
 

 

 



 

 

Drumul spre bunici 

 
Ştiu că toată lumea aşteaptă cu sufletul la gură să ajungem împreună la 

minunatele aventuri ale Grupirului. Vă asigur că şi eu îmi doresc la fel de mult, 
dar nu le pot face pe toate odată, aşa că vă rog să aveţi puţintică răbdare... Mai am 
un drum de făcut şi apoi... mai vedem! 

A trecut o lună de când n-am mai fost plecat din oraş. Aşa ceva nu mi s-a 
întâmplat de... fix o lună! Cu toate astea propunerea lui Fanu nu mi-a stârnit nici 
un entuziasm. Mi-a propus să urcăm nici mai mult nici mai puţin, la Balta 
Cerbului. 

Deşi tot prostu' ştie că mi-s fan al Bălţii Cerbului, de data asta n-am avut 
tragere înspre acele locuri... Ultima dată când am trecut pe acolo m-am convins 
cu ochii mei că zvonul ce a circulat este adevărat: cabana forestieră a ars în 
întregime. Nu se ştie din care cauză: unii sugerau că din cauza turiştilor, alţii că 
cineva a vrut să se răzbune pe şeful de ocol, alţii că din cauza unui trăsnet. 
Indiferent de ce, cabana, care fusese construită în întregime din lemn a dispărut 
de pe suprafaţa pământului, doar bătrâna sobă de pământ a rămas în picioare ca o 
nălucă, păzind locul pe care se ridicase cândva bătrâna cabană forestieră de care 
mă legau amintiri atât de dragi! 

Imaginea de atunci mi-a rămas întipărită în memorie şi nu aş fi vrut să o 
revăd încă odată. Se zvonea că Ocolul Silvic va reconstrui cabana, dar mă 
temeam că acest lucru nu s-a întâmplat în ultimele trei luni. I-am explicat lui Fanu 
că nu e cazul să riscăm, eram la începutul lui decembrie şi cum aproape sigur 
noua cabană nu exista încă, n-avem unde ne adăposti peste noapte. Dar Fanu nu şi 
nu, să mergem la Balta Cerbului!  

Până la urmă am cedat şi m-am bazat că vremea va fi atât de rea în weekend 
încât vor renunţa ei de bună voie. Am zis "ei"? Scuze, ar fi trebuit să-i fi înşirat 
până acuma, să nu credeţi că doar Fanu era atât de bătut în cap. Toţi ăştia, adică: 
Mona, Şindrilă şi Ghiţă erau la fel de nebuni insistând ca eu să le devin călăuză 
spre pierzanie. 

Sâmbătă dimineaţa rugăminţile mele şi-au făcut efectul. Ploaia care 
începuse din ajun nu se mai termina. Mai sufla din când în când şi câte o rafală de 
vânt de-ţi venea să te încui în casă, să închizi toţi nasturii şi să te bagi îmbrăcat 
sub dună. Dar în loc să-mi dea vestea că ieşirea noastră se amână pentru altădată, 
Fanu îmi arată mândru rucsacul cu care va urca pe munte. Resemnat, scot şi eu 
rucsacul de sub birou şi aşteptăm să o ştergem de la lucru... 

La 12 şi un sfert se dă startul. Împreună cu Ghiţă fugim spre tramvaiul 8 care 
numai de-al dracului a venit la ţanc şi a gonit ca nebunul până la gară, în aşa fel 
încât să pierd şi ultimă şansă de a rămâne în frumosul nostru oraş, pierzând trenul. 
Dar din cauza vatmanului vitezoman am ajuns la gară cu mult mai devreme decât 
prevedea planul nostru, aşa că în loc să fim noi cei aşteptaţi, am aşteptat noi să 



 

 

apară Mona şi Şindrilă. Până la urmă au apărut şi ei neruşinat de devreme, am 
urcat în acceleratul de unu şi un sfert şi am aşteptat cu răbdare să trecă cele zece 
minute până la plecarea trenului. Deodată îmi vine o idee: poate că Mona nu ştie 
de cabana arsă, şi dacă află că nu avem unde dormi la noapte va dori să renunţăm. 
Aşa că am atacat direct: 

