
O întâlnire neaşteptată  
Totul a început într-o seară anostă de decembrie, între Crăciun şi Anul 

Nou. Stăteam în faţa rafturilor Bibliotecii Judeţene şi nu mă puteam hotărî cu ce 
să alung plictiseala ultimelor zile ale anului 1974. Răsfoiam o carte şi de-odată 
aud că cineva mă salută prietenos: 

- Salut, Oliver! 
- Ciao! Ce surpriză! 
Şi chiar era o surpriză pentru mine, pentru că cel care m-a salutat era un 

coleg de şcoală pe care îl ştiam de vreo trei ani dar cu care n-am vorbit în acest 
răstimp mai mult de câteva cuvinte. Ştiam despre el că e din „B”, că-l cheamă 
Mircea dar i se zice Micky şi că în anul III a luat bătaie de la nişte colegi pentru 
nu ştiu ce aiureală. Nu prea aveam nimic în comun, în plus mi se părea şi puţin 
cam încrezut. 

- Ce carte ţi-ai luat? s-a interesat el. Oooooo, dar asta e o carte foarte bună! 
Sigur o să-ţi placă. 

Cu această recomandare mi-a fost mai uşor să mă hotărăsc şi fiindcă era 
oricum ora închiderii ne-am grăbit spre ieşire unde se părea că întâlnirea noastră 
va lua sfârşit. 

- Unde stai? m-a întrebat el. 
- În Laho. Dar tu? i-am întors la rândul meu politeţea. 
- Oooooo, s-a bucurat el! Dacă nu te superi am să vin cu tine, că în seara 

asta mă duc la tata, care stă tot pe acolo. Mai exact unde stai? 
- Pe Independenţei. 
- Oooooo, nu se poate! Tata stă pe Memorandului, chiar după colţ. Cine 

ştie de câte ori am trecut prin faţa casei tale fără să ştiu că locuieşti acolo. 
Pentru că şasele tocmai trecuse, am căzut de acord să mergem pe jos până 

în Laho. Nu era frig dar umezeala din aer crea un disconfort destul de mare. Cu 
toate acestea, conversaţia cu Micky s-a dovedit a fi mai mult decât agreabilă aşa 
încât atunci când am ajuns în dreptul casei am mers mai departe fără să ne 
oprim. Abia când am ajuns la colţul străzii şi-a dat seama că trecuserăm de casa 
mea dar l-am asigurat că-mi făcea plăcere să discut cu el, aşa că am mai stat 
puţin la taifas.  

- Nu te-am întrebat ce faci în vacanţă. Aş fi vrut să ne mai întâlnim, să mai 
povestim, dar eu plec în excursia de la Gura Zlata cu Mărgica. 

- Oooooo, păi în cazul ăsta vom avea tot timpul să mai stăm de vorbă, şi eu 
vin în excursie, răspunse Micky. 

În cele din urmă ne-am luat rămas bun şi ne-am urat „La Mulţi Ani!”, apoi 
ne-am văzut fiecare de drum. Într-un fel îmi era ciudă că mi-am făcut un prieten 
atât de plăcut abia în ultimul an de şcoală, după ce trei ani abia ne-am salutat. Pe 
de altă parte mă bucuram că peste câteva zile ne vom revedea în excursie şi 
astfel vom putea relua conversaţia din această seară. 



Revelionul a trecut cu bine, fără pic de zăpadă, dar asta era ceva obişnuit în 
ultimii ani. Neobişnuit a fost că acela a fost primul Revelion petrecut cu colegii. 
A fost super, ne-am distrat grozav şi în prima zi a anului 1975 abia mi-am 
revenit. Seara mi-am pregătit bagajul astfel încât a doua zi dimineaţa să fiu gata 
de drum. 

Speranţe retezate 
Deşi niciodată nu mă grăbeam să ajung primul la şcoală, de data asta am 

ajuns printre primii, imediat după ora şapte, deşi plecarea era stabilită abia la 
opt. Înaintea mea sosiseră doar două fete şi profa de Română, Mărgineanţu pe 
numele ei, dar căreia toată lumea îi zicea Mărgica. Nu de dragul şcolii, nici 
febra excursiei nu m-au făcut să fiu atât de matinal. Eram nerăbdător să mă 
întâlnesc cu ea. Care ea? Cu Minerva dintr-a unşpea B, na! Mai simplu, cu 
Mini! Adevărul este că eram conştient că probabil nu va veni în excursie, deşi 
îmi promisese că va face tot e e posibil să vină. La ultima scrisoare ce i-am 
trimis-o înainte de Crăciun nu am primit răspuns, fapt ce l-am pus pe seama 
poştei, atât de aglomerată de sărbători. Dar eu tot continuam să sper că poate, 
poate, va veni. 

De câte ori apărea cineva de după colţ speram să fie ea. Dar când ajungea 
la lumina becului din faţa şcolii, mi-am dat seama că nu-i... Şi pe măsură ce 
soseau excursioniştii, dezamăgirea mea era tot mai mare.  

Curând a sosit şi autocarul care urma să ne ducă în Retezat. Era acelaşi 
autocar, condus de acelaşi şofer, cu care am colindat ţara cu doar câteva luni în 
urmă. Astă-vară, în acest autocar m-am lipit prima dată de ea, încă din prima 
zi... Au urmat apoi vreo 2500 de kilometri, de la Timişoara la Tulcea, de la 
Galaţi la Suceava, de la Târgu-Mureş înapoi la Timişoara, colindând Delta, 
Moldova, Ardealul (şi Ţara Românească, ar zice poetul!)... Eh, ce vremuri...  

După ce am ocupat ca din greşeală două locuri în autocar, evident tot 
locurile din spate, am coborât şi mi-am reluat aşteptarea, sperând până în ultima 
clipă într-o minune. Dar n-a fost să fie... În cele din urmă, resemnat, am urcat şi 
eu aşteptând să ne urnim din loc. Dar nici asta nu s-a întâmplat prea curând. 
Deşi motorul mormăia de vreo cinci minute, uşile erau închise, noi stăteam în 
continuare pe loc. Parcă am aştepta pe cineva. Oare...? Poate că ea o fi anunţat-o 
pe Mărgica că întârzie? Altfel de ce n-am plecat încă? Şi pe când speranţele 
mele încep să renască, iată că şoferul deschide uşa din faţă pe care urcă... 
Dragoş, băieţelul de patru ani al profei, însoţit de tatăl său. După ce şi-a preluat 
odorul şi şi-a luat rămas bun de la soţ, Mărgica ia microfonul şi cu vocea ei 
fermă întreabă: 

- Mai lipseşte cineva? 
- Nuuuuuuuu! a răspuns gloata, înafară de mine, bineînţeles, care am simţit 

cum mi se răsuceşte un cuţit în rană.  
- Deci e toată lumea prezentă? Domnu’ Blându, putem pleca! 



Şi am plecat. Am părăsit oraşul pustiu şi am luat-o spre Retezat unde 
aveam să ne petrecem ultima vacanţă. Se pare că lumea era cam obosită pentru 
că mai toţi cucăiau pe scaune. Somnul m-a cuprins şi pe mine aşa că am aţipit 
uitând o vreme de marele meu necaz. 

Când m-am trezit eram trecuţi de Lugoj. De fapt m-a trezit Micky, tipul ce 
l-am întâlnit la bibliotecă în urmă cu vreo săptămână. 

- De ce stai singur aici? M-a întrebat el. Vino mai în faţă, e un loc liber 
lângă mine să mai stăm la poveşti. 

„Şi tu, Brutus?!” – mi-am zis în sinea mea – „deabia am schimbat şi noi 
două vorbe şi vii să-mi răsuceşti şi tu cuţitul în rană?”. Dar cuvintele astea au 
rămas nerostite, în schimb, fără prea mult chef, m-am mutat câteva scaune mai 
în faţă, să-i fac pe plac.  

Peisajul s-a schimbat. Chiar dacă nici aici nu era zăpadă, am lăsat în urmă 
câmpia nesfârşită şi fadă iar în locul ei defilau acum prin faţa ochilor noştri 
dealuri împădurite, mărginite de văi adânci. Şi fiindcă între timp soarele a 
binevoit să se arate pe cerul senin, Mărgica a propus să facem o scurtă pauză 
fiziologică. 

