
CARTIER Rotonda 



Constantin CHEIANU (născut în 1959, în s. Trușeni, Strășeni), 
dramaturg, prozator, publicist. După absolvirea Facultăţii de Litere a 
Universităţii de Stat din Chișinău (1982), devine redactor la hebdoma-
darul „Literatura și arta”, unde debutează cu nuvela Rouă tânără. Co-
fondator, împreună cu regizorul Alexandru Vasilache, al Teatrului de 
Buzunar (1993), pe scena căruia este montată dramatizarea sa după ro-
manul lui Gabriel García Márquez Un veac de singurătate. Prima piesă 
originală a autorului, Plasatoarele, este premiată de Ministerul Cul-
turii din Republica Moldova și montată la Teatrul „Eugène Ionesco”  
(regia Alexandru Cozub), spectacolul cucerind Marele Premiu al Fes-
tivalului Naţional de Dramaturgie (1998). În același an, este distins 
cu Premiul pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova pentru volumul Luministul (Editura Arc, 1997), iar în 1999 
apare, la Editura Cartier, prima parte – Totul despre mine! (Premiul 
pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova) – a ceea 
ce avea să devină, zece ani mai târziu, dilogia autobiografică Sex & 
Perestroika. Volumul a stat la baza unui spectacol cu același nume, 
montat în anul 2014 de Luminița Țîcu la Teatrul-Laborator „Foos-
book”. Între 1999 și 2017, unsprezece piese ale autorului sunt montate 
pe scene din România, Republica Moldova și Ucraina. Spectacolul 
Luna la Monkberry (Golanii revoluţiei moldave), în regia lui Alexan-
dru Grecu, este distins cu Marele Premiu al Festivalului Naţional de 
Dramaturgie organizat de Teatrul „Satiricus” (2008). În anul 2018, la 
Editura Cartier apare romanul său Ultima amantă a lui Cioran. Din 
anul 2010 până în prezent realizează două emisiuni de satiră politică: 
Ora de ras și Mai pe scurt la postul Jurnal TV.



R o t o n d a

Dependența
R o m a n

CheianuConstantin



4

CARTIER 
Editura Cartier, SRL, str. Bucureşti, nr. 68, Chişinău, MD2012. 
Tel./fax: 022 20 34 91, tel.: 022 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md 
Editura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2, Bucureşti. 
Tel/fax: 210 80 51. E-mail: romania@cartier.md 
cartier.md

Cărţile Cartier pot fi procurate online pe shop.cartier.md  

şi în toate librăriile bune din România şi Republica Moldova. 

Cartier eBooks pot fi procurate pe iBooks, Barnes & Noble şi cartier.md

LIBRĂRIILE CARTIER  
Librăria din Centru, bd. Ştefan cel Mare, nr. 126, Chişinău. 
Tel./fax: 022 21 42 03. E-mail: librariadincentru@cartier.md 
Librăria din Hol, str. Bucureşti, nr. 68, Chişinău. 
Tel.: 022 24 10 00. E-mail: librariadinhol@cartier.md 
Librăria online, shop.cartier.md. 
Tel.: 068 555 579. E-mail: vanzari@cartier.md

Colecția Rotonda este coordonată de Em. Galaicu-Păun 
Editor: Gheorghe Erizanu  
Lectori: Em. Galaicu-Păun, Valentin Guțu 
Coperta: Vitalie Coroban 
Design/ tehnoredactare: Marina Darii 
Prepress: Editura Cartier 
Tipărită la Bons Offices

Constantin Cheianu 
DEPEnDEnțA 
Ediția I, martie 2020

© 2020, Editura Cartier pentru prezenta ediție. Toate drepturile rezervate.  
Cărțile Cartier sunt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare.

Descrierea CIP a Camerei naționale a Cărții  
Cheianu, Constantin. 
Dependența: Roman/Constantin Cheianu; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău:  
Cartier, 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – 152 p. – (Rotonda/col. coord. de Em. Galaicu-Păun,  
ISBn 978-9975-79-907-2). 
1000 ex. 
ISBn 978-9975-86-414-5. 
821.135.1(478)-31 
C 40



5

Ca p ito l u l  1

Partea întâi

Hrrjjum-hrrjjum-hrrjjum-hrrjjum… Ciubotele rumegă 
zăpada ca niște vaci. Ca o vacă și un vițel. Ale mele scârțâie 
scurt și des, ale Ei rar și apăsat. Ziua nu răsună așa de tare, 
acum parcă se aud în tot satul. Decât să mă țină de mână, 
mai bine mi-aș băga-o în buzunar. O fac pumn și i-l strecor 
în mână. „Ai înghețat?”, zice și îmi cuprinde pumnul în 
pumnul Ei mare. 

Zic: „Mă crezi că m-aș rătăci dacă aș merge singur la bu-
nici?… Mă crezi?…” Zice: „Pentru că mergi prima dată noaptea.” 
Zice: „O să crești mare și o să mergi și noaptea singur.” Zice: 
„Întotdeauna o dată este prima dată.” Am vrut să o impresionez 
că m-aș rătăci singur, dar pe un adult nu-l uimești cu una, cu 
două. Acum așteaptă să fiu de acord cu Ea, dar un copil are voie 
să tacă în asemenea momente. Sau pot să spun altceva, de pildă 
că azi ne-am dat cu sania pe aici. 

