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– Trăiesc acum într-o lume care nu mai este a mea. Poate 
ea, lumea, s-a transformat, poate eu... Dar un lucru e sigur, nu 
ne mai înțelegem...  

Acum, față de copilăria și tinerețea mea, anormalul e 
normal, excepția bate regula, indecența a devenit mod de 
exprimare, rebelul fără motiv și fără ideal, de fapt un 
contestatar a tot și a toate, a devenit tipul de comportament 
prezentat ca model social..., se trezi el, personajul meu, dând 
liber gând unor neliniști și îndoieli care-i tulburau somnul, 
visele, sănătatea... 

Furasem gândurile învolburate ale viitorului meu per-
sonaj, nu știam dacă le rostea cu adevărat sau ele se 
închegaseră în lungile noastre discuții nu totdeauna foarte 
liniștite. Mi-am dat atunci seama că așa lua naștere un per-
sonaj rupt din realitate, nu de realitate, purtând în destinul 
său întrebările, neliniștile unei generații.  

Cum va fi personajul meu? Va semăna cu mine și cu toți 
cei pe care îi păstrasem ai mei, de-a lungul anilor, totul este 
verificabil, se menține cu puterea vieții.  

Nu, categoric nu, nu va semăna cu niciunul dintre celelalte 
personaje din cărți, furate din alte cărți... El va convinge citi-
torul prin veridicitatea faptelor trăite, prin adevărul gându-
rilor pe care nu le pot perverti nici oameni, nici timpuri.  

I-am cules gândurile așternute pe hârtie, le-am confruntat 
cu realitățile trăite, le-am oferit calitatea unor documente 
veritabile, am înviat lângă și cu ele oameni adevărați, pentru 
ca lumea evocată să aibă ființă și sens.  
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Ciudat, personajul meu n-are nume, ar putea fi oricare din 
generația lui, oricare a trecut prin anii războiului, prin seceta 
cumplită din ’47, care s-a luptat pe căi ocolite să-și aleagă un 
drum drept.  

Va fi, pur și simplu el, nume simplu, comun și nobil.  
El rămâne un observator atent al Lumii lui. De fapt, 

personajul cărții mele este Lumea în care a trăit el. Ea și-a 
schimbat vârstele, fețele, obiceiurile, păstrându-și esența. 

Am strecurat printre întâmplări considerații, reflecții ale 
generației noastre, pe care el, personajul fictiv, le-a furat 
(cules)? de la oameni reali, din paginile ziarelor, din situații 
întâmplătoare, din povești auzite de la cei care chiar le-au 
trăit. 

Despre Lumea aceasta a lui vorbesc puține pagini, cu un 
suflu epic nu prea convingător, în comparație cu seriozitatea 
și profunzimea subiectului. 

Li se adaugă culegeri de proze scurte, de articole culese 
din ziare, sclipitoare pe alocuri, dar fără pretenția unei 
viziuni care să solicite și reflecțiile cititorului.  

Comunismul, în esența sa, este ceva anormal, fiindcă a 
încercat să impună o filozofie a vieții și un mod de trai străin 
firii omenești. Cred cu tărie că, de când e lumea lume și omul 
om, esența vieții este de „a fi” și „a avea”, ori dacă aceste 
două laturi ale existenței umane, gândim numai pozitiv, sunt 
afectate, oamenii devin altceva..., se trezi el mutând 
monologul de la acel „noi”, generalizator, la un eu asumat și 
convingător. 

– Cred că generația mea a avut o copilărie adevărată și 
sănătoasă, nepoții noștri nu-și pot închipui cum e să trăiești 
fără mobil, fără tableta cu jocuri, fără internet care să-ți dea 
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de-a gata, dumicate, informații anoste, cu care să faci față 
temelor lungi, testelor neutre...  

Cărți erau, citeam, pe apucate, tot ce ne cădea în mână, 
fără lecturi suplimentare, caiete de vacanță cu cerințe 
trăsnite și cu file numărate pe zile, de părinți grijulii.  

O întrebare dureroasă caută prin întâmplări, evenimente, 
răspunsul. Această căutare va determina o curgere mai puțin 
obișnuită a materiei epice, atâta câtă există în construcția 
cărții.  

Profesorul de literatură are mania trimiterilor livrești. 
Oameni vii trăiesc asemenea personajelor din cărți, am 
spune chiar că identitatea lor este absorbită cu lăcomie de 
prototipuri universale.  

De aici și voita imixtiune a eseului, a paginilor aproape 
jurnalistice, a unor veritabile depoziții juridice.  

Cine sunt judecătorii cu „ne-ndurații ochi de gheață” care 
vor cântări adevărul ascuns în fațete înșelătoare?.. 

Un lucru rămâne sigur, oamenii și faptele sau vorbele lor 
sunt reale, ele suportă proba adevărului fără cusur.  

Din nou, aud gândurile povestitorului și ale personajului 
îngemănate, depănate în lungi monologuri, încremenite 
câteodată în fraze gâtuite, în propoziții eliptice sub care 
simțeai tremurul sufletului și al minții.  

Îl aud întârziind în cele trei decenii de când lumea lui și a 
noastră și-a ieșit din tipare. Rememorează câteva impresii des-
pre cărțile care i-au căzut în mână. Cărți ca niște oglinzi cu 
unghi schimbat în care aceste evenimente se reflectă diferit.  

Un succes de librărie l-a avut cartea „Sînt o babă comunistă” 
– Dan Lungu. Cu un titlu care șarjează comic, cartea nu 
convinge, chiar dacă unele pagini rețin un adevăr dureros, 
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care irită, dar nu convinge. Proiectul ambițios de a crea „un 
experiment de mentalitate” eșuează într-un comic facil. 

Ileana Vulpescu, după ce și-a impus un stil inconfundabil 
prin „Arta conversației” și prin „Arta compromisului” sur-
prinde în plan particular drama unei ființe călcate în picioare 
de sistem. Cartea „Pe apa Sâmbetei” dezvoltă subtil motivul 
trădării în toate planurile: social, profesional, civic, senti-
mental. Insidios, firele trădării se țes, se răsucesc și ființa 
umană este inevitabil salvată prin moarte. Nu se apără, ci se 
supune.  

Un document despre oameni vii care s-au pliat vremuri-
lor, după ce inundaseră rama „revoluției în direct” de la TVR 
Liberă este cartea recentă a lui Eugen Mihăescu intitulată 
„Printre linii”. I-am văzut și pe oportuniștii care au îmbrăcat 
hainele democrației, fără convingeri din adâncul ființei. 

Autorul, beneficiarul fericit al unei biografii spectaculoa-
se, a avut posibilitatea de a privi cu oarecare detașare 
evenimentele din ’89. 

I-am simțit părerea de rău cu care, de dragul adevărului, 
sacrifică oarecum pe Brucan, acel Tache privit cu simpatie 
nedisimulată, îl coboară la dimensiuni normale pe idolul 
femeilor de la APACA, îl pregătește pentru pensie pe susți-
nătorul său, președintele Ion Iliescu. 

Ironia subțire atacă sintagme – șablon care au învrăjbit 
românii cu români: – „Noi am rămas aici, am mâncat salam 
cu soia”.  

– Domnule, cel mai mare rău în istoria post decembristă 
l-au săvârșit jurnaliștii. Ca să se vândă ei și scornelile lor, au 
răscolit mintea și convingerile oamenilor căutând cu orice 
preț un senzațional ieftin de telenovelă sud-americană, 
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spune el așa, aproape impersonal în fața unor martori 
neatenți, aproape distrați”, zice Mihăescu. 

Cu un titlu incitant, un mai tânăr prozator, matematician, 
„un migrant fericit” în State (după titlul unui roman care a 
stârnit deopotrivă admirație și contestare), Bogdan Suceavă, 
a oferit un document credibil despre îndoieli și luptă, despre 
jertfă și jocul hazardului. Cartea, o confesiune de bună 
calitate cu un fir epic bine condus, se numește „Noaptea, 
când cineva a murit pentru tine” 

Moartea unui tânăr tulbură ordinea lumii și proiectată pe 
fundalul acelor zile și nopți ale lui ’89, conferă gravitate și 
adâncime trăirilor unui adolescent, silit să se maturizeze din 
mersul evenimentelor. Să judece lucid, să mediteze profund, 
înotând în scene de viață, autentice, uneori tari și răscolitoare. 

Imaginea revoluției române este subtil regizată și în 
romanul Republica. Umbra marelui Ion Luca Caragiale îl 
ispitește pe tânărul prozator, îl ajută să refacă un duh al 
revoluției la români, pendulând între registrul grav și 
parodie. Simbolurile se cer descifrate cu grijă. 

În lumea reală, la aproape 30 de ani de la Crăciunul 
însângerat de la Târgoviște, figuri care își făuriseră parcă 
statuie, încremeneau câteva clipe pe sticla tv ascultând ecoul 
vorbelor, minunându-se de ele.  

Timpul ruginise metalul, le-a ros piatra, statuile lor s-au 
cocoșat, oamenii s-au aplecat spre pământ, uitând să mai 
păstreze postura verticalității, rămânând numai cu aroganța 
îmbuibării... 

Sau, poate, a trădării?! Oare și ei au trădat sau lumea i-a 
trădat și pe ei cu idealurile lor? 
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COPILĂRIA	ȘI	ÎNTREBĂRILE	EI	
 
Anul 1940 a fost un an nefast pentru România, mari 

pierderi teritoriale, un cutremur devastator, norii negri ai 
războiului se adunau peste lume și, colac peste pupăză, în 
toamna acelui an la culesul porumbului, am apărut și eu pe 
lume între roadele toamnei-comentează ironic cel ce-mi va 
deveni personaj de carte.  

„S-a născut cu ochii larg deschiși, curios, așa cum a fost toa-
tă viața”, glumește mama Maria. Făcuse ochii roată și nu 
văzuse nimic special, toată lumea era cu ochii cârpiți de somn, 
buimacă de oboseala de peste zi. Era, după al treilea cântat al 
cocoșilor, o dimineață de septembrie, cu un cer înalt...  

Zodia sub care se născuse era departe de a-i fi favorabilă. 
Balanța cu dorința ei de armonie și dreptate îl făcea să fie 

șovăielnic și neliniștit, deși îl prezenta ca un om iubitor de 
frumos și susținător al performanțelor intelectuale. 

Conform zodiacului chinezesc cei patru stâlpi ai destinului 
erau plini de contradicții și caracteristici ireconciliabile. 
Dacă anul dragonului îl făceau irezistibil, semnul focului îi 
dădea tăria celui care nu iartă nimic, câinele și iepurele care 
îi completau destinul erau în opoziție totală cu dragonul și 
fără putere în fața focului nimicitor. 

Îl aștepta o soartă grea, lumea însăși urma să intre într-o 
eră nouă. Vechile tratate nu mai aveau nici măcar tăria unei 
hârtii rupte la un moment de furie.  

Armatele deveniseră posesoarele unor arme necunoscute 
până atunci. Splendida cavalerie, depozitara multor sentimente 
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gingașe, se izbea și cădea fără suflare în fața tancurilor care 
călcau totul; tunurile care, acum, puteau să-și trimită ghiulele 
oriunde aveau o țintă, făceau să se zguduie pământul 
speriind bieții oameni care nu mai știau unde să se ascundă.  

Dumnezeu însuși parcă își întorsese fața de la oameni, 
pentru că aceștia își aleseseră idoli noi la care se închinau. 

Aveau să plătească scump această rătăcire cei pe care îi 
credeau niște zei, meniți să le împlinească aspirațiile s-au 
dovedit niște monștri. 

Bucuria tuturor că era tot băiat nu l-a molipsit și pe tata, 
Gică al lui Mitea Gurgui. El mai avea un băiat, leit neamul 
Gurguilor, ciolănos și puternic. El vroia o fată. 

– Mă alinta mult, își amintește el, din spusele celorlalți, 
consider că m-a iubit cel mai mult pe mine. Între noi s-a 
format o legătura aparte, care stârnea comentariile uneori 
răutăcioase ale celorlalți.  

Nu semănam cu niciunul dintre unchii sau verii mei.  
Cu părul ca paiul grâului copt, aproape alb de blond ce 

era, cu ochii albaștri și cu fața mereu senină eram o vietate 
neobișnuită lângă ei, Gurguii, toți bruneți, cu ochi focoși, iuți 
la vorbă și la faptă.  

– „Ochi de gâscan”, îmi ziceau toți, du-te la ai tăi, la 
Petrișoi, că e plină curtea de gâscani, mai adăuga el cu un 
zâmbet cald. 

Să fi avut vreun semn băiatul cu ochi de gâscan, o fi simțit 
că firul acela nevăzut care-l lega de tată a tresărit a pericol, 
de-a plâns nemângâiat vreo două luni de zile atunci când 
tatăl a plecat la ultima chemare pe front?  

Apăruse și al treilea frățior iar tânăra mamă se lupta greu 
cu nevoile casei, cu trei copii de crescut, cu pământul de 
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lucrat. Primea ea scrisori încurajatoare de la tatăl copiilor, 
dar acestea se încheiau invariabil cu gând la Cel de Sus „fă și 
tu cum te-o învăța Bunul Dumnezeu, ai grijă de băieți. Când 
voi veni eu acasă...” 

Ea muta neputincioasă pătura mică să caute umbră 
pentru „amărâtul ăsta care nu se oprește din plâns și-l strigă 
întruna pe tată-său”. 

– Dorința cea mai mare a consătenilor mei era să cumpere 
cât mai mult pământ, să scoată cât mai mult de pe el și, 
implicit, să trăiască mai bine, astfel că nu era loc pentru 
slăbiciuni de niciun fel.  