Pauza a fost într-adevăr foarte scurtă pentru că deşi era soare, era tare frig, 
mult mai frig decât în faţa şcolii. Oprirea asta ne-a prins totuşi bine pentru că 
atmosfera s-a încălzit invers proporţional cu frigul de afară şi în scurt timp 
autocarul a fost cuprins de nebunia specifică tinereţii. Unii cântau fel de fel de 
cântece de petrecere şi, cu cât versurile deveneau mai „deochiate”, cu atât mai 
mulţi îşi aduceau contribuţia la fondul sonor. Mărgica se făcea că n-aude, fiind 
preocupată mai degrabă să-l ferească pe Dragoş de ceea ce se cânta în preajma 
lui. 

Între timp Micky nu ştiu cum a nimerit lângă Nuţi şi se pare că uitase 
pentru ce m-a chemat în faţă. Şi fiindcă alături de mine se juca şaizecişişase şi 
mai era nevoie de un jucător, m-am oferit eu. Am jucat aşa în dorul lelii 
pierzând joc după joc, până ce la un moment dat, partenera mea îmi zice: 

- Oliver, eu cred că tu vrei s-o laşi pe Nadia să câştige, altfel nu înţeleg 
cum poţi să joci atât de prost, mi-a reproşat coechipiera. 

- Ştiu că am greşit la asul ăla, a fost o neatenţie. Gata, până aici le-a fost, de 
acum voi fi atent. Câştigăm tot! 

Parcă am jucat ceva mai bine, dar nu pentru mult timp. A urmat un nou 
popas după care am am fost ispitiţi să abandonăm cărţile. Ajunseserăm În 
apropierea Retezatului care se profila în zare, atrăgându-ne privirile prin măreţia 
lui. Cu toţii eram impresionaţi de peisajul din ce în ce mai sălbatic ce se perinda 
prin faţa ochilor noştri. Toată zăpada ce n-a ajuns la Timişoara a căzut aici. 
Totul în jur era de un alb imaculat iar drumul şerpuit înainta încet dar sigur spre 
inima munţilor. După vreo oră de urcuş continuu în care mergeam cu viteza 
melcului, drumul s-a terminat în dreptul unui pod şi şoferul ne-a anunţat că de 
aici mai avem doi kilometri pe care trebuie să-i facem pe jos.  



La cabană 
Am coborât într-o altă lume. Picior de om nu călcase de la ultima ninsoare 

pe drumul ce-l mai aveam de făcut per-pedes. Ne-am luat bagajele şi am luat-o 
încetişor în direcţia arătată de şofer. Aveam şi două sănii cu noi, foarte 
folositoare în condiţiile date, altfel nu ştiu ce se făcea Mărgica cu tona ei de 
bagaje. Sau mai exact nu ştiu ce ne făceam noi, băieţii cu tona ei de bagaje! 

N-aveam rucsac, în schimb sacoşa cu care am venit putea fi cărată uşor pe 
umeri lăsându-mi mâinile libere. Fără a mai sta pe gânduri, am zbughit-o cât 
mai repede de acolo înainte de a fi binecuvântat cu nişte plase cu cărţi de-ale 
Mărgicăi. Chiar dacă zăpada era destul de mare şi încă virgină după ultima 
ninsoare, drumul de urmat se putea ghici destul de uşor, fiind însoţit de un râu 
ale cărui ape curgeau zgomotos la vale. Ajungând la un alt pod am aflat că 
respectivul râu era chiar Râul Mare, despre care auzisem deja, dar care m-a 
dezamăgit pentru că nu era chiar atât de mare cât îl recomanda numele... 

Eram în formă maximă. Deşi mersul prin zăpada este epuizant, mie-mi 
făcea o deosebită plăcere să strivesc zăpada sub bocanci şi să mă afund uneori 
până la genunchi. Câţiva se ţineau voiniceşte după mine dar ajunşi la următorul 
pod s-au decis să îi aştepte pe ceilalţi. Eu am preferat să-mi continui drumul, 
chiar şi de unul singur, grăbit să ajung odată la cabana Gura Zlata unde urma să 
ne petrecem ultima săptămână din ultima vacanţă (ştiu că mă repet, dar sună atât 
de frumos încât nu mă pot abţine...). 

Cum mergeam eu aşa de unul singur, deodată mi se pare că aud paşi în 
spatele meu. Mă întorc şi o văd pe partenera mea de la jocul de cărţi, pe care 
nici nu ştiam cum o cheamă fiindcă era dintr-a unsprezecea. M-am oprit şi am 
aşteptat să mă ajungă, apoi am continuat drumul împreună.  

- Eşti din „B”? am întrebat-o numai ca să nu tac. 
- Nu, din „A”. 
- Îmi pare rău că ai pierdut din cauza mea. N-am fost atent la cărţile ieşite... 
- Am şi uitat! Nu mă supăr pentru atâta lucru! Nu ştii cum se spune: cine 

pierde la cărţi are noroc în dragoste! 
- Zău?! Bine-ar fi, dar eu nu cred că-i aşa! 
Până am ajuns la cabană am mai vorbit de una, de alta şi am aflat că o 

cheamă Adriana, dar asta n-are nicio importanţă. Eu eram de-a dreptul 
impresionat de cabana unde urma să ne petrecem ultima vacanţă (trebuie să vă 
obişnuiţi cu asta...)! Era o cabană adevărată, înconjurată de  munţi, pe malul 
stâng al Râului Mare ale cărui ape învolburate curgeau zgomotos la vale. Am 
urcat cu emoţie cele câteva trepte şi am intrat la recepţie, dar holul era pustiu. 
Cum eram plini de zăpadă, am tropăit să ne scuturăm bocancii şi hainele şi se 
pare că zgomotul făcut a atras atenţia unei femei ce s-a ivit într-o uşă, dând 
alarma: 

- Mihai, coboară că a sosit grupul de la Timişoara! 



Dar Mihai nu s-a grăbit să coboare. Mai iuţi au fost colegii noştri care n-au 
întârziat să apară şi ei. În câteva minute, cabana s-a umplut de lume, doar 
Mărgica şi cei înhămaţi la sănii întârziau să sosească. 

În sfârşit apare şi Mihai care ne mână pe toţi în sala de mese. Între timp a 
apărut şi Mărgica, făcându-şi simţită prezenţa cu un speech prin care ne dădea 
de înţeles că suntem destul mari încât să nu-i facem probleme şi că va face tot 
ce depinde de ea să ne simţim bine. Orice ai zice, la capitolul ăsta Mărgica era o 
doamnă! 

Eram lihniţi de foame aşa încât primele două feluri au dispărut din farfurii 
de parcă nici n-ar fi fost. Din păcate felul trei lipsea din meniu, ceea ce a fost o 
mare dezamăgire, cel puţin pentru mine. 

După masă a început tărăboiul cu cazarea. Cum mi-era perpendicular cu 
cine voi sta în cameră, am ieşit în curtea cabanei să contemplu priveliştea. 
Surprinzător, nu eram singur, Adriana ieşise înaintea mea. 

- Ce-ai zice de o plimbare? am ademenit-o eu. 
- De acord. Încotro mergem?  
- Hai spre baraj! 
- E departe?  
- Habar n-am, mergem încolo şi când ne plictisim ne întoarcem. 
Din dreptul cabanei se vedeau urme care duceau în aceeaşi direcţie, semn 

că mai erau şi alţi amatori de plimbare care se depărtaseră destul de mult, pentru 
că nu li se vedeau decât urmele lăsate în zăpadă. O linişte neverosimilă domnea 
în jurul nostru, doar scrâşnetul zăpezii strivite sub paşii noştri se auzea la 
intervale regulate. Adriana era sprintenă la mers şi de multe ori se abătea din 
drum căutând vreo potecă ce urca spre înălţimi. Deodată, dinspre versantul 
stâng s-au auzit câteva pietre ce se rostogoleau de pe stânci. O clipă a îngheţat 
sângele în noi, dar după ce ne-am revenit din prima sperietură am aruncat o 
privire spre direcţia de unde venea zgomotul. Nu mică ne-a fost mirarea, dar cu 
atât mai plăcută surpriza să vedem - ce-i drept bine camuflate - două capre 
negre ce se căţăraseră la vreo 50 de metri deasupra noastră ţopăind de colo-colo 
fără să le pese de hăul ce se căsca sub ele. 