O să părăsim drumul mare și o s-o luăm pe-o ulicioară la 
stânga, asta o știu chiar și pe întuneric. Sau corect este să spun 
„la dreapta”? Mereu le încurc. Deci o să cotim în direcția mâinii 
pe care o țin în buzunar, este cea cu care arunc pietre, scriu, 
mănânc. E dreapta. Înseamnă că o luăm la dreapta. Stânga e 
pumn în mâna Ei. 

Noaptea drumul acesta este de nerecunoscut. Nici ziua nu 
e foarte prietenos, iar acum pur și simplu îți dă fiori. Cum ar 
fi să te dai cu sania la ora asta? Azi ne-am adunat o armată 
de copii pe aici, treisprezece sănii am numărat. Nouă le-am 
legat una de alta și am făcut trenul. Ceilalți copii s-au temut 
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să și le atașeze. Nici eu nu ardeam de dorință, dar nu am avut 
curajul să arăt că mi-e frică.

Este cel mai bun și cel mai periculos drum de dat cu sania 
din sat, iată de ce vin copii din toate mahalalele. Se întinde pe 
jumătate de localitate, e neted-neted și înclinat-înclinat. Și se 
întâmplă să circule pe el mașini. Nu oricine îndrăznește să se 
dea din vârful dealului. Copiii mici se lansează de la nici un 
sfert de drum, din dreptul dispensarului. Mai măriceii – de 
la jumătate, de lângă magazin. Și mai măriceii – de la lăptărie. 
Când am împlinit șapte ani, am îndrăznit și eu pentru prima 
dată din vârful drumului, de lângă biserică. Mă gândeam că la 
șapte ani n-o să mă tem ca la șase. Dar a fost cumplit, nu am 
mai trăit o asemenea spaimă, vai de viața mea. Viteză ca de 
automobil, uruit de tălpige fioros, vânt plesnindu-te cu vergi de 
gheață peste obraji și ochi. Și părea că n-o să se termine nicio-
dată. Totul plutea în jurul meu, pentru că lacrimile îmi țâșneau 
ca dintr-un izvor. De mirare că nu am ajuns în vreun stâlp ori 
un gard, cum sania mă ducea unde voia, nu aveam nicio putere 
asupra ei. Mai rău este că, ajuns la capătul drumului, nu am 
putut plânge cum îmi doream, erau mai mulți copii pe acolo. 
De ce mai adaugi un an la vârsta ta, dacă te temi la fel ca până 
a-l avea? De ce se face atâta caz de schimbarea numărului de 
ani, dacă tu rămâi neschimbat? Înseamnă că așa va fi de fiecare 
dată când voi atinge o anumită vârstă? Mai corect ar fi să zici: 
„Am împlinit atâția ani atunci când m-am dat prima dată cu 
sania din vârful dealului”. 

Când se adună multe sănii, nici nu trebuie să propună cineva 
să facem trenul, iese de la sine. E unul cu vagoane „din opere 
diferite”. Sunt mai întâi cele mari și grele, cu lemnul prost ge-
luit și fierul ruginit, cele mai rapide dintre toate. Încap în ele și 
patru, și cinci copii. Iar dacă se înghesuie bine, își face loc și al 
șaselea. Îl pot lua chiar și pe al șaptelea, în picioare, cocoțat pe 
capetele tălpigelor și ținându-se cu mâinile de umerii celui din 
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spate. Urmează săniile mai mici, pentru doi copii, cum este și 
a mea. Apoi cele mici-mici, cu un singur loc. Nu lipsesc nici o 
sanie-două de magazin, din metal argintiu și scândurele vopsite 
în diferite culori. „De fete”, le zicem, dar se dau și băieți cu ele. 
Sunt ale copiilor de profesori și șefi.

„Monstrul, monstrul!”, strigă deodată cineva și am văzut cu 
toții „monstrul”. Doi băieți târau din greu cea mai mare sanie 
din sat. Se zice că are o sută de ani. Am simțit că e „evenimentul 
iernii”, pentru că nu o scot la săniuș decât o dată pe iarnă. Cel 
mult de două ori. Este sania-„locomotivă”, le agățăm de ea pe 
ale noastre când facem trenul. Unii îi zic „tanc”. E din lemn 
toată, chiar și tălpigele, doar că pe tălpi are câte o fâșie de tablă 
lucioasă. Puțini se încumetă să se dea cu ea, doi băieți mari abia 
o pot stăpâni. E bună doar ca locomotivă, adică să tragă alte 
sănii. Dar și pentru că „vagoanele” o țin să nu intre în vreun 
stâlp ori un gard. 

Cu trenul e mai bine decât să te dai singur pe drumul acesta. 
Nu trebuie decât să te lași în voia celor din locomotivă. Suntem 
copii de toate vârstele, unii mai curajoși, alții mai fricoși, sau, 
așa ca mine, nici-nici. Dar, fiindcă tonul îl dau cei din prima 
sanie, ajungem să părem cu toții la fel de curajoși. 

Am observat că e plăcut să-ți legi sania de a celui din față, 
dar e mai palpitant când și-o leagă următorul de a ta. Și apoi ur-
mătorul după următorul. Este de parcă o să le fii tu mașinistul.

Și, încet-încet, dând pinteni cu vreo douăzeci de perechi 
de picioare-vâsle, ne-am urnit din vârful dealului. O tăcere 
profundă ne cuprinse pentru început, ai fi zis că așteptam să 
se întâmple ceva frumos și îngrozitor. Primii adulți întâlniți 
ne petreceau cu priviri severe. Se opreau, bălmăjeau ceva și 
clătinau din cap a dojană. Un bărbat ne-a făcut din deget, altul 
ne-a arătat pumnul. Și atunci mi-am zis că poate era mai bine 
să nu-mi agăț sania de trenul acesta. 
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Dar zburam deja. O viteză de-ți tăia respirația, iar cursa abia 
începuse. Gata, îmi trecuse pofta de dat cu sania, era culmea a 
tot ce-mi doream. Numai că „trenul” abia își lua avântul. „Caii, 
caii!”, s-a auzit deodată. O sanie trasă de cai ne răsări din senin 
în față, urcând din greu la deal. Și ne îndreptam chiar în băta-
ia copitelor. „Aaa!”, țipau fetele. Hățuite nervos, animalele se 
dădură spre gard, iar șirul nostru lunecă uruind la câțiva centi-
metri de picioarele lor. În loc să ne ferim noi de cai, se întâmplă 
invers, și gândul acesta împreună cu izul de balegă ce-mi înțepă 
nările m-au înfricoșat. „Șfichi, șfichi, șfichi!”, căruțașul prinse 
a ne croi din mers cu puha. Încercam să râd și eu ca și ceilalți, 
dar nu aveam curajul să mă bag în bătaia biciuștii, cum făceau 
unii băieți. Nu simți mare durere prin paltoane și cușme, dar 
ei nu voiau decât să-i calce pe nervi căruțașului. Și mie nu-mi 
place să fac așa ceva. 

Odată depășită sania cu cai, impetuoasa locomotivă ne reluă 
în primire. 

Nu mă simt deloc în apele mele când trebuie să mă las în 
voia cuiva, să nu-mi aparțin. Nu a ieșit niciodată nimic bun din 
asta. Dar cum să nu-ți legi sania de tren, bunăoară, și, totodată, 
să nu fii considerat un fricos? Nu știu. Tot ce faci cât ești mic 
este să pari ca băieții mari. Pentru tine e o teroare, pentru ei o 
distracție. Niciodată nu ai timp să fii tu însuți, mereu trebuie 
să pari altcineva. Acasă ești copilul acela cuminte și harnic pe 
placul părinților, la școală trebuie să-i mulțumești pe profesori, 
în drum – să corespunzi așteptărilor băieților mai mari. Pentru 
că, nemulțumindu-i pe alții, tot tu ajungi să te simți prost. 

Brusc un curent de groază ne săgetă pe toți de la un capăt al 
„trenului” la altul. Un camion cu prelată ne venea în întâmpina-
re. „Fă la dreapta, fă la dreapta!!!”, am urlat împreună cu ceilalți, 
dar „trenul” era de neclintit. Am știut atunci că vom muri călcați 
de mașină. Fiecare a avut pornirea să-și ferească cumva sania 
de prăpăd și efectul a fost că șirul începu să șerpuiască pe tot 
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drumul. Cu o fracțiune înainte să intre în camion, „locomotiva” 
a derapat și numai așa evită impactul, nu însă și „vagoanele”. 
Jumătate ne-am lovit surd de bara de protecție, ceilalți au 
intrat în noi, pălindu-ne cu săniile și picioarele. „Psss!”, făcu 
camionul înfigându-se locului, iar din cabină se auziră sudălmi 
cumplite. Când ușa se deschise, răsunau de parcă erau rostite la 
microfon. Ce voce avea șoferul acela! Se aruncă asupra noastră 
cu brațele desfăcute ca un hultan și prinse a lovi în stânga și în 
dreapta cu ce nimerea – cu mâinile, cu coatele, cu genunchii, 
cu picioarele. Puțin lipsea să ne și muște. Înșfăcă pentru început 
una din săniile mai pricăjite, vru s-o dezmembreze cu mâinile, 
dar, fiindcă nu reuși, a lovit cu piciorul în ea. Nu se mulțumi cu 
asta și sări de câteva ori cu ambele picioare peste sanie, până o 
sfărâmă. Ar fi procedat cu toate la fel, dacă nu-i lua atâta timp 
și efort. Și valvârtej după noi! Culca totul la pământ, pe cine îl 
ajungea din urmă, fie îi punea piedică, fie îi trăgea un picior 
în fund sau un pumn după cap. Și asta din răsputeri, de parcă 
lovea în niște adulți. Pe cei mai mici îi apuca de guler și pur 
și simplu îi zvârlea în garduri și porți. Câte unul care nu știa 
să fugă ca lumea se trântea la pământ strigând: „Gheaghe, nu 
da!… Gheaghe, nu da!…”, și numai așa scăpa de loviturile lui. 

Da’ tot mai bine-i să mănânci niște pumni decât să fii călcat 
de un camion!

…„Să-ți spun ceva?”, îi zic. 
O să-i povestesc cum ne-am dat astăzi cu „trenul”, să n-o 

mai aud cu „ești mic”, „când o să crești mare”. Și brusc mă sperii 
de prostia pe care am făcut-o. Zice „spune”. Dacă nu vreau să 
încasez o pereche de palme, e mai bine să-mi țin limba. Mereu 
îmi cere să fiu mai îndrăzneț, mai bărbat, iar, când cred că am 
procedat ca atare, mă trezesc certat ori lovit. Așa că mă gândesc 
ce să fac, dacă mai zice o dată „spune”. O să tac oricum. Au și 
copiii avantajele lor. Un adult nu poate să procedeze astfel, un 
copil – da. Cel mult ești certat că vorbești aiurea. Ori că taci 
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aiurea. Am observat de multe ori că, dacă nu-i răspund la vreo 
întrebare, Ea crede destul de ușor că nu am ce spune. 

