
"Există în biblioteca mea o carte care va ultima ce-o voi lua în mână; există 
în aceea carte o filă, la care voi deschide cartea pentru ultima dată; există pe 
aceea filă, un cuvânt care va fi ultimul cuvânt ce-l voi citi..." 

 
Jorge Luis Borges 
 
Tot aşa există în viaŃa noastră o zi, un ceas, o clipă ce va fi ultima... 
CâŃiva dintre eroii povestirilor mele au întâlnit aceea clipă. Au trecut grăbiŃi 

Linia de sosire, rămânând încremeniŃi într-un punct pe axa timpului în vreme 
ce noi ne-am continuat călătoria, dar nu singuri, ci purtându-i pe cei ce ne-au 
părăsit în inimile şi amintirile noastre. 

Ne-am alăturat paşii prin munŃi, am traversat împreună piscuri şi prăpăstii, 
am trăit împreună bucurii şi necazuri, am înfrunta împreună viscolul şi ceaŃa, 
ne-am încălzit la acelaşi foc de tabără, ne-am odihnit în acelaşi cort, am chefuit 
în aceeaşi cabană, am mâncat din acelaşi blid şi ne-am potolit setea din acelaşi 
izvor. 

Din clipa în care vieŃile noastre s-au intersectat, destinele ni s-au împreunat 
pentru totdeauna având  binecuvântarea veşnică a Muntelui. 
 

+ Pilulă 
Virgil Nemoianu  
1958 - 23. 12. 1989 
+ Vera 
Vera Răitaru  
1935 - August 1989 
+ Anca 
Anca Iordana Răitariu 
01.01.1964 – Octombrie 1998 

 



 
+ Dan 
Iordan Răitaru 
1925 – 1999 
+ Adi 
Adrian Bunescu 
1954 – 2002 
+ Galuşcă 
Nicolae Goldis  
1961 – 2003 
 

 



+ Nea Lisandru 
Alexandru Ştefan  
? - 14.03.1990  
 
„Anii au trecut, a venit revoluŃia. 
În martie ’90, mă îndreptam iar spre Podeni împreună cu Ilu şi Adi Ştefan. 

Eram pregătiŃi să ne Ńinem ziua de naştere acolo. Când mai aveam vreo oră de 
mers, întâlnim nişte oameni care lucrau la pădure. Când au aflat că mergem la 
nea Lisandru ei au tăcut, apoi unul ne-a zis că am ajuns prea târziu. Pe nea 
Lisandru îl îngropaseră cu câteva ceasuri mai devreme. Am rămas încremeniŃi 
şi te rog să mă crezi că nu ştiu ce s-a întâmplat după aceea. Unde ne-am 
consumat proviziile cu care voiam să chefuim,că de chefuit nu ne mai ardea. 

Eu Ńin minte atâtea amănunte, fiindcă amănuntele fac povestea frumoasă, 
dar ce s-a întâmplat în aceea seara nu-mi mai amintesc, nici cum am ajuns 
acasă şi nici cum am dat vestea prietenilor mei care rămăseseră acasă." 

 
+ Tanti Domnica 
Domnica Ştefan  
? – 2006 
 
"... Tanti Domnica era harnică, gureşă şi ospitalieră ca de obicei. Când ne-a 

văzut i se putea citi bucuria pe chip. Simpla noastră prezenŃă a umplut-o de 
bucurie, dar când veni vorba de Lisandru, ne-a adunat în jurul ei, ne-a pupat şi 
ne-a spus că noi suntem ca şi copiii ei.  

Anii au trecut... ritmul vieŃii noastre s-a schimbat... Multă vreme n-am mai 
fost prin Podeni, deşi din când în când îi mai trimiteam carte...  

„C ătre Tanti Domnica Ştefan (moşita din Bolovanu), Sat Podeni, Comuna 
Cireşu, jud. MehedinŃi, ultima casă pe dreapta”. 

 În urmă cu câŃiva ani, am revenit cu Rodica (pe care o cunoscuse) şi Caius 
(care avea 7 ani). Mai aveam vreo oră de mers până în sat. Undeva, la pădure 
lucrau nişte oameni. Am oprit să schimbăm o vorbă cu ei, că aşa se cuvine. Am 
întrebat de Tanti Domnica, moşita din Bolovanu. FaŃa omului s-a întunecat şi 
mi-a spus că în urmă cu câteva luni o lovise damblaua şi acum era la fata ei la 
Severin. Zăcuse două zile în casa până a găsit-o cineva. De atunci nu se mai 
putea mişca..." 

 
+ Adina  
Adina Mosincat 
? – 23.03.2011 
+ Budi 
Ioan Budinciuc 
1953 – 15.04.2011 


