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prefaţă

Frumuseţea rară  
a unei călătorii spre poezie

Un cătun nord-dunărean se înfiripă din mit şi se 
prăbuşeşte-n istorie. Aidoma pădurii Birnam care, în 
Macbeth, porneşte către castelul Dunsinane, cătunul 
lui Ștefan Mitroi, din care oamenii s‑au mutat fie în 
cimitir, fie la oraş, hotărăşte să plece în căutarea foştilor 
locatari vii ai caselor călătoare. Aceste case sunt perso‑
najele principale ale cărţii şi prin ele aflăm poveştile 
oamenilor care le‑au locuit. Iată casele în plină acţiune: 
„Mai aveau, după socotelile lor, încă pe atât de mers, 
după care, odată ajunse în oraşul spre care porniseră, 
chiar asta îşi doreau să facă, să-i privească de aproape 
pe oamenii ce trăiau acolo şi să-i caute printre ei pe 
cei după care plecaseră, să vadă cum arată lumea lor şi 
cât este ea de diferită, dacă este, de lumea în care se 
născuseră şi în care le trăiseră părinţii şi bunicii.“

Ar fi pornit la drum şi unele morminte din cimiti-
rul cătunului, dar acolo nu funcţiona „legea“ caselor: 
„Mormântul lui Iacovache Ghinea, în ciuda vârstei lui 
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înaintate, părea cel mai dornic de plecare. […] Aces-
tuia îi ţinea isonul mormântul lui Marin, strănepotul 
lui, cum ar veni. Era la fel cum fusese între oameni, 
mormântul tatălui era tatăl mormântului fiului. Mor-
mântul strănepotului era strănepotul mormântului 
străbunicului. […] Mormintele nu erau, prin urmare, 
de capul lor. Asta le-a şi împiedicat pe cele ce se pre-
găteau s-o zbughească din cimitir să dea bir cu fugiţii. 
Sau poate că nu atât asta, cât faptul că mormintele 
celelalte nu vădeau nici cea mai mică intenţie să le calce 
pe urme, contrazicând credinţa fugarelor că cimitirul 
trebuie să se ţină după sat, oriunde avea acesta de gând 
să ajungă.“

Intens personalizate, casele, biserica, fântâna, şcoala, 
cimitirul sunt toate lucruri-fiinţe şi se poartă ca atare: 
se mişcă, vorbesc, iubesc sau urăsc, se nasc şi mor, iar 
poezia ce rezultă din interacţiunile lor este de o fru-
museţe rară. O poezie pe care o veţi regăsi pe întregul 
cuprins al cărţii, pompând sânge proaspăt în obiectele 
şi evenimentele chemate de autor la facerea şi desfa-
cerea lumilor.

IOAN ES. POP
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ÎNCEPUTURI

Dispăruseră zilele. Tot aşa, săptămânile, lunile, anii, 
urmând ca foarte curând să înceteze însuşi timpul să 
mai existe. Era de mirare că n-o făcuse mai demult, 
atunci când dispăruseră oamenii. Acum doar înghe-
ţase, dar nu din cauza frigului.

Rămăseseră doar ele. Și, fiind făcute din aceeaşi 
ţărână, le păsa de cei dispăruţi. Oamenii erau rudele 
lor cele mai apropiate, apoi copacii şi păsările, chiar 
dacă ultimele îşi aveau rădăcinile în aer, nu în pământ.

Cea mai veche dintre case crescuse aproape peste 
noapte în creştetul căpăţânii de uriaş cu care semăna 
măgura. Aveau să apară mai apoi şi altele. Aşa se ivise 
cătunul, ce acoperea, începând cu fruntea, faţa lătă-
reaţă a uriaşului. Îl găsiseră cu ochii închişi când veni-
seră acolo, altminteri n-ar fi avut curajul să rămână.

Casa lui Parpală fusese prima. Se poate spune că ea 
le-a dat câte o fărâmă din îndrăzneala sa şi celorlalte. 
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Ei, fiind aproape o jumătate de an singură, nu avusese 
cine să-i dea.

Parpală apăruse din spatele măgurii, dinspre ceafă, 
urmat de o femeie, patru copii, un măgar şi câteva oi.

Era vară şi părul uriaşului era verde. Și el era mort de 
somn, iar copiii – morţi de foame. Femeia era moartă 
de frică. S-au trântit cu toţii în iarbă, fiecare cu isto-
veala lui şi, înveliţi cu stelele multe ale cerului, ce se 
uitau de foarte aproape la ei, au adormit. Cu excepţia 
bărbatului, căruia îi era la fel de foame ca ălora mici şi 
nu mai puţin frică decât nevestei, neputând, tocmai 
din cauza asta, să adoarmă. Tot întorcându-se de pe o 
parte pe alta, s-a pomenit cu urechea lipită de pămân-
tul de sub el şi, stând o vreme aşa, a început să deslu-
şească gândurile din capul uriaşului. Erau, din câte 
şi-a putut da seama, gânduri de pământ cumsecade! 
Nici nu trebuia să afle mai mult. Îi ajungea cât înţele-
sese, ca să-i dispară frica şi să adoarmă, imediat după 
miezul nopţii, liniştit. Iar dimineaţa, taman când 
începeau să se reverse zorii, s-o trezească pe nevas-
tă-sa şi să-i spună încet la ureche:

– E un loc bun. O să rămânem aici!
Apoi au coborât spre iazul din vale şi cu pleava adu-

nată de pe câmp au frământat, până seara târziu, coco-
loaşe de pământ, pe care le-au cărat sus pe o targă, la 
care s-a înhămat şi el, alături de măgar. În doi, le-a fost 
la amândoi mai uşor. Adică şi măgarului, şi lui.

De lemnărie a făcut rost cioplind cu barda câţiva 
salcâmi din crângul de pe malul iazului.
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Au pus şi copiii umărul la treabă, astfel încât, într-o 
lună, casa a fost gata. Era gata dinainte, doar că stătea 
risipită pe câmpul de la poalele măgurii. Ei n-au făcut 
altceva decât s-o strângă la un loc, împărţind-o în 
două încăperi. I-au pus acoperiş de stuf şi-o băşică de 
porc în golul ferestrei.

Zile în şir, coliba de lut din creştetul uriaşului a 
privit cu un singur ochi în depărtare, tot aşteptând să 
vadă şi alţi oameni apărând acolo, fiindcă se simţea 
foarte singură, cum singură se simţea şi femeia dină-
untru, căreia i se părea, folosindu-se de acelaşi ochi, 
că vede totuşi pe cineva. Până într-o seară, când l-a 
văzut pe bărbatul ei aducând încă o băşică de porc, 
pentru cea de-a doua fereastră, acoperită până atunci, 
ca să nu pătrundă ploaia sau vântul înăuntru, cu o 
blană de oaie.

Dintr-odată, casa lor mititică n-a mai fost chioară. 
Iar femeia a putut să zărească peste câteva săptă-
mâni, cu vederea sa, nu cu cea a casei, cu toate că era 
şi aceasta întreagă, câţiva necunoscuţi urcând dealul.

Pe la sfârşitul verii s-a ivit, cam deasupra urechii 
stângi a uriaşului, o căsuţă nouă. Mai apoi încă una, 
prin dreptul frunţii.

Doi ani mai târziu, stătea agăţat pe fiecare obraz al 
uriaşului câte un şir lung de case.

Pe unul îl chema Gheorghe. Pe altul, Marin. Câţiva 
se numeau Ion. Vreo trei, Macarie. Doi, Florea. Încă 
doi, Anghel. Petre, Niculae, Ștefan, Constantin, Zamfir, 
Dobre, Vasile, Tudor, Ilie erau alte nume pe care le 
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purtau locuitorii noii aşezări. La o aşezare nouă se 
cuveneau însă nume noi, aşa că oamenii au început 
să-şi spună unii altora altfel, în funcţie de înfăţişare, 
metehne sau întâmplări. Îşi ziceau acum Caţaonu, 
Țuicaru, Putinică, Buturugă, Minciună, Gâlceavă, 
Cocoşatu, Mucică, Biolaru, Cucuzeru, Studiatu... Se 
strigau mai des pe porecle decât pe numele de botez.

Nici pe Parpală nu-l chema Parpală. Dar nu mai 
ştia nimeni cum îl chema cu adevărat.

El fusese primul. Cel mai vechi dintre toţi, adică. 
Poate că d-asta îi şi uitaseră numele. Dar şi ceilalţi, 
veniţi la scurt timp după el, avuseseră aceeaşi soartă.

Toate acestea se întâmplaseră demult. Nu mai 
exista niciunul dintre cei de atunci. Dispăruseră şi 
copiii lor. S-au dus apoi şi copiii acestora. Li s-a întâm-
plat tuturor copiilor la fel. Doar cu ultimul rând de 
copii s-a petrecut altceva. Ei au părăsit cătunul de vii!