Dar acum este cu gândul în altă parte. 
„Vezi cât de rău este, vezi ce-mi face?!” îmi spune mâna Ei. 

Am învățat să-i aflu gândurile după felul cum îmi ține mâna. 
Nu prea se întâmplă să greșesc. Când e supărată și ar vrea să 
mă bată, mi-o strânge ca într-o menghină. Dacă e binedispusă, 
parcă nici nu mi-o ține. Și mi-o ține de vârful degetelor atunci 
când uită de mine. În general, nu-mi place. Mâna. Tot așa cum 
nu-mi plac mătura, varga ori cârpa de spălat podele. Pentru că 
toate sunt niște unelte de bătut. Mâna este chiar mai periculoasă 
decât celelalte. Cu mătura nu poți fi tras de păr ori de urechi, 
cu mâna – da. 

Faptul că tot mâna aceasta îmi oferă bomboane aduse de la 
nunți nu e cine știe ce consolare. 

Acum mi-o scutură ușor pe a mea de parcă ar aștepta să-i 
spun ceva. Nu e prima dată când îmi pretinde asta și de fiecare 
dată mă pierd. Parcă ar uita brusc că sunt copil și așteaptă ceva 
ce ar putea să primească mai degrabă de la un adult. Oamenii 
nu știu să se poarte cu un copil, ori te cred mai mic decât ești, 
ori mai mare. 

Zice: „Vezi cât de rău este, vezi ce-mi face?!” Dacă i-aș spune 
că știu deja asta de la mâna ei, nu m-ar înțelege. Mereu trebuie 
să te gândești ce o să creadă. Adulții au voie să-ți zică tot ce 
vor, tu trebuie să-ți măsori de o sută de ori cuvintele. Până la 
urmă, ajungi să le vorbești astfel încât nu e nici cum vrei tu, 
nici cum așteaptă ei. Alteori îți iese din senin câte o vorbă care 
îi uluiește și te întreabă cum de ți-a venit în cap așa ceva. Habar 
n-am cum mi-a venit! Ori se întâmplă să le provoci, fără voie, 
hohote de râs. E o plăcere să-i faci pe niște adulți să râdă, dar 
niciodată nu știi exact ce anume i-a amuzat. Maturii și copiii 
râd de lucruri atât de diferite. 
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Odată am făcut o glumă și mi-a ieșit pe ochi. Diriginta mea, 
Parascovia Nicolaevna, când se enervează la școală, țipă la noi 
îngrozitor. Și eu am zis acasă că ea strigă „de parcă e beată”. 
Nu mi s-a părut o glumă grozavă, dar și El, și Ea au izbucnit în 
hohote de râs. Apoi s-a întâmplat să zac bolnav vreo zece zile de 
„grijă”. Mi se umflase o bilă între picior și puță. Și, când m-am 
vindecat, El m-a luat în vizită la fratele lui, nanu’ Vanea. Acolo 
s-a îmbătat. Iar când făceam cale întoarsă, drumul trecea prin 
poarta dirigintei. „Mergem în vizită la Parascovia Nicolaevna, 
a zis. Să-i arătăm că te-ai făcut sănătos tun.” Nici nu a vrut să 
audă de refuzul meu. Îmi era așa de rușine cu el beat. Iar la 
Parascovia Nicolaevna mai nu am intrat în pământ. I-a spus 
gluma mea, că ea țipă la noi „ca una beată”. 

El, beat fiind, a spus despre ea că „țipă ca una beată”. Și a râs. 
Ce rușine mi-a fost, mi s-a părut că m-am îmbolnăvit din nou.

…Chiar nu știu ce să-i spun acum după tot ce s-a întâmplat 
acasă. Poate bunicii au s-o consoleze când ajungem la ei. Și o 
să învăț și eu ceva.

Îmi făceam temele pe cuptor, în timp ce ei în camera mare 
țipau unul la altul. El beat ca de obicei, ea enervată ca întot-
deauna când e beat. Ușa era închisă, ca să nu aud înjurăturile, 
dar astfel urlă mai tare și se aude mai bine decât își închipuie ei. 
Degeaba să-i zici „Nu sudui față de copil” când e beat. Numai că 
la un moment dat, enervată, începe și Ea să înjure. Am învățat 
să-mi fac temele când se ceartă, chit că se întâmplă destul de 
des. Știu că n-o să mă duc nepregătit la școală! De obicei, nu se 
sinchisesc de prezența mea când le vine cheful de sfadă și așa 
e mai bine. Pentru că, dacă mă iau în seamă, fiecare mă pune 
să-i dau dreptate. Scap de ei numai dacă izbucnesc în plâns, și 
am învățat să recurg mereu la soluția asta. 

După care am stins lumina și m-am culcat, numai că cearta 
a izbucnit cu o putere mai mare. Și am știut că o să se ajungă la 
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pumni. Certurile lor sunt de două feluri: cu bătaie și fără. Ce 
mă miră este că, în timp ce eu anticipez cu ușurință cum se va 
încheia totul, pe ei faptul că ajung să-și care pumni pare să-i ia 
prin surprindere de fiecare dată. 

Și, da, am avut dreptate. La un moment dat, strigătele s-au 
amestecat cu sunete de îmbrânceli, lovituri, vaiete, obiecte că-
zute. Iar după felul cum a țipat Ea, am înțeles că a apucat-o de 
păr. Ce nefericire pe femei cu părul lor lung! Să porți pe cap o 
armă atât de redutabilă împotriva ta! Dar, pesemne, l-o fi lovit 
și Ea, pentru că după „Eeee, …tu-ți!”-ul lui amenințător s-au 
auzit pași rapizi apropiindu-se de ușă. Plesnită cu ambele palme, 
aceasta se deschise vraiște lovindu-se de perete, încât balamalele 
au scrâșnit. Au ieșit fulger unul după altul afară, plonjând în 
întunericul de gheață și uitând să închidă ușa. Un val de ger 
mă lovi tocmai pe cuptor, îl simții prin plapumă.

Când niște băieți ajung să se bată, mie nu-mi place să casc 
gura. De ei nu am unde fugi. De fiecare dată mă tem că ar putea 
să ajungă la ceva cumplit. Nu știu ce anume, nici nu vreau să-
mi închipui. Iar lor nu pare să le pese, ai zice că sunt pregătiți 
pentru orice deznodământ.

Uneori, în asemenea momente, mă întreb: ce caut eu în casa 
aceasta?… cine sunt ăștia doi?… 

În fine, El reveni de afară înjurând și trânti ușa de se clăti-
nară pereții. O plesnitură asemănătoare păți și ușa de la camera 
mare. Nu știu pe cine amenința cu aceste trântituri, de vreme 
ce Ea nu mai era în casă. Nu pe mine, e clar, le-ar fi izbit și în 
lipsa mea. Totuși nu pot să nu mă întristez gândindu-mă că nu-i 
pasă deloc de prezența mea. Dar nu e nimic de făcut cu asta. El 
nu poate să nu le trântească, eu nu pot să-l urăsc mai tare decât 
îl urăsc. Mai rău este să știu că mă așteaptă încă atâția ani de 
ură și de prefăcătorie. 

Pe băieți te poți supăra pentru fapte mult mai blânde, pe El 
și pe Ea nu ai voie pentru lucruri, aș zice, cumplite. 
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Apoi am auzit obișnuita conversație între televizor și înjură-
turile lui. Iar o să adoarmă cu televizorul deschis, o să trebuiască 
să-l închid eu, dacă nu mă fură somnul până atunci. M-am 
gândit că Ea o fi fugit prin vecini și, de fiecare dată când se 
întâmplă așa, ezit între a o urma și a rămâne acasă. Am încercat 
de câteva ori să ies după Ea și El mi-a zis de fiecare dată: „Marș 
pe cuptor!”. Nu am habar ce ocupații o să am când o să cresc 
mare, dar una o știu precis: am s-o apăr de El. 

Mă gândeam cât de frig trebuie să-i fie Ei afară, când am 
auzit ciocănituri în micul geam de la cuptor. Am aprins lumina, 
am dat perdeluța la o parte și de după florile stufoase de gheață 
am deslușit chipul Ei plâns, cu părul zburlit. Semăna cu o fetiță 
plânsă și mi-au țâșnit lacrimile. Am înțeles ce-mi spune abia 
după ce mi-a repetat a treia oară. 

Am stat după asta câteva clipe în liniște trăgând cu urechea 
la sunetele din camera lui. Apoi am lunecat de pe cuptor. Prin 
pătratele de sticlă ale geamului ușii îi zării umbra șezând pe 
scaun. Poate adormise deja, cum ședea cu capul culcat pe umăr. 
Haloul de lumină de lângă ușă m-a ajutat să văd ce trag pe mine: 
pantaloni sportivi, apoi cei de școală, puloverul, paltonul, căciu-
la, obielele, ciubotele. Mi-am petrecut centurile ghiozdanului 
pe după umeri și am luat din cuier cât de multe haine am putut 
de-ale Ei. La televizor se auzea unul din filmele lui preferate, 
„Vesiolîe rebeata”. Și mie îmi place. 

Mă aștepta zgribulită lângă șopron în halat și cizme. Am intrat 
și acolo, dârdâind de frig, îmbrăcă tot ce i-am adus la lumina 
gălbejită a unui bec învelit în ceea ce astă-vară era o pânză de 
păianjen, iar acum o plăpumioară de colb cu promoroacă. 

„Mergem la bunici”, zise și m-am gândit că mâine o să 
mâncăm bătaie amândoi.

…O pată negricioasă se decupă din întunericul general 
mișcându-se spre noi. Bine că înainte de asta auzisem scârțâit 
de ciubote și am înțeles că e om. Apropiindu-se însă, matahala 
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se făcea din ce în ce mai întunecată. Și așa am trecut noi, două 
bucăți de întuneric, pe lângă el, o bucată de întuneric. „Bună 
seara”, dudui întunecimea. „Bună seara, bade Gheorghe”, răs-
punse Ea. În sat oamenii se recunosc și pe întuneric, după voce.

Oare la ce s-o fi gândit omul acela, văzându-mă cu ghioz-
danul în spate? Că mă duc noaptea la școală? 

După care am ajuns la hudița ce duce spre casa bunicilor. 
Acum trebuia să o facem la stânga, nu la dreapta, m-am dumirit 
mai repede. Numai că acolo crescuse un zid. Astă-vară, când 
am fost la bunici, nu era așa ceva. Ea însă îl străpunse ușor 
trăgându-mă de mână. „Zidul” era, de fapt, o felie de întuneric 
mai dens decât cel în care ne aflaserăm pe drumul mare. Și așa 
o să intrăm la bunici cu fețele și hainele pătate de întuneric ca 
de funingine.

…Când am făcut cale întoarsă, am bocit amândoi până acasă 
fără să ne zicem ceva. Ea poate ar fi vrut să spună ceva de rău, 
dar cum să-ți vorbești părinții de rău?! „Fată dragă, tu ți l-ai ales, 
nu noi ți l-am băgat pe gât, îi zicea bunicul. Nu ți-am spus eu 
că nu e omul potrivit, da’ tu nu m-ai ascultat! Dacă ți l-ai ales, 
întoarce-te acasă și împacă-te cu el.” Ea împietrise. „Stați și vă 
încălziți oleacă, adăugă bunicul, iaca băietul acela o înghețat cu 
totul și du-te și fă familie cu cel pe care ți l-ai ales.”

Nici nu a mai vrut să mă încălzesc, m-a tras după ea, pen-
tru că abia se ținea să nu plângă. Afară am izbucnit amândoi. 
Poate m-aș fi oprit, dacă îmi cerea asta, de obicei nu-i place să 
mă vadă plângând. Acum însă, nu-mi zicea să tac, de parcă 
lacrimile mele îi făceau bine și din cauza aceasta îmi venea să 
plâng și mai tare. 

Ca să susții pe cineva, nu trebuie să faci ceva deosebit, e des-
tul să plângi împreună cu el. Am înțeles asta pentru totdeauna.
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Compunere pe tema „COPILĂRIA”

La școală îmi place totul. Iar dintre cele două-trei lucruri 
pe care ador să le fac scrierea compunerilor este pe primul loc. 
Rar când cineva dintre colegi scrie una mai bună decât a mea. 
Parascovia Nicolaevna se întâmplă să citească cu voce tare bucăți 
din compunerile mele în fața întregii clasei. De două ori le-a citit 
cap-coadă. Aș putea spune că sunt clipele mele cele mai fericite 
de la școală, dacă nu ar fi gândul că îi fac astfel pe colegi să mi se 
simtă inferiori. Iar cel căruia i se întâmplă așa ceva nu poate să 
nu te urască un pic. Unii chiar mai mult. Posibil așa mi se pare, 
dar niciodată bucuria mea nu este deplină. Când Parascovia Ni-
colaevna citește, în mine bucuria luptă cu jena. În viață îți câștigi 
de multe ori porția de fericire nefericindu-i pe alții. Nu-mi place. 

Nu-mi dă pace nici gândul că aș putea scrie mai bine, dar 
nu e nevoie de asta. O să spun mai exact: aș putea scrie mai 
adevărat. La școală ni se pretinde să scriem frumos. Adică pe 
placul adulților. E destul să compui ceva de parcă ar fi scris de 
un adult și sunt așa de mulțumiți. Dar dacă un adult ar compune 
ce ai scris tu, ar părea ceva cu totul obișnuit. 

Dar eu pot scrie și frumos, și adevărat. Pot în toate felurile.
Dacă aș scrie adevărat, ar fi așa. 

ADEVĂRAT:

„A fi copil este ca și cum ți-ar lipsi ceva, nu ai fi întreg. 
Despre un om bun se spune că e „un om și jumătate”. Copiii 
parcă ar fi „jumătate de om”. Și adulților pare să le fie ciudă 
că nu suntem întregi ca ei. Iată de ce nu au nicio încredere în 
noi. „Cu copiii, îmi repetă adesea Ea, trebuie să fii aspru, să-i 
ții din scurt, altfel vă faceți niște alintați, vă suiți în cap. Eee, 
cu mine așa ceva nu merge, eu repede te pun la punct. O vezi –  
îmi arată palma – repede o primești.” Nici eu nu am o părere 
grozavă despre copii. Majoritatea sunt leneși, nu-s cuminți, 
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învață prost, fac nebunii, le place să fure câte ceva. Nu sunt de 
acord că mă pune în aceeași oală cu toți, dar sunt și eu un copil 
și cu asta am spus totul. 

Am văzut un film cu un spital de nebuni. Adulții se poartă 
cu noi ca medicii cu pacienții din acel spital. Și poate că au 
dreptate. Dacă te uiți la un copil dintr-o parte, vezi pe cineva 
pe care îl apucă din senin să sară, să țipe, să se strâmbe. Nu ține 
mult, le trece repede, dar mereu revine. Trebuie pur și simplu 
să aștepți și să rabzi. Copilăria este să aștepți să încetezi a mai 
fi copil. Numai timp pierdut și nervi.

Îmi face bine să știu că nimic din ce mi se întâmplă acum 
nu va fi în viața mea viitoare. Niciuna din zilele acestea nu se 
va mai repeta, totul rămâne aici fără niciun folos. Chiar nu 
văd ce rost are viața de copil, toată copilăria asta. Urăsc să fiu 
mic, urăsc neputința mea, urăsc să știu că de mine nu depinde 
nimic. Ce mult urăsc adulții. Dar nimic nu se compară cu ura 
mea față de copii. Pentru că toți îmi amintesc de neputința și 
de boala mea.”

