
Când a terminat de strigat mama Irinii, cineva a făcut semn că-i de plecat la cununie. Nănaşul din 
partea lui Toader, Pătru lu’ Bălin, om cu stare şi aşezat, respectat de toţi, s-a ridicat în picioare şi 
a zis rugăciunea Tatăl nostru iar la final: 
— Într-un ceas bun şi cu noroc, să plecăm la cununie! 
 
Toată lumea s-a ridicat, ieşind în curte unde s-a format alaiul. În fruntea alaiului, au pornit 
feciorii cuprinşi peste umeri, cu oiegi de horincă în mână, înstruţate cu busuioc, legat cu aţă 
roşie, jucând în chiote şi strigături, urmaţi de mire şi mireasă. Apoi stegarul, nănaşii, părinţii, la 
urma restul nuntaşilor printre care eu şi Marinuţa, îmbujorate...   
Se însera, copiii şi babele-au ieşit la porţi să vadă mirii, atraşi de chiote şi strigături. Salutam cu 
mâna câte o cocoană, colegă de clasă, ce stătea pe laiţa din faţa porţii. Mă amuza uimirea din 
priviri. Unele babe-şi făceau semnu’ crucii. Parcă le auzeam şuşotelile: 
— Am trăit s-o văd şî pă asta!!! Nu m-aş hi gândit ca s-or încuscri Tomşenii, neam de bocotani, 
cu alde calicii lu’ Colindău!!! 
— Da’ p’i di ce? Colindăii or hi săraci, da-s de omenie şî harnici. I-a hi bine Irinii cu Toderică, 
că-i fecior de ispravă şi-i tare chipeş. 
— Aşe le-o fo’ orânda, ajute-i Dumnezău şi le deie coconi mândri şî sănătoşi! 
— Da’ p’i mare nuntă fac! O zinit multă lume...  Unii şi-o adus cocoanele şî coconii cu iei.  
— Să strâcă lumea cu tătu’! Ce io zinit şî Măriei lu’ Ionu’ lu’ Chifor de şi-o dus cocoana la 
nuntă?  
— Ap’i, bă’sama n-o avut ce fa’ cu ie. O hi zdierat până or luat-o. 
 
...Călcam apăsat, ţineam capul sus, cumva cu mândrie. Eu, o cocoana, ce nu-mi era locul printre 
cei mari, eram în alai, conştientă fiind de importanţa evenimentului la care luam parte...  Apoi, de 
undeva din grupul feciorilor, cineva a-nceput să strige: 
 
„ Ce-aţ’ ieşât la porţ’ grămadă? 
Vă mniraţ’, nu aveţ’ treabă?!!! 
Mereţ’ acasă, femei, 
Şi puneţ’ la hiert păstăi, 
V-or zini fetele bete 
Şi-or mânca păstăi neherte 
Şi-or zâce că-s diotete. 
Şi îţ’ umbla de nebuni, 
Să le potoliţi cărbuni.” 
 
Până la poarta bisericii, alaiul a fost urmărit de ochii curioşi ai celor ce nu luau parte la nuntă. În 
biserică au intrat mirii încadraţi de druşte şi de stegar. În spatele lor erau nănaşii, cu lumânări 
înstruţate, aprinse. Neamurile apropiate s-au aşezat în jurul mirilor, nu cumva să ia careva din 
cununa Irinii sau din struţul lui Toader şi să facă cu ele oarişce meşteşuguri ca să-i despartă.  
 