Pesemne că şi Adriana se credea o căpriţă, pentru că fără a sta mult pe 
gânduri începu a se căţăra pe o stâncă. Nu părea o încercare dificilă, din câţiva 
paşi urcase vreo trei metri iar eu, neavând ceva mai bun de făcut, am urmat-o. 
Se pare însă că atât i-a fost. Deşi nu vedeam ce obstacol a întâlnit, mi-am dat 
seama că ar fi mai bine să ne întoarcem. Apăruse însă problemă: piciorul drept îi 
rămăsese înţepenit într-o fisură a stâncii, iar stângul era suspendat, neavând nici 
un loc de sprijin stabil. Toate încercările de a găsi o priză pentru piciorul stâng 
au eşuat. Am încercat s-o sprijin dar nu era suficient pentru a-şi putea elibera 
dreptul din fisura din stâncă ce a devenit o adevărată capcană. Pe măsură ce 
încerca să se elibereze din strânsoare, se adâncea mai tare. Tocmai când am 
simţit că intrăm în panică, se aude o voce dinspre drum: 

- Da’ ce faceţi voi acolo? 



- Hai repede că avem nevoie de ajutor! 
Fără a sta pe gânduri cei doi porumbei s-au apropiat de noi iar în urma lor 

au mai apărut alţi doi plimbăreţi. Primii doi erau dintr-a douăşpea, Mirela şi 
Andy, ceilalţi doi erau probabil dintr-a unşpea că îi ştiam numai din vedere, nu 
ştiam cum îi cheamă. Cu Mirela am făcut trei ani franceză şi engleză, cu Andy 
am făcut sport şi chimie. 

Adriana rezista eroic ţinându-se bine cu ambele mâini de stânca ce o ţinea 
captivă de vreo cinci minute dar nu ştiu cât mai putea rezista în poziţia aceea. 
Dacă îşi dădea drumul, riscul să-şi rupă piciorul prins în fisură era foarte mare. 
La îndemnul lui Andy m-am poziţionat cu umărul sub piciorul ei stâng. Pentru a 
nu aluneca pe zăpadă băieţii mi-au fixat bocancii, sprijinindu-i cu ai lor, dar 
degeaba: când Adriana a pus piciorul pe umărul meu am crezut că-mi rupe 
oasele afundându-mă simultan în zăpadă. Norocul meu că am oase zdravene! 
Având totuşi un sprijin sub piciorul stâng, Adriana a încercat să se elibereze din 
strânsoarea stâncii, dar fără succes. În schimb a reuşit să-mi facă o vânătaie 
zdravănă care mi-a amintit multă vreme de această întâmplare! Atunci îi veni 
cuiva o idee pe cât se simplă, pe atât de eficientă: fetele au descalţ-o pe Adriana 
de bocancul blocat şi în felul acesta a reuşit să-şi elibereze piciorul şi să coboare 
teafără de pe stâncă, lăsându-şi bocancul gaj în strânsoarea muntelui. Nu pentru 
mult timp însă: din prima încercare una din fete a reuşit să-l recupereze fără 
niciun efort, astfel că Adriana s-a putut încălţa. 

Operaţiunea de salvare fiind încheiată cu succes, le-am mulţumit 
salvatorilor pe care providenţa ni-i i-a scos în cale şi fără a mai pierde timpul, 
am luat-o iute spre cabană. Pe drum am făcut cunoştinţă şi cu ceilalţi doi, cei 
dintr-a unşpea: Mariana şi Gyuri. Se pare că ne-am depărtat destul de mult de 
cabană fiindcă deşi mergeam repejor, cabana se încăpăţâna să nu apară de după 
următoarea curbă, aşa cum speram cu toţii. 

În sfârşit, la numai cincizeci de metri în faţa noastră apare minunea de 
cabană. Între timp se cam întunecase, ferestrele luminate ale cabanei, fumurile 
ce se înălţau din hornuri, sugerând odăi calde, o făceau să îmi fie şi mai dragă! 

După ce ne-am scuturat bine de zăpadă am intrat în hol, care era la fel de 
pustiu ca la sosire, în urmă cu câteva ore. Doar trei bagaje aruncate în mijlocul 
holului îşi aşteptau stăpânii să le ducă la locul lor. N-a fost greu le să 
recunoaştem. Erau bagajele băieţilor, se pare că de cele ale fetelor s-au ocupat 
alţii. De-odată apare o tanti care ne zice: 

- Fetele îs cazate în camera trei şi băieţii la camera „B”. 
Ne-am înhămat la bagaje şi mânaţi de instinct ne-am luat după fete care 

urcau la etaj, dar aceeaşi tanti ne-a întors din drum: 
- Camera „B” e în clădirea din curte. Veniţi cu mine! 
Zicând acestea a deschis o uşă ce dădea în curte, făcându-ne semn spre o 

construcţie ce părea mai degrabă şopron decât clădire de locuit. 
- Uşa a doua e camera voastră, acolo unde se vede lumină! 



Am luat-o dezamăgiţi într-acolo. Nu numai că eram repartizaţi într-o anexă 
urâtă dar eram şi izolaţi de colegii noştri ce stăteau în cabana mare. Drept e că şi 
în „A” mai stăteau patru, la fel şi în „C”, dar eu unul tot nu mă puteam împăca 
cu gândul. Plimbare ne-a trebuit, plimbare am căpătat! Resemnat, am deschis 
uşa şi am intrat în camera pe care aveam s-o împărţim următoarea săptămână, 
ultima săptămână a ultimei vacanţe... 

Primul dintre cei cazaţi acolo era Stelică, dintr-a douăşpea „B”, pe care 
colegii îl alintau cu apelativul Iţic. Având avantajul de a fi primul, şi-a ales patul 
de lângă soba de teracotă. Eu m-am aruncat pe primul pat ce mi-a ieşit în cale, 
cel mai apropiat de uşă, Andy şi Gyuri au ocupat cele două paturi de la perete, 
iar în mijloc a mai rămas un pat gol, transformat ad-hoc în depozit pentru orice. 

Cât ne-am preumblat noi prin munţi, Iţic nu a stat degeaba: a tăiat lemne, 
le-a clădit frumos pe lângă sobă şi a aprins un foc de toată frumuseţea, numai 
bun să ne alunge frigul ce se instaurase în oasele noastre. În timp ce lumea îşi 
aranja lucrurile şi-şi punea hainele ude la uscat în jurul sobei, eu am dat o fugă 
până la bar, căci în timp ce stăteam în holul cabanei mi-a venit o idee grozavă. 
Auzisem că de la întâi ianuarie vodca se va scumpi dramatic, de la 10 lei cât 
costa la alimentară, la 50 de lei. Preţul afişat aici la bar era de numai 15 lei! Ori 
n-or fi fost anunţaţi, ori zvonul ce-l auzisem era doar un fâs însă eu eram hotărât 
să risc! În scurt timp m-am întors cu o achiziţie ce va face senzaţie printre 
colegii mei de cameră: o cutie cu şase sticle de Moskovskaya! Vodca aceea cu 
etichetă verde despre care auzisem că e mai bună decât Stolichnaya (cea cu 
etichetă roşie) şi Wyborowa (etichetă neagră). E drept că m-a costat jumătate 
din banii cu care venisem la munte, dar chiar a meritat: înainte de a merge la 
cină, am ciocnit câte un păhărel, nu pentru a ne face poftă de mâncare care era 
oricum prezentă, ci pentru a ne împrieteni mai repede! 

Sala de mese era plină când am ajuns noi. M-am bucurat că Micky mi-a 
ţinut un loc lângă el, aşa că aveam ocazia să mai stăm de vorbă.  

- Pe unde ai umblat după-masă? m-a întrebat el. Dacă erai aici ne puteam 
caza împreună, dar aşa profa i-a cazat numai pe cei prezenţi. Până la urmă în ce 
cameră ai ajuns? 

- În „B”, în clădirea din curte. Nu-mi prea place, dar asta e. Tu? 
Şi aşa am aflat că stă în cameră cu Adi, Dan şi Şles. Pe doi din camera „B”, 

Iţic şi Andy, îi ştia că doar erau colegi de clasă, iar Gyuri a prins un loc la masă 
chiar lângă noi aşa că l-a cunoscut şi pe al treilea. 

