

- Uite, îmi spui dumneata, îndrăzni Ionuț să-l întrebe 

pe Costan, de ce unii miei nu au cornițe, dar vreo doi au 

cornițe? 

- Aaa! Da, cei care au cornițe, sunt berbecuți, adică 

băieți. Ei nu or să nască niciodată miei, și nici lapte nu dau. 

Ei sunt doar pentru lână și carne. Uite, vezi berbecul ăla 

bătrân, mai în vale. Are trei ani, și vezi ce coarne mari are? 

- Dar e rău? Nu bate cu coarnele cele mari și 

încovoiate? întrebă copilul neliniștit, cocoțat bine pe gard. 

- Nu, ăla mare e blând, nu bate. Dar, să fii cu băgare de 

seamă, mielul acela tânăr, cu cornițe mici de abia răsărite, 

care are o pată neagră după ureche… acela s-a învățat, nu 

știu când, să împungă. Să nu te duci la el! 

Și Costan plecă mai departe la deal, la casa lui, ducând 

și o găleată plină cu lapte, muls de la vacile de dincolo de 

pârâu. 

A doua zi, Ionuț ieși iarăși să admire oile și mieii lui 

Costan din vale. Se cățără pe gard, uitându-se la oițe. De la o 

vreme, oile urcară mai sus, chiar se apropiară de locul unde 

stătea el. Văzând mieii așa frumoși, păscând în liniște, 

băiatul coborî de pe gard și se apropie încet de ei. Ce 

drăgălași erau! Nu le era frică de el. Rând pe rând veniră la 

el, să pună mâna pe creștetul lor și să se joace cu lâna lor 

mătăsoasă, moale, caldă, ondulată. Țineau miei la copil. 

Doar că, mielul cel cu cornițe, adică berbecuțul, se 
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apropie de Ionuț, și fără un semn anume, îl lovi pe Ionuț, în 

piept, de-l răsturnă aproape. Copilul se sperie tare și încercă 

să fugă de-acolo. Dar berbecuțul își luă un nou avânt și-l mai 

izbi odată. De data asta căzu la pământ, nu mai era de joacă. 

Plângea pe jos. Berbecuțul își luă încă un nou avânt și-l lovi 

iar, buff!  Apoi iar buff! deși Ionuț era căzut la pământ și țipa 

după ajutor. 

Norocul lui era că-l auzi Costan, care lucra la o claie 

mai sus. Veni în fugă, sărind peste gard, și se năpusti asupra 

berbecuțului buclucaș, să-l alunge. Ionuț scăpă cu bine, dar 

nu se oprea din plâns. 

- Vezi, băiete! De ce nu m-ai ascultat? Nu ți-am zis că 

berbecuțul ăsta mic poate să bată cu coarnele, așa mic cum 

e? 

Morala – fiecare om învață din propriile pățanii, și mai 

puțin din sfaturile altora. 

Când ajunse acasă, le povesti bunicilor ce-a pățit. 

Bunica, speriată, îl certă: ce căutase el pe pășunea străină? 

Putea păți  lucruri și mai neplăcute, putea să fie acolo vreun 

buhai, sau un cal nărăvaș, sau un câine. Nu-i de glumit! A 

doua oară să fie mai ascultător, să nu intre pe pășunile altora, 

dacă nu știe ce-l așteaptă acolo! 
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Nepoții lui Costan, farfurii de plastic 
 

Mai erau câteva zile de ședere pentru Ionuț la bunici, 

dar nu mai avea stare. Se plictisea, nici tu joacă cu copiii din 

vale, nici tu tragerea de inimă la ajutat bunicii nu mai avea. 

Stătea plictisit prin ogradă, în timp ce bunicii plecau la vale, 

la muncă, la fân. 

Mai ieși pe uliță, să vadă lumea. Când colo, iată o 

ceată de oameni urcând pe uliță la deal, fiind și niște copii 

după ei. Deveni foarte curios să afle ce-i cu oamenii aceia 

neobișnuiți. Nu mai fugi în casă, timid ca la început, ci stătu 

mai departe pe pârleazul de la poartă, să-i vadă bine pe 

interesanții călători care urcau răsuflând din greu și 

ajunseseră chiar în dreptul lui. 

- Buna, puiule! îi zise cel care părea capul familiei. 

Ai cui ești? 

- Sunt Ionuț, de aici, de la casa bunicilor. 

- Păi… nu te-am mai văzut aici. De unde ai venit? 

- De la București. Vara asta stau la bunici. 

- Ahaa! Să crești mare, Ionuț! Uite și noi am venit cu 

toată ceata la Costan, vecinul bunicilor. 

Ionuț îi studia pe cei nou-sosiți: erau tatăl, mama și 

copiii lor, un băiat mai mare, o fetiță, și ea mai mare, o fetiță 

mai mică, și-un copil în brațe, ca de 2 ani. Aveau bagaje 

multe. De-abia urcaseră, gâfâind, dealul.   

Băiatul cel mare îl și salută pe Ionuț, spunându-i un 

„bună” timid. 

- Narcisa, dă-i lui Ionuț un biscuit, îi spuse mama 

fetiței sale mai mari, care îi și întinse un biscuit din pachetul 

pe care-l avea desfăcut în mână. 

Apoi Narcisa îi dădu cu zâmbet pe chip biscuiții care 
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mai erau în pachet, și cu asta pachetul se cam goli. 

Ce bun era biscuitul, demult nu mai mâncase Ionuț 

biscuiți, de când e la bunici! 

Noii sosiți au depus ultimele puteri, să urce până la 

casa lui Costan, unde au fost repede primiți de acesta și de 

nevasta sa. 

Nu se odihniră cine știe cât noii oaspeți ai lui Costan, 

căci, de cum se mai domoli arșița zilei, spre după amiază, 

ieșiră în livadă, la umbra pomilor și la aer dulce de munte. 

Copiii găsiră o joacă plină de farmec, care îl umplu 

de uimire pe Ionuț. Se așezară toți în cerc și aruncau de la 

unul la altul niște farfurii de plastic colorate, care zburau 

grozav de frumos, ca niște păsări maiestuoase.  

Curios din fire, văzând asemenea minunăție, Ionuț nu 

mai rezistă și urcă și el mai la deal, mai aproape de 

gospodăria lui Costan, să asiste și el la joaca cu farfuriile 

zburătoare de plastic. Ce frumos se jucau! Chiar și părinții se 

prinseseră în joc, ba l-au pus și pe Costan, deși era bătrân, să 

participe la joaca lor. 

Ionuț se apropie la doi pași de gard. Când îl văzură, îl 

chemară și pe el la joacă, în mijlocul lor. Îl învățară cum să 

arunce farfuria de plastic să plutească frumos, dar mai ales 

cum s-o prindă în zbor, cu amândouă mâinile. La început 

părea tare greu, dar se învăță de îndată. Veselia era în toi. 

Una din farfurii, cea roșie, se opri într-un cireș. Ce să 

facă, cum s-o dea jos? Era tocmai în vârful cireșului, cum s-o 

coboare de-acolo? Se duse Costan în dosul casei și veni de-

acolo cu o prăjină lungă, cu care scutură o creangă, încât 

farfuria căzu jos. Joaca reîncepu cu veselie și mai mare. 

Parasca, soția lui Costan, nu era la joacă, ea având 

treabă în casă. În timp ce toți se jucau, ea pregătea de 

mâncare pentru toată „trupa” de-abia sosită. Când borșul 

pregătit de ea fu gata, chemă pe toată lumea la masă, pe copii 
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și părinți, pe toți îi chemă să mănânce. Chiar și pe Ionuț, care 

se sfii un pic, dar nu multă vreme. Pe tatăl copiilor îl puseră 

să spună rugăciunea pentru masă, apoi toată lumea era 

ocupată să mănânce din borșul minunat dres de soția lui 

Costan. Borș cu de toate: cartofi, smântână, morcovi, frunze 

de ceapă verde, mazăre ici-colo printre legume. Ce bunătate 

de borș, mai ales că Parasca răsturnă pe un prosop pus pe o 

tablă de lemn, mămăliguța atunci făcută, pe care o tăie 

cuburi, cu o ață. Copiii înfulecară borș cu mămăliguță la 

întrecere cu ceilalți ai casei. 

Dar nici nu terminară de mâncat, că se auzi din vale 

vocea bunicii, care-l strigă pe Ionuț: unde e, să vină acasă, că 

e gata masa pusă. De bună seamă, copilul plecă sătul de la 

Costan. Nici nu ajunse acasă, că sună telefonul. Era mama 

lui Ionuț de la București, care o întrebă pe bunica dacă 

băiatul ei mâncase ceva seara. Da, mâncase bine, împreună 

cu copiii vecinilor din deal, să stea liniștită! 
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La stână 

 

 Într-o zi de august, vecinii din vale, ai lui Polec, îi  

ziseră lui Ionuț că a doua zi urma să urce la stână, să ia caș și 

urdă pentru oile lor. Auzind asta, Ionuț începu să se roage de 

ei să-l ia și pe el la stână, ca să vadă oile cele multe-multe. 

Nu prea vroiau vecinii să-l ia, fiind prea mic pentru un drum 

așa de lung, și nici bunicii nu vroiau s-audă de treaba asta, 

dar copilul se tot ruga de ei, aproape plângând, încât se-

îndurară de el și îi ziseră că a doua zi să fie gata, dis de 

dimineață, să coboare la vecini, dacă vrea să meargă. 

 Greu dormi băiatul cu nădejdea călătoriei de-a doua zi, 

care i se părea o minunăție. De cum se iviră zorile, făcu ochii 

mari și le reaminti bunicilor că-l așteaptă în vale vecinii, să 

coboare, să plece la stână dis de dimineață. Ce era să facă 

bunicul, se îmbrăcă și el, pregăti copilului toate cele de drum 

și porniră la vale, să vorbească cu nea Polec să aibă grijă de 

copil. 