- Mona, tu ştii unde vom dormi la noapte? 
- Aaa, daaa, ştiu. Dar de ce întrebi? 
- Ştii că aproape sigur cabana care a ars n-a fost reconstruită şi în cazul ăsta 

n-avem unde dormi? 
- A, da, ştiu povestea. Şi ce dacă?! Credeam că altceva vrei să-mi spui, zice 

Mona. 
Replica asta m-a dat gata. Nu-mi păsa de mine, ci de ei şi mai ales de ea. Dar 

dacă lor nu le pasă... 
În cele din urmă, trenul s-a urnit greoi din loc, a străbătut oraşul, s-a strecurat 

prin Pădurea Verde şi pe-aci ţi-e calea! Bye, bye, Timişoara! 
Uneori, timpul trece mai repede decât îţi doreşti. La fel s-a întâmplat şi în 

aceea sâmbătă. Cât ai zice "blat!" am şi ajuns la Herculane având totuşi satisfacţia 
că am economist o grămadă de bani şi am făcut şi un naş fericit. 

Din centrul staţiunii o luăm pe jos prin ploaie, către cele „Şapte Izvoare 
Calde”. Din când în când a mai trecut câte o maşină pe lângă noi dar n-a binevoit 
să oprească... Cum până la Ogaşul Roşeţ nu-s decât cinci kilometri, într-o oră am 
fost acolo, folosindu-ne exclusiv de picioarele din dotare. 

Am făcut un scurt popas de adăpare apoi am intrat pe traseu. Era ora cinci şi 
se întuneca văzând cu ochii (dacă se poate spune aşa...). 

Cunoşteam drumul şi cu ochii închişi. Şi chiar îmi venea să merg cu ochii 
închişi ca să nu mai am parte de aceea privelişte dezolantă: pădurea ce se scutura 
sub rafalele unui vânt de-a dreptul duşmănos, ploaia care ne biciuia feţele şi ne 
îngreuna rucsacii din spinare, noroiul prin care alunecam la vale în timp ce noi ne 
străduiam să urcăm la deal... Pe scurt, un calvar. Singurul avantaj personal în 
toată chestia asta: n-aveam nicio vină. Ei au vrut-o, atâta le trebuie să cârâie. Şi ca 
să le fac în ciudă, am lungit pasul să-i fac să gâfâie în urma mea. Aşa le trebuie, nu 
le-a fost bine acasă, la o canastă, la un vin fiert, ceai fierbinte, teleenciclopedia, 
serialul de sâmbătă seara...! 

Mergeam de mai bine de o oră la lumina lanternelor. Mă gândesc că în cel 
mult 10 minute ajungem la Fântâna Moşului unde vom face un scurt popas. Bine 
că s-a oprit ploaia, măcar atât. Pentru că vântul continua să sufle cu furie iar frigul 
ne-a cam îngheţat vârful nasului şi urechile. Deodată Mona se apropie de mine 
şi-mi spune în şoaptă: 

- Oliver, vreau să-ţi spun ceva. 
- Spune! o încurajez eu, deşi ştiam foarte bine ce vroia să-mi spună. Că doar 

nu-i greu de ghicit! 
- Dar nu vreau să audă Şindrilă, zice ea. Hai puţin mai repede. 
"Asta-i bună", îmi zic în gând. "Auzi, să mergem şi mai repede..." 



 

 

- Ok, ia-o înainte! îi zic eu făcându-i loc să treacă de mine pe potecă îngustă. 
Eram şi eu curios ce secret avea pe care nu trebuia să-l afle prietenul ei Şindrilă. 
După ce am luat ceva distanţă, Mona mi se destăinuie: 

- Dacă cumva te întâlneşti cu ai mei şi te întreabă, să ştii că eu le-am zis că 
mergem la bunicii tăi, că altfel nu mă lăsau să plec. Să nu le zici pe unde ne-ai dus 
că nu mă mai lasă niciodată să vin cu voi. 