Ori a fost foamea mare, ori porţiile mici, ori ambele la un loc, cert este că 
am terminat de mâncat repede ce ni s-a pus pe masă. Se pare însă că vom mai 
primi ceva desert pentru că la bucătărie se vedea agitaţie. În aşteptarea 
desertului am povestit cum ne-am dus pe drum şi ce a păţit Adriana. Noroc cu 
Andy şi Gyuri care ne-au sărit în ajutor! 

În sfârşit soseşte şi desertul şi odată cu el o mare dezamăgire: desertul era 
de fapt o ceaşcă ce conţinea un lichid incolor, inodor şi dacă vreţi să ştiţi dacă 
era şi insipid va trebui să mai aşteptaţi puţin să se răcească fiindcă era tare 



fierbinte! Cum nu ne puteam da seama ce era lichidul din ceşti, ne-am dat cu 
presupusul fiecare: 

- O fi apa cu care s-a spălat pe jos, şi-a dat careva cu părerea. 
- Nu se poate - l-a contrazis cineva – în cazul ăsta era mai negru lichidul. 
- Aşa-i, ai dreptate. În plus ai tu impresia că aici s-a spălat pe jos? 
- Atunci ce-o fi? 
- O fi apa cu care s-au spălat vasele! 
- Pai ar trebui să plutească ceva resturi de mâncare dar uite că e limpede! 
- Poate că e apa cu care s-a spălat farfuria ta pe care ai lăsat-o lună, ce 

resturi ai vrea să plutească? 
Neajungând la consens am profitat de prezenţa uneia din fetele ce ne-au 

servit cina şi am întrebat-o cu tupeu: 
- Nu te supăra, ce e chestia asta din ceşti? 
- Ceai rusesc cu sare de lămâie! veni prompt răspunsul. 
- Băăăăăă, cum de nu ne-am gândit la asta?! Numai la ceai rusesc nu ne-am 

gândit, vai de capul nostru! 
Misterul fiind astfel dezlegat, am început să sorbim din ceşti înainte de a se 

răci de tot. Acum pot să vă dau şi ultimul rezultat al analizelor: insipid nu era, 
pentru că avea gust de... da’ mai bine nu vă zic, poate tocmai aţi mâncat. 

Mai trebuia lămurit totuşi un amănunt important: 
- Oare or fi băgat bromură în ceai? 
- Bromură? Ce-i aia? 
- Păi acolo unde-i tineret aşa amestecat, fete şi băieţi, se băga bromură ca 

să nu ţi se scoale. 
- Eu nu beau ceaiul! a sărit Andy ca ars. Dacă vrei îţi dau şi porţia mea, s-a 

oferit el cu generozitate. 
- Mulţam, nu-mi trebuie, l-am refuzat eu. Dă-i lui I ţic că el n-a auzit, poate 

îl vrea el. 
Văzând că toată lumea şi-a băut ceaiul, în cele din urmă i-a trecut 

generozitatea şi a băut jumătate de cană, că prima jumătate a trecut în pântecele 
lui Iţic. Am mai fi stat noi la discotecă dar am fost poftiţi să ne ducem în 
camerele noastre că femeia de servici trebuia să spele pe jos. Aşa am aflat că 
mâine vom avea ciorbă la masă, sau cel puţin nu vom putea elimina dintre 
presupunerile noastre apa cu care s-a spălat pe jos. Înainte de a pleca mi-a venit 
o idee colosală, după părerea mea: 

- Mâine am să vă arăt eu cum se serveşte ceaiul rusesc! Vă invit pe toţi la 
un five o’clock!  

- Da’ nu-i prea târziu la ora cinci? a întrebat îngrijorată Nuţi, o gagică 
dintr-a douăşpea „B”, cea care stătuse la cină lângă Micky. 

- Cam e, hai să zicem că five o’clock-ul începe la ora patru. Ok? 
Acestea fiind zise, ne-am risipit pe la camerele noastre. Cum necum, ne-am 

culcat şi am adormit cât ai zice... ceai! 



Omul de zăpadă 
Când m-am trezit a doua zi, ceilalţi dormeau încă. Cel puţin asta a fost 

convingerea mea, însă curând l-am auzit pe Andy răsucindu-se în pat. 
- Te-ai trezit? l-am întrebat eu în şoaptă, să nu-i deranjez pe ceilalţi. 
- Păi! Ţie nu ţi-e foame? 
- Cum naiba să nu-mi fie? Dar îmi e şi tare lene! Aş mai lenevi puţin. 
- Ai văzut că n-or pus bromură în ceai? a constatat Andy fericit. 
- De unde ştii?  
- Eh de unde! M-am uitat sub plapumă! 
- Păi tu nici n-ai băut tot ceaiul. Dar ai dreptate, n-or pus bromură, îţi 

garantez!  
- De ce vorbiţi în şoaptă? se bagă şi I ţic în discuţie. Nici eu nu dorm! 
- Bă, ţi s-o sculat? a întrebat Andy. 
- Ce să se scoale? a întrebat Iţic nedumerit. 
Chiar atunci se deschide uşa şi după ce s-a scuturat bine de zăpadă, iaca 

intră şi Gyuri. 
- Tu de unde vii la ora asta? 
- Mă, am fost să mă cac. Dar dacă nu vă vine mai bine să nu mergeţi la 

budă că-i groaznic. 
- Ce-i groaznic? 
- Buda. Nici un picior nu poţi să pui în budă că e plină de căcat. E aşa un 

strat gros vreo doi centimetri de căcat semiîngheţat. Mi s-a făcut greaţă de mi-a 
trecut şi căcarea şi pofta de mâncare! 

- Ce bine de tine! Noi murim de foame!  
- Păi atunci ce mai stăm? Hai să mergem, poate prindem ceva supliment! 
Din doi timpi şi trei mişcări ne-am îmbrăcat şi ne-am dus la spălător. O fi 

vara spălător, da’ în luna lui Gerar apa era îngheţată bocnă. Aşa că am amânat 
spălatul până după micul dejun. 

Cum îl recomandă şi numele, micul dejun a fost într-adevăr foarte mic. 
Bineînţeles că nu a lipsit ceaiul rusesc cu sare de lămâie pe care l-am turnat 
peste câteva felii de pâine, un cubuleţ de unt, salam italian (ăsta chiar că era 
bun) ceva brânză şi o farfurioară cu gem, totul dispărând repede în burţile 
noastre. Deşi era clar că asta-i tot, nu ne-am grăbit să ieşim decât după ce am 
văzut că şi Soarele s-a ivit de după culmile munţilor ce ne înconjurau. 

Pe la zece toţi băieţii ne-am înşirat pe malul apei să ne spălam. Era destul 
de  călduţ dar mai important era că fetele erau prin preajmă şi ne priveau 
admirativ bicepşii pe care-i frecam de zor cu apă rece pentru a îndepărta 
clăbucii de săpun. Dacă mi-ar fi zis cineva că mă voi spăla vreodată iarna cu apa 
rece din râu aş fi zis că-i nebun. Da’ uite că am făcut-o şi n-am murit. 
Dimpotrivă, după aceea parcă m-am încălzit mai tare. Drept este că nu era deloc 



frig, dimpotrivă era o zi neverosimil de călduroarsă pentru începutul lui 
ianuarie, în creierul munţilor. 

Am scos cele două sănii, la care s-a adăugat încă o sanie mare, din parte 
casei. Câţiva au venit cu schiurile şi s-au apucat să bată pârtia în spatele 
cabanei. Ăştia cu săniile am făcut şi noi un derdeluş şi aşteptam câte un sfert de 
oră să ne vină rândul la vreo sanie.  

De plictiseală cineva a făcut un om de zăpadă. Apoi încă unul, şi încă 
unul... că doar zăpadă era destulă. Păcat că n-aveam ornamente: câte doi 
cărbuni, un morcov, o oală şi o mătură uzată pentru fiecare omuleţ. Dar cine 
caută găseşte şi dacă nu găseşte improvizează: ultimul omuleţ, cel mai pricăjit a 
avut şansa să fie cel mai împodobit: pentru ochi, nas şi urechi am folosit conuri 
de brad; două beţe înfipte în zăpadă, îndreptate spre cer, în loc de braţe, o cetină 
de brad înlocuia clasica oală-pălărie cu o năframă verde. Pentru a nu mai fi nicio 
îndoială că omul de zăpadă este de sex femeiesc, cineva s-a apucat să-i 
modeleze nişte sâni voluptoşi.  

