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Iar când se întâmpla, la mulţi ani de la păţania aceea, să-l 

întrebe careva: îi drept ce spun unii în sat, că ai trecut la nemţi 

dincolo, în vara când s-a oprit frontul aici, la Nistru, de-a stat 

toată vara, și-i drept că ai ucis om cu mâna ta și era cât pe ce să 

te duci și tu pe apă la vale, dar te-au scos valurile la mal și te-a 

găsit nu știu care pe nisip de te-a dus acasă, în spinare, și toată 

fuga numai din cauză că a vrut maică-ta să te chelfănească… 

Când îl întreba careva așa, Isai zâmbea uneori, alteori se su-

păra și-i întorcea aceluia spatele și se ducea în drumul lui. Iar 

dacă vedea că se ţine vreunul scai de dânsul, se da aproape de 

tot parc-ar fi vrut să-l muște de obraz, acela se ferea speriat, 

iar Isai îi spunea rar, printre dinţi:

— Măi! Am vrut să mă duc cu nemţii, să nu ajung să te 

mai văd și pe tine…

Ori:

— Unde dracu’ erai când a dat ciuma-n găini?

Așa răspundea și se zbârlea mai încoace, când se făcuse 

morocănos tare de nu auzeai cu lunile o vorbă de la dânsul, 

iar când îi dădeai dimineaţa ori seara bineţe, se făcea a clătina 

din cap numai, de nu puteai pricepe – ori că-ţi răspunde, ori 

flutură să scape de gânduri. Zic, așa răspundea mai încoace, 

după ce își nălţase și el casa lui, ceva mai sus de casa bătrâ-

nească a mâne-sii, și se însurase și-l dăruise Dumnezeu cu un 

băieţel și o fetiţă (băieţelul mai mare, fetiţa mai mică). Și or fi 

fost toate bune, dacă n-ar fi început să se despartă de nevas-

tă-sa și ba s-o trimită acasă la părinţi, ba să se ducă el înapoi 
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la mamă-sa, în casa cea bătrânească din vale, împărţind, se 

înţelege, și copiii – când unul își lua fata, iar celălalt băiatul, 

când aista lua băiatul, iar celălalt fata. Că apoi se întâlneau 

copiii în drum ori la scăldat și, uitând care și al cui e, se du-

ceau amândoi să întrebe de mama, iar mama îi trimitea la tata 

să-l întrebe, și ei se duceau… Până la urmă, se adunau tuspa-

tru la un loc și trăiau iar o vreme, când porneau din nou cu 

despărţirile. Și mai totdeauna femeia își aducea aminte cât de 

cuminte a fost Isai pe când era băietan, și zicea că nu degeaba 

a vrut să-l gâtuie mamă-sa, și nu degeaba a fugit el peste front, 

că de astă parte totuna l-ar fi găbjit, și că, poate, era mai bine 

dacă nu-l mânau valurile la mal. Vorbele astea i le spunea mai 

ales atunci când Isai venea acasă ori prea vesel, ori prea târziu, 

pentru că se întâlnea ba cu unul, ba cu altul, și el, om lumeţ, 

nu putea trece pe lângă oameni cum treci pe lângă parii gar-

dului, și, dacă i le spunea, Isai nu se supăra, ba încă râdea, iar 

odată a căutat luuung la femeie, apoi s-a ridicat de pe laiţă, a 

venit până la dânsa, i-a pus mâinile pe umeri, și când femeia 

s-a izbit ţipând spre ușă, el a scrâșnit, parcă ar fi sfărâmat în 

dinţi mărunţel o farfurie, și a zis:

— Fratele Ile rămăsese dincolo… Pentru dânsul am tre-

cut, proasto. Ai înţeles?

Dar femeia părea să nu-l creadă și tot voia să scape din 

labele lui mari și pietroase.

— Am vrut, fa, să-l prind pe Hitler… Să-l leg c-o posto-

roncă și să-l port desculţ prin tot satul și să-l opresc la toată 

casa unde a fost ucis câte-un om, și să rog pe gospodari să-i 

deie câte-o bucăţică de mălai și un pahar de apă… Să-l port 

așa, până ce-oi rămânea cu funia în mână și cu umbra lui 
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legată de dânsa. Ori, dacă vrei, jupuiam pielea de pe dânsul 

și-ţi făceam ţie ciuboţele, că el așa a făcut cu alţii… Ha-ha-

ha!… Ba nu, mai bine legam umbra lui și o aruncam cu tot cu  

curmei în Nistru, să se înece, de istov… Ha-ha-ha!… Am vrut 

să-l prind! și, dacă vrei să știi, chiar l-am prins, dar i-am dat 

drumu’… Adică l-am scăpat din mâini… Ha-ha-ha!… L-am 

scăpat. Tineţi-l, oameni buni! Iacă-tă-l! Tineţi-l… Trece pe la 

porţile voastre încălţat și dezlegat… Prindeţi-l…

Femeia, dacă auzi așa, se întoarse de la ușă înapoi, înce-

pu să-l ieie cu binișorul, să-l mângâie cu palma pe obrazul 

ghimpos și, luându-l de mână, îl duse la pat, îl culcă, apoi îi 

trase ciubotele ori bocancii cu ce era încălţat și-l adormi, iar 

după ce-l adormi, se așeză la colţul sobei, își lipi tâmpla de 

muchie, stătu și se uită la dânsul ceasuri întregi, se uită și-și 

aduse aminte cuvintele lui, că cine-a murit o dată în viaţă nu 

se mai teme nici de moarte, nici de nimic. Și el a murit o dată. 

Și i se făcu milă, tare milă de dânsul, că putea să-l piardă de 

tot. Și se duse de-i înveli mai bine picioarele. Că răceala mai 

ales de la picioare se iscă, de la picioare te ia…

Dar, așa morocănos și supărat și repezit s-a făcut încoa-

ce, mai târziu, când a început a se sfădi cu nevastă-sa, de care 

sfezi cam greu era să spui cine din ei doi era mai vinovat. 

(Vezi că oamenii din sat îl știau de gospodar așezat și harnic –  

de, poate olecuţă cam zărghit uneori, dar cu cine nu se în-

tâmplă de acestea?) Așa că despre cele ce făcuse și păţise el de-

mult, și câte i se întâmplaseră, și cum se întâmplaseră, și de ce 

era să se prăpădească (dacă, bineînţeles, așa a fost după cum 

vorbeau unii din sat, că adică să fi trecut dincolo, la nemţi) –  

despre toate acestea nu vorbea și nu povestea nimănui mai 
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încoace vreme. Iar mai înainte, adică la vreo doi-trei ani după 

întâmplarea aceea, ori poate chiar mai devreme, când muncea 

împreună cu frate-său Ile la arat (după ce s-a dus frontul și 

s-a întremat, că zăcuse cam multișor, cum avea numai vreo 

șaisprezece ani, a urmat niște cursuri și s-a făcut tractorist și 

ara pe partea asta de deal, dinspre răsărit, ba l-a luat și pe Ile 

ajutor pe lângă dânsul și chiar s-a apucat să-l înveţe să mâne 

tractorul), zic, atunci când arau amândoi nopţi la rând dea 

lurile șezute câţiva ani părăginite, de zbârnâia tractorul lor de 

dimineaţă până-n seară și din apus până-n zori iară, de ziceau 

oamenii: „Ce mai lucrează aiștia, a Frăsânei!”, în serile acelea 

i-a povestit Isai lui Ile toată pătărania din vara de atunci. I-a 

povestit tot ori, poate, a mai tăinuit câte ceva; oricum, dar Ile 

știa mai multe decât alţii, care auziseră câte ceva de la Isai, 

câte ceva de la naiba știe cine, de ziceau: „Bre, el chiar a vrut 

să se ducă cu nemţii în ţara lor”. „Da, a vrut! și ei au vrut să-l 

ieie!” Iar mai pe urmă nici el nu voia să povestească nimănui 

nimic. De ce? Poate de aceea că începuse nevasta să-i zică lui 

Isai că toată hărmălaia din casa lor (adică cu despărţeniile) îi 

din cauza lui frate-său, a lui Ile adică, pentru că, zicea nevastă-

sa, care aflase și ea câte ceva de la Isai, că Isai ar fi fost atuncea 

lovit de un glonte la cap și la umăr, și din lovitura aceea la cap 

i s-ar fi tulburat minţile, de s-a apucat de băut și nu se poate 

opri și limpezi uneori cu săptămânile. Ori poate de altceva? 