În sat nu erau oameni bolnavi, veterani sau coloniști erau 
toți în putere, nu se dădea pământ invalizilor ori văduvelor 
de război, pământul trebuia muncit, producția să fie 
asigurată, țara să prospere. Un om în suferință nu avea loc în 
acest tablou, nu era băgat în seamă, e drept că nici nu era 
agresat în vreun fel de ceilalți.  

Așa se face că mie nu-mi mai rămăsese decât să învăț bine, 
să fiu bine pregătit, numai așa puteam să-mi asigur un loc în 
lume și acesta a rămas crezul meu toată viața.  

O ciudățenie a vieții, să intri în ea șoptind „Trăiască 
Regele în pace și onor” și să te pregătești de ieșire cântând 
„Deșteaptă-te, române!”, întrebându-te ce a fost la mijloc, 
articulează el cu un fel de nedumerire, pe care anii nu au 
luminat-o.  

În prima zi de școală, zornăiau geamurile de acordurile 
imnului regal, de altfel o piesă muzicală încărcată de solemni-
tate; în anul următor „Trăiască Republica Populară Română.  

Nu înțelesesem, sau nu ne explicase nimeni convingător, 
ce însemna acest fapt.  
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Rămăsese loc alb sub tabloul regelui, era decembrie, nu se 
putea spoi, locul a rămas așa până vara, la vacanță. Iscoditor 
din fire, l-am întrebat pe învățător de ce l-au dat jos pe rege.  

Răspunsul lui m-a încurcat și mai mult:  
– Nu l-a dat nimeni jos, a plecat singur.  
Partea „cu pace și onor” suna bine în mintea unui copil, 

trăit după regulile ostășești. Mi se părea că regele putea 
împărți onoarea asta cu tatăl meu, erou de război, nedreptățit 
de istorie să nu-i fie recunoscută jertfa, pentru că murise cu 
pușca spre marele prieten de la Răsărit, cum îmi va explica, 
ironic, amar, un unchi de-al meu, și el cu o soartă grea.  

Oricum, imaginea tatei se încețoșa cu fiecare zi și, în 
imaginația mea, putea semăna cu oricine.  

Orice răspuns ai da și oricât ai socoti, e imposibil să nu 
constați că ai rămas în pierdere, am scris eu, la vremea 
bilanțului cu viața. 

„Câștigi-continuă! Ai pierdut-continuă!”, aș fi adăugat tot 
eu, fiu și nepot de soldați, viața mea este o dovadă a unei 
lupte cu sine ieșită din comun.  

E drept că am câștigat în anii școlii primare diplome de 
întâiul premiant al clasei, dar bietele cartoane, care vorbeau 
de onoarea celui dintâi în buchiile cărții, nu țineau nici de 
foame, nici de frig.  

Își înăbuși valul de amărăciune care făcea să tremure ușor 
mărul lui Adam, centrul energetic al emoțiilor profunde.  

– Mă gândesc deseori că tata a rămas mereu lângă mine; 
acea tulbure amânare a veștii despre pieirea lui mi-a creat 
iluzia că, undeva, prin pustietățile ruse, a mai trăit mulți ani.  

– De ce, mamă, n-am primit și noi ajutor ca orfani de 
război, îndrăznisem s-o iscodesc pe mama. Nu cumva este 
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încă în viață...? nu lăsase el gândul să-l copleșească, plin de 
așteptare... 

Alte gânduri se strecuraseră nechemate, îi sporiseră un fel 
de orgoliu al orfanului, așa numea el această rătăcire în sine 
pe care i-o dădea această situație: 

– Poate absența tatei m-a întărit, mi-a dat o putere sufle-
tească pe care colegii mei n-o aveau, eu știam, trăiam o 
zbatere, o neliniște, dar și o siguranță de care nici cei din 
familie nu și-au dat seama.  

N-aveau timp s-o cântărească, s-o analizeze în 
profunzime. Ei aveau de făcut lucruri mai urgente: să strângă 
roadele pământului nărăvaș de Bărăgan, să le pună la 
adăpost, „că acu vine crivățu’ și ne întreabă ce punem pe foc 
și pe masă”, îi zorea mama. 

Se însingurase voit în lupta aceasta, în lumea fără sfârșit a 
cărților de tot felul, se afundase în istorie, căutase rădăcini și 
legături, într-un cuvânt, devenise liber în gândire.  

Liber, dar singur... 
Băiatul simțise un val de înstrăinare față de toată familia. 