- Ce faci mă? Las-o fără ţâţe, nu vezi că seamănă cu Cucuveaua! 
- Chiar, bă! Parc-ar fi ea! 
Mi-aş fi adus cu plăcere contribuţia la ruperea ţâţelor, dar tocmai mi-a 

venit rândul la sanie. Până am urcat înapoi, omul de zăpadă s-a bucurat de 
preţuirea călduroasă a unui lichid auriu, oferit cu generozitate de câţiva băieţi. 
Am găsit şi eu un loc rămas netratat, aducându-mi contribuţia la topirea 
prematură a omuleţului de zăpadă. 

- Chiar v-a lăsat pe toţi băieţii corigenţi? întrebă Andy în timp ce scutura 
ultimii stropi. 

- Pe toţi ne-o lăsat. 
- Cum naiba? 
Atât mi-a trebuit. Pe nerăsuflate i-am povestit cum ne-a umplut pe toţi 

băieţii cu trei şi patru, cum nu ne-a adus un extemporal la care am fi luat toţi 
zece şi cum ne-a mai dat un extemporal cică să ne corectăm notele şi noi toţi am 
predat foile goale.  

- Ştii cum face ea. Scoate o gagică la tablă, îi dă un caiet şi îi zice: copiază 
pe tablă de aici până aici. În timp ce aia scrie pe tablă, ăştia din clasă ne 
plictisim. Io îi zic un banc lu’ Sucă, ăsta râde. Asta îl întreabă: „Gheorghe, ce 
am spus mai înainte? Stai jos, trei! Florea, tu ştii? Stai jos, trei!”.  

În timp ce gagica scria pe tablă aproape toţi băieţii luam câte un trei, la 
gagică însă îi dădea zece, că na, e gagică! 

- Şi la extemporal ce v-a dat de n-aţi scris nimic? 
- Păi n-am vrut noi. Aşa ne-am înţeles: să dăm foile goale. 
- Ce bine că nu facem nimic cu ea, s-a bucurat Andy! 
În clipa aceea a venit o fată care ne-a strigat: 
- La ora unu fix se serveşte prânzul. Haideţi la masă! 
Era şi timpul! Foamete mare se anunţă la Gura Zlata! 
 



Five o’clock la ora patru 
După ce am prânzit m-am dus imediat în cameră să văd ce face apa de ceai 

pe care o pusesem la fiert pe teracotă înainte de pleca la masă. Nu fierbea încă, 
aşa că am pus ceainicul la loc şi am mai pus şi câteva lemne pe foc. 

Rând pe rând au sosit invitaţii, ba chiar şi câţiva oaspeţi nepoftiţi ne-au 
onorat cu prezenţa. Vreo cincisprezece colegi ne-am strâns în cămăruţa noastră, 
adică aproape jumătate din cei ce veniseră în excursie. Cu toţii s-au arătat 
încântaţi de comoara ce o aveam ascunsă în comoda patului: baxul de vodcă 
cumpărat în ajun. Cu toate astea, cei mai mulţi m-au refuzat, aşteptând pesemne 
ora patru, oră la care se serveşte ceaiul de la ora cinci! 

Până la soroc ne-am pus să jucăm cărţi. Să nu zică cineva că nouă nu ne 
place cartea. Cum să nu ne placă, ne plăcea mai ales când se întâlneau aşii în 
aceeaşi mână sau vreo familie regală însoţită de valet... Jucam la mai multe 
mese (a se înţelege la mai multe... paturi) iar când ne plictiseam mai schimbam 
locul, partenerul, jocul, patul...  

Timpul s-a strecurat iute pe lângă noi iar eu am uitat de apa de ceai. Doar 
când l-am văzut pe Iţic că părăseşte nervos camera, supărat că a pierdut a nu se 
ştie câta oară la cărţi, mi-am amintit de ceainic. Din păcate  nici după trei ore 
apa nu fierbea şi în acel moment am realizat că nu vom bea ceai rusesc cu sare 
de lămâie decât dacă o mai fi şi la cină în meniu... Aşa că, cu părere de rău am 
aruncat apa care de atâta amar de vreme nu a depăşit stagiul de „lălâie”.  

Mi-am amintit însă că alcoolul fierbe mai repede şi prin urmare am turnat 
în ceainic o ceaşcă de vodcă, am mai adăugat două linguri de zahăr şi câteva 
boabe de piper şi am pus amestecul la loc de cinste, înapoi  pe teracotă. 

După vreo jumătate de oră uşa se deschide cu zgomot iar din spatele ei 
apare o stivă imensă de lemne umblătoare. Cu greu ne-am dat seama că cel ce le 
căra în braţe era Iţic, care se pare că şi-a revărsat supărarea asupra lemnelor din 
magazie, pe care le-a tăiat cu talent ca să avem ce pune noi pe foc. Supărarea 
însă nu-i trecuse întru-totul pentru că ne-a zis pe un ton nu tocmai prietenos:  

- Mergeţi şi mai căraţi şi voi lemne, că am tăiat destule! 
După ce am umplut cu lemne soba precum şi tot spaţiul disponibil de lângă 

sobă, am aflat cu surprindere (şi bucurie în acelaşi timp) că se făcuse ora cinei. 
Fără a mai pierde timpul ne-am repezit la sala de mese luând cu noi toată voia 
bună din cămăruţa noastră, căreia i s-a mai adăugat o bucurie la fel de mare: 
ningea! 

Conform aşteptărilor, cina nu ne-a răpit prea mult timp. Am revenit cu toţii 
în Camera „B”, alăturându-ni-se şi Mircea Gomboş zis Ţombi cu o sticlă de apă 
minerală cumpărată de la barul cabanei.  

- Sunt sensibil la stomac, a explicat el. Când schimb apa am probleme cu 
stomacul, de aceea prefer să beau apă minerală.  



Într-adevăr, câteva zile nu l-am văzut despărţindu-se de sticla lui cu apă 
minerală... 

După cină am continuat mutatul cărţilor dintr-o mână în alta până târziu în 
noapte. Rând pe rând goştii au plecat pe la camerele lor. Doar Mirela şi Mariana 
se pare că n-aveau de gând să plece, culcuşindu-se în patul lui Andy şi al lui 
Gyuri. Nici Micky n-a mai plecat, instalându-se în patul ce rămăsese neocupat, 
iar Nuţi a constatat că uşa camerei ei era încuiată şi nu a vrut să-şi deranjeze 
colegele, aşa că a revenit la noi, cuibărindu-se lângă Micky. 

Cel ce a rămas ultimul în picioare a stins lumina şi camera s-a cufundat în 
beznă. Doar lumina focului din teracotă se strecura prin crăpăturile sobei şi pe 
lângă uşiţă, jucând zglobiu pe pereţi. Un casetofon acoperea zgomotele de prin 
paturi cu o muzică diafană, cu acorduri surprinzătoare, care-mi doream să nu se 
mai termine niciodată. Tare aş fi vrut să ştiu cine cântă dar acum nu era 
momentul să întreb. Purtat pe valurile unor  sunete uneori neverosimile, alteori 
pline de mister, am adormit fericit visând că stau la masă cu prietenii sorbind 
dintr-o ceaşcă de ceai...  

Stop! Am uitat de vodca fiartă! Am aprins becul spre stupoarea şi 
nemulţumirea celor prezenţi şi am turnat lichidul din ceainic într-un pahar, iar 
după ce am fost refuzat nepoliticos de toată lumea, am băut o înghiţitură. Vax! 
Ce porcărie am făcut! Tot alcoolul s-a evaporat, a rămas doar apa îndulcită în 
care pluteau boabele de piper! S-o bea cine-o vrea, eu mă întorc în patul meu 
călduţ, lăsându-mă purtat din nou pe valuri de aceea muzică mirifică. 

E timpul să mergeţi şi voi la culcare! Noapte bună! 
Vila B 

Sâmbăta se anunţa o zi deosebit de frumoasă.  În timp ce Gyuri ne anunţa 
cotele actuale din budă, am văzut prin uşa larg deschisă că întreaga curte era 
scăldată în lumina agresivă a Soarelui, ce se reflecta cu dărnicie în zăpada 
proaspăt căzută. În timpul micului dejun cineva a propus să facem un traseu ce 
începea de pe malul opus al râului, până nici mai mult nici mai puţin la Lacul 
Zănoaga. Ce bine suna! Auzisem desigur de Lacul Zănoaga şi eram fericit că azi 
voi ajunge acolo să-l văd cu ochii mei. 

Ne-am echipat bine (sau cel puţin aşa am crezut la vremea aceea), am luat 
ceva provizii de ronţăit şi am purces la drum. Peste vreun sfert de oră eram tot 
în dreptul cabanei dar pe malul drept al râului. În aşteptarea întârziaţilor am 
încercat să descifrăm ce scria pe un indicator, care evident îndruma turiştii spre 
Lacul Zănoaga. Cu greu am desluşit că drumul avea să dureze nici mai mult nici 
mai puţin cinci ore. Da’ ce mi-s cinci ore la optsprezece ani? Înseamnă că dacă 
facem cinci ore la dus, la întoarcere vom face cu siguranţă mai puţin, aşa că 
dacă mai zăbovim câta pe acolo pe la ora opt am putea fi înapoi, tocmai bine să 
prindem ultimele resturi ale cinei... Dar ce ne facem că pe aici se întunecă de la 



ora patru, iar la cinci e beznă în toată regula? Nu-i nicio problemă, ne-au 
asigurat cei ce păreau să ştie mai multe despre traseele montane. 

- Bă, cinci ore e timpul pentru boşorogii care umblă cu rucsaci în spinare. 
Vă zic eu, dacă ne grăbim puţin nu facem mai mult de  trei ore până acolo, aşa 
că pe la ora cinci putem fi acasă. 

Exact asta doream să auzim şi pentru că între timp ne-am întregit trupa am 
luat-o cu încredere în direcţia arătată de indicator. Eram în primul grup din care 
făcea parte şi Adriana. După vreo zece minute am trecut pe lângă o poartă 
impunătoare, intrarea în Rezervaţia Ştiinţifică Retezat. Evident că poarta era 
încuiată, da poteca se strecura prin pădure, pe lângă gardul ce delimita 
Rezervaţia. Pentru că drumul începea să urce uşor şi fiindcă ultimii au reuşit să 
rămână deja vreo o sută de metri în urmă, ne-am oprit să-i aşteptăm. Peste 
câteva minute eram din nou împreună, dar ultimii veniţi au vrut să se 
odihnească şi ei, aşa cum făcuserăm şi noi în timp ce-i aşteptam. La urma 
urmelor, de vreo zece zile, ziua începuse să se lungească, adăugând în zilnic 
câteva minute, aşa că de ce atâta grabă, nu? 

Înainte de a purcede iar la drum, suntem ajunşi din urmă de doi vânători. 
Cel puţin asta îi recomanda echipamentul: îmbrăcămintea verde şi puştile 
moştenite pesemne de la străbunicii lor ce au luptat în rezbelul de la ’77. 

Stând la taclale cu ei am aflat că drumul urcă peste 1000 de metri prin 
pădure, iar acolo sus zăpada are peste un metru şi că nu-i făcută nicio potecă iar 
semnele nu se văd, fiind acoperite de zăpadă. Dar nici zăpada, nici ceaţa şi nici 
întunericul nu ne puteau abate din drumul nostru. Mereu se găsea câte unul care 
să găsească un contraargument, aşa că tocmai ne pregăteam s-o luăm din loc 
când unul mai curios n-are ce face şi îi întrebă pe vânători: 

- Da’ de ce umblaţi cu puşca? Sunt animale pe aici? 
- Sigur că sunt, am văzut din prima zi capre negre şi-a amintit Adriana. 
- Păi da, îs capre, îs cerbi, îs marmote, îs şi urşi, lupi, râşi. Prin pădure sigur 

o să vedeţi fel de urme... Da’ uite şi acolo, vedeţi? zise unul dintre vânători, 
arătându-ne cu puşcociul nişte urme adânci pe care probabil nu le-am fi băgat de 
seamă.  

- Ăsta-i cerb, ne explică vânătorul. Mai încolo, prin pădure o să vedeţi şi 
urme de lupi, ne-a asigurat el. 

- Da’ cum ştim care-i urmă de lup şi care e de râs? a întrebat cineva care  
n–a avut ceva mai bun de făcut. 

- Păi urme de râs n-o să prea vedeţi, ne-a liniştit unul dintre vânători. Râsul 
stă ascuns în copac şi cum trece ultimul turist dedesubt, haţ! Îi sare-n cârcă şi-l 
muşcă de gât. Mori pe loc, nici dracu’ nu te mai scapă! 

Se făcuse linişte deplină. Nicio replică încurajatoare nu s-a mai auzit 
dinspre, până mai deunăzi, vitejii mei colegi. Era clar că nimeni n-ar fi vrut să 
rămână ultimul şi să devină prânzul vreunui râs hămesit de foame... 

Unii şi-au privit ceasul şi au constat că într-adevăr era destul de târziu, n-
avem când să facem atâta drum, estimările iniţiale fiind mult prea optimiste. 



Data viitoare va trebui să plecăm mai devreme şi să fim mereu cu ochii în sus 
spre a vedea din timp râsul ucigaş ce ne pândeşte din înaltul copacilor. 

Vânătorii şi-au continuat drumul iar noi am mai zăbovit o vreme prin 
poieniţa însorită, caftindu-ne cu zăpadă, până ce cu hainele ude, am luat-o spre 
cabană, fiind mereu cu ochii în patru, pentru cazul în care Doamne fere’ brrrr, 
nici nu vreau să mă gândesc...! 

Mergeam alături de Adriana ca măcar unul din noi să scape în caz de atac 
aerian. Sincer, mizam că râsul o va prefera pe ea, după cum cu siguranţă şi 
Adriana spera că mă voi oferi voluntar temutei feline, dar se înşela amarnic. 
Însă, aşa cum v-aţi şi aşteptat desigur, am ajuns înapoi la cabană fără a ne 
bucura de atenţia niciunei sălbăticiuni. 

- Ce program ai azi, Oliver? mă întrebă ea în timp ce intram în cabană. Am 
eu o idee, dar vreau s-o discutăm mai întâi. 

Nu aveam nimic de făcut, aşa că am stabilit să ne întâlnim chiar acolo, în 
holul din faţa recepţiei după ce ne schimbăm.  

- Acum e aproape unşpe. La jumate e bine? 
- Da, dar dacă întârzii puţin te rog să mă aştepţi, am încheiat eu prevăzător. 
- Bine, deci ne vedem la jumate! 
Schimbatul hainelor mi-a luat doar câteva minute. Am evitat să ma alătur 

celor ce au început să joace „mimă” ca nu cumva să uit de întâlnirea din faţa 
recepţiei, aşa că atunci când acele ceasornicului erau unul în prelungirea 
celuilalt eram deja prezent la datorie.  

În hol erau două fotolii iar între ele o măsuţă, numai bune pentru o întâlnire 
în doi, chiar şi dimineaţa la unsprezece şi jumătate. 

Deabia m-am aşezat confortabil într-unul dintre fotolii, că de undeva s-a 
auzit o voce piţigăiată de copil: 

- Tu în ce cameră stai? 
Nu vedeam pe nimeni, dar era uşor de ghicit cui aparţinea vocea, pentru că 

de două zile am auzit întrebarea asta de sute de mii de ori. Şi tot de atâtea ori, 
aceeaşi voce, de parcă interesa pe cineva, continua: „eu stau în camera patru!” 

- Eu stau în camera patru! (ce v-am zis?). Şi odată cu aceste ultime cuvinte, 
de după o măsuţă şi-a făcut apariţia Dragoş, băieţelul Mărgicăi. 

Fiindcă n-am binevoit să răspund în termen legal la întrebare, Dragoş s-a 
simţit dator să o repete: 

- Tu în ce cameră stai? 
- În camera „B”, i-am răspuns eu în speranţa că odată satisfăcută 

curiozitatea îşi va găsi altă distracţie. 
- În camera beeee? mă îngână el. Eu stau în camera patru! Apoi continuă 

tărăgănat: 
- Unuuu, dooooi, treeei, patruuuu, ciiiinci, şaseeee, şapteeeee, oooooopt, 

nouăăăăă, zece! Camera be nici nu există! 
- Cum să nu existe? m-am revoltat eu sincer. Ba există! 
- Ba nu există! 