Poate de aceea că dacă a venit vremea să-și facă Isai casă, nu 

știu cum că nu s-a prea înţeles cu Ile, căci, fiind acesta mai 

mic, n-a vrut să-i deie din grădina mamei sale, care după lege 

a lui era, adică să-i deie o bucată de loc unde să-și clădească și 

el casa lui, că Isai voia să se așeze anume lângă casa bătrâneas-
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că, în vale, mai aproape de apă. Dar dacă s-a pus împotrivă 

Ile, s-a dus în deal, și-a însemnat loc de casă acolo, și nu s-ar fi 

sfădit ei, fraţii, dar când a început Isai a călca pe alături, Ile l-a 

zgâlţâit olecuţă, adică a încercat să-l zgâlţâie, și el, fiind cam 

înfierbântat, a ridicat mâna asupra fratelui și se pare că chiar 

a dat ori a vrut să deie, dar Ile s-a ferit și Isai a lovit în mamă-

sa, adică în mama lor, a amândurora. De aici toată ruptura 

dintre fraţi, de n-au grăit lungă vreme. Că măcar că mamă-sa 

de mult îl iertase, zicând că n-a vrut, așa s-a întâmplat că Isai, 

la urma urmei, pentru Ile și-a pus atunci viaţa în primejdie, și 

ar trebui ca Ile să-l ierte, dar Ile se încăpăţâna și nu voia să-l 

ierte în ruptul capului.

După aceea Isai, care simţea că parte din vină o poartă el, 

s-a îngropat și mai adânc într-însul și s-a închis mai pentru 

toţi. Poate chiar pentru toţi – și pentru dânsul.

Numai odată, când sta în drum cu capul plecat și se gân-

dea ce tare s-a schimbat satul, și cât de mult s-a schimbat el, și 

de ce oare se schimbă așa de tare omul, că ajunge uneori să nu 

se mai recunoască, zic, când sta așa și se muncea să-și aducă 

aminte de ce s-a oprit, l-a simţit pe un pici foindu-se lângă 

dânsul, a vrut să pornească mai departe, încotro o fi, numai să 

nu steie pe loc (tot atunci și-a adus aminte că se oprise pentru 

că nu știa unde să se ducă – la casa lui ori la casa bătrânească, 

din vale), dar nu știu cum s-a întors și a văzut că acela era 

copilul lui (cu cracii pantalonilor zdrenţuiţi și picioarele de 

mult nespălate – femeia umbla și ea la lucru, în livezi, zi de zi), 

s-a aplecat, l-a luat pe băiat în braţe, l-a strâns tare la piept și a 

pornit tăcut în sus, înspre casa lui. Tăcea el, tăcea și băiatul și 

tot smiorcăia, iar când i-a simţit nu știu cum inima zbătându-
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se sub cămășuică, Isai s-a uitat pe furiș la obrăjorul feciorașului, 

la chica netunsă căzută pe urechi și s-a gândit că trebuie să ceară 

de la careva din mahala o mașină de tuns să-i deie pletele jos. 

Apoi s-a gândit că mititelul o mai fi fiind și flămând, și l-or fi 

usturând juliturile de la picioare, culese de prin toate gardurile, 

și ar trebui să i le ungă cu ceva. Și când se gândi așa, s-a văzut 

parcă pe sine când era un titirez și el și umbla tot așa, rupt, și nu 

de aceea că nu-l cârpea maică-sa, ci pentru că așa-s toţi copiii 

din lume – s-a gândit și a zâmbit. Iar băiatul a prins acest zâm-

bet (pân’ atunci s-a temut să crâcnească o vorbă, îi era frică) și 

a întrebat tare:

— Tată hăi, îi drept că ai fost și tu la bătălie cu nemţii?