Fiind pentru prima dată la nuntă, am fost curioasă ce se întâmpla în biserică. Am intrat ţinând-o 
de mână pe Marinuţa. Cum nu înţelegeam mare lucru din ritualul religios, am ieşit. La poarta 
bisericii erau ceteraşii, fetele şi feciorii. Jucau învârtita şi strigau strigături în ritmul arcuşului tras 
de Petreuşii din Glod. Pătru lu’ Andraş, uitându-se spre grupul de fete a-nceput a striga versuri 
mai glumeţe: 



 
„A me’ mândră-i mânioasă 
De ce-i cămeşa groasă. 
Cine dracu-i de zină 
Dacă nu şti toarce inu’? 
Pă cămeşă trebe-a coasă, 
Da’ mândra me-i somnoroasă; 
Pă cămeşă trebe lucru, 
Da’ ie doarme ca butucu’. 
J’aba şede jos şi zdiară 
Dacă nu şti pune tiară; 
Şi-o pus tiara după casă 
Cine-a tre’ pă drum să ţasă; 
N-are iţă, n-are spată 
Şi-o rămas nemăritată. 
 
Din grupul fetelor i-a răspuns Ioana Varvari lu’ Colojvar : 
 
„Când s-o-nmuie’ ptiatra 
T-i-nsura şî tu Andra’!!! 
Hăi, ziniţi să ne vedeţi, 
Numa nu ne dioteţi, 
Că ni-s poalele cam scurte 
Şi ne-om diote cam multe.” 
 
Un fecior din satul vecin, ce-o peţise pe Irina a-nceput şi el : 
 
„Mni să mărită mândra  
N-am la cine me’ sara 
Şi să ziu dimineaţa. 
Să-nsoară ş-un văr de-a mneu, 
Mâni, alaltă, mă-nsor eu.” 
 
În biserică cununia religioasă s-a încheiat. Irina cu Toader alături vin spre poarta bisericii. De 
aici, sunt încadraţi de druşte şi nănăşi. Alaiul odată refăcut, la fel ca la venire, ne îndreptam spre 
casa Tomşii unde are loc petrecerea de nuntă. Şi, la fel ca la venirea spre biserică, feciorii strigă 
şi cântă în ritmul ceterii: 
 
 „Tu Iri’ aşe ii zău!  
Că după Toaderu’ tău, 
La multe le pare rău, 
Da’ mai tare la Ana 
C-o gândit că l-a lua, 
S-o gândit că doară, doară, 
Până-o văzut că să-nsoară.” 
 



„Tu Irină cu cunună, 
Bună-i mnierea, tare-i bună, 
Amară a hi peste-o lună. 
Bună-i mnierea-n cununie, 
Da’ amară-i pă vecie.” 
 
Ajunşi la Tomşa acasă, alaiul de nuntaşi este aşteptat de socăciţe. Lelea Ioană a Lalului şi Ilinca 
Florii, stau la portiţa de la şatră. Ilinca ţine-n mână un blid cu grâu. Când ne-am apropiat, au luat 
în pumni grâu şi l-au aruncat peste miri şi nuntaşi strigând: 
 
„Ţâpăm grâu şi nu ovăz, 
Irina-i din neam ales, 
Nici Toader nu-i stin din şăs; 
Ţâpăm grâu si nu săcară, 
Toader-i de ziţă rară, 
Irina-i floare de vară. 
Ţâpăm grâu din tălgerel  
Toderuţ-i frumuşel 
Şi Irina ca şi el. 
Ţâpam grâu din farfurie 
Toader-i de ominie 
Irina-i aşe să hie! 
Ţâpam grâu într-aurit 
Irina-i floare din rât. 
Ca şi grâul cel curat 
Să le hie traiul dat.” 
 
Alaiul a înconjurat socăciţele, feciorii şi-au luat pălăriile în mâini ridicându-le peste capete 
pentru a putea prinde grâul. Apoi fiecare a luat grâu din pălăria cea mai apropiată şi l-a aruncat 
peste Irina şi Toader zicând de trei ori: „Noroc!” Apoi în cor: 
 
„Holdă mândră şi rodită, 
S-aveţ’ viaţă fericită. 
Câte grăunţă în clop 
Atâţia prunci cu noroc! 
Tu mnire şi tu mnireasă 
Bucurie multă-n casă.” 
 