Acceptase singurătatea cărților nu ca o povară, ci ca un 
mijloc de întărire a minții și a sufletului. Nu rămăsese un 
adolescent posac, ci numai unul atent, care își cântărește cu 
zgârcenie reacțiile, vorbele. Descoperise bucuria de a privi și 
altfel lumea, fără să uite voioșia unei glume bune. 

Cuvintele se cheamă poticnit, deși el se străduiește vădit 
să fie relaxat, aproape senin: 

– Am căutat mereu imaginea tatei, cea din tabloul păstrat 
în casă dispăruse fără nicio explicație. Nu mi-a rămas decât 
să-i caut chipul la frații lui, care, oricum erau lângă mine. L-am 
„compus” după imaginea lor reală, ager ca nenea Mitică, cu 
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darul cântecului ca el, mai puțin vorbăreț ca nenea Sandu, 
inteligent ca nenea Ion.  

L-am așteptat în toate momentele vieții, senine sau 
amare, să-l simt lângă mine, umăr la umăr, bărbătește, tată și 
fiu care crește.  

A rămas din visul meu doar o adiere ușoară și o poză a 
unui bărbat cu frunte senină și cu zâmbet de om puternic.  

Și m-am străduit să-i semăn...  
A îngălbenit poza în rama bătrână... 
Mama s-a recăsătorit cu un bărbat, zidar de meserie, de 

fel din Prahova.  
Pentru noi, cei trei băieți, nu a fost un șoc prea mare, 

multe văduve din sat se recăsătoreau, dar rămânea între-
barea, oare mama ar mai fi putut aștepta?, nu cumva era o 
trădare a celui care era suflet în sufletul ei?  

După războiul nimicitor, care răsturnase întreaga lume, 
rămăseseră multe întrebări fără răspuns, nu doar cele 
despre soarta unor femei și a unor copii deveniți străini într-o 
lume străină. 

Prezența acestui bărbat în viața copilului singuratic nu l-a 
înlocuit pe tatăl înghițit de apele însângerate, a fost însă 
hotărâtoare pentru cei trei copii orfani cărora le întindea o 
mână de bărbat, de prieten mai mare și îndemnuri aspre 
care îi ajutau să se maturizeze. 

În lumea satelor un vânt neliniștitor adia deja, unele 
familii căutau să ajungă la oraș unde se găsea de lucru și era 
mai multă comoditate în traiul zilnic. 

O mătușă se mutase deja în București și se străduia să o 
convingă și pe sora ei mai mică de avantajele unei astfel de 
schimbări: 
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– Hai, soru-meo, Bucureștiul e... București, găsești și tu de 
lucru, chiriile sunt mici, copiii pot învăța în școli ca lumea... 

– O fi cum zici tu... 
Fiindcă lucrurile trebuiau pregătite temeinic, în legătură 

cu posibila mutare la București, el și noul său tată au plecat 
primii, urmând ca restul familiei să vină când era ceva 
aranjat. 

Realitatea este că era un om bun, un meseriaș de clasă, 
muncea cu plăcere, era un tip colocvial, aproape un frate mai 
mare. Față de ei, se simțea în largul său, îi plăcea să-i 
dăscălească, era ferm în impunerea unor norme, dar nu 
sărea calul niciodată. 

Cât de puternică a fost dorința de a avea un tată care să-l 
apere a fost dovedită prin relația specială pe care el a 
construit-o cu acest om.  

– M-a școlit în putere și rezistență, m-a obligat cu blândețe 
să țin mistria în mână, să arunc tinciul pe perete folosind 
canciocul, să cioplesc cărămida, să-mi imaginez un acoperiș, 
să-l așez folosind popi, grinzi, clești, să pun țigla, să așez 
sageacul, ciucurii, balcoanele, evoca adesea imagini din lecțiile 
unei meserii din urma căreia mi s-a tras pasiunea pentru 
construirea de case, i se înrourează ochii eroului meu.  

Când ieșeam de la școala, mă lua cu el la lucrare, îmi 
dădea teme de lucru, fie rezolvarea problemelor pentru 
școală, fie să învăț ce-mi spunea el. 

– Șoala îți dă loc între oameni, îi repeta el îndemnul, care 
atunci îl putea încuraja. 

Îl necăjea scrisul lui urât, gândea mult mai repede decât 
punea pe hârtie, uneori rezultatul era dezastruos. 
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– Măi băiete, îi zicea, ca să faci un lucru bun trebuie să ai 
experiență, să exersezi, să te antrenezi, să nu bagi în seamă 
lucrurile neplăcute, nici efortul făcut, așa că pune mâna și 
dă-i drumul. 

Cu răbdare, îmi organiza timpul cu exerciții de scriere, de 
la copiere la transcrierea unor texte memorate, la așezare în 
pagină etc. 