— Ei! La bătălie n-am fost… Așa… oleacă…

— Dar de ce nu ţi-a dat vo medalie?

— Medalie? Ce fel de medalie? Pentru ce?

— Așa cum are…

Și începu băiatul a-i povesti că un prieten de-al lui are o 

medalie mare, galbenă, și zice că-i a lui tat-său, dar nu-i ade-

vărat, pentru că i-a spus lui un alt băiat, care a văzut cum băia-

tul dintâi a găsit-o undeva, în niște gunoaie, și că nu-i medalie 

adevărată, ci așa, ca un ban mare, lat și ros, de nu se cunoaște 

mai nimic ce-a fost pe dânsul. Mergând Isai cu băiatul în braţe 

și ascultând ce spune, și-a adus aminte de copilăria lui și, fără 

să bage de seamă, coti pe o ulicioară încârjoiată, strâmtă și col-

boasă, și o luă de vale, spre casa bătrânească a mamei sale. Și pe 

drum începu să-i vorbească feciorului că, poate, într-adevăr, ar 

trebui să-i deie și lui vreo medalie, știut că ar trebui, și că poate 

medalia lui este pe undeva, numai că, vezi tu, s-a rătăcit și nu 

poate ajunge la dânsul. Dar, lasă, când o să aibă vreme, are să 

pornească s-o caute, și dacă are s-o găsească, o să i-o deie lui, 
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băiatului, și o să fie o medalie adevărată, nu ca aceea pe care a 

găsit-o puștanul în gunoi și nici măcar nu-i medalie, ci un fel 

de ban lat, turtit și ros, de nici n-ai chip să te lauzi cuiva cu ce-i 

scris pe dânsul. Și se mai gândi Isai să povestească băieţelului 

cum a fost la război și cum îi războiul, așa cum l-a văzut, dar nu 

știa de unde s-o înceapă ca să-l înţeleagă. Iar când i se păru că a 

găsit de unde și cum să înceapă, se pomeni în faţa porţii mamei 

sale, lângă casa bătrânească (numai numele de poartă, ia, așa, 

vreo câteva scânduri bătute în cruce și sprijinite de muchia gar-

dului și de un par, să nu deie niscai capre să roadă pomii din faţa 

casei). Se opri Isai la poartă – nici el nu știa cum de-a ajuns aici, 

că parcă pornise în sus, la deal, spre casa lui – și cum stătea așa, 

cu băieţelul în braţe, iată că auzi un glas strigând din ogradă:

— Da’ ce ţii copchilul cela în soare?

Isai lăsă capul în pământ (nu îndrăznea să ridice ochii să se 

uite la mamă-sa, dar o vedea cum sta cu mâinile vârâte sub pes-

telca ruptă, cea de pe lângă casă, și-l măsura din creștet până-n 

picioare, a probozeală); mai stătu oleacă, apoi păși încet în ogra-

dă, cu băiatul în braţe (când a văzut-o pe bunică-sa, puștiul în-

cepu a se mișca, a da din picioare, până ce lunecă jos și fugi spre 

dânsa) și se așeză pe un colţ de prispă, tot privind în pământ.

— Iară nu te-ai dus la lucru?

Isai făcu din cap:

— Am venit. Pe azi am mântuit mai devreme.

„Și n-ai nimerit drumu-acasă? Ai purces prin sat…” – știa 

că așa a vrut să zică mamă-sa, și chiar de n-a zis, a auzit-o – așa 

a vrut să zică.

— Ne ducem să ne scăldăm. A dat Isai să se ridice pe de 

colţul prispei și chiar s-a ridicat, ștergându-și cu palma fundul 

pantalonilor (din deprindere, căci pantalonii erau numai un-
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soare, numai motorină, de luceau și te mirai cum de nu iau 

foc, ca și câlţii, de la soare), dar cum s-a ridicat, s-a lăsat iară, 

că mamă-sa a grăit de acum cu alt glas, mai moale, că gătește 

niște mâncare pe plită și s-a pornit spre plita de sub salcâmi 

și degrabă avea să fiarbă, așa că să steie mai întâi să mănânce 

și apoi s-or duce. Că, iaca, trebuie să sosească și Ile, a zis că 

dă și el o fugă la amiază acasă, că nu-i departe, aici, în vale 

– cară pătlăgele, că tare s-au mai făcut multe, cară zi și noapte, 

și nu dovedesc să le care și or să se strice, și e păcat. Aha, și 

Ile trebuie să vie! Ei, Ile poate să vie, dar iaca el, Isai, ce caută 

aici? Adică, dacă a venit, nu se mai poate duce așa: „Mă duc!” 