Apoi au luat locul socăciţelor, lelea lu’ Colindau, mama lui Toader cu lelea Ilişca, mama Irinii. 
Şi-n timp ce aruncau peste miri cu grâu, mama mirelui: 
 
„Zî-m’ ceteraş mai cu drag, 
Să deschid portiţa larg 
C-o sosât cine mni-i drag. 
Şi oi pune-o după masă 
C-o zinit găzdoaie-n casă. 



Eu ţâp grâu, nu ţâp săcară 
Irina-i de ziţă rară, 
Toader-i de ominie 
Şi Irina aşe să hie.” 
 
 La rândul ei, mama miresei a strigat :  
 
„Floricică fir de iarbă, 
Să trăieşti, Irină dragă! 
Un’ te duci, să-ţi hie bine, 
Dumnezău hie cu tine 
Să nu mă faci de ruşine! 
Irinucă, fătu’ mneu,  
Ascultă ce îţi zâc eu: 
Bărbatu’ dacă te-a bate 
Nu-ţ’ lua hainele-n spate, 
Pân’ la mine-i departe; 
Şi de-ai ave’ puţânele, 
Până la mine-or hi grele! 
Să asculţi de soacră-ta 
Batăr unde te-a mâna, 
Din pticioare să meri iute, 
Din gură să nu zâci multe; 
Din pticioare să meri tare, 
Învată să ai răbdare. 
De-a zâce să calci în foc, 
Calcă, că-i ave noroc, 
De-a zâce să calci în pară 
Calcă, că-i ave tihneală. 
De-a hi bună, bine-a hi, 
De-a hi ră, rău îi trăi, 
Că bărbatu’ nu ţi-i frate 
Să gândeşti că nu te-a bate, 
Nici soacră-ta nu ţi-i mamă, 
Să gândeşti că nu-l îndeamnă 
Să-ţi mai tragă câte-o palmă.” 
 
După ce-au terminat cu strigăturile, lumea s-a aşezat la mese, a început petrecerea ce avea să ţină 
până-n zori. 
Înainte de a se aşeza nuntaşii, mirii au înconjurat mesele de trei ori închipuind astfel un cerc 
magic, care avea sa-i ferească de rele în căsnicie. Apoi mirii, nănaşii, druştele şi stegarul s-au 
aşezat în fruntea mesei, pe urmă s-au aşezat ceilalţi nuntaşi. Paharnicii, rudele Irinei şi-a lui 
Toader, au îmbiat nuntaşii cu băutură. Lelea Ioană a Lalului şi Ilişca Florii, au adus mâncarea. S-
a băut şi s-a mâncat...  Treptat, limbile au început sa se dezlege. Când toţi au terminat, mesele au 
fost scoase, rămânând doar masa mirilor. Şi, aşa cum e tradiţia, s-a început cu jocul miresei. 
Nănaşii au cerut două blide pentru bani. Apoi stegarul, Gavrilă a Petrii de la Jgheaburi, a jucat-o 



primul pe mireasă. A pus un teanc de bancnote în blid, mamă-sa, în timp ce el juca cu mireasa, a 
pus o cergă. 
— Hăi ma’! de ce o pus mama lu’ Gavrilă cerga? 
— Aşe-i obiceiu’. Stegaru’ joacă primu’ mnireasa. Iel îi cel mai important după mnire, dintre 
nuntaşi. Treb’e să pună bani mai mulţ’, să se ştie, cine să încumetă a juca mnireasa treb’e să 
plătească. Aşe s-o pomenit, mama stegarului să pună şi ie oareşce. 
Feciorii erau invitaţi cu strigături, de către staroste, să joace mireasa: 
 
 „Haideţ’ şî jucaţ’ mnireasa 
 Nu vă tăt codiţî atâta! 
 Vedeţ’ ce mândru-i gătată?! 
 Mnireasa treb’e jucată. 
 Aţ’ băut şi aţ’ mâncat 
 Mnireasa nu aţ jucat.” 
 
Jocul a început cu greu. Ceