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Ion DRUȚĂ

FRUNZE DE DOR

Ion DRUŢĂ (3 septembrie 1928, comuna Horodiştea, fostul judeţ 
Soroca, azi în raionul Donduşeni). Cele dintîi povestiri îi sînt publicate 
la începutul anilor ’50. Primul volum de schiţe şi nuvele, La noi în sat, 
vede lumina zilei în 1953, fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul 
Frunze de dor (scris în 1955, publicat în 1957). Colaborează la ziarele 
Ţăranul Sovietic, Moldova socialistă şi la revista Femeia Moldovei. Absolvă 
Cursurile superioare de literatură de pe lîngă Institutul de Literatură  
„A. M. Gorki” al Uniunii Scriitorilor din URSS (1957). Criticile distru-
gătoare din partea oficialităţilor com uniste din RSS Moldovenească 
vizînd scrierile sale, mai ales romanul Povara bunătăţii noastre (1963, 
prima parte Balade din cîmpie, integral Povara bunătăţii noastre, 1970), 
precum şi filmul Ultima lună de toamnă, îl fac pe autor să se stabilească 
cu traiul la Moscova (1959). Ca dramaturg este autorul unui şir de piese 
montate cu succes atît în Moldova, cît şi pe scenele multor teatre din fosta 
URSS şi din străinătate: Casa mare (1962), Păsările tinereţii noastre (1971), 
Horia (1973), Frumos şi sfînt (Sfînta sfintelor; 1974), Întoarcerea ţărînii 
în pămînt (Plecarea lui Tolstoi; 1978) şi multe altele.

În 1967 i se decernează Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru 
nuvela Ultima lună de toamnă şi romanul Balade din cîmpie. Scriitor 
bilingv, publică la Moscova în limba rusă mai multe volume de proză, 
eseistică şi dramaturgie. Deţine titlurile de Scriitor al Poporului (1988), 
membru de onoare al Academiei Române (1990) şi membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). Laureat al Premiului 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (1988).

Opera sa, din care mai menţionăm romanele Clopotniţa (1972) şi 
Biserica Albă (1983), ocupă unul dintre cele mai de seamă locuri în 
literatura contemporană a Republicii Moldova.

„Cu Gheorghe Doinaru, Ion Druţă inaugura galeria eroilor săi 
îndîrjiţi, care nu se adaptează mimetic conjuncturii, ci-i opun etica 
milenară a pămîntului din care se trag.”

Eugen LUNGU
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Rusanda țese un lăicer.
Fac haz butuceii şi iţele saltă, dar nu li-i a joc, căci –  

Doamne, Doamne, Doamne!
Cînd începuse şi ea a întreba cum se trăieşte pe 

lume, bunica o povăţuia că, cică, oamenii pătimesc de 
pe urma datoriilor. Să n-aibă omul datorii, ar dormi pînă 
s-ar sătura de somn, ar coace plăcinte în fiece sîmbătă şi 
încolo ar trăi domneşte. Da ea, prostuţa, alerga într-un 
suflet la prietenă să-i întoarcă sugativa împrumutată în 
ajun, apoi se mira că mamă-sa o scoală cu noaptea în 
cap şi nici pomeneală de plăcinte.

În toată viaţa ei – iară Rusanda are de acum şapte-
sprezece ani, şi dacă nu i-a împlinit, pe cine îl priveşte? –  
nimănui nu datorează nimic. Ba le mai împrumută şi al-
tora: în tot satul, numai ea are aţă roz, şi o zi face schimb, 
două zile dă de pomană. Ei, şi cu ce s-a ales? Datorii n-are, 
da cîte necazuri – Doamne, Doamne, Doamne!

Orice-ai spune, da-i fată mare, însă cosiţele, cînd le 
împleteşte, fetele-i spun să le pieptene, iar cînd le piap-
tănă, o sfătuiesc să le împletească. Şi creşte, of, atîta mai 
creşte, că nu dovedeşte să poarte o rochie şi de acum i-i 
scurtă; şi-i subţirică, îi aşa de subţirică, încît cineva o 
întrebase, mai dăunăzi, de cîte ori mănîncă pe zi.

Şi cîţi au iscodit-o, şi la cîţi le-a spus că are şapte-
sprezece ani – parcă o fi surzit satul ori vrea într-adins 



s-o scoată din fire. În fiecare zi îi bat pragurile nişte 
şcolăriţe, care vin să le arate la aritmetică, de-i tatăl ei 
acasă, şi să le înveţe a dansa polca, atunci cînd părin-
tele nu-i. Flăcăii nici nu se ascund cu vorba cînd trece 
ea pe lîngă dînşii, iar badea Vasile parcă ar fi căzut cu 
totul în mintea copiilor – cum vine, o strînge cu două 
degete de nas şi o întreabă cine i-i drag.