Așa aș fi scris dacă trebuia adevărat. Iar frumos mi-a ieșit 
astfel.

FRUMOS:

„Copilăria este perioada cea mai frumoasă din viața omului. 
Adulții sunt plini de griji, iar copiii nu. Iată de ce copiii sunt mai 
fericiți decât adulții. 

«Copiii sunt florile vieții», spune un proverb. Toată lumea 
iubește florile, deci și pe copii. Ei sunt îndrăgiți de părinți, de 
rude, de vecini, de miniștri, de cosmonauți. «De la vlădică până 
la opincă.»

Iubind copiii, adulții se întâmplă să se mai supere pe ei. 
Pentru că uneori se iau cu joaca și uită de treburile casei. De 
fapt, adulților le pare rău că nu se mai pot juca și ei ca și copiii. 
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Eu vreau să mă joc cât mai mult acum, ca să mă satur pentru 
tot restul vieții. Și, când voi fi adult, să nu-mi pară rău că copiii 
se joacă prea mult. 

Copilărie, dulce copilărie! Când o să cresc mare, o să-mi fie 
dor de tine.”

Partea a doua

„Oprește-te, altfel te oprim noi…”
„Hopa!” fac. O undă electrică mi se propagă din piept până 

în vârful capului, iar inima se dezlănțuie în colivia ei. 
Mesaj anonim, dar venit de la un număr de telefon identifi-

cabil, începe cu combinația de cifre a unuia din cei trei operatori 
cunoscuți de la noi. Prima intenție pe care o am și de care mă 
sperii este să formez numărul respectiv. 

Ce-i, Mătăsaru, ai făcut pe tine? Bravos! Doar știai că se va 
întâmpla mai devreme ori mai târziu. Zi mersi că sunt atât de 
galanți și ți-au scris semeseu. Puteau să te bage, tranșat, într-
un sac de polietilenă și să te îngroape în vreo pădurice de la 
marginea orașului. 

Deci o amenințare… 
Exact. Prima pe care o primești. Cu prima e întotdeauna 

mai greu, după care te obișnuiești. Dacă mai apuci, pentru că 
băieții, cine știe, vor fi având intenții serioase. 

Ce naiba, bat în ei de vreo patru ani și nu au articulat niciun 
sunet de nemulțumire. Ori nu mă citesc, îmi ziceam, ori se cred 
atât de puternici, încât le este absolut în cot de tot ce scriu. De 
tot ce scriem puținii jurnaliști de opoziție care am mai rămas. 

Și, na, s-au sesizat! Înseamnă că le pasă totuși, înseamnă că 
mă citesc și chiar i-am înfuriat, dacă au ajuns la amenințări. Și 
de ce o fi făcut-o tocmai acum? Care din articolele mele i-o fi 
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înfuriat așa de tare? Pe cine anume din banda lor l-am deran-
jat?… Nu cumva, Mătăsaru, așteptai să-ți spună punctual, cu 
nume, funcții, adrese?! Sensul mesajului este cât se poate de 
explicit: „Nu ești un băiat rău, dar ai un mare defect: încă exiști”.

Iar mai neplăcut decât toate este să-mi recunosc că nu am 
cum să le satisfac „doleanța”. Să mă „opresc”, adică. Ai intrat în 
horă, joacă, băiete, până la capăt. Bine, nu ar fi o catastrofă dacă 
m-aș retrage, publicul înțelege foarte bine că avem de a face cu 
niște bandiți ordinari, cu care nu este deloc înțelept să-ți pui 
mintea. Nu aș fi nici primul care renunță, nici ultimul.

Ce-ar fi să le răspund cam în spiritul ăsta: „Hai, opriți-mă, 
eu unul nu am de gând”.

Apoi mi s-a părut că am înțeles de ce au reacționat tocmai 
acum. Probabil articolul apărut cu o zi mai devreme le umpluse 
paharul. Un pamflet despre marele mahăr de la ceseje, Curtea 
Supremă de Justiție. Nu îl ridiculizam pentru prima dată, dar 
acum îndrăznisem să-i terfelesc amanta. Tipul a avut tupeul 
s-o ia cu el într-o delegație oficială la Strasbourg. Tot el o fă-
cuse, de fapt, judecătoare. Dar despre panarama asta urâtă, cu 
trăsături brutale și sprâncene pictate, de zici că poartă mereu 
o mască de carnaval, au scris și alte ziare. Sau poate eu am fost 
mai acid decât alții? 

Am tras o sută cincizeci de grame de coniac și am fost în 
stare să formez numărul acela de telefon. Evident, nu mi-a răs-
puns nimeni, cred că aparatul zăcea între o piatră și o sticlă de 
plastic la fundul unuia din cele cinci lacuri pe care le avem în 
capitală. „Ia te uită, am găsit un celular!”, și-o fi zicând bibanul 
poluat înotând prin preajmă. Pentru că dacă e poluat, precis știe 
să vorbească. Și să se bucure de un telefon pierdut de cineva. 
S-ar putea să primesc mai târziu un semeseu mai prietenos de 
la mutant. 