Plictisitoare corvoadă! Oricâte pretexte invocam, rămânea 
impasibil și, de voie, de nevoie, continuam. 

Încet-încet, am început să-mi îndrept scrisul, să gândesc 
mai logic, să controlez ceea ce fac. 

Deseori, mai ales la masă, mă punea să răspund la 
ghicitori, să dezleg jocuri de cuvinte, să rezolv probleme 
folosind bețe de chibrit, scobitori: 

– Ce zici, poți să treci un ac cu gămălie printr-o monedă, 
lovindu-l cu ciocanul? 

O zi întreagă am îndoit, fără succes, bolduri, cuie... 
Zâmbind, a luat un dop de plută, a înfipt un bold în el, l-a 

lovit ușor cu ciocanul, iar acul a ieșit cuminte în cealaltă 
parte a monedei. 

Când mergeam în oraș, la lucrări, mă obliga să țin minte 
străzile, stațiile de tramvai, traseele. 

– Vezi că ai să mergi singur, Bucureștiul e mare și te poți 
rătăci ușor dacă nu știi bine locurile astea.  

Cel mai greu mi se părea când mă obliga și să le scriu pe 
hârtie, să i le citesc cu glas tare, apoi să le memorez. 

Cum meseria de zidar cu ziua îl plimba dintr-o parte in 
alta a orașului, pot spune că am învățat Bucureștiul cu toate 
cotloanele lui. 
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Nu-i plăcea munca la câmp, meseria de constructor îi 
dădea mulțumire și bucurie, mirosul de mortar, de var 
(atunci nu erau atâtea materiale sofisticate) avea pentru el 
aroma pâinii. 

Băiatul mijlociu al Mariei a rememorat o întâmplare în 
spatele căreia a descoperit cum orgoliul meseriei te înalță o 
clipă deasupra celorlalți... 

Îl luase cu el la un IAS, primise o comandă deosebită: 
deasupra unui puț absorbant să ridice un capac, o cupolă, 
fără niciun stâlp sau grindă de susținere. 

– Se prăbușește, meștere, ar fi aruncat unul o vorbă strâmbă. 
– Mă urc și eu pe ea la sfârșit să mă prăbușesc și eu cu ea 

odată, a întors el vorba domoală și hotărâtă către cârtitori.  
Avea totdeauna siguranță și încredere când era vorba de 

meseria lui. Îi cereau sfatul maiștrii, inginerii constructori, 
toți recunoșteau că, dacă ar fi avut școală superioară, ar fi 
bătut pe mulți la soluții ingenioase. 

– Construcția în boltă are secretele ei, trebuie să simți 
sunetul fiecărei cărămizi, pământul vorbește, băiete, și în 
cărămida arsă.  

Povestea curge și ea domoală, cu așteptări și încordări.  
Oamenii fac pariuri, meșterul, nepăsător, cioplește 

cărămidă cu cărămidă, le îmbină blând. Îl urmăresc toți cum 
cioplește delicat, cu grijă, ultima piesă de cărămidă, căreia îi 
dă o formă ciudată. Mângâie ușor, părintește, forma cupolei. 
Era liniștit, cu gesturi măsurate și precise. Le-a adresat 
curioșilor o explicație în grabă, ca unor copii neștiutori: 

– Asta e cheia de boltă, ea va susține întreaga zidire.  
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Învelind-o în mortar ca într-un scutec mângâiat protector 
de mamă, meșterul a pus piesa aceea curioasă în vârful 
bolții, atingând-o delicat cu ciocanul de zidărie.  

A ascultat sunetul risipit în zid, a așteptat câteva clipe și, 
cu pași mari, fără tremur, a urcat drept pe vârful cupolei. 

Era o taină, un secret păstrat de meșterii români, minunea 
acestui secret adusese în lume bolțile de la palatele brânco-
venești sau tavanele cu bolți arcuite din pivnițele conacelor 
boierești.  

Spune legenda că sub bolțile acestea și vinul fierbe mai 
încet, cu bolboroseli vrăjite. Pesemne, arcul cupolei îmbră-
țișează și mângâie aromele pământului. 

Cărămidarii sunt niște meseriași aparte, ei aleg lutul din 
care croiesc minunile astea de la cărămida subțire, până la 
cea lată, plină, puternică.  

O cărămidă bine arsă adună în ea binecuvântarea focului 
iar casa cu ziduri drepte, fără nicio fisură, asigură o tempe-
ratură plăcută, spunea el 

În vechime, constructorii de case și cărămidarii erau 
cinstiți deopotrivă, îmi spunea meșterul meu. D-aia pe vârful 
coamei acoperișului se legau două ștergare vărgate, identice, 
pentru cei doi meșteri.  