- Ba da! 
- Ba nu! 
- Ba da! 
- Ba nu! 
- Ba da! 
- Ba nu! 
- Ba da! 
- Să mi-o arăţi, se arătă deodată Dragoş mai conciliant. 
- Bineeee, am să ţi-o arăt! 
- Unde e? 
- În curte! 
- În curteeee? Arată-mi-o! 
N-aveam chef să mă scol din fotoliu. Tot speram să apară Adriana, să mă 

scape din ghearele micului terorist. „Adriana, haide odată, ce tot faci acolo?! Ai 
zis că vii la jumate şi uite, a trecut o veşnicie şi tu n-ai mai apărut! Hai, scapă-
mă odată de teroristul ăsta”. Dar Adriana nu apărea, oricât o  invocam prin 
mijloace telepatice. Nu venea şi gata. 

Între timp Dragoş s-a agăţat cu mânuţele de mine începând să tragă, doar-
doar m-oi ridica în fotoliu. Văzându-l atât de hotărât, m-am ridicat, m-am 
îndreptat spre uşa ce dădea în curte şi i-am arătat pe partea opusă clădirea unde 
se găsea camera „B”. 

- Uite-o acolo, a doua uşă, o vezi? 
- Aia e camera beeee? se miră Dragoş. Aia e o casă, e casa be! 
- Aşa e Dragoş m-am arătat înţelegător, e casa „B”, dacă zici tu. Mai mult, 

e vila „B”. 
- Vila beee? Ce, tu stai în vila beee? 
- Îhî! Îţi place? 
N-a mai apucat să-mi răspundă. De undeva de la etaj s-a auzit vocea 

inconfundabilă a Mărgicăi: 
- Dragoş! Vino Dragoş la mama! Ne spălăm pe mâini şi mergem la masă! 
În sfârşit, am scăpat! Acum era rândul Mărgicăi să se descurce cu fiu-su, 

care n-a iertat-o: 
- Mami, ce e aia vilă? E o casă sau ce? 
În timp ce Dragoş urca treptele, Adriana le cobora.  
- Credeam că nu mai vii, am întâmpinat-o eu. Ce voiai să-mi zici? 
- Uite, voiam să-ţi propun ca după ce mâncăm să urcăm iar pe acolo unde 

m-am înţepenit în stâncă. Ce zici, vii? 
„Dragoooş! Poţi să mă întrebi orice, nu mă supăr! Ajutoooor! Nu mă lăsa 

Dragoş, te rog, nu mă lăsa singur! Ajutoooooor!” 
Am evitat un răspuns clar, dar am profitat de ocazie şi i-am propus să vină 

şi ea în camera noastră atât de populată. Se pare că nu asta îşi dorea fiindcă a 
evitat un răspuns ferm. Aşa că a rămas să mai vorbim după prânz. 



Încet-încet lumea şi-a luat locurile la mese, aşteptând flămânzi (ca de 
obicei) servirea mesei. De undeva din apropiere se aude un glas piţigăiat de 
copil:  

- Tu în ce cameră stai? 
- În camera „B”, răspunse Micky cu bunăvoinţă. 
- Camera beee? se miră Dragoş. Poate vrei să spui în vila be! 
- Da, în vila „B”, e Micky de acord. Chiar sună foarte bine vila „B”. 
Cum toţi cei din Vila „B” stăteam împreună la masă, în câteva minute 

Dragoş a aflat care sunt toţi locuitorii camerei cu cea mai mare densitate pe 
metrul pătrat, arătându-se tare fericit! Noroc că Mărgica avea treabă cu nevasta 
cabanierului care nu ştiu ce încerca să-i explice. Dar eram sigur că va afla de la 
micuţul terorist cât de mulţi ne înghesuim în biata cămăruţă! 

După ce am prânzit, Adriana a reluat propunerea de a ieşi la o plimbare. 
Zăpada ce se aşternuse după ultima ninsoare era însă mult mai mare decât în 
ziua în care am sosit. Ăsta a şi fost argumentul pe care m-am bazat când i-am 
zis că nu e cazul să încercăm ceea ce n-am reuşit în condiţii mult mai bune. Se 
pare că am fost convingător fiindcă în după-amiaza aceea a venit şi ea să 
petreacă cu noi. 

Am lăsat cărţile deoparte şi am continuat jocul de „mimă” început de 
câţiva dimineaţa, după cafteala cu zăpadă. 

„Mima” este un joc captivant care ne-a prins pe toţi în mrejele sale. Pe 
măsură ce jucam am introdus fel de fel de reguli, apoi ne-am împărţit în două 
echipe: cei dinspre sobă şi restul lumii, printre resturi aflându-mă şi eu. Una din 
echipe alegea un cuvânt în mare taină, pe care îl şoptea la urechea unui adversar 
care trebuia sa mimeze echipei sale cuvântul respectiv, fără a scoate niciun 
sunet. În timp ce unul mima, echipa adversă avea dreptul să bruieze, adică să-şi 
inducă adversarii în eroare făcând aluzii despre cât de bine sau cât de prost 
mimează respectivul sau cât de fraieri îs ghicitori. 

Orişicât ne-am bruiat unii pe ceilalţi, de fiecare dată cuvântul era ghicit în 
cele din urmă, aşa că scorul a rămas 0-0.  

- V-aţi gândit la un cuvânt? au întrebat „sobarii”. 
- Da. Cine mimează de la voi? 
Se scoală Andy, care mimase deja printre primii. 
- Tu ai mai mimat odată, să vină unul care n-a mai mimat. 
După obişnuita ciondăneală stabilim indubitabil că singurul care nu 

mimase încă era Iţic. 
- Eu nu mimez, zice Iţic. Nu ştiu să mimez. 
- Nu mimezi, nu-i bai, e 1-0 pentru noi! 
- Hai bă Iţic, mimează, ce-i aşa de greu, sar ai lui să-l convingă. Toată 

lumea a mimat, hai treci să-ţi zică cuvântul. 
În cele din urmă Iţic a cedat. A venit spre noi să afle cuvântul ce-l avea de 

mimat.  



- Hai că-i uşor, imediat îl mimezi, l-am încurajat noi, cu scopul de a nu 
auzi adversarii ce i se şoptea lui Iţic la ureche. 

După ce a aflat cuvântul, Iţic a rămas preţ de câteva zeci de secunde 
nemişcat.  

- Atenţie! Iţic mimează deja, am început noi bruiajul. 
- Mimezi? l-au întrebat ai săi. 
- Nu, răspunse Iţic cu sinceritate. 
- N-ai voie să vorbeşti, am sărit noi ca arşi! Gata, 1-0 pentru noi. 
Până la urmă am trecut cu vederea, nu de alta, dar voiam să-l vedem pe Iţic 

mimând...  
- Ai înţeles cuvântul?  
Iţic dă din cap afirmativ.  
- Dar ştii ce înseamnă?  
După o scurtă şovăire, răspunde negativ. Suntem de acord să-i explicăm ce 

înseamnă. În timp ce Nuţi îl lămureşte pe Iţic, ne-am dat seama că într-adevăr 
nu ştiuse ce înseamnă, fiindcă abia acum tenul său măsliniu a devenit dintr-
odată purpuriu, roşind până în vârful urechilor. 

- Eu nu mimez asta, decretă Iţic.  
- Era vorba că jucăm fără cuvinte porcoase, au încercat ai săi să-i ia 

apărarea. 
- Nu-i porcos, e din DEX, am ripostat noi. 
- Atunci trebuie să mimezi, au sărit şi ai săi cu gura. Vrei să câştige ăştia? 
- Eu nu mimez nimic, nu vreau să mai joc prostia asta, n-aveţi decât să 

pierdeţi, treaba voastră, lăsaţi-mă-n pace! 
Oricât a încercat toată lumea să-l convingă să mimeze, Iţic nu şi nu. Şi ca 

să scape de noi, şi-a îmbrăcat puloverul şi a plecat trântind uşa cu furie. 
- E 1-0 pentru noi! am strigat noi bucuroşi. 
Adversarii însă nu se lasă. Vor să mimeze altcineva în locul lui Iţic. 