 Aici, la Polec, pregătirile se făcuseră de cu seară, așa că 

nu zăboviră prea mult, deschiseră poarta cea mare, porniră 

cu căruța la vale, împreună cu nea Polec și cu băiatul lui cel 

mare, Mihăiță. Ionuț era în culmea fericirii. Drum foarte greu 

pe pârâu, până la școală, unde era drum larg, pietruit, pentru 

remorci. De cum se văzură la drum mare, de piatră, merseră 

mai cu spor. Dar drumul era plin de gropi, încât căruța era 

zgâlțâită întruna, până ajunseră în pădurile cele aproape de 

stână. Acolo lăsară căruța pe un tăpșan, aproape de drum, iar 

ei deshămară calul de la căruță și porniră la deal pe plaiul 

care tot urca anevoios până la stână.  

Ionuț se ținu bine pe picioare o vreme, până obosi, pi-

cioarele i se înmuiară și rămase în urmă. Atunci ziseră să-l 
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urce pe cal. Ionuț se cam temea de cal, dar îl ajutară să urce 

sus pe șa. Porniră înainte, dar calul urcând muntele, începu 

să-l încline pe Ionuț pe spate, de era să cadă de pe spinarea 

calului. Începu să țipe, încât trebui să-l dea jos de pe șa. Era 

mult mai bine pe jos, urcând la deal, pe plaiuri de pădure. 

 Spre prânz, iată că ajunseră la poiana cea mare de la 

Oseredoc, unde era stâna. Ce loc minunat! Pășuni largi cât 

vedeai cu ochii, unde umblau în voie multe-multe vaci și 

niște cai. Mai erau și destule oi din cele care erau șchioape și 

nu puteau să umble prin păduri la pășune, la un loc cu turma 

cea mare. Erau pe-acolo și vreo doi câini să păzească poiana, 

însă erau niște câini dintre cei mai mici, nu prea grozavi. 

Chiar și câinii ăștia se luară cam tare de noii sosiți, încât de-

abia îi potoli un om de la stână. 

 În cele din urmă, iată, ajunseră la stână. Aici, baciul îm-

preună cu un băiat care-l ajuta așteptau să vină oile la prânz, 

să fie mulse. Deși era august, pășunile fiind bogate la munte, 

oile încă trebuiau mulse la prânz. Dar, până una, alta, fură 

rugați să intre înăuntru în stână, să mănânce ceva; avea ba-

ciul pregătită niște urdă proaspăt fiartă, cu mămăliguță caldă, 

atunci răsturnată pe masă. Proaspeții sosiți nu stătură mult la 

tocmeală, se așezară la masă alături de baci și  mâncară tot 

ce li se dădu, căci era pe la prânz și erau lihniți de foame. 

 Nici nu terminară bine de mâncat că de după coama 

muntelui apăru turma cea mare de la Oseredoc. Baciul și aju-

torul lui luară căldări mari și porniră înspre staul, unde se 

mulgeau oile. Ciobanii mânară toate oile în largul staul, 

închiseră zăvoarele și începură să mulgă oile. Ionuț nu mai 

văzuse așa minune, se tot uita cu ochi mari la ce se-întâmplă. 

Îl uimiră niște băieți, un pic mai mari ca el, cărora li se zicea 

strungari, care mânau oile prin strungă, să fie mulse. Baciul 

tot lua de la ciobani căldările pline cu lapte, le ducea în stână 

și le aducea golite. 
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 Ținu mult timp până mulseră toate oile. După aceea, în 

timp ce oile se odihneau în staul, ciobanii fură invitați 

înăuntru în stână, să mănânce. Nu dură mult ora de masă, 

căci trebuia să scoată iarăși oile din staul și să  plece, până 

seara, cu turma la păscut, de unde mai veneau târziu, cu 

puțin timp înainte de apus. 

După ce plecară iar oile la păscut, nenea Polec îi spuse 

baciului păsul pentru care venise la stână. Baciul era om de 

ispravă, îi cântări o parte din brânza cuvenită pentru oile 

sale, își notă într-un caiet cât a dat, urmând ca pentru restul 

să mai vină peste două săptămâni. 

Ionuț văzuse ce avea de văzut la stână, acum era bucuros 

că urmau să plece acasă. Încărcară pe cal toată brânza 

primită și porniră la vale pe plai de pădure. De data asta, la 

vale, Ionuț era mai sprinten și fugea pe cărare înaintea lor. 

Dar se împiedică, căzu pe o rădăcină de molid și-și juli 

genunchiul, încât începu să plângă. De abia îl potoliră. Îi 

trecu durerea la genunchi când zări sărind de pe un copac pe 

altul o veveriță mare și stufoasă, cu coadă maro-închisă, care 

apoi sălta pe trunchiul bradului scoțând sunete ciudate: 

„clonc… clonc”. Încet, încet, după ceva timp, coborâră în 

vale, la drum de remorcă, unde lăsaseră căruța. Era acolo, n-

o luase nimeni. Urcară cu toții în căruță și, hurducăind 

năprasnic, porniră anevoios spre sat. 

Ajunseră târziu în sat, era deja noapte. Cu greu urcară cu 

căruța la casa lui Polec, iar de-acolo Ionuț ajunse într-o 

clipită acasă la bunici. 

Văzându-se în casă, Ionuț era atât de obosit că nici 

mâncare nu-i mai trebuia. Mâncă ceva mai mult dormind 

apoi, de cum puse capul pe pernă, adormi buștean până a 

doua zi. 
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Întoarcerea, toamna, la București 
 

Și iată așa, zi după zi, vara se apropia de sfârșit, iar 

Ionuț trebuia să plece la București, deoarece mai erau doar 

două săptămâni și începea școala. Copilul de-abia aștepta să 

meargă la școală, i se părea ceva grozav să se vadă în 

mijlocul atâtor copii de-o seamă cu el, cu ghiozdane pe spate 

și cu cărțile cele noi în ghiozdan. 

Nu-i mai tihneau zilele pe dealul bunicilor. Nu mai știa 

cum să piardă fiecare zi, să vină mai repede ziua plecării. 

Mama lui Ionuț dădu telefon bunicilor, că Ștefan, tatăl 

băiatului, va veni el însuși la Moldovița să-l ia pe Ionuț la 

București. Acea zi sosi. Într-o după amiază, înainte de apusul 

soarelui veni tata aducând în rucsac multe bunătăți, la care 

Ionuț se repezi de cum intrase tata în odaie. 

Mai rămaseră la bunici încă doua zile, căci Ștefan vru 

să-i  ajute pe bunici la strâns niște prepeleci de otavă, să le 

urce în podul grajdului. A doua zi colindară prin pădure să 

caute mure și găsiră chiar destul de multe, mâncară pe 

săturate, iar bunica făcu două borcane de dulceață de mure. 

Borcane de dulceață le pregătise bunica destule, și de 

fragi, și de zmeură, iar acum și de mure. Pe lângă astea, 

bunica mai pregăti hribi uscați, tăiați subțire și uscați la 

soare, pe cerdac. Rând pe rând începură să se umple bagajele 

cu care Ionuț și tatăl său urma să plece la București. 

În ziua dinaintea plecării, copiii din vecini parcă 

presimțiră  că Ionuț urma să plece. Veniră și ei la casa 

bunicilor, prilej cu care se încinseră niște jocuri de pomină în 

ograda din fața casei. 

Iată, ziua plecării, dimineața. Toate erau pregătite, și 

hribii, și borcanele cu miere și dulceață. De asemenea, multe 
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brânzeturi, unt, smântână. Oare cine va căra toate astea la 

gară? 

Ca de obicei, la ajutat de dus bagaje la gară, era 

bunicul. Și-au făcut un plan, fiecare ce are de dus. Ionuț 

crescuse măricel vara asta, parcă se făcuse mai înalt, mai 

vânjos, mai roz la față. Se vede că-i priise șederea la munte, 

la bunici. 

 

* 

Și, după ce toate bagajele fuseseră pregătite, după ce se 

rugară Domnului la despărțire, se îmbrățișară cu bunica, cu 

lacrimi aproape, apoi trebuiau să plece. 

- Puiul meu, Ionuț, când o să te văd iarăși? zicea 

bunica, cu lacrimi în ochi. 

- Nu plânge, buni! O să vin la iarnă, în vacanță, să 

mă dau cu săniuța. 

- Hai să mergem, zicea Ștefan, drumul e lung și 

avem o mulțime de bagaje. Să nu pierdem trenul! 

Și ieșiră pe poartă, pe uliță, și tot așa, la vale, spre satul 

Demacușa, apoi spre gara din Moldovița. Bunica merse mult 

în urma lor, până mai jos, pe panta dealului, unde se zicea 

popas. Apoi se întoarse acasă, unde toată gospodăria 

rămăsese pe seama ei, până venea bunicul de la gară. 