- Ok, nu-ţi face griji, da' ce-ţi veni să zici că mergem la bunicii mei? 
- Nu ştiu, aşa mi-a venit atunci să le zic. 
- Păi tu nici nu ştii ce aproape suntem de ei, deşi sincer, nu mi-aş dori să ne 

întâlnim astăzi cu bunicii. 
- Cum, chiar pe aici stau bunicii tăi? s-a arătat Mona surprinsă şi 

entuziasmată în acelaşi timp. N-am ştiu, zău că n-am ştiut. Uite că nici n-am 
minţit atât de mult. 

- Hmm, asta s-o crezi tu! Uite, vezi acolo? îi zic eu arătând cu lanterna în jos 
printre copaci. Dacă o iei pe acolo ai toate şansele să ajungi la bunicii mei! 

- Păi nu văd nici un drum, zice Mona nedumerită. 
- Nici nu este, o lămuresc eu. O iei pe acolo, pici în prăpastie şi ajungi direct 

la bunicii mei, care-s morţi de mult! 
- Băăăă! Tu cu bancurile tale! Trebuia să-mi dau seama! Niciodată nu ştie 

omul când vorbeşti serios şi când faci glume. Chiar începusem să cred că bunicii 
tăi stau pe aici pe undeva şi când colo... Nu uita ce mi-ai promis, bine? 

- Ok, nu-ţi face griji, oricum nu cred că ne vom întâlni vreodată cu ai tăi! 
- Termină, mă!  
Trecură şi cele zece minute şi iată-ne ajunşi la Fântâna Moşului. În seara 

aceea i s-ar fi putut spune liniştit "Patinoarul Moşului" pentru că apa din fântână 
era îngheţată, la fel şi bălţile de prin jur. Abia atunci ne-am dat seama cât era de 
frig, fiindcă mersul rapid ne-a încălzit ca lumea. 

În condiţiile date, popasul a fost foarte scurt. După numai câteva minute 
ne-am luat rucsacii în spinare şi am pornit în a doua jumătate a drumului, care, aşa 
cum se ştie deja, este jumătatea mai... scurtă! Spre deosebire de alte dăţi, acuma 
fiind noapte, am greşit puţin drumul, dar nu vă bucuraţi degeaba! N-am luat-o în 
direcţia bunicilor, ci spre Vârful Roşeţ. Noroc că mi-am dat repede seama, am 
făcut cale-ntoarsă, apoi ne-am încadrat pe poteca cea bună ce duce către ultimul 
urcuş, după care... cum o fi voia Celui de Sus! 

Ajunşi la Balta Cerbului am văzut profilându-se năluca bătrânei sobe de 
cărămidă ce străjuia ruinele fostei cabane. Nici urmă de vreo construcţie nouă... 
în schimb, frig cât cuprinde şi un vânt neprietenos ce învrăjbea crengile 
desfrunzite ce se duelau zgomotos în înaltul copacilor... Pe scurt: noapte… frig… 
beznă... 

Ne găseam în creierul munţilor, în mijlocul pădurii, înconjuraţi de jivine 
fioroase ce ne-au adulmecat de mult şi probabil terminaseră de negociat în şoaptă 
împărţirea prăzii pentru o cină copioasă la care nici nu visau cu o oră în urmă. Iar 



 

 

în lumina tot mai anostă a lanternelor, umbrele noastre în care aveam tot mai 
puțină încredere, stăteau nemişcate aşteptând parcă să le vină sfârşitul... 

Oare am reuşit să vă introduc în atmosfera acelei nopţi blestemate? Mă tem 
că nu. Ok. Încercăm altfel: închideţi ochii şi încercaţi să vă imaginaţi cum stăteam 
noi cinci, fără a scoate o vorbuliţă, privind ruinele cabanei la lumina lanternelor. 
Nu reuşiţi, pentru că aţi uitat deja ultimul paragraf. Ok, vă dau voie să-l recitiţi dar 
nu uitaţi să ţineţi ochii închişi! Nu puteţi citi aşa?! Biiiine, lăsaţi-o baltă! Ce zi 
proastă, dom'le! 

- Ei, ce ne facem? zic eu victorios. 
Mi-a răspuns vântul cu un şuierat prelung. Câteva trosnete a mai adăugat şi 

pădurea. Cei patru au răspuns prin tăcere. Parcă se aud totuşi nişte voci, în 
depărtare... Or fi bunicii mei? Nu ştiu, că nu i-am cunoscut, nu le ştiu vocile. Aşa 
a vrut istoria, să nu-mi cunosc bunicii. Şi nici ei pe mine. Să fie clar: bunicii, nu 
bunicele. Bunicul Carol, care a fost deportat în URSS şi a murit înainte de a mă 
naşte eu şi bunicul Ioan, trecut şi el la cele veşnice, înainte de a ne îmbrăţişa 
vreodată... Poate că a sosit vremea să ne cunoaştem...  

Sau poate că nu. Poate mai am un as în mânecă. Unul câştigător, că altfel nu 
veneam ca prostu' să mor la Balta Cerbului! Pentru că aici nu-i loc de murit, e loc 
de trăit! Nu de supravieţuit, ci loc de supra-trăit! 

- Veniţi cu mine, le-am zis.  
Am mai mers vreo 50 de metri şi am dat de grajd1. Aţi citit bine, grajd. 

Bineînţeles că nu era nici un animal înăuntru, pentru că noi încă n-am intrat. În 
curând aveau să fie însă patru boi şi o vacă. Numai aşa pot fi descrişi cei care au 
urcat pe vremea asta, la început de Decembrie, la Balta Cerbului! 

Ne-am văzut înăuntru! Uau! Ce fericire! Deşi în ziduri erau multe găuri 
neastupate, scârboşenia de vânt a fost învinsă! Temperatura era de vreo 10 ori mai 
mare decât afară. Lângă vatra aflată chiar la intrare, mâini binecuvântate au lăsat 
o provizie însemnată de lemne uscate, numai bune de pus pe foc. Pe o latură a 
grajdului era o masă, semn că au mai fost şi alţii care s-au învrednicit să se 
adăpostească peste noapte în grajd. 

Ghiţă şi-a demonstrat calităţile de pi- roman amator, aşa că în scurt timp 
bezna şi frigul din grajd au fost izgonite mă- car pentru o vreme. Ne-am schimbat 
hainele şi odată cu ele ne-am schimbat şi starea sufletească. Am scos tot felul de 
bunătăţi cumpărate pe sub mână iar o sticlă de palincă de Sălaj adusă de Ghiţă 
a-nceput să ne dea târcoale.  

Gata cu jocurile de imaginaţie cu ochii închişi! Căscaţi bine ochii şi priviţi 
ce fericiţi eram în grajdul situat la altitudinea de 1000 de metri, care ne-a primit 
modest dar cu toată ospitalitatea! Bucuraţi-vă alături de noi, de căldura jarului ce 
ne aduna în jurul vetrei să ne frigem câte-o clisă, având grijă ca untura ce se topea 
să se scurgă pe o bucată de pită pe care de-abia aşteptam s-o înfulecăm.  

 

                                                                 

1
 Aici i-am întâlnit în urmă cu câţiva ani pe speologii de la „Cristal”, pe o vreme la fel de neprietenoasă... 



 

 

 
 

 

 

 
Trageţi cu ure- 
chea la bancuri- 
le cu „tovarăşul 
preşedinte“ pe 
care le ziceam 
cu poftă, fără 
teama de a fi 
microfoane în 
preajmă, cum 
s-a întâmplat 
cândva într-un 
tren de noapte... 