Trebuie să șadă măcar oleacă, are să se supere mama și-i mai 

rău. Parcă o aude: „Măi, dar ai să asculţi tu odată ce-ţi zic? Of, 

of, of! Mare ai crescut, ai copchii, măi, da’ tot nebun ești, ne-

bun și gata. Cum nu înţelegi să mă asculţi ce-ţi spun, că ce-ţi 

spun eu îi numai bine pentru tine!” „Iaca, te ascult”, răspunse 

în gând Isai și, ridicându-se de pe colţul prispei, zise:

— Ne ducem să ne scăldăm. Pân’ a fierbe mâncarea, om 

veni și noi.

Și porni cu băiatul de mână de-a dreptul spre fundul gră-

dinii, unde era o spărtură (o știa, spărtura, – el să n-o știe?), 

trecu pe sub prăsazii care, sărmanii, îmbătrânesc și ei, ieși în 

drum și de acolo se uită înapoi la casa lor („casa noastră“) 

și văzu că ar mai trebui cârpocit acoperișul pe ici-pe colo, 

că au crăpat niște ţigle. Apoi i s-au dus ochii în sus, la deal, 

peste alte case, printre copaci; văzu drumurile fierbinţi, col-

boase, încârjoiate, curgând pe coastă, printre case, și colbul 

se așternea alb pe copaci, pe acoperișuri, plutea fierbinte prin 

aer, des, mărunţel, de-l simţeai cum îţi intră în nări. Iar după 
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ce porniră mai departe, la vale, se gândi Isai de ce oare s-a în-

tors și s-a uitat înapoi, și nu putea înţelege de ce, apoi deodată 

a înţeles; îl săltă iar pe fecior în braţe și-i arătă un nuc mare, 

bătrân și-l întrebă: vede el acolo, în deal, nucul, și băiatul zise 

că-l vede (dar nu se știe dacă-l vedea, că mai erau și alţi nuci 

pe deal), și mai vede printre frunzele lui o casă, și băiatul zise 

că vede, dar nu se știe dacă o vedea, pentru că nici Isai n-o 

prea vedea, dar credea că, poate, băiatul o vede, că are ochi 

mai buni. „Apoi, uite, urmă Isai, să ţii minte casa ceea, că am 

să-ţi povestesc ceva.” Au pornit la vale și numai au mers olea-

că pe sub alţi copaci (dintâi au trecut prin niște curpeni de 

pătlăgele, băiatul luă una, dar era fierbinte și o zvârli), îndată 

adie răcoare dinspre apă, iar nu zăbavă au ajuns la mal, s-au 

suit pe nisipitura făcută să nu înece grădinile (prin ’47 încă, 

pe când erau apele de primăvară strașnic mari, iar după aceea 

n-a plouat toată vara, defel), de acolo amândoi, ţinându-se de 

mână, alergară repede până la apă, erau amândoi, desculţi și 

pietrișul de sub picioare fierbinte, frigea, aici se dezbrăcară 

iute și intrară în apă. Și cum au intrat, au prins a se stropi, tatăl 

și feciorul, unul pe altul, să se răcorească, dar tatăl deodată s-a 

oprit. Auzi ceva, dincolo, se întoarse peste apă cu palma pusă 

streașină la ochi, se uită lung într-acolo peste apa care curgea 

parcă neclintită – abia de se vedea cum se mișcă.

— Vezi malul acela drept ca un perete? Îi galben, parcă-i 

dat cu lut…

— Văd, tată hăi.

— Și ce mai vezi acolo, în mal?

— Niște tufari, niște copaci…

— Asta mai sus, pe mal. Da-n mal ce vezi?