 

* 

În fiecare an, Ionuț venea vara, dar și iarna, la bunici, 

să se bucure de frumusețea locurilor. La una din compunerile 

pe care le  ceruse învățătoarea copiilor în clasa a treia, Ionuț 

scrise: 

 

 „Compunere 

 Vara, cel mai mult îmi place la bunici. Sunt copaci așa 

de mulți, iarbă cu multe-multe flori, cât vezi cu ochii. Cel 



Bucovina – plai de basm și dor 
 

 127 

mai mult îmi place să mă joc cu motanul nostru, Motocel, 

care a crescut acum, nu mai e mic cum l-am adus în casă la 

început. Să vedeți câte năzdrăvănii știe să facă: se suie în 

copaci după pui mici de vrabie. El și cu vicleanul de iepurilă 

au intrat în casă și-au mâncat toată smântâna din laptele 

pus de bunica în odaia cea mare. Mare hoțoman! În pădure 

îmi place să merg, dar numai cu bunica sau bunicul, căci 

mi-e frică de mistreț sau de urs. La joacă mă cheamă toți 

copiii din vale, dar eu mă duc la ei doar când merg la prins 

pești în pârâu. Dacă vor să se joace cu mine, să urce până 

pe izlazul nostru de lângă uliță. Oh, ce m-au durut picioarele 

când m-au luat departe, departe, la stână. Nu m-aș mai duce 

a doua oară decât cu bicicleta. Lasă, vă mai povestesc eu 

altădată cum e la bunici. Cel mai mult îmi place să mănânc 

turte făcute de bunica pe plită, cu lapte și cu miere. Ce bine 

e vara șa bunici!” 
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Povestea puiului de vulpe 

 

O sărmană ființă, semănând mai mult a cățel mic și 

pricăjit, trecea abătută pe lângă gardurile gospodăriilor dintr-

un sat de munte, aflat în imediata vecinătate a pădurii. Cine 

avea ochi pentru asta, își dădea seama repede că nu era un 

cățel, ci un pui mic de vulpe, însă prăpădit la înfățișare, slab 

și vai de el. Din când în când, scâncea cu glas subțire și 

jalnic, pesemne sfârșit de foame și de sete. Scâncetele sale 

aveau ceva tulburător în ele, și aveau de ce, căci de trei zile o 

căuta asiduu pe maică-sa, și nici măcar nu mai știa de ea 

dacă trăiește, căci, într-o după amiază, pe când vulpea mamă 

dădea iama pe la o gospodărie mărginașă de lângă pădure, un 

vânător o văzu și atâta aștepta: luă pușca, trase un foc și 

vulpea se prăvăli în frunziș, unde-și dădu suflarea. Vânătorul 

se grăbi să-și ridice trofeul, admirând calitatea și mărimea 

blăniței, punând-o pe spinare și plecând voios spre casă. 

Rămas singur în vizuina din adâncul pădurii, unde-l 

lăsase maică-sa să stea cuminte, puiul de vulpe, auzind acea 

împușcătură teribilă, sărise de spaimă, dar mai apoi își venise 

în fire, căci liniștea se așternuse din nou asupra pădurii și 

mai mult de atât nu se auzise nimic din cele întâmplate. Doar 

că vulpea nu mai venea, în zadar o aștepta să-i aducă hrană și 

lapte, iar spaima și foamea îl chinuiau. Când nu mai îndură 

singurătatea și foamea, ieși din vizuină și porni prin pădure. 

Negăsind nici pe-acolo  ceva care să-i potolească urâcioasa 

foame, îndrăzni să iasă în poiană,  pornind-o spre sat. 

Așadar, sărmanul de el trecea pe ulița satului, cu pași 

mărunți, când mai repezi, când poticniți, adulmecând cu 

năsucul lui firav aerul din curțile gospodăriilor pe lângă care 

trecea, apoi pleca mai departe. Însă, la un moment dat, în 
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dreptul unei gospodării nu prea arătoase, mirosul lui fin îi 

consimți că acolo ar fi rost să încerce. 

Se strecură prin gardul de la portița de intrare în  

ogradă, trase o raită, în joacă, printre orătăniile din curte, mai 

mult ostenindu-se, nicidecum să prindă ceva; găinile erau 

ținte prea mari pentru amărâtul de el. Atunci se resemnă și, 

văzând lângă grajd cușca goală a dulăului, intră în ea și se 

așeză să se odihnească.  

Când reveni din promenada sa din preajma 

gospodăriei, dulăul  rămase stupefiat, văzând o făptură 

ciudată, firavă, cu botișor cu mustăți lungi și ochișori vioi, 

care-i ocupase cușca. La rândul său, vulpișorul, trezindu-se, 

nu schiță nici cel mai mic semn de deranj sau de frică în fata 

fălcosului și fiorosului dulău. Acesta, văzând atâta 

îndrăzneală la ființa aceea firavă, ciudată, care-i ocupase 

adăpostul, stătea perplex, neștiind ce să facă. Până una alta, 

se culcă afară, alături de cușcă, cu capul pe labele de 

dinainte. 

Când ieșiră stăpânii casei în curte și văzură ipostaza în 

care dulăul lor cel fioros dormea afară, cușca fiind ocupată 

de  firavul pui de vulpe, se minunară mult, dar lăsară 

lucrurile în voia lor. Și, de atunci, multă vreme puiul de 

vulpe și dulăul au conviețuit în pace, adică puiul dormea în 

cușcă, iar dulăul alături, afară. 

Mai nostim era când i se aducea dulăului de mâncare. 

Acesta lăsa întâi hulpavul vulpoi să se înfrupte de unde voia 

el, iar dacă acesta, din prea multă lăcomie, nu se oprea din 

mâncat, îl îndepărta în lături, prietenește, cu laba, ca să apuce 

și el să deguste din ce a mai rămas. 

Așa trecură câteva luni bune, puiul de vulpe crescu, se 

făcu arătos și cu blăniță mândră, lucioasă, dar, deși i se dădu 

voie să umble prin curte, totuși, avea bunul simț să lase 

găinile în pace, iar ele nici nu se sinchiseau de el. Îi erau 
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dragi găinușele, parcă erau surorile sale. Își făcuse obiceiul 

de a le amirosi, aveau un parfum ademenitor, de frumoase și 

grăsuțe ce erau! Doar cocoșul îl privea cam  de sus, suspi-

cios, și atunci trebuia să umble smerit în fata lui, tupilat, 

aproape una cu pământul!  
  

Așa o fi?  E adevărat ce v-am povestit? 
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HHooţţoommaannuull  ddee  ppiissooii 
 

           Liliana venea adesea la casa părinților ei, să se bucure 

de câteva zile de vacanță în liniște, retrăind amintirile 

tinereții. Îi făcea plăcere să ia un șezlong, să-l ducă în livadă, 

sub pom și să citească în tihnă cărțile ei preferate. Își lua 

adesea ce-i era mai drag: romanele lui Balzac, Proust, Hugo 

cu intenția să le dea gata în vacanță, însă, de cele mai multe 

ori, operele marilor clasici rămâneau necitite. 

De data asta venise cu gânduri mari. Dar nu reuși nici 

acum, să vedeți de ce. 

În acea livadă se întâmplau multe lucruri bizare care 

o sustrăgeau de la citit. În primul rând, observase că într-o 

scorbură de copac își făcuse cuib o păsărică frumos colorată, 

cu moț roșu și cu pene ca cicoarea. Nu era singură, avea 

pereche și cărau de zor pene, mușchi și fire de iarbă uscată, 

să-și zidească cuibul lor. Liliana lăsa semnul de carte la 

pagina unde rămăsese cu cititul și urmărea îndelung acea 

febrilă strădanie a micilor vietăți pentru întemeierea unui 

cuib liniștit. Nu trecuseră prea multe zile și această muncă 

asiduă se încheiase. 

Se întâmplă, însă, că în timp ce Liliana își lăsă cartea 

și ochelarii pe pătură, în livadă, și se duse în casă să-și 

dreagă o cafeluță și să-și ia pălăria cea largă, de soare, pe 

când se întorcea la citit, la umbra pomului, reveni tocmai la 

timp să prindă momentul când pisoiul ei, Mărgeluș, se urcase 

în pom deasupra cuibului și, curios să vadă ce era înăuntru, 

mârâia având colții scoși ca de poftă a ceva oușoare, sau de 

pui. Atunci Liliana se supără rău de tot pe motănel, îi 

porunci să se dea jos din pom, îi trase o muștruluială 

binemeritată și-i interzise să mai urce în pom. Avea impresia 
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că Mărgeluș al ei înțelese care era treaba și că a doua oară nu 

va mai fi nevoie să-i spună același lucru. Mai trecură câteva 

zile și la cuibul din pom reîncepu o activitate febrilă de du-

te-vino, cele două păsări pereche plecau și veneau de zor, 

hrănind puii lacomi din cuib cu insecte prinse în jurul casei. 

Liliana nu se putea sătura admirând munca harnică a 

păsărilor pentru odraslele lor. Semnul de carte în romanul lui 

Balzac cam stătea pe loc. 

După vreo două săptămâni, mai avu loc un fapt 

nostim petrecut în livadă, atunci când, ieșind din casă să mai 

citească sub pom din cartea neterminată de Balzac, Liliana îl 

văzu pe Mărgeluș, la rădăcina pomului de sub cuib, jucându-

se cu ceva. Tot întorcea ceva cu lăbuța lui fină și tot sărea în 

sus de bucurie, apoi se tăvălea prin iarba moale și mătăsoasă. 

Când se apropie să vadă mai bine ce se întâmplă acolo, văzu 

că jos era un mic pui de pasăre, încă golaș, cu cioc galben, 

care țipa speriat. Pesemne, neastâmpărat, căzuse din cuib, iar 

părinții săi țipau cu disperare de pe ramurile pomilor din jur, 

văzând dușmanul de motan jucându-se cu puiul lor căzut. 

Atunci, Liliana luă de jos puiul, îl mângâie, apoi, urcând pe o 

scară, îl pusese înapoi în cuib, spre marea mulțumire a 

păsărilor părinți, care, cu ciripitul lor melodios, parcă 

mulțumeau pentru salvarea progeniturii lor. 

După încă cinci zile pe crengile pomului unde se afla 

cuibul apărură cinci puișori firavi, supravegheați cu sfințenie 

de părinți lor. Livada se umplu de ciripitul lor vesel și melo-

dios, prin care parcă binecuvântau natura pentru dărnicia ei. 

Se-înțelege, Liliana nu mai avea spor la citit, semnul de carte 

rămăsese tot acolo. Cum era să se concentreze ea la Proust și 

Balzac, dacă motănașul ei, Mărgeluș, urmărea curios fiecare 

mișcare a păsărilor celor tinere prin livadă. Dar privirile lui 

erau acum cât se poate de senine și nici nu mârâia pofticios 

la vietățile din înaltul pomilor! 
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UUrrssuulleețțiiii  
 

Discuție dintre doi ursuleți carpatini în preajma unui 

tânăr brad de la marginea poienii: 

- Pufosule, tu pe unde ai umblat azi, de nu mai știam 

nimic de tine? 