 
Ce repede trece timpul când te distrezi, este? Trecuse de miezul nopţii, când 

Ghiţă, un băiat liniştit de felul său, se suie pe un butuc de lemn şi zice: 
- Vă rog să mă ascultaţi puţin că vreau să vă spun ceva important! 
A aşteptat ceva până ne-am potolit. În fine, a prins momentul potrivit să 

continue: 



 

 

- Ăăăăă, acuma ni-s în decembrie, da' la vară, toţi ăştia de aici sunteţi 
invitaţii mei. Vă invitat la mine, la Cehal, la 23 August... La nuntă, mă! Că 
mă-nsor cu Mariana! 

Surpriza potrivită la momentul potrivit! La orice mă aşteptam în seara aceea, 
numai la o invitaţie la nuntă, nu! Şi încă unde? La Cehal! În ce hal am ajuns!...:) 

Am primit invitaţia cu ropote de aplauze iar Ghiţă a fost copleşit cu 
felicitări. Iată un bun prilej de a băga în centrifuga din jurul focului vinul roşu de 
Recaş adus de Mona. În ritmuri phoenixiene, la îndemnul lui Fanu, am încins o 
horă haiducească în locul cel mai potrivit de pe acest pământ, spre a marca aşa 
cum se cuvine anunţul matrimonial făcut de prietenul nostru Ghiţă. 

 
"Ce-om mai ruuuupe la opinci, 
Şi-om face gropi adâââânci! 

Dară nu ne vom opri, 
Până în zori de ziiiiii!" 

 
Şi apoi, din toţi rărunchii: „Heiiiiiiiiiiiii!” , de răsună întreaga poiană 

speriind bietele sălbăticiuni ce sălăşluiau prin prejmă. După ce că le-am lăsat cu 
buzele umflate şi burţile goale, acum le mai tulburam și lini ștea. Dar nu aveau ce 
să ne facă: noi eram în grajd și ne comportam ca atare...! 

Dar aşa cum bine se ştie, tot ce e frumos, nu ţine o veşnicie. Efortul depus la 
urcuş, puţinele resurse risipite învârtind hora cu propriul acompaniament vocal, 
dar şi lemnele care s-au lăsat în întregime mistuite de flăcări, au făcut ca rând pe 
rând să ne căutăm un culcuş corespunzător pretenţiilor noastre. Singurul fără 
pretenţii am fost eu, care mi-am instalat patul pliant lângă vatra în care focul îşi 
dădea ultima suflare, în vreme ce ceilalţi, mai boieri, au urcat la mansardă, cică, 
să nu-i tragă curentul, pe jos.  

Mansarda era de fapt un fel de pod, dar era tare şubredă. Mă mir şi azi că nu 
s-a prăbuşit sub greutatea lor, mai ales că de mâncat or mâncat, de băut or băut, 
dar de pişat nu s-a pişat nici unul că afară sufla un vânt care te lua pe sus cu fulgi 
cu tot... Mai bine şi-au dublat capacitatea vezicii decât să iasă pe aşa o vreme! 

Odată cu stingerea ultimei lanterne, liniştea şi-a făcut simţită prezenţa. De 
fapt, "linişte" e un fel de a spune... O vreme s-a mai auzit cum fiecare se foia în 
sacul de dormit, în căutarea poziţiei ideale; de afară se auzea vântul, se auzea 
duelul copacilor, se auzeau pietrele trosnind de frig. Chiar şi uşa grajdului, care 
era proptită cu rucsacii să nu cadă, se zbătea între praguri, scoţând sunete stranii. 
Mansarda la rândul ei scârţâia la fiecare mişcare a celor cazaţi acolo... Câte-un 
sforăit stingher se adăuga din ce în ce mai insistent... Rând pe rând genele grele au 
căzut lin peste ochi, iar creierele noastre şi-au redus activitatea la cota de avarie. 
Iar undeva în ceruri, bunicii mei vegheau să ne fie totuşi bine. 