Casele s-au pomenit în câţiva ani goale de oameni. 
Nu mai erau nici ele cele de la început. Dar păstraseră 
câte ceva din vremea de atunci, între care ţinerea de 
minte, despre care oamenii ce trăiseră sub acoperişul 
lor nu ştiuseră nimic. Și mai păstraseră sufletul, dar 
nici despre el nu prea avuseseră habar cei dispăruţi. 
Deşi ar fi fost normal să aibă, pentru că semăna des-
tul de mult cu sufletul lor, de la care împrumutaseră, 
în lungul timp ce-l petrecuseră împreună, o mulţime 
de trăsături.

Se mai întorcea câte unul, din când în când. Des-
cuia uşa, deschidea geamurile, care erau de sticlă acum 



11Goarna lui Tuturuz

(cum să le mai convingi că băşica de porc le fusese 
străbunică?), se uita la pozele de pe pereţi, dacă îi 
dădea prin gând să se uite, îndepărta cu mătura pân-
zele de păianjen de pe la colţuri, dacă avea ochi să le 
vadă. Și se lungea un ceas sau două pe patul din odaie, 
dacă i se făcea dor de somnul acela de altădată, când 
nicăieri nu era mai acasă decât în această odaie, iar cel 
mai acasă simţea că este atunci când se întindea în 
acest pat. Dar nu avea acum timp pentru asta. Poate 
data viitoare. Poate viaţa viitoare.

Închide ferestrele la loc. Trage draperiile înainte să 
apuce să vadă cum îi face cineva semn dintr-o poză. 
Cineva care îl roagă să mai stea. Dar nu i se aude vocea. 
Ăsta este păcatul cel mai mare al fotografiilor vechi, 
spun doar în şoaptă ce au de spus! Cu toate că unele 
dintre ele ar avea tot dreptul să urle. Aşa cum este cazul 
celei ce-l roagă pe musafirul ce se pregăteşte să plece, să 
mai întârzie un pic. Încearcă să strige cât poate ea de 
tare: „Când mai vii?“ Dar nu-i răspunde nimeni.

Se aude cheia răsucindu-se în uşă.
E momentul în care poza chiar simte nevoia să urle. 

Dar îi lipseşte această putere. N-o au nici uşorii uşii, 
fiindcă le vine să urle şi lor. Și n-o are nici casa, fiindcă 
simte şi ea această nevoie.

– Suntem aproape de ziua când n-o să mai vină 
nimeni! a luat-o de unul singur la deal glasul casei lui 
Ghinea, urmând firul drumului ce pornea de sus, de la 
rădăcina nasului, şi se termina deasupra buzelor 
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uriaşului, unde se termina şi cătunul. Aveau şi drumul, 
şi nasul aceeaşi rădăcină.

Se gândea c-o să le apuce urâtul începând cu ziua 
aceea. Cu vreo câteva chiar asta se întâmplase. Intra-
seră, apăsate de urât, în pământ.

Una dintre ele era casa lui Loghin, la care nu mai 
avea de o grămadă de ani cine să vină.

Loghin cel tânăr, fiul, sosise ultima oară acasă cu un 
camion militar. Era soldat şi săpa împreună cu câţiva 
camarazi o groapă în curtea regimentului. N-a mai 
apucat să iasă din pământ, pentru că s-a prăvălit un 
mal peste el, îngropându-l cu totul. Poate ar fi trebuit 
să-l urce cu groapă cu tot în camion, dar nu le trecuse 
prin minte. Sau poate că le spusese Loghin cel bătrân 
la telefon că-l aşteaptă o altă groapă în sat.

Faptul că existau două gropi pentru un singur răpo-
sat nu putea fi străin de viaţa tatălui, care trăia cu 
două neveste.

Nu cumva păcatul bigamiei acestuia stătea la origi-
nea celeilalte bigamii?!

Pe Loghin îl înnebunea un astfel de gând. După 
înmormântare, n-a mai vrut să audă de niciuna dintre 
neveste. Stătea, cât era ziua de lungă, pe sacii cu sare 
dinăuntrul magazinului sătesc. Sarea din saci îi urca, 
fără ca el să-şi dea seama, prin piele, înălbindu-l. Orice 
culoare ar fi avut hainele pe care le îmbrăca dimineaţa, 
până seara se făceau de culoarea cretei.

Șapte ani a zăcut Loghin acolo, pe saci, până când 
s-a mutat toată sarea de dedesubt în el.