- Ehei, Ochiosule, știi c-am fost să prind pește în râu? 

- Ia să privesc în coșulețul tău, ai prins ceva peste? 

- Nu, Ochiosule! Nu am prins niciun pește. Dar am 

găsit niște zmeură într-un luminiș de pădure - frumoasă, 

roșie, aromată, de-ți lasă gura apă, de bună ce e! Dar, ia să 

văd, tu ce ai adus în coșuleț? 

- Ei, asta-i bună, Pufosule! Ce, eu sunt ca tine? Să 

umblu bezmetic prin pârâu și prin huciuri de pădure după 

peste și zmeură? Eu sunt mult mai deștept ca tine! 

- Cum adică? Tu deștept și eu prost? 

- Să vezi! Am luat-o agale de-a lungul marginii 

pădurii, am coborât în vale, deasupra unui luminiș de lângă 

râu, unde au apărut niște turiști. Un miros tare îmi venea 

dinspre ei care mă înnebunea. Simțeam mirosul irezistibil de 

fripturi și de cozonaci ridicându-se în văzduh până la mine, 

de-mi venea să strănut de plăcere și poftă. 

- Și? Și? Ce-ai făcut? 

- Ei, Pufosule, am luat-o tiptil la vale, rostogolindu-

mă ușurel, să nu mă simtă turiștii. Am ajuns în spatele 

brazilor unde erau ei și-am început să ascult. Tocmai a 

strigat cineva din grupul lor: Iulia, nu ne aduci ceva de 

mâncare, că ne e foame de leșinăm. Dar Iulia a spus: Mai 

așteptați, nu vedeți că nici nu e ora prânzului? 

- Și, ce-ai făcut? 

- Eu? M-am strecurat tiptil și mai aproape de ei, am 
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sărit deodată în poiană. Am înșfăcat rucsacul Iuliei, și tulai! 

Nu m-am oprit decât aici! 

- Bravo, Pufosule! Cum de au unii noroc de toate fără 

să muncească! Pe când eu…Hai să vedem ce este în rucsacul 

Iuliei! Vad că e cam plinuț! 

Nici nu apucară bine ursuleții să scoată de sub 

ramurile de brad rucsacul, că a apărut ursoaica, mormăind 

morocănoasă, nervoasă că nu a adus niciun vânat din pădure. 

- Mami! De ce ești așa de tristă! Vino încoace să 

mănânci cu noi! Știi ce bine ne-am descurcat cât timp ai 

lipsit tu?  

Uimită, ursoaica a desfăcut rucsacul, a scos fripturile, 

a scos și cozonacul. A împărțit la puii ei tot ce a găsit prin 

rucsac. I-au mai rămas și ei niște oase, care erau bune și alea. 

Și-au mai mângâiat la sfârșit sufletul cu bunătatea de zmeură 

pe care a adus-o din pădure Pufosul, puiul cel drag al 

ursoaicei. După ce au mâncat ce era de mâncat, s-au lins pe 

bot, apoi ursoaica le-a dat un sfat puilor ei: 

- Îmi pare bine că v-ați descurcat cât am lipsit eu. Dar 

mă îngrijorează că ați început să umblați de capul vostru prin 

pădurea mare, mai ales pe la corturile turiștilor. Dacă mai 

continuați așa, să nu ascultați sfaturile mele, o să ajungeți în 

cușcă pe la vreun iarmaroc, de-o să râdă lumea de voi! 
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Păzitor la albine 
O povestire a fratelui meu - Mihai Darie 

 

 Stupina din Paltinel. În spatele colibei, la numai 

câțiva pași, curgea pârâul. Nu era mare, dar se umfla deseori 

și curgea vijelios atunci când cădeau ploile de vară, repezi și 

puternice. 

 Malul dinspre pârâu era înalt și abrupt, întărit bine de 

rădăcinile molizilor. Dincolo de apă, pe celălalt mal, începea 

panta mai lină a unui deal acoperit de o pădure deasă de 

molizi și brazi ale căror vârfuri suspinau prelung în bătaia 

vântului precum copiii în timpul somnului. 

 Coliba, făcută în grabă, era foarte simplu meșterită. 

Un cadru din patru bârne de molid era intrarea, bineînțeles 

fără ușă. Locul ușii îl ținea perdeaua de fum ce se ridica din 

vatra așezată imediat dincolo de prag. Acoperișul și pereții 

erau din carton asfaltat țintuit pe un schelet tot din bârne de 

molid. În fundul colibei era improvizat  un pat din scânduri, 

acoperit cu crengi de brad și pe deasupra cu o pătură veche și 

cenușie. 

Patul era mai înalt, ca să fie mai cald, iar sub el era loc 

de diverse unelte, scule, lădițe și alte lucruri strict necesare la 

stupina din mijlocul pădurii. Pe sub pat puteai ajunge direct 

la pârâu, pe malul abrupt, deoarece în locul acela cartonul nu 

era prins, ci atârna liber. Așadar, coliba avea două căi de 

acces, așa cum sunt sălașurile unor vietăți șirete. Uneori 

acest amănunt este o problemă de viață și de moarte. 

 Prin fața colibei trecea un drum forestier, care se 

unduia paralel cu pârâul. Nu era un drum obișnuit, adică doar 

pietruit. Pe deasupra pietrișului erau așezate de-a curmezișul 
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bârne de molid, ca un pavaj continuu, frumos la vedere. E 

drept că în unele locuri o parte din bârne s-au rupt, unele au 

putrezit iar altele au intrat în pământ sub greutatea 

remorcilor și a camioanelor. 

 Stupina era așezată dincolo de drum. Niște gospodari 

din sat, care aveau stupi, au hotărât să ducă împreună 

albinele pe care le aveau în pădure, la zmeuriș și zburătoare. 

Tata s-a prins să asigure paza stupinei; era și el la 

începuturile stupăritului și avea ocazia să mai prindă 

experiență. Aveam vreo 10 ani pe atunci și trebuia să asigur 

paza de zi, dublat de tata pe vreme de noapte. Din locul unde 

era stupina începea un mare parchet de zmeuriș care se 

întindea în sus pe coasta muntelui, până la o poiană din vârf, 

străjuită de un șirag de fagi bătrâni. Sus, în poiană, își avea 

casa un vajnic gospodar, care avea multe oi, vite și alte 

vietăți. În zori sau pe înserat, atunci când aerul era mai 

cristalin, ajungeau până jos mugetele prelungi ale vitelor, 

behăitul oilor, cântatul cocoșului, hămăitul înfundat al 

dulăilor, nechezatul cailor și, pe deasupra, glasul puternic și 

aspru al gospodarului, care îndrepta toate căile strâmbe și 

nesupunerile acestor viețuitoare. În locul acela larg și retras 

de lume gospodarul se simțea liber și stăpânea ca un rege. 

Doar deasupra avea, ca singurul Stăpân, pe bunul Dum-

nezeu. 

 Pe margini, parchetul se învecina cu alte două par-

chete mai vechi, în care păduricile de molizi  încheiaseră de 

mult bătălia cu ierburile, cu plopii și alți intruși, și acum se 

înălțau  spre ceruri vertiginos, uniforme și verzi, ca niște 

perii uriașe. La hotar au mai rămas câțiva molizi din pădurea 

de dinainte. Erau foarte înalți, cu vârfurile uscate sau rupte 

din cauza bătrâneții, a furtunilor și a trăsnetelor care se 

abăteau adesea peste înălțimile lor. 
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La ora aceea timpurie a dimineții era atâta liniște 

împrejur, încât susurul pârâului se auzea clar, distingându-se 

aproape fiecare clipocit de val al său în parte. Cei peste o 

sută de stupi răsfirați pe o jumătate de hectar de parchet 

dormitau încă la adăpostul unui ușor văl de ceață ce se ridica 

din iarbă sau cobora din crengile molizilor. Apoi, în poiana 

din vârful dealului, se ivea soarele și primele raze care se 

prelingeau până jos la stupină, odată cu umbrele fagilor 

uriași.  Când mă trezeam dimineața, pe tata nu-l mai vedeam 

dormind lângă mine; el pleca mai demult de-acasă, peste 

deal, lăsându-mă singur, să mai lungesc somnul. Avea multe 

treburi acasă care-l așteptau. Odată trezit din somn, 

urmăream cu privirea șerpuirea plaiului ce urca prin parchet 

spre poiana din vârful  muntelui, pe unde trecea drumul spre 

casa noastră, un drum de scurtătură spre sat. Dar nu se mai 

vedea nici un punct mișcător pe plai, tata era trecut de mult 

dincolo de poiană, coborând văi și urcând alte  dealuri. Poate 

că era deja la cosit iarba de acasă. Îmi era dor deja de casă, 

de dealurile noastre, de mama, de prietenii de joacă. Aici mă 

simțeam cam sihăstrit, dar nu aveam încotro. Noroc că, 

uneori mă mai schimba fratele meu mai mare, pe scurte 

perioade. Dar omul se obișnuiește cu de toate.  
 

Câinele. Aveam și aici tovarăși: câinele, albinele, 

trecătorii de pe drum, vietățile pădurii  mișunând în jur, 

peisajul cel frumos pe care-l puteam reproduce în mintea 

mea în cele mai mici amănunte, precum și cântărețul din 

spatele colibei - pârâul. 

Câinele era mic de statură, deși avea ani buni, adică 

părea un cățel ce nu avea o bogată experiență de viață. Unul 

din stupari îl adusese pentru siguranța deplină a stupinei. 