Unora nu le pasă de semnalele emise de diversele organe ce le asigură traiul. 
Cu siguranţă Ghiţă nu face parte dintre ei, fiindcă la primul semnal, a şi coborât 
din pod în deplină linişte pentru a nu-i deranja pe ceilalţi. Şi probabil că tot atât de 



 

 

discret ar fi trecut şi de mine dacă nu întâmpină dificultăţi majore la deschiderea 
uşii. Aşa că m-a trezit tocmai când un cap roşcat se pregătea să mă fixeze cu 
privirea şi să-mi zică... Ce mutră o fi făcut când nu m-a găsit acolo fiindcă mă 
trezisem înainte de apariţia lui! 

Cum ziceam, Ghiţă se căznea să deschidă uşa. Să deschidă uşa e un fel de a 
spune, pentru că asta ar presupune în primul rând ca uşa să fi fost închisă, dar 
dacă aţi citit cu atenţie, uşa a fost doar proptită cu ajutorul rucsacilor. În fine, 
mişcă Ghiţă uşa din loc şi instantaneu a pătruns iadul în cochetul nostru grajd. 
Mai exact, iadul alb, pentru că între timp din ceruri cădeau cantităţi impresionante 
de zăpadă pe care vântul o purta cu furie în toate direcţiile, cu predilecţie în 
locurile în care prezenţa zăpezii era cel mai puţin dorită. 

- Ce faci, Ghiţă? l-am întrebat văzând cum se chinuie să mişte uşa. 
- Ce să fac, mă duc să mă piş. Mai bine m-ai ajuta să ţii de uşă, să nu cadă.  
Bombănind, am ieşit din sacul călduros şi am proptit uşa la loc. Dar nu 

pentru mult timp că Ghiţă a şi dat să intre înapoi. 
- Te-ai răzgândit? l-am întrebat. 
- Nu m-am răzgândit, nu vezi că-s tot ud, că vântul ăsta suflă în toate 

direcţiile, nu ştii în ce parte să te întorci! 
- Cât îi zăpada? îl descos eu, ca să-i mai treacă supărarea. 
- Mare, are vreo zece centimetri cel puţin. 
Între timp s-au găsit şi alţi viteji să se întreacă cu vântul. De fiecare dată 

scoteam uşa, apoi o puneam înapoi. Asta a avut şi un avantaj, pentru că în felul 
acesta am găsit o poziţie în care uşa etanşa mult mai bine. 

Până să se lumineze nu mai era mult. Era ora la care deşteptătoarele dădeau 
trezirea. Şi cum acesta este momentul în care somnul e cel mai plăcut, am profitat 
de faptul că deşteptătoarele erau hăt departe şi clănţăneau a proastă prin casele 
noastre, ne-am sucit pe-o parte şi ne-am întors grăbiţi în ţara viselor. 

Dimineata când m-am trezit vântul se mai potolise. Am ieşit din grajd 
adulmecând aerul curat şi răsfăţându-mi privirea cu întinderea nesfârşită de 
zăpadă. Totul era imaculat, liniştit, mirific, dumnezeiesc... Ningea liniştit, cu 
fulgi mari de zăpadă. Din clipă în clipă mă aşteptam să mă-ntâlnesc cu bunicii, 
fiindcă eram sigur că am ajuns în rai, fiindcă doar acolo putea fi atât de frumos şi 
atât de plăcut. Arunc o privire în grajd unde ceilalţi continuau să doarmă şi mă 
întrebam ce caută ăştia în rai? Probabil mi s-a părut... Eram totuși chiar la Balta 
Cerbului, un fel de rai pe Pământ, indiferent dacă e iarnă, vară, primăvară sau 
toamnă. 

Pe la ora zece s-a terminat cu hibernarea. Cu toţii ne-am bucurat de prima 
zăpadă din acest sezon şi am tras o cafteală zdravănă, fiecare pentru fiecare. Am 
mai colindat împrejurimile lăsând urme adânci în zăpadă proaspăt căzută.  

Apoi, pe la orele prânzului am mâncat ce-am găsit prin rucsaci, am 
completat rezerva de iarnă cu lemne găsite în pădure, care aveau tot timpul să se 
usuce în grajd, lângă vatră. Am strâns boarfele şi gunoaiele iar la plecare am lăsat 



 

 

pe masă o conservă de pateu şi una de fasole. Poate că vreun drumeţ rătăcit se va 
bucura vreodată de ele. 