Cîntă suveica, joacă iţele, dar oftează spata des,  
căci – Doamne, Doamne, Doamne...

Iarna trecută, cînd punea întîiul fuior în furcă, se 
grăbea s-o sfîrşească mai repede cu torsul – de ţesut 
va ţese de acum după măritiş. Şi s-au umplut sitele 
cu gheme, a venit vara şi tortul l-au vopsit, a prins a 
ninge, s-au adus stativele în casă, trec zilele, iar badea 
Gheorghe nu mai trimite odată starostii ceia.

Şi nu poate ea înţelege ce face el duminicile cînd nu 
iese în sat, şi de ce, cînd o întîlneşte, o întreabă numai 
ce face tatăl ei, da nu vine să vadă cu ochii lui ce face, şi 
nu ştie ea cine i-a tivit batista ceea albastră, fiindcă era 
tivită în grabă, şi n-ar fi trebuit s-o poarte cu dînsul.

Că badea Gheorghe îi harnic, o ştie toata lumea, 
dar de ce să te potriveşti pînă într-atîta lucrului – să te 
duci cu zorii, să vii cu amurgul şi să fii oaspete la tine 
în sat? Zică lumea ce vrea, ea, totuşi, îi harnică foc şi, 
după ce s-or lua, va munci din noapte pînă în noapte –  
de vreţi să ştiţi, ea poate lucra şi noaptea. De ajun, s-a pus 
să facă floricele pe sobă, le-a tot făcut pînă au prins-o  
zorile, şi nu-i mai era chiar aşa de somn.
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Şi ar avea ei căsuţa lor, şi perdele împletite cu andri-
ca, ar pune pe perete lăicerul ista cu două gherghine, 
ar aşterne ţolişoare pe jos, şi nu dea Domnul, cînd 
va veni tata la dînsa, să uite să-şi şteargă picioarele  
afară – ce-l va mai probozi, aşa tată cum îi este.

Se varsă-n lăicer bătătura, zîmbeşte ghiveciul cu 
flori, dar fuge urzeala, fuge urzeala şi ce greu se mişcă 
sulul – Doamne, Doamne, Doamne! Ca să n-o apuce pe 
neprins de veste, de la o vreme a început să-şi ascundă 
sub plapumă rochiţa – poate să vie pe la zori badea 
Gheorghe după topor ori după scară, şi ce-a crede, 
văzînd-o dormind? Ziua ascunde un toc de chibrituri 
după oglindă, fiindcă poate să vie badea Gheorghe, să 
n-aibă cu ce-şi aprinde ţigara, iar mamei i-a părea rău 
după un chibrit – l-a pune să-şi caute tăciune în vatră. 
Dar se boţeşte rochiţa sub plapumă, mama găseşte 
chibriturile după oglindă şi se cruceşte cum de-au 
nimerit acolo. Şi nu-i mare nevoia, mai are ea rochii, 
şi chibrituri mai sînt, dar fug zilele, de parcă le-ar fi 
luat vîntul, trece viaţa, se împlinesc destinele, şi numai 
soarta ei, numai soarta ei...

Şi cui să-i spui, cînd n-ai cui spune, şi ce să-i faci, 
cînd n-ai ce-i face, şi cît s-aştepţi norocul cela, cît se 
poate să-l tot aştepţi?!

Of, bade Gheorghe, bade Gheorghe...
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De-i frig, de plouă, de bate vîntul, în fiecare dimi-
neaţă pe podul de la marginea satului răsar doi copii. O 
fetiţă de vreo şase ani, înfăşurată stîngaci într-o şalincă 
veche – pesemne, se îmbrobodise singură – şi un băieţel 
ceva mai răsărit, ascuns după gulerul propriului său 
sumănel. Amîndoi mărunţei, zgribuliţi de frig, păreau 
doi puişori căzuţi de undeva dintr-un cuibar.

Adică picaseră ei din diferite cuibare, pentru că fe-
tiţa era ceva mai gospodăroasă. Ici sare de pe un picior 
pe altul să se mai încălzească, ici porneşte iar a iscodi 
lungul drumului ce cobora din cîmp spre sat, un drum 
îngust, desfundat de primăvară. Băiatul degerase şi nu-i 
păsa de nimica – stătea supărat, cercînd întruna să-şi 
ascundă urechile după guleraşul sumănelului.