Deși era mic, era aprig și arțăgos. Însă, ce folos, dacă nu 

avea și forța necesară în caz de nevoie. De altfel, el se arăta 
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tare bățos, se stropșea la trecătorii de pe drum, parcă era un 

leu, dar știam că la un pericol real și-ar fi strâns coada între 

picioare și ar fi amuțit. Probabil că acest aparent surplus de 

curaj și îndrăzneală  pe care îl afișa îi venea de la instinctul 

că nici el nu este singur, că este al cuiva, că are pe cineva de 

nădejde în spate, adică pe mine, în caz de ananghie. Și astfel 

acest pact nescris între noi, această încredere reciprocă ne 

ajuta să împărțim nesiguranțele și fricile care ne cuprindeau 

mai ales după lăsarea întunericului. Atunci îi străluceau doar 

ochii și mica stea albă de pe gât. În rest era negru ca fundul 

ceaunului ori ca miezul nopților fără lună. De obicei, seara, îl 

dezlegam. Imediat o zbughea până la cotul drumului, de 

unde încă se mai vedea coliba, și acolo, ciulindu-și urechile 

asculta cu atenție. Apoi, inventând un dușman imaginar, 

începea să latre de zor până se sătura. Alteori se aventura 

prin pădurea din spatele colibei, dar se întorcea repede mânat 

de niște temeri numai de el știute. Se așeza liniștit în fata 

colibei și, visător, asculta sunetele parchetului. Și, la un 

anumit moment, la un semnal numai de el știut, se năpustea 

pe plaiul care urca prin zmeuriș. Apoi îi auzeam scâncetul de 

bucurie căci se întâlnea cu tata care cobora spre stupină pe 

întuneric. După întâlnire o lua la fugă înaintea tatei spre 

colibă, bucuros nevoie-mare, ca să-mi dea de știre vestea cea 

bună. Iar eu îl mângâiam pe cap și pe spate pentru isprava 

lui, și se simțea tare folositor și împlinit. Apoi când tata 

ajungea la stupi, se ducea iar înaintea lui, se tăvălea pe cărare 

, încurcându-l la mers. Știa că o să-i pice și lui ceva din 

mâncarea din rucsac, pe care între timp o adulmecase cu 

mirosul său ascuțit. 

   Sub privirea atentă a câinelui începeam inventa-

rierea rucsacului. De obicei era mâncare doar pentru o zi, ca 

să nu se strice pe căldurile acelea. O bucată de mămăligă, 
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niște brânză sau urdă, ouă fierte, salată de ceapă verde cu 

ridichi, lapte dulce sau acru, uneori și smântână, mere, pere, 

prune de vară, cam astea se roteau și, bineînțeles, nu toate 

deodată, ci pe rând, după posibilitățile de acasă. Mâncarea 

era bună, proaspătă și sănătoasă, singurul cusur pe care îl 

avea era acela că se termina totdeauna prea repede. A doua 

zi, după amiază, deja mă apuca o foame teribilă din cauza 

aerului tare al pădurii și, până seara, când venea tata, mai era 

mult. Pe moment, amăgeam foamea cu fragii din parchet, dar 

după aceea îmi era foame și mai rău. 
 

 Stupii. Atunci mergeam în pădure și căutam pe 

scoarța molizilor „mesteaca” - așa-i spuneam noi la o rășină 

bună de mestecat. Nu orice rășină era bună. „Mesteaca” se 

găsea mai rar, și arăta ca niște boabe aurii, tari, precum 

cristalul la spargere, fără impurități, și cu un miros 

nemaipomenit de plăcut. În gură nu se lipea de dinți și nu era 

amară, ca rășina obișnuită, ci dulceagă și cu o aromă ce-ți 

răcorea suflarea. Mai la începutul mestecării, era de culoare 

albă și era mai moale, apoi, după un timp, devenea mai tare, 

iar culoarea începea să bată spre roz. Mai apoi se făcea 

aproape roșie și tare și începeau să doară fălcile de la  

mestecat. La urmă se sfărâma în gură și trebuia s-o arunci. 

Tot acest timp dura peste o oră.  

Dar până seara mai era mult. Urmăream cu nerăbdare 

umbra dealului din spatele colibei, ce se târa atât de încet 

prin parchet, în sus, spre poiană. Când trecea de mijlocul 

parchetului, se făcea răcoare în vale, și se porneau să cânte 

niște păsări de noapte. Cântecul lor era un țârâit prelung, cu 

pauze scurte, cu unduiri line ale tonului și tăriei, ca mulsul 

laptelui în căldare. De aceea localnicii numeau aceste păsări 

mulge-capra. Le-am căutat și le-am văzut. Erau mai mari,  

cât un cuc, și semănau bine și cu ulii mai tinerei. 
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 Unele zile erau mai norocoase, când se întâmpla să 

vină câte un stupar, sau chiar doi, deodată, să vadă ce mai 

fac albinele lor. Unul venea cu bicicleta, unul cu motocicleta 

sau cu tractorul, altul cu căruța, fiecare cu ce avea. Cu mult 

înainte de a ajunge ei la stupină, eu știam care dintre ei vine, 

numai cel cu bicicleta mă lua prin surprindere. După ce-și 

terminau treaba, veneau la colibă să ia o gustare. Eram miluit 

și eu cu câte ceva, iar ce mai rămânea cădea tot mie, pentru 

mai târziu. Dar nu cu toți mi-a mers așa, cel care venea cu 

bicicleta, de cele mai multe ori, nu aducea nimic de mâncare. 

Era un fel de neamț de origine, strămutat de pe la Cernăuți. 

Era tare meticulos și calculat în tot ce făcea, de altfel bun 

gospodar, dar prea grijuliu să nu sărăcească cumva. Dar într-

o zi a adus  și el mâncare, bună mâncare: ouă, cozonac, 

cașcaval, niște prăjituri nemțești. Îmi dădu și mie câte puțin, 

în mod simbolic. Eu eram mulțumit în sinea mea și savuram 

deja în minte bunătățile ce-mi vor rămâne. Dar omul, după 

ce mâncă, împachetă tacticos ce a mai rămas, puse totul în 

rucsac, se sui pe bicicletă și plecat a fost. Am rămas în fata 

colibei, uitându-mă lung în urma bicicletei ce dispărea după 

curbă, nespus de dezamăgit, încât mai-mai să-mi dea 

lacrimile. De atunci am prins o ciudă adâncă față de el, de nu 

puteam s-o mai scot din minte. 

 Stupii erau de diverse mărimi și culori, și erau așezați 

pe piloni de lemn de molid, peste care s-au bătut scânduri. 

Unii dintre stupi aveau formă cubică, alții erau alungiți ca 

niște lăzi de zestre. Și mai erau unii supraetajați, precum 

pagodele chinezești, mai noi, ori spălăciți de vreme. Culorile 

erau de asemenea foarte diverse, roșu, verde, maroniu, 

albastru, gri, galben, și multe alte amestecuri ale acestora. De 

fiecare stup erau sprijinite, în fata urdinișului, câte o 

scândurică de zbor. Acolo poposeau o vreme albinele care se 
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întorceau din lungul drum, aducând miere și polen. Apoi 

intrau în stup, după ce primeau viza de la albinele de pază 

postate la urdiniș. La urdiniș era un permanent freamăt: 

unele albine intrau, altele ieșeau, mulțimea aceea înaripată 

venea, plecând  în același timp. În mijlocul stupinei, acolo 

unde se întretăiau toate cărările, erau câțiva stupi mici, pe 

niște piloni mai înalți. Acolo erau crescătoriile de mătci 

pentru stupii care ar fi rămas, prin anumite împrejurări, fără 

regină. 

 Imediat după răsăritul soarelui văzduhul se umplea de 

freamăt de albine. Aceste harnice înaripate, după ce ieșeau 

pe urdiniș, nu trândăveau ci își luau imediat zborul. Întâi 

făceau câteva rotocoale deasupra stupilor iar apoi urmau o 

direcție bine stabilită, care, cu siguranță ducea la niște flori 

pline de nectar ce n-au apucat să fie vizitate cu o seară 

înainte fie din cauza lăsării întunericului fie din cauza unei 

ploi care se abătea pe neașteptate asupra întregului ținut. 
 

 Albinele. Într-o zi am fost nevoit să mut câinele mai 

spre pădure, mai departe de stupină, căci unele albine, 

probabil cele care aveau menirea de apărare strategică, au 

început să cam dea târcoale animalului și nu-i dădeau pace. 

Cred că nu-l puteau suporta din cauza mirosului său. Blana 

deasă era arma sa principală de apărare în fața albinelor, dar 

botul, urechile și ochii rămâneau  neprotejate și parcă tocmai 

acolo atacul era mai puternic. 

Într-adevăr, sistemul de autoapărare al albinelor este 

foarte bine pus la punct. Nu le convenea nici fumul ce ieșea 

din vatra colibei. Veneau la intrare în colibă și căutau motive 

de „ceartă”. S-ar fi aruncat spre mine dar eram ferit de 

perdeaua de fum. Atunci se izbeau de lemnele de pe vatră, o 

dată, de două ori, de mai multe ori, dar pentru unele această 

nesăbuință se termina cu aripile arse într-o clipită și cădere 
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peste jăratic. Altele erau mai șirete. Nu se aventurau în 

colibă, dădeau câteva târcoale, mă vedeau că sunt acolo și se 

prefăceau că pleacă. Dar cum ieșeam din colibă mă atacau 

prin surprindere. Aveam două variante: ori să mă lupt cu ele 

ori s-o rup la fugă. Prima variantă avea, de obicei, două 

posibilități: ori s-o omori tu înainte de a-ți da acul ori să te 

frigă ea cu acul de mâini, de față, de gât sau de urechi. A 

doua variantă era cea mai la îndemână, vorba ceea, fuga-i 

rușinoasă dar e sănătoasă. Dacă simțeai că e mai iute decât 

tine și ți se lovește de ceafă, adoptai fuga în zigzag, ca 

iepurele, urmată de căderea în iarba înaltă, și astfel îți 

pierdea urma. Trebuia să mai stai pitit acolo până erai sigur 

că pericolul s-a îndepărtat. Aceasta era paza adevărată a 

stupinei: o rețea de albine aprige, războinice, hotărâte până la 

moarte în lupta cu orice nu era pe placul lor. Apărare la 

standarde înalte. 