Nu-i plăceau sobele de teracotă, i se păreau reci și 
întunecate, își aduce aminte băiatul de altădată. Sobele de 
cărămidă lipită cu lut și văruite erau în dotarea fiecărei 
gospodării țărănești  

Simt și acum mirosul de sobă proaspăt văruită „să mai 
schimbe aerul stătut al iernii”, zicea mama.  

Cât au stat împreună, mama și tatăl cel nou au strâns 
familia în jurul sobei albe în cuptorul căreia se rumeneau 
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plăcintele, dovlecii, colăceii. „E, poate, cea mai senină imagine 
a tihnei familiale, care, cred mai degrabă, că sălășluia în 
sufletul meu”.  

L-am auzit reluând povestea, de fiecare dată vibra în 
vocea lui mirarea aceea mandră de copil.  

– Am văzut la palatul brâncovenesc din Potlogi bolțile 
acelea arcuite peste răcoarea pivnițelor și l-am revăzut pe 
meșterul care smulsese strigătele de admirație ale unui 
copil.  

Îl văzuseră atunci, în timpul restaurării căutând curios în 
linia ondulată a arcadei locul acela unde s-ar fi putut ascunde 
cheia de boltă.  

Zâmbise larg unui gând interior. Amărâtul voievod 
Constantin Brâncoveanu văzuse „cu ochii lui”, cum se 
ridicase palatul care lăsa privirea să alunece hăt departe.  

El pusese cheia de boltă a credinței strămoșești, zidise în 
bolți zvon de sânge tânăr, da, da, jertfa poate fi o „cheie de 
boltă pentru un neam pe veci” poate gândise el, închizând în 
văpaia de-o clipă a obrazului o emoție mare. 

„Lumea mea încă mai credea în cheia aceea, dar Lumea de 
astăzi...? lăsă el gândul neterminat peste care năvăliseră 
neputinți grele ale sufletului. 

– „Unde să găsesc cheia de boltă care să mențină dreaptă, 
fără ezitări, linia vieții mele”?, dar meșterul de legendă care 
s-o așeze cu grijă pe arcul cupolei?  

Tatăl vitreg găsise un loc de muncă stabil la o secție de 
prefabricate din beton, unde a lucrat o vreme și fratele cel 
mare. Mezinul familiei a fost înscris în clasa a cincea la 
aceeași școală cu cel mijlociu. 



 

 

Generația	trădată	
 

 359

 
	

UN	EPILOG	LĂMURITOR	AL	AUTOAREI	
 
Sunt o mare admiratoare a schițelor lui I.L. Caragiale și a 

romanelor lui Marin Preda. Ei sunt pentru mine spiritul 
muntean prin excelență, parte a sufletului românesc, 
ardelenii și moldovenii au ironizat subțire, miticismul 
muntenilor. (de la Călinescu citire)  

Am trăit într-un sat de câmpie, unde modelul uman al lui 
Moromete există risipit pe toate ulițele. Preda trăsese cu 
ochiul la schițele lui Caragiale, trecuse pe la școala 
bolovănosului Rebreanu, privise, sub ochelarii lui de 
muntean moromețian, lirismul prozei lui Sadoveanu... 

Ei și alții ca ei închipuie pentru mine o Românie întreagă, 
între granițe firești. Adică, se răsucește gândul meu 
împăciuitor, Preda ne oferă genial o lecție istorică.  

Cum ar fi un roman scris de Caragiale? 
Ce vrea să fie încercarea asta numită carte a unor 

întrebări chinuitoare? 
Umbra generoasă a lui Caragiale m-a salvat. Cartea mea va 

fi un roman însăilat din schițe despre vremi și oameni pe 
care timpul, care nu prea mai are răbdare, le va trece în 
anonimat. 

Încurajată de gândul eliberator că, oricum, mă aflu sub 
protecția altor condeie îngăduitoare, mi-am permis și alte 
năstrușnicii: am abolit și regula personajului principal, care 
înnoadă toate întâmplările.  
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Cartea mea nu are personaj principal, întâmplările sunt 
autentice. Îți las ție, dragă cititorule, plăcerea de a-mi sări în 
ajutor.  

Sunt salvată! Romanul meu nu e... roman, ci un puzzle, 
întâmplările sunt țăndări din marele roman al realității. 

Construiește tu subiectul, desțelenește firele intrigii, 
adâncește conflictul și, dacă poți, încearcă să răspunzi la 
întrebările neliniștitoare ale generației noastre.  