Şi-i frig, şi plouă, şi bate vîntul, dar fetiţa suflă în 
pumnişori şi nici că-şi rupe ochii de la drum. Cînd îi 
amorţesc mînuţele, de nu le mai poate potrivi drept 
gură, îl roagă pe băieţel:

— Bădiţă Trofimaş, ia mai uită-te şi matale.
Trofimaş trage cu coada ochiului peste deal.
— Las’ că eu văd şi fără a întoarce capul. Nu-i 

nimeni.
— Atunci împrumută-mi buzunarul matale, că 

mi-au degerat mînuţele.
După ce capătă buzunarul lui Trofimaş, îi zîmbeşte 

şi-l întreabă:
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— Dacă primeşti azi scrisoare, unde o pui?
— O vîr în buzunar.
Fetița oftează.
— Eu, iaca, n-am buzunar. Dar am s-o pun aici, 

sub şalincă. La chept. Cum crezi, a fi ghine?
— Pune-o.
Ceva mai tîrziu, răsare dintr-o margine de sat şi 

vine grăbită spre pod lelea Artina, o femeie zdravănă, 
cu cîrligul de smuls paie la subţioară.

— Dar bine, măi ciocîrlanilor, iar mi-aţi venit cu 
noaptea în cap?

Fetiţa îşi rupe pe-o clipă ochii de la drum:
— Dacă de-o săptămînă nu mai primim hîrtie de 

la tătuţa...
Femeia se uită crucită cînd la unul, cînd la celălalt.
— Aracan de mine! Ia te uită ce-au îngheţat copchiii 

iştia!
Îşi scoate şalul, o înfăşoară pe fetiţă, iar pe Trofi-

maş prinde a-l boţi, să-l mai încălzească un pic. Fetiţa 
zîmbeşte fericită de sub şal. Întreabă cu suspinul unui 
om trecut prin multe:

— Nici a matale nu-ți scrie?
— Nu-mi scrie, draga mea. O fost pîn’ mai nu de-

mult la spital, dacă l-au lecuit şi iar l-au dus pe front.
A vrut să mai spuie ceva, dar a amuţit, căci pe pod 

a răsărit moş Andrei, în cojocelul lui vechi, cîrpit cu 
iscusinţă. S-a rezemat în toiag, şi-a înfipt privirea în 
lungul drumului.
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— Bună vremea, moş Andrei.
Bătrînul s-a întors, s-a uitat lung la femeie, dar nu 

i-a răspuns. De vreo jumătate de an, de cum i-a căzut 
singurul fecior la război, moş Andrei nici nu dă bineţe, 
nici nu răspunde altora. Vine totuşi, zi de zi, şi stă sin-
guratic la o parte cînd se împart scrisorile.

Spre chindii, cînd, în sfîrşit, un băietan cu o geantă 
mare la şold coboară drumul desfundat, pe pod se 
adună şi-l aşteaptă o bună jumătate de sat. Oamenii 
îi fac loc în mijlocul lor, cine are mănuşi se apucă şi-i 
suceşte o ţigară, cei mai nalţi se adună ocol în jurul lui 
să-i ţie dos măcar cît de cît. Apoi lelea Artina prinde 
geanta de pînză, o aşază pe genunchi – o geantă de la 
care miroase a tranşee, a foc de armă, a iod...

— Căruţaşu Anastasia!
Fetiţa ce venise întîia răzbate iute printre oameni –  

Dumnezeu o ştie cum îşi face ea drum. Ajunsă în faţa 
poştarului, desface braţele smerită, căci nu mai este în 
stare să ție nimica în mîini.

— Mata vîră-mi-o aici, la chept. Sub şalincă.
De abia i-a aşezat scrisoarea că poştarul o mai 

strigă o dată:
— Stai, că mai ai una.
Fetiţa o ascunde şi pe asta sub şalincă, dar nu se 

mişcă din loc.
— Ce mai aştepţi?
— Mata uite de n-are hîrtie bădiţa Trofimaş, că 

noi am venit amîndoi încoace şi tot amîndoi trebuie 
să ne întoarcem.
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Mulţimea se supără:
— Trofimaş a primit şi ieri, şi alaltăieri! Obraz să 

ai, la urma urmei...
Ruşinat de mulţime, Trofimaş porneşte cu fetiţa 

spre sat. Traista de pe genunchii lelei Artina slăbeşte 
văzînd cu ochii, acum rămîn de abia vreo trei-patru 
pumni de scrisorele – şi cei ce n-au primit veşti se 
adună cerc în jurul poştarului. Îl roagă cu suflarea, cu 
privirea, de toţi Dumnezeii îl roagă – poate le face şi 
lor parte din fărîmăturile de bucurii în trei colţuri pe 
care le împarte.