 

 
 

 



 

 

 

Şi-am plecat... de data asta 
drumul o ia mai mult la vale, 
dar asta nu înseamnă că e 
mai uşor decât la urcuş. 
Zăpada ascundea mici 
capcane, niciodată nu ştiai 
cât te vei înfunda în nea, 
până la glezne sau până la 
genunchi sau deloc.  

Ici-colo derapam pe 
frunzele sau pe noroiul 
acoperite de zăpadă. Aproa- 
pe fiecare a prins sau măcar 
a încercat să prindă un 
iepure, dar nici unul n-a fost 
"vânător" atât de iscusit ca 
Şindrilă. În primele 10 mi- 
nute picase de trei ori aşa că 
era murdar din cap până în 
picioare, încât şi în pădure 
ne era ruşine cu el. De parcă 

nu ar fi fost de ajuns, iaca dăm peste doi oameni care veneau dinspre Podeni şi 
mergeau ca şi noi, spre Herculane, aşa că ne-am întovărășit merând împreună și 
schimbând din când în când câte-o vorbă cu dânşii. 

La Fântâna Moşului unul dintre ei a scos o sticlă cu poşircă. Mie nu mi-a 
plăcut, dar Şindrilă a găsit-o excelentă, aşa că s-a ţinut cât mai aproape de cei doi. 
Observând că la fiecare cădere, omul cu sticla i-o întinde prieteneşte, păi de 
atunci Şindrilă mai mult pe jos era decât în picioare. 

Pe măsură ce coboram, stratul de zăpadă se subţia tot mai mult până ce a 
dispărut de tot, lăsând loc aceluiaşi aspect dezolant ca şi aseară, atâta doar că nu 
mai ploua şi nici vântul nu bătea. 

Ajunşi la şosea, ne-am despărţit de cei doi însoţitori care s-au oprit la o 
ocazie. Însă Şindrilă nu s-a despărţit de sticlă de poşircă pe care i-au lăsat-o lui, 
văzând cât e mult i-a plăcut-o. Noi n-am mai pierdut vremea şi ne-am dus direct la 
găoace, dar nu la cele de sub pod, ci la găoacea de lângă drum. Ne-am încălzit 
puţin cu apă fierbinte de 50 de grade, apoi am întins-o spre centrul staţiunii, la 
cafeneaua "turcului". Aici am tras mâţa de coadă vreo două ore, în faţa unei ceşti 
de cafea sau de ceai, în atmosfera tipică unei cafenele turceşti. "Turcul" era 
renumit pentru cafeaua excelentă pe care o făcea la nisip, precum şi pentru socată, 
băutura cu care mă răcoream de câte ori treceam vara prin Herculane. 

 Spre deosebire de alte ocazii, de data aceasta m-am bucurat că am ajuns la 
timp la gară pentru a prinde rapidul de la şapte jumate. Trenul era gol aşa că nu 
ne-am făcut griji legate de bilete. Când a venit naşul s-a bucurat de atenţia 



 

 

noastră. Nici el nu se aştepta probabil să urce turişti la Herculane pe o vreme ca 
asta.  

Părinţii Monei nu m-au întrebat niciodată cum a fost la bunici... Dacă mă 
întrebau, nu ştiu ce le-aş fi putut răspunde... 

De-a lungul timpului, din nebăgare de seamă sau din exces de încredere în 
forţele proprii sau pur şi simplu pentru că şi-a băgat dracu' coada, s-a întâmplat de 
câteva ori s-o apuc pe drumul ce duce la bunici. Dar ei, deşi au murit fără să mă 
vadă vreodată, cum prindeau de veste, se puneau de-a curmezişul drumului şi de 
departe, ori îmi arătau unde să găsesc poteca cea bună, ori trimiteau un înger 
păzitor care mă scotea din bucluc. 

Iar pe poteca cea bună nădăjduiesc că păşesc şi astăzi, alături de cei dragi... 