Într-o zi veni stuparul cel mai bătrân, un om tare bun la 

suflet, cel care era și stăpânul câinelui. Stupii lui se aflau 

așezați pe o mică ridicătură, în capătul cel mai depărtat de 

colibă al stupinei. După ce se uită în stupi, cu atenție, mă 

chemă acolo și îmi arătă vreo trei stupi, spunându-mi să am 

grijă că s-ar putea să roiască în zilele următoare, fiind prea 

pline de albine și având mătci tinere. 

- Dar cum e când roiesc, întreb eu, de unde știu când 

roiesc și ce trebuie să fac? 

- Cum nu știi? Ies multe albine din stup și se învârt 

deasupra. 

- Dar mai tot timpul sunt multe albine, mai ales când se 

apropie o ploaie, de se umple văzduhul de ele. 

- Să știi, ele roiesc când e vreme frumoasă, mai ales 

înainte de prânz, când nu e nici arșiță mare și nici nu se 
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apropie nori de ploaie. Când roiesc aproape că se întunecă 

cerul deasupra stupului! 

Aceasta imagine s-a întipărit în mintea mea cu privire 

la roit : întunecarea cerului. 

- Când vezi că roiesc să vii repede cu niște apă, s-o 

arunci în sus, ca și cum ar ploua, și  roiul se va întoarce 

înapoi în stup. Asta până când mai vin eu pe aici să le fac 

roire prin împărțire. 

Omul plecă convins că încredințase albinele pe mâini 

bune. Urmară câteva zile de vreme mohorâtă, așa că am fost 

scutit de grija roitului. Apoi se arătă soarele și îmi adusesem 

aminte, printre altele, de roirea albinelor. Ieșeam din când în 

când în fața colibei, mă uitam la capătul stupinei dar nu se 

vedea nimic negru deasupra stupilor. Asta câteva zile la 

rând, până m-am plictisit și mi-am luat gândul de la roiuri, 

aveam treburi mai interesante de făcut. După alte câteva zile, 

veni bătrânul, cu căruța, cu mai multe rame. Mă întrebă de 

albine, dacă au roit, și i-am spus că n-am văzut să roiască. 

Dar când se uită prin stupi își dădu seama că s-au împuținat 

albinele. 

- Măi băiete, sigur le-ai păzit bine? Sigur n-au roit? 

- În fiecare zi le-am păzit, n-am văzut nimic negru 

deasupra stupilor, așa cum mi-ați spus. 

- Au fugit roiurile! Degeaba am adus ramele. Asta e, ce 

să fac acum, să le stăpânească sănătos cine le-a găsit! 

Bătrânului, bun din fire, îi trecu repede întristarea. 

Dar toate lucrurile au și compensații. Dacă nu am 

văzut roiurile care au plecat, în schimb, într-o după-amiază, 

pe când stăteam visător pe o buturugă de lângă colibă , am 

văzut vânzoleală mare la stupii din primul rând, care se aflau 

chiar la marginea stupinei, de unde începeau imediat niște 

huciuri. Aceia erau stupii „neamțului”, cel care venea cu 
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bicicleta. Curios, m-am furișat mai aproape să văd ce se 

întâmplă. La prima vedere părea că roiesc albinele, așa de 

multe erau. Dar după-amiază, de obicei, nu ieșeau roiuri. Și-

apoi nu toți stupii din primul rând puteau roi în același timp. 

La adăpostul huciului m-am strecurat mai aproape să văd ce 

se petrece. Când colo, război mare, o adevărată invazie de 

albine sălbatice. Erau puțin mai mici decât cele obișnuite, 

aveau culoare mai închisă, bătând spre negru, foarte iuți și 

bătăioase. La urdinișuri și pe scândurile de zbor era o bătălie 

crâncenă, pe viață și pe moarte, între invadatori și apărători. 

Câte două albine prinse în luptă se rostogoleau pe jos apoi 

cea învingătoare zbura iarăși la luptă iar cealaltă rămânea 

moartă pe iarbă. De multe ori nici una dintre cele două nu se 

mai mișca. Și în felul acesta, pe iarbă, sub urdinișuri creșteau 

mereu grămăjoarele de albine moarte din ambele tabere. 

Repede m-am dus peste tot în stupină să văd dacă mai sunt 

atacați și alți stupi. Dar nu erau. Atunci mi-am dat seama ce 

s-a întâmplat : stuparul „neamț”, când a fost ultima dată, a 

lăsat urdinișurile deschise la refuz. Probabil se gândise că 

albinele așteaptă prea mult timp la rând, la intrare și ieșire 

din stup, pierzând timp prețios în paguba culesului de nectar. 

Dar lăcomia aceasta se dovedi păguboasă pentru el. Chiar 

dacă stupii lui erau puternici, cu urdinișurile deschise cât se 

putea, erau totuși în primejdie în fața unui dușman atât de 

numeros și de sălbatic. Peste acest război nemilos se lăsă 

întunericul și lupta se stinse. A doua zi, dimineața, ca prin 

minune se ivi stuparul stăpân. Poate că a avut un vis urât sau 

nu știu cum de-l îndemnă  gândul să vină la timp, căci 

războiul reîncepuse după ce soarele se săltase un pic. I-am 

spus că se bat albinele la stupii lui. S-a dus întins acolo și 

când a văzut dezastrul  s-a prins de cap zicând : 
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- M-am nenorocit, m-am nenorocit! Astea m-au 

sărăcit! Vai, vai , vai, ce pagubă! 

M-am apropiat să văd ce face. A închis cu totul 

urdinișurile, a măturat albinele moarte de peste tot vorbind în 

continuare de unul singur. Apoi când m-a văzut: 

 - Măi băiete, măi băiete, nu ți-a trecut prin cap să 

micșorezi urdinișurile sau să le închizi cu totul?...Măi, ce 

pagubă, ce pagubă!…. 

- Dacă nu mi-ați spus dinainte de unde să știu ce să 

fac? Mi-era frică să nu se sufoce albinele în stupi pe 

căldurile astea…. 

Stăteam cu o mutrișoară spășită și vinovată dar în sinea 

mea gândeam: bine ți-au făcut, așa-ți trebuie! 
 

Verișoara. Aproape în fiecare dimineață trecea în sus 

cu vitele un om mai în vârstă, cu  pălărie mică și verde pe 

cap. A fost cândva, la tinerețe, paznic de vânătoare. 

Cunoștea foarte bine tainele pădurii și ale viețuitoarelor din 

ea. După ce stătea de vorbă cu mine în fața colibei o lua ușor 

pe urma vitelor. Eu mă luam după el, mergând o bună bucată 

de drum, să-mi povestească întâmplări din viața lui. Mai 

făceam un popas la izvorul rece ca gheața și apoi o 

zbugheam înapoi la vale spre stupină. Într-o zi însă, foarte 

serios, mi-a spus că a văzut dincolo de izvor, pe un loc mai 

mlăștinos, urme de urs. Nu erau prea mari, de urs bătrân, ci 

mai mici, ca de urși zmeurari. sau „burineke” cum îi spuneau 

localnicii. Mi-a spus să luăm bine seama la stupi, că poate să 

vină și să facă prăpăd. La vestea asta m-a trecut  transpirație 

rece pe spate și un fel de teamă  s-a lipit de sufletul meu 

asemenea unui cuib de viespi sub dranița grajdului. Această 

veste făcea ca seara să vină încărcată cu fiori și mai mari ca 

până atunci. 
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Dar într-o dimineață am văzut de departe că bătrânul 

mai era cu cineva în urma vacilor. Când s-au apropiat, am 

cunoscut-o pe verișoara mea, Oltica. Era de vârsta mea, în 

aceeași clasă cu mine, și avea casa chiar lângă școală, vecină 

și cu bătrânul. Auzise că sunt fragi în parchet și venise la 

cules. M-am bucurat tare mult  când am văzut-o. Moșul mi-a 

lăsat-o în primire, până se întoarce cu vitele, mai spre seară. 

Aveam cu cine petrece ziua. Mai întâi i-am arătat coliba. 

Apoi am făcut cunoștință cu câinele, care, încet-încet, s-a 

cumințit din lătrat. După ce Oltica s-a mai odihnit un pic, am 

plecat în parchet, la fragi. Știam foarte bine locurile unde 

erau mulți fragi, de era roșu pe jos. Mai întâi am mâncat, de 

ne-am săturat, iar apoi am început să adunăm într-o cană, de-

un litru, a verișoarei. 

Era tare harnică verișoara asta, și frumușică pe 

deasupra. Avea păr lung în spate, împletit în codiță, iar în 

față avea breton scurt, ca băieții. Era iute și ascuțită  la 

vorbă, îi mergea gurița tot timpul. E drept, și eu eram 

frumușel, dar m-am sălbăticit acolo la stupină. Părul îmi 

crescuse mare de intra în ochi, mai aveam și rășină prin el. 

Eram uns și cu tăciuni de la vatră, pantalonii și cămașa erau 

cam „agățate” în multe locuri. În picioare nu aveam nimic, 

toată vara umblam desculț, fie pe câmp, fie prin păduri sau 

prin parchete. Tălpile picioarelor s-au bătătorit și s-au 

îngroșat atât de tare încât nu mai simțeam nici o înțepătură, 

parcă eram încălțat cu opinci groase. 

Strângeam câte o mână de fragi și tot trăgeam cu 

privirea în vale la stupină și  colibă. Mi-era frică să nu fure 

cineva din colibă s-au să vină stuparii și să găsească stupii 

nepăziți. Dar cana se umplu nesperat de repede, la patru 

mâini. Am tot pus fragi în ea până s-a vârfuit, și am pus pe 

deasupra o frunză de brusture. Apoi am zbughit-o la vale  pe 
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plaiul spre colibă. De la fragi ni se făcuse foame. Verișoara a 

scos din trăistuță ce luase de acasă : pâine, ouă fierte, niște 

cornulețe mici umplute. Eu mai aveam niște salată, un pic de 

brânză și mămăligă, niște mere. Am întins toate pe pat și mai 

că le-am terminat. A căzut și câinelui ceva la împărțeală. 