Hmmm, ar fi păcat să risipim cuvântul propus fără ca cineva să-l mimeze. Am 
acceptat, aşa că Andy şi-a plecat urechea spre Nuţi care i-a şoptit cuvântul ce a 
provocat supărarea lui Iţic. 

Fără a sta prea mult pe gânduri, Andy a apropiat vârful arătătorului de 
vârful degetului mare de la mâna stângă, apoi, a încercat să treacă prin cercul 
astfel format degetul mijlociu al mâinii drepte, moment în care adversarii au şi 
început să-şi dea cu părerea: 

- Ce faci, fuţi? 
Andy a dat din cap afirmativ. Dar degetul întâmpină o rezistenţă invizibilă 

şi nu poate trece prin gaură... 
- E virgină? se aude altă întrebare. 
Acelaşi gest afirmativ. În clipa aceea degetul mijlociu a răzbit, iar Andy a 

afişat o mină foarte satisfăcută, insistând în acelaşi timp asupra găurii ce s-a 
lăsat penetrată. 

- Himen? a mai încercat careva. 



- Ăsta e! 
- Bravo, mă! Aţi avut noroc cu Andy care se pricepe la de astea! Ce a fost 

greu de mimat?  
A mai urmat Mirela din echipa noastră care s-a descurcat la fel de bine. 

Aşa că scorul a rămas acelaşi ca şi în urmă cu câteva ore: 0-0. 
Între timp se făcuse ora la care se serveşte cina. În timp ce ne pregăteam să 

ne ducem în sala de mese, uşa se deschide cu zgomot iar din spatele ei apare o 
stivă imensă de lemne umblătoare. De data asta l-am recunoscut imediat pe Iţic, 
care ne-a lăsat şi nouă câteva braţe de lemne de cărat, ca şi în seara precedentă. 

În timp ce căram lemnele, cineva a remarcat: 
- Băiat bun Iţic ăsta. Când se supără, sparge lemnele şi în locul nostru.  
Din aceea zi, Iţic n-a mai avut parte de după-amiezi liniştite... 
Cina a fost parcă şi mai săracă decât de obicei. Sau poate mi s-a părut mie, 

pentru că nu-mi plac tăiţeii cu griş şi nici după compotul de prune nu mă prea 
dau în vânt. Dar vorba aceea: foamea este cel mai bun bucătar, aşa că am 
înfulecat tăiţeii şi compotul cu o poftă nebună de parcă n-aş fi mâncat de când 
mi-s. 

După cină am continuat cu mima schimbând însă echipele. În timp ce 
lumea mima de zor, eu m-am dus la râu să mă spăl aducându-mi şi un rând de 
ţoale curate cu mine. Mai erau şi alţii pe acolo, da’ numai băieţi aşa că lipsea 
motivaţia de a ne dezbrăca pentru a ne etala bicepşii. Unii îndrăzneţi s-au 
dezbrăcat însă de tot, spălându-şi părţile intime cu apa rece ca gheaţa care 
numai printr-o minune mai era curgătoare. 

M-am gândit că dacă alţii pot, pot şi eu. Totuşi, am luat-o mai uşurel, 
începând prin a mă spăla pe dinţi, urmând să fac cunoştinţă cu apa în porţii mici, 
mici de sus în jos.  

Era o noapte neagră, fără lună, fără stele, iar luminile cabanei nu ajungeau 
până la noi. Zgomotul apei ce curgea iute la vale acoperea paşii şi vorbele 
noastre. Şi cu toate acestea, la un moment dat, pe malul opus s-a auzit un răget 
sau răcnet, oricum un sunet îngrozitor de sinistru însoţit de nişte pleoscăituri 
prin apă. În clipa următoare toţi vitejii am abandonat scăldatul nocturn, 
repezindu-ne spre cea mai apropiată intrare în cabană. Rând pe rând cădeau 
recordurile naţionale, europene şi mondiale la alergări pe distanţe scurte, care au 
rămas însă neomologate pentru că noi fugeam ca nişte fricoşi, nu alergam ca 
sportivii. Eu m-am trezit fugind cu textilele într-o mână şi periuţa şi pasta de 
dinţi în cealaltă mână iar căpăcelul de la pasta de dinţi l-am ţinut în gură să nu-l 
pierd. 

Am ajuns teferi între zidurile cabanei, pe care o simţeam în aceste clipe ca 
pe o adevărată fortăreaţă. Ne întrebam ce s-a auzit, ce ne-a speriat în halul ăsta, 
tocmai pe noi, cei mai viteji dintre urmaşii dacilor, fără a găsi niciun răspuns. 
Cu toţii am auzit ceva, nu se ştie prea bine ce, dar nimeni n-a văzut nimic. 
Bineînţeles că poveştile vânătorilor despre râşi ne-au dus cu gândul la temutul 
carnivor, dar totul se rezuma la presupuneri. Orice ar fi fost, era clar că s-a 



terminat cu baia în această seară şi probabil că nici serile viitoare niciunul dintre 
noi nu va mai risca să se depărteze de cabană. 

În câteva minute, cu toţii au dispărut pe la camerele lor. Se pare că eram 
singurul locatar al Vilei B care s-a aflat pe malul râului, fiindcă am rămas singur 
în holul cabanei. Dinspre Vila B răzbeau râsete şi voie bună, iar eu rămăsesem 
izolat aici, despărţit de toate acestea de cei douăzeci de metri ce trebuiau 
parcurşi prin bezna din curte. Am deschis uşa, hotărât să îmi valorific viteza şi 
agilitatea, să înşel vigilenţa fiarelor ce mă pândesc de pe acoperişul cabanei, 
lăsându-le cu buzele umflate, să se sfâşie de ciudă între ele. 

Chiar în clipa aceea s-a petrecut ceva neaşteptat. Uşa Vilei B s-a deschis şi 
Mariana a ieşit, îndreptându-se agale, fără nicio teamă, spre mine. Mi-a îngheţat 
sângele în vine, căci era clar ca bezna nopţii că Mariana n-avea să mai ajungă de 
partea astalaltă a curţii, unde o aşteptam eu. Îmi părea foarte rău pentru ea mai 
ales că n-am avut măcar un aparat de fotografiat pentru a imortaliza momentul 
atacului.  

Să tot fi fost la trei metri de mine când m-a văzut aşteptând-o în prag. 
- Ce-i cu tine? De ce eşti atât de palid? m-a întrebat ea, în timp ce intra în 

cabană. 
- Palid? Eu? Nuuu, cred că ţi se pare, din cauza luminii. Da’ ce faci aici? 
- Am venit să-mi iau ceva din bagaje, m-a lămurit ea. 
- Dacă nu stai mult, te aştept şi mergem împreună. 
- Bine, stau doar două minute. 
N-a stat două minute. Nici măcar un minut n-a stat. În zece secunde a şi 

fost înapoi, spre disperarea mea pe care am încercat s-o ascund cu un gest 
galant, ultimul desigur. Fie ce-o fi, măcar unul din noi să scape spre a povesti 
posterităţii (adică vouă) despre întâmplarea tragică din această seară de groază. 

Ce s-o mai lungim atâta? Devreme ce eu vă scriu aceste rânduri, e clar că 
nu pe mine m-a atacat fiara. Cum Mariana n-a trezit poftele fiarei venind spre 
cabană, a fost lăsată în pace şi la înapoiere. Aşa că am ajuns cu bine printre 
locatarii Vilei B care tocmai terminaseră de ghicit zicala „unde dai şi unde 
crapă” (fără nicio aluzie la Iţic, bineînţeles)! Ne-am reintegrat echipelor, apoi 
am trecut de la proverbe şi zicători, la titluri de filme, citate celebre dar oricât 
ne-am străduit să găsim cuvinte sau fraze „încuietoare”, scorul a rămas 0-0 până 
ce am simţit cum ne pică ochii în gură de somn.  

Ne-am culcat târziu în noapte, atunci când pe alte meleaguri cocoşii dau 
semnalul de trezire. Limbile de foc ce jucau pe pereţi şi muzica din casetofon au 
întregit atmosfera ce ne deschidea drumul către lumea viselor, însoţiţi de 
cuvinte complicate, bruiaje, silabe, semne, „prin părţi”, „f ără de astea!”, „mai 
aveţi un minut!”, „cine vine la rând?”, „iarăşi eu?”, „tu în ce cameră stai?” şi 
hohote de... râs! 

 
- Sfârşitul primei părţi - 