Deodată, de printre scrisori răsare o depeşă cenuşie, 
una din acele ultime epistole care comunică cu glas 
sever şi rece: căzut vitejeşte pe cîmpul de luptă...

Pe pod se lasă o linişte adîncă, şi numai pîrăiaşul 
murmură încet, stingherit, undeva jos, în adîncuri. 
Lelea Artina, albă ca varul, abia şopteşte:

— Maică precistă... a cui să fie?
Poştarul îşi coboară fruntea jos, buchiseşte multă 

vreme adresa şi, în cele din urmă, şopteşte cu vîrful 
buzelor:

— Zînel Cojocaru.
Mulţimea se întoarce, caută lung spre sat la cele 

două buburuze ce se tot îndepărtează. Fetiţa merge 
fericită-nainte, în urma ei vine Trofimaş cu o vărguţă,  
gata în fiece clipă să-şi apere vecinica. Şi nu ştie, 
mititelul, că de acum a rămas singurul fecior la casa 
părintelui său.
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Lelea Artina îşi şterge ochii cu mîneca.
— Săracul badea Zînel. Avea un flăcău ca o floare...
Peste o jumătate de ceas, vestea colindase de acum 

tot satul şi-l jeleau moşnegii, fiindcă era băiat cuminte, 
şi-l jeleau gospodinele, căci a fost harnic, şi-l jeleau 
fetele, căci era băiat frumos. Şi tot aşteptau cu toţii, 
aşteptau cu înfrigurare în suflet cînd se vor deschide 
larg uşile casei de pe malul iazului şi un bocet de mamă 
va porni a cutremura amurgul micuţului sătuc pierdut 
în largul cîmpurilor.

Dar s-a lăsat amurgul, pornise a se întuneca, şi 
în Valea Răzeşilor domnea liniştea. Numai streşinile 
lăcrămau din belşug, şi vîntul se tînguia la marginea 
satului, şi cerul se lăsase jos de tot, mîngîind cu frun-
tea sa rece acoperişurile umede şi tristețea ceea, Zînel 
Cojocaru se repezise la nişte vecini să afle cam cît a 
mai rămas pînă la Berlin. Era un lucru de trei minute, 
numai că pe harta publicată în gazetă Germania n-avea 
capitală. Au început s-o caute prin ţările vecine şi au tot 
căutat-o pînă a amurgit de-a binelea. Tocmai atunci şi-a 
adus aminte badea Zînel că a uitat vitele neadăpate –  
sărmanele dobitoace, de-ar fi să aibă glas, s-ar topi 
lumea de mila lor.

A venit pe de-a dreptul, prin fundul grădinii. A dez- 
ninat de sub streaşină căldările mari, ţinute anume 
pentru adăpatul vitelor, şi de abia a ieşit cu ele în drum, 
că s-a şi pomenit cu poştarul în faţă:

— Ai o telegramă, bade Zînel.
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De la început, părea că omul n-a prea înţeles des-
pre ce-i vorba. S-a uitat primprejur, alegînd un loc 
uscat să puie căldările, dar în martie uscat e numai 
pe cuptor; le-a aninat de un ciot ieşit din gard, şi-a 
scuturat palmele.

— Telegramă, zici?
— Telegramă.
— Da poate îi a lui frate-miu, Zaharia?
Spune-i omului cu două clipe înainte că vine 

o primejdie peste dînsul şi l-ai scăpat de suferinţe. 
Badea Zînel avea marele noroc că fratele lui, purtînd 
acelaşi nume de familie, mai avea şi aceleaşi iniţiale. 
Şi, cînd bătea vreo primejdie la poarta lui – era chemat 
la judecată ori la concentrare –, căuta mai întîi să se 
lămurească dacă nu cumva e vorba de frate-său.

— Ba-i a matale.
Badea Zînel a ascuns telegrama în fundul cuşmei, a 

luat căldările aninate în gard şi s-a întors cu ele deşarte. 
Lîngă prag s-a oprit – îl apucase un fel de fierbinţeală, 
i se înmuiaseră încheieturile, şi, ca să-şi vină un pic în 
fire, a ridicat de pe prispă un cuţit de lemn şi a început 
a-şi curăţi ciubotele.