Am dat buzna în biroul redactorului-șef, el citi mesajul din 
telefonul meu, se înălbi la față, dar spuse „Bravo!”. Și continuă: 
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„I-ai lovit exact unde-i doare!”. Adăugă că, pentru ziar, e fan-
tastic că am primit mesajul. „O să facem vâlvă, o să scoatem o 
declarație.” „Și eu ce să fac?”, parcă îmi citi întrebarea din ochi. 
„Fii pe pace, dacă îi supărai cu adevărat, nu îți mai trimiteau 
mesaje, pur și simplu te…” „Terminau”, asta voi să spună, dar mă 
cruță, rezumându-se la un gest care, probabil, i se păru foarte 
uman: tăie scurt aerul cu mâna. Omul se însuflețise așa de tare 
pe chestia tărășeniei întâmplate mie, nu mai prididea cu datul 
telefoanelor, cu chematul subalternilor, uitase cu totul de mine. 

„Auzi!…” îmi zise când mă ridicai să ies. Mă privea cu ex-
presia pe care i-o știam așa de bine și care preceda, de obicei, 
îndemnul să fiu mai cu băgare de seamă, mai puțin virulent. Dar 
îi ieși altceva: „Ăăă, Dan, dumneata să nu-ți faci griji, continuă 
în același spirit, noi o să te apărăm…” 

Când ieșeam, îi simții în spate privirea: mă petrecea ca pe 
un condamnat. Băiatul acesta de două ori mai tânăr decât mine 
abandonase de mult încercările să înțeleagă ce îl face pe nenea 
ăsta trecut de cincizeci să fie pornit împotriva guvernanților ca 
un adolescent imberb și necopt la minte. Chiar dacă vehemența 
mea era în deplină concordanță cu politica editorială a ziarului 
și cu dorința finanțatorului. Era chiar peste așteptări. Pe tânărul 
șef oricum îl depășea. Nu era singurul. Aproape nimeni nu-mi 
înțelegea fervoarea criticistă. Rude, prieteni, colegi. Oameni 
necunoscuți întâlniți în stradă îmi strângeau mâna – unii mai 
deschis, alții mai discret – și toți îmi adresau ori aveau scrise 
pe față aceleași două întrebări: „Ai ceva personal cu ei?” și „Nu 
te temi?”.

Ce naiba să le spun?! Să-i explic fiecăruia că nu am nimic 
personal sau, mai bine zis, că am cu guvernanții exact ce au 
și ei, toți cetățenii acestei țări. Să le urlu în față că nu e pur 
și simplu grav ce ni se întâmpla, băi indivizilor, cum de nu 
înțelegeți, e de-a dreptul monstruos. Nu vedeți că am încăput 
pe mâna unei bande de interlopi de cea mai joasă speță și asta 
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în plin secol douăzeci și unu în mijlocul Europei. Mă exaspera 
să-i văd uitându-se la mine ca la un sinucigaș ori unul dus cu 
pluta. Nici „perestroika”, nici cei douăzeci și cinci de ani de 
independență și democrație nu clintiseră nimic în ei, erau tot 
atât de înfricoșați și opaci ca pe timpul lui Brejnev. Cât de bine 
i-au mai ghicit mafioții, cum îi mai încălecaseră! Niciodată nu 
am avut o părere grozavă despre compatrioții mei, iar acum, 
pe lângă alte „daruri”, îl descopeream în toată splendoarea și 
pe acela al oportunismului. Mă felicitau pentru articolele mele 
și, totodată, îi invidiau pe cei ce știuseră să se orienteze la timp 
și să se lipească de bandiții de la putere. Alții păreau resemnați 
cu ideea că politicienii sunt peste tot la fel, niște tâlhari și niște 
ipocriți, iar ai noștri nu li se păreau cu nimic mai breji decât se-
menii lor din alte părți. Nu voiau să „observe” că noi aveam de a 
face cu niște inși cu trecut de escroci, traficanți, contrabandiști, 
chiar ucigași! Faptul că ăștia știuseră să-și ascundă cu abilitate 
acel trecut îi făceau pe concetățenii mei niște „Toma-necredin-
ciosul”. „Bine, or fi ei răi, hoți, își zicea omul nostru, da’ chiar să 
spui că au traficat fete în Turcia, că s-au ocupat și se mai ocupă 
de droguri, că au furat afaceri și au împușcat oameni!…” Asta 
li se părea curată exagerare gazetărească. „Dacă erau așa, mai 
opina cetățeanul, nu aveau cum să ajungă atât de sus. Și nici pe 
voi, jurnaliștii, nu vă mai lăsau să-i catalogați cum vă vine. Iar 
dacă nu vă ating, conchidea omul nostru, înseamnă că toate 
învinuirile pe care le proferați sunt doar vorbe.” 

Ca într-o bună zi acești „politicieni” atât de asemănători cu 
cei din alte părți să comită un gest cu totul inedit: să subtilizeze 
cu nonșalanță un miliard de dolari din Banca Națională. Aici 
cetățenii au rămas cu gurile căscate. „Eu abia acum am înțeles, 
avea să-mi spună o profesoară bătrână de la țară, că politicienii 
aceștia, pe care îi credeam oameni deosebiți, sunt de fapt niște 
bandiți.” „Ce vorbești, tanti?! era să-i spun. În sfârșit, înțelegeți, 
da?!” În fine, îmi dădeau dreptate și-mi împărtășeau furia. 