O banală coadă la ouă (slavă Domnului, răbdătorul meu 
cititor, la câte zeci și sute de cozi ai stat înjurând în gând... Ai 
contabilizat timpul, orele, lungile seri petrecute în așteptare 
pe vremea ailaltă?), o portocală visată, promisiunea unei 
sute de lei, un ceas dat înapoi de o mătușă ranchiunoasă, 
niște pantofi care te strâng, câteva zeci de flanele cu cheia 
evenimentelor, niște scaune care-și schimbă stăpânii 
vremelnici – toate aceste mici amănunte pot răsturna 
destine, pot naște evenimente. 

Adevărul faptelor trăite de el și de generația lui dezvăluie 
o muncă uriașă, îndârjită, cu urcușuri, cu îndoieli, cu eșecuri 
și victorii. 

Erau ale unui popor întreg … Ne-am încărcat de căldura 
unor iluzii, care sunau ademenitor.  

În tot și în toate deslușim o perspectivă prin prisma căreia 
se luminează, chiar mai târziu, înțelesuri grăbit ascunse în 
fierberea evenimentelor. 

– Sunteți cam nostalgică, stimată doamnă, simt cum mă 
taxează un posibil cititor, cu un fel de veselie rea, bănuitoare. 
Tânjiți după vremuri pe care le-am dori demult și definitiv 
îngropate în istoria noastră recentă, ar fi putut continua 
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curiosul meu cititor, păstrându-si același ton, mulțumit că m-a 
pus la punct, fără drept de apel 

– N-am avut nici intenția de a construi o imagine idilică, a 
lui Ceaușescu, nici să legitimez lupta pentru,,crearea omului 
nou”…, am încercat eu o eschivă, ca să câștig timp, pentru a 
construi o argumentare serioasă...  

Temându-mă că e pericol să redevin patetică, am întors 
discuția cu virtualii mei cititori pe un teren mai concret.  

M-am hotărât să iau taurul de coarne, cum zicea maestrul 
Caragiale și să caut limpezirea apelor. 

– Nu am fost niciodată o apărătoare a comunismului de 
tip bolșevic, adus de tancuri cu șenile groase, călcând 
nepăsătoare peste viețile și destinele noastre  

– N-am uitat nici cozile uriașe, nici ședințele intermi-
nabile, nici pe decrețeii născuți pe bandă rulantă, pentru 
sporirea natalității, nici cele două ore pe seară, cu televizor 
alb-negru sau parțial color.  

– Paginile de față trebuie citite și într-un alt registru, ca un 
avertisment grav dat lumii de astăzi. Banul, zeul absolut al 
capitalismului 

Munca noastră visa o Românie Mare și puternică, acesta a 
fost scopul care ni s-a propus și noi l-am acceptat. Consi-
derăm că ne-am făcut datoria și l-am îndeplinit, a fost viața 
noastră. Rămăseseră de plătit unele datorii externe, le-am 
plătit și pe acelea.  

După efortul uriaș, așteptam să mai trăim și noi. Generația 
noastră obosise strângând cureaua. 

Azi, suma datoriilor de atunci pare o glumă.  
Câte miliarde a pus Băsescu pe umerii voștri? Câte 

miliarde umplu și mai trebuie să umple golul de la pensii, de 
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la salarii, pentru niște investiții necesare relansării unei 
producții care să asigure cât de cât nevoile populației. Și nu 
sunt de neglijat nici datoriile din procesele pierdute de statul 
roman datorită incompetenței și risipei unora. 
Câte	generații,	voi,	copiii	voștri,	copiii	copiilor	voștri,	

vor	strânge	iar	cureaua?		
Te provoc, cititorule, adună, caută sensul, pune în cântar 

iluzii, trădări, bucurii și tristeți, și ai gata romanul tău, o 
epopee deloc banală a lumii tale. Adună, compară și re-
compune picăturile de viață.  

Construiește singur personajul, lumea aceea în care ai 
trăit.  

Cartea mea este un puzzle, asamblează-i cioburile, găsește 
cheia ta. Construiește-ți propriul puzzle.  

Dacă ești tânăr, dragul meu cititor, despovărează-ți viața 
de iluziile ei, eliberează-te cu adevărat, cântărește, compară, 
dar ai grijă să nu calci limitele adevărului. Poate așa te 
împaci mai ușor cu bătrânețea, cu timpul, cu viața...  

Judecata să-ți fie dreaptă... 
 
 

Târgoviște, 1 mai 2020 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Brândușa Ștefan Stafiescu 
 

 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile intelectuale ale 
niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere, conform legislaţiei în 

vigoare, atât pentru forma, cât şi pentru conţinutul volumului de faţă. 