Aerul de pădure îți făcea o foame nebună. Apoi ne-am dus să 

bem apă rece și curată de la izvor. Acolo erau și niște 

băncuțe făcute din lemn de molid. Am pierdut acolo o bucată 

bună din zi stropindu-ne cu apă și iar uscându-ne, și ne-am 

întors la colibă după o vreme.  

Trecuse deja bine de amiază. Am început să scotocim 

prin acareturile de sub pat. Pentru mine nu erau o noutate, le 

știam pe toate, dar pentru curiozitatea ei era  ceva nou, 

ispititor. Era acolo un maldăr de lacăte de toate felurile și 

mărimile și un șirag de chei, toate de la stupi. Trebuia să 

dibuim care cheie la care lacăt se potrivește. Din câte 

încercări am făcut altădată știam deja toate potrivelile. Dar 

pentru ea era o distracție nouă și interesantă și se ambiționa 

să găsească cât mai multe perechi. Dar eu m-am plictisit 

după un timp și-i spun : hai, mai bine să mai culegem niște 

fragi că tot mai avem timp. Dar în ce să le punem, mă 

întreabă ea. Găsim noi, îi spun, vino cu mine. Am luat cuțitul 

și am mers puțin mai jos de colibă, pe marginea drumului. 

Știam acolo un molid frumos, cu coaja netedă, fără cioturi. 

Am tăiat din scoarța copacului un dreptunghi, cu una din 

laturi mult mai mare ca cealaltă. Cunoșteam meșteșugul 

acesta. Apoi am îndoit bucata de scoarță jupuită de pe copac, 

și s-a făcut ca un coșuleț. Mai trebuia prins cu ceva pe 

margini. Ne-am dus în colibă și-am căutat sârme din acelea 

subțiri, pentru rame. Cu sârmă și cu un cui am cusut 

marginile, lăsând numai partea de sus liberă. I-am făcut și un 

mâner din sârmă mai groasă, și - gata minunăția de coșuleț! 
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Era tare frumos și mirosea plăcut a rășină. Ce mai, meserie și 

mare artă! Nu era primul pe care îl făcusem. Noi, copiii, îi 

ziceam “cobuz”. Pe copac a rămas o rană lungă și albă, chiar 

înspre drum, care se vedea de departe. Dar ce mai conta. Cu 

elan sporit ne-am repezit în sus pe plai să umplem cobuzul 

cu fragi. A durat ceva, căci era mai mare decât cana. Dar, la 

urmă, s-a umplut și acesta. La sfârșit am dat și peste un pic 

de zmeură coaptă doar pe o parte. Am pus câteva și în cobuz, 

restul am mâncat. Apoi, iarăși frunza de brusture deasupra, 

și, valea! la colibă. 

Dar ni se făcuse foame din nou și nu mai aveam 

mâncare. Mi-am adus  aminte de ramele cu miere dintr-un 

stup-magazie din capătul stupinei. Erau rame de rezervă 

pentru roiurile tinere, sau alte nevoi. Stupul era încuiat cu 

lacăt, dar, câteva zile în urmă, am tot încercat tot șiragul de 

chei, ca să-l deschid, și, ca prin minune, am dibuit  una cu 

care s-a deschis. Ce bucurie pe capul meu! De atunci aveam 

miere câtă îmi trebuia. Îi zic verișoarei să aștepte un pic, iar 

eu am fugit la colibă, am luat șiragul de chei, apoi ne-am dus 

drept la stupul știut de mine. Ne-am uitat cu grijă împrejur, 

să vedem dacă nu vine cineva, apoi am deschis stupul, am 

scos câte o ramă de miere pentru fiecare, am închis stupul la 

loc și ne-am dus mai departe de stupină, unde știam un loc 

cu iarbă înaltă din care nu ne vedeam de loc. Ne-am așezat 

pe jos și am făcut din iarbă groasă două paie. Eram meșter la 

asta, nu era prima dată. Rama avea în partea de sus miere 

capacită, care era mai tare, dar în partea de jos nu era 

capacită și era mai curgătoare. Acolo era locul bun pentru 

înfruptare. I-am spus verișoarei să aibă grijă să nu strice 

celulele, încât să se cunoască. Trebuia să pui paiul drept la 

mijlocul celulei, să sorbi mierea din ea fără să-i strici 

marginile. Apoi treceai la altă celulă, și tot așa, iar rama se 
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ușura încet-încet de miere. Eu aveam deja experiență, viteză 

și iscusință în treaba asta. Din când în când mă ridicam și 

priveam pe furiș ce mai e pe la stupină și colibă, apoi 

continuam îndulcirea cu mierea din stup. Parcă mai uitasem 

de foame. După o vreme, când am simțit că ne ustură limba 

de atâta supt la miere, am cercetat din nou zona, să văd dacă 

nu-i cineva prin preajmă, apoi am dus înapoi cele două rame 

în stup, am încuiat stupul cu lacătul, și toate erau ca la 

început. Cine putea dovedi că în rame era mai puțină miere? 

Între timp soarele coborâse mult după muntele 

împădurit din spatele colibei. La un  moment dat, verișoara 

îmi spune că ea pleacă acasă, nu-l mai așteaptă pe moșneag; 

cine știe când se întoarce el. Ea vrea să ajungă pe lumină 

acasă. 

- Măi, da’ nu ti-e frică singură, să nu te rătăcești pe 

undeva… 

- Eu, să mă rătăcesc? Cunosc toate drumurile, toate 

pâraiele, toate plaiurile. Peste tot am umblat cu bunica la 

păscut vitele, știu locurile ca-n palmă. 

Am tăcut, n-am mai spus nimic. Ea și-a aranjat cu grijă 

fragii în trăistuță și trăistuța pe spate. Am mai mers o bucată 

bună de drum cu ea. Apoi ne-am despărțit. Am condus-o cu 

privirea până a dispărut la o cotitură de drum, încărcată ca o 

albinuță. Aprigă fată, o adevărată munteancă! M-am întors și 

eu încet și fără tragere de inimă înapoi la colibă și mă 

gândeam ce bine ar fi dacă toate zilele ar fi ca aceasta…. 
 

Pădurarul. Dar, așa cum spuneam, toate lucrurile se 

compensează în lume. Cele mai neplăcute zile pentru mine 

erau acelea când apărea pădurarul prin preajmă. Era un om 

voinic, roșu la fată, răutăcios, spurcat la gură. Ochii îi erau 

parcă tot timpul injectați și roșii, și aveam mereu impresia că 

e nervos și supărat. Cum mă vedea mă și lua la rost să-i spun 
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pe cine am mai văzut cu vitele în plantație și dacă a cărat 

cineva lemne din pădure. Mă lua așa de repede că rămâneam 

ca hipnotizat în fața lui și nu mai puteam răspunde. Se ducea 

apoi printre stupi și descoperea câte un pui de molid călcat în 

picioare, din întâmplare, mă chema acolo și-mi arunca în față 

ocara: 

- Măi, eu, ca omul, v-am primit cu stupii aici și voi vă 

bateți joc de mine? Dacă vine controlul de la Ocolul Silvic 

am să plătesc eu amendă din cauza voastră? Ia să bateți câte 

un țăruș la fiecare moliduț din stupină și să nu-i mai călcați! 

Mi-a dat de lucru pentru ceva timp. Ziua pregăteam 

țărușii și îi băteam seara sau dimineața devreme, până să 

înceapă  albinele să zboare. 

Altădată a găsit câinele dezlegat și a făcut altă 

panaramă cu mine. Cică umblă să sperie vânatul. 

Ajunsesem să-i port pică, pe sufletul meu se așeza o 

mare povară atunci când el „sfințea cu prezența” sa locurile. 

De cele mai multe ori se ivea de unde te așteptai mai puțin. 

Răsărea dintre molizi sau din iarba verde, întocmai ca o 

lăcustă din cele mari, verzi și grase. Uneori îl descopeream 

când era deja în mijlocul stupinei, uitându-se în jos și 

căutând puieți călcați. 

Mare tărăboi a făcut când a văzut copacul jupuit de 

mine pentru cobuz. A strigat așa de tare la mine de-a făcut 

spume la gură. Bineînțeles, dădeam vina pe alții, nu eu am 

făcut isprava asta ci niște băieți mai mari din Moldovița, care 

au fost la fragi. Pentru pădurar nu conta cine a făcut-o, eu am 

primit ordin să fac, cum știu, să nu se mai vadă jupuitura 

aceea când va mai  trece el pe acolo. Chiar după plecarea lui 

m-am pus pe treabă. Am căutat niște țărână mai neagră și cu 

un pic de apă am făcut o pastă groasă cu care am uns 

copacul. A doua zi, când m-am uitat, pasta s-a uscat, a crăpat 
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și o parte bună a căzut. Nu era metoda cea mai bună. Mi-am 

adus însă aminte cum făcea mama când tencuia pereții în 

casă înainte de Paști. M-am dus de-a lungul drumului și am 

găsit balegă mai veche de cal. Apoi am coborât la pârâu, am 

luat humă negricioasă și puțin nisip cu pietricele mărunte. 

Am amestecat toate cu apă cât trebuia și am uns subțirel 

copacul. A doua zi totul arăta bine, doar mici crăpături ici-

colo. Am mai pus un rând de lut din acela, care s-a uscat 

după o zi, încât a treia zi am făcut fațada definitivă. Arăta 

bine, poate un ochi mai dibaci mai putea vedea diferența în 

scoarța molidului. Nici chiar pădurarul nu s-a mai legat de 

treaba asta când a mai venit deoarece venise cu o treabă mai 

importantă. Stuparii i-au promis între timp să-i dea două 

roiuri bune, numai să-și aducă un stup. Așa că, foarte curând, 

a adus cu faetonul un stup nou, verde și lucios, proaspăt 

vopsit. Acolo stuparii au pus niște rame, au adus albine, și a 

doua zi acestea au și zburat după miere. Inima pădurarului s-

a mai muiat, vorbea mai binevoitor, l-am văzut și râzând 

pentru prima dată, ceea ce era un lucru mare. Nu se mai uita 

atent pe jos după puieți călcați, și am scăpat de multe alte 

întrebări neplăcute. Când mai venea, întâi mă întreba ce fac 

albinele lui, și eu îi spuneam că vin și pleacă un du-te-vino 

necurmat. Ca să zic așa, veniseră  și zile mai bune  pentru 

mine. 
 

Zmeurarii. Între timp, s-a copt zmeura prin parchete și 

s-au deschis centrele de colectare. Se dădea patru lei pe un 

kilogram de zmeură. A început să vină lume multă la cules. 

Unii veneau din sat, din Demacușa, alții din Moldovița. Dar 

erau și mulți străini veniți de la șes, de pe la Botoșani, Hârlău 

sau chiar din părțile Iașului. Erau țărănci de pe la Siret, 

Milișăuți care vorbeau ucrainește. Dar erau și țigani, mai 

tuciurii la față, cu toată șatra după ei. Chiar și oameni mai 
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înstăriți din sat veneau duminica sau de sărbători să mănânce 

zmeură și să culeagă pentru sirop și dulceață. Ceilalți veneau 

să câștige un ban. Erau oameni necăjiți. Aici se câștiga 50-60 

de lei pe zi, ceea ce însemna mult pentru ei. Familiile de 

țigani se uneau în grupuri mai mari, iar câte un bărbat mai 

răsărit se dădea drept conducătorul grupului. Trebuia să fie 

unul descurcăreț, bun de gură, hâtru, dar și cu darul 

conducerii. După el se lua tot grupul. Trebuia să-i domine pe 

ceilalți, iar cuvântul lui devenea ultimul cuvânt când se lua o 

hotărâre. Ceilalți bărbați erau șefi mari peste propriile 

neveste și puradeii lor. În unele dimineți treceau pe drum 

gălăgioși, râdeau, chiuiau, fumau țigări puturoase, beau ceva 

din niște sticle. În alte dimineți treceau tăcuți și posomorâți, 

cu fețele pământii și ascuțite de oboseală, de nesomn, de 

trudă. Înaintau târșâindu-și încălțările desfundate sau 

improvizate, și numai zgomotul găleților lovite una de alta 

mai speria liniștea. Erau o mulțime de motive de întristare 

pentru ei: poate că cei de la magazinul forestier n-au adus 

pâine, poate că noaptea s-a mai abătut o ploaie și i-a udat pe 

unde dormeau pe sub molizi. Era prin apropiere o cabană 

veche și un grajd părăsit dar nu aveau cum să încapă toți 

acolo, așa că mulți dormeau pe afară, pe unde apucau. Un 

motiv de tristețe era și cerul înnorat chiar de dimineață, care 

prevestea o zi proastă pentru culegători. Dar copiii erau 

totdeauna veseli, pe orice vreme. Dincolo de greutăți, pentru 

ei sejurul la munte, la cules zmeură, era o distracție continuă. 

Fetele de vârsta mea și mai mari erau îmbrăcate destul de 

sărăcăcios, cu hainele rupte și cârpite, dar erau drăguțe la 

față. Mă priveau cu îndrăzneală, de parcă eram de-al lor. 

Altele aruncau doar o privire plină de sfială. Prima dată le 

era frică să treacă pe lângă albine dar după un timp s-au 

învățat. 
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Uneori, pe la prânz, o ploaie zdravănă, cu fulgere și 

tunete, potopea totul. Atunci făceam la colibă un foc mare 

căci știam că nu peste multă vreme se vor întoarce uzi 

culegătorii. O parte dintre ei se întorceau uzi până la piele, 

dar alții, care se pitiseră undeva mai bine, mai aveau ceva 

uscat pe ei. Doar în încălțămintea tuturora șiroia apa. Cum 

ajungeau la colibă se descălțau, storceau ciorapii sau 

obielele, le puneau la zvântat pe o prăjină lângă foc sau pe 

buturugile de lângă drum. Mă uitam la mâinile lor înnegrite, 

arse de soare, zgâriate de spini, zmeuriș și cetină. De 

aproape, nici obrajii fetelor nu erau chiar așa de netezi cum 

păreau de la distanță. Din cauza neajunsurilor de tot felul, pe 

fețele lor apăruseră semne de maturizare timpurie iar 

privirile lor trădau o tristețe ascunsă , legată poate de imensa 

distanță de la visurile lor la realitatea zilnică. Bărbații își 

aprindeau câte o țigară de la foc și povesteau câte și mai câte 

de-ale lor, planuri pentru a doua zi. După ce se mai încălzeau 

scoteau ce mai aveau de mâncare și mă alegeam și eu cu o 

bucată de pâine proaspătă cu o roșie. Sare aveam eu și de 

dat. Unii se mai uitau să se întoarcă la cules dar cei mai mulți 

trăgeau spre cabană, așa că, la un moment dat, își strângeau 

catrafusele și plecau. Îi salutam a doua zi când urcau iarăși la 

cules. De la o vreme îi cunoșteam pe toți. Până și câinele se 

înțelepțise, nu-și mai bătea gura degeaba, ci lătra doar când 

mai apărea cineva nou, cu miros necunoscut lui. Cu atâta 

vânzoleală în sus și-n jos, zilele treceau parcă mai repede, 

timpul se umplea mai ușor. 

 

Dihania. Într-o seară târziu, după ce a venit tata iar eu 

ațipisem deja, câinele a început să latre de zor înspre pădure, 

din ce în ce mai năvalnic. Am ieșit afară din colibă și  

împreună cu tata trăgeam cu urechea în noapte spre pădurea 
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de dincolo de pârâu. Se auzeau din când în când trosnete de 

crengi rupte. Apoi s-a auzit o bufnitură înfundată. Tata îmi 

zice : nu-i de șagă, ceva ne dă târcoale. Câinele s-a oprit pe 

malul pârâului, neavând curaj să treacă mai departe. Lătra 

acolo de făcea spume la gură, scurma pământul cu picioarele 

dinapoi și se dădea de ceasul morții. Dar nici noi nu mai 

stăteam degeaba. Tata a apucat ceaunul și bătea strașnic cu 

un clește în el. Eu am aruncat pe foc mai toată rezerva de 

lemne uscate. A ieșit întâi o fumăraie mare apoi a țâșnit o 

flacără orbitoare, mai-mai să ajungă la cartonul colibei. Am 

apucat și eu o bucată de scândură și băteam strașnic în 

peretele de carton al colibei. Ieșeau niște pocnituri seci ca de 

pușcă. Ce mai, o hărmălaie mare am făcut împreună. După 

un timp câinele s-a potolit. Am mai ascultat întunericul 

pădurii dar nu se mai auzea nimic. Trecuse deja miezul 

nopții și încet–încet ne luase somnul. Câinele s-a culcat și el 

sub copac și din când în când mârâia prin somn. Când m-am 

trezit soarele răsărise de mult. La lumina zilei nu mai aveam 

nici o frică, toate spaimele au plecat odată cu întunericul 

nopții. Doar cartonul de pe peretele colibei era crăpat în 

câteva locuri, acolo unde am bătut cu scândura cu prea mare 

zel. Am luat sârmă din aceea subțirică, pentru rame, și am 

reparat spărturile. La multe neajunsuri era bună sârma aceea. 
 

Hulboaca. După așa o noapte de fiori reci pe spinare 

au venit și zilele mai fierbinți de august. Mă mai răcoream pe 

la izvor și în pârâu dar nu era de ajuns. Atunci m-am hotărât 

să fac un zăgaz pe firul apei, să mă pot scălda de-

adevăratelea. Am ales un loc mai sus de colibă, acolo unde 

malurile erau mai apropiate și mai înalte, și unde mai 

pătrundea și soarele. Din susul și din josul pârâului am cărat 

mai întâi, cu multă opinteală, bolovani mai mari din care am 

făcut baza barajului. Apoi cu pietre și pietricele mai mici am 
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umplut găurile. Deja apa se ridicase în spatele digului. Am 

cărat crengi de molid și peste ele am adus brazde de pământ, 

cu tot cu iarbă. Apoi iarăși un rând de crengi și iarăși un rând 

de brazde. La sfârșit am adus lespezi de piatră, le-am pus pe 

creasta digului, ca să nu muște apa din dig. Construcție 

sănătoasă și documentată temeinic. Nu era prima oară când 

făceam un zăgaz. În spatele digului apa pârâului s-a strâns 

ascultătoare și liniștită, înfricoșător de multă și de adâncă. 

Deasupra pluteau frunze uscate iar pe luciul apei se 

oglindeau vârfurile molizilor, cerul și norii, dând iluzia unei 

adâncimi fără de fund, care îți dădea fiori. La scăldat, trebuia 

să te arunci din prima în apă, să nu-ti închipui prea multe. 

Oglinda se spărgea iar apa rece te prindea în ghearele ei. Nu 

puteai rămâne mult acolo, te apuca tremuriciul. Trebuia să 

ieși repede la soare, la încălzire, apoi iar în apă, și tot așa, 

până trecea cineva pe drum. Atunci erai nevoit să faci o 

pauză. Era mai rău dacă vizita neașteptată te prindea în apă, 

trebuia să reziști acolo până trecea străinul, că doar nu aveai 

bikini. 

Într-o noapte a venit o ploaie mare, cu tunete și 

fulgere, și până înspre ziuă a tot vuit pârâul. Când m-am dus 

dimineața la scăldătoarea mea, nici urmă de aceasta  și de 

dig. Totul era curat și bine spălat, până la stâncă. S-a dus pe 

apă toată truda mea! Dar nu m-am lăsat, peste două zile totul 

era ca înainte. Îmi vedeam   chipul oglindit în apă, cu 

ochișorii  neastâmpărați, cu părul lung și răvășit trecând 

peste frunte și urechi, o mutrișoară de ștrengar bună pentru 

orice născocire care să umple timpul  în acel loc frumos dar 

singuratic... 
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