Era aproape un an de cînd au dus straiele lui Toader 
şi le-au aşezat în casa cea mare, aproape un an de cînd 
a început din nou să azvîrle iapa cea roaibă, aproape un 
an de cînd s-au dus ei trei la gară şi s-au întors doi.

Păcat ar fi să zici că nu l-au petrecut în rînd cu 
lumea. A împrumutat cît a putut şi i-a făcut bani de 
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drum, i-a vîrît cu de-a sila în traistă briciul său, l-a dus 
el însuşi cu căruţa pînă la gară. Dar în gară s-a pierdut 
pe sine în învălmăşeala ceea...

Căci avea un obicei badea Zînel: petrecînd un copil 
de acasă, trebuia numaidecît să-i dea cîteva sfaturi adînci, 
fundamentale... O zi şi o noapte, cît îl găteau pe Toader 
de drum, a umblat prin ogradă cu pălăria trasă pe ochi, 
alegînd cuvînt cu cuvînt, alcătuind cele cîteva sfaturi. Dar 
fierbea lumea cum nu a fiert ea niciodată pînă atuncea, şi 
părintele nu ştia ce să-i spună feciorului. A doua zi, cînd, 
sclipuind cîteva vorbe, a intrat să i le spuie, Toader mai 
hodinea încă. Nu s-a îndurat să-i strice somnul.

Pe urmă au venit cîţiva băieţi, două-trei neamuri ce 
trăiau mai pe aproape. Nevastă-sa, gătindu-i traista, a 
prins a-l boci, de ţi se încreţea sufletul, şi săracului băiat 
nu-i mai ardea a nimica. Pîn’ la gară a mers în urma 
căruţei cu o fată cu care fusese prieten, şi badea Zînel 
i-a lăsat în pace. Mai avea vreme.

Dar, de abia au ieşit pe peron, că s-a arătat şi trenul, 
un tren cu vagoane umede – pesemne, plouase prin păr-
ţile celea de unde venea. Şi nu era copil badea Zînel –  
colindase şi el destulă lume cu trenurile, dar nu i s-a 
întîmplat niciodată să vadă cum vine pe vreme bună 
un tren ud în gară. S-a uitat primprejur, căutînd să se 
dezmeticească, dar i se părea că nici gara nu-i gara pe 
care o ştia el. Pînă să-şi adune el cugetul, trenul a suflat 
din greu, mişcînd din loc. Toader s-a aplecat să-i sărute 
mîna, şi bietul badea Zînel, buimăcit cum era, abia a 
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dovedit să-l sărute pe frunte. Apoi, alergînd în dreptul 
vagonului, a spus şi el cîteva vorbe. I-a spus să ia bine 
seama cînd urcă, cînd coboară din tren şi să nu ţină 
banii într-un singur buzunar.

Auzi tu, sfaturi!
Un an de zile nu-şi poate găsi omul loc – i se pare că, 

uite, acum, în clipa asta, trage feciorul său o cumpănă 
şi nu poate scăpa, fiindcă n-a avut norocul să aibă şi el 
un tată pe lume. Şi, cînd primea scrisoare, îi tremurau 
mîinile şi întreba pe toată lumea dacă, într-adevăr, e 
scrisul lui Toader şi îşi ungea în fiecare seară ciubotele 
cu dohot, să aibă în ce umbla pînă la podul din margi-
nea satului – cine ştie cît mai avea să ţie războiul!

Amu, iată, a primit o telegramă...
Se întunecase de-a binelea cînd a intrat badea Zînel 

în casă cu o ciubotă curăţită, cu alta plină de glod. Pe 
muchia hornului sfîrîia picătura de lumină a opaiţului, 
iar pe păretare juca un pătrat de lumină, strîmbînd gura 
sobei. Badea Zînel a stat o clipă lîngă prag. Auzind fusul 
după sobă, şi-a scos cojocul.

— Domnică, ia vină-ncoace, fată hăi.
— De amu te descalţi?!
— Avem o telegramă.
Şi s-a lăsat o tăcere de parcă ar fi fost o casă pustie. 

Numai o oală clocotea domol sub horn şi opaiţul tros-
nea uşurel, parcă se zbătea în gura morţii. Ca să nu-i 
mai audă sfîrîitul, badea Zînel a lămurit:

— Îi de la Toader telegrama. Amu am primit-o.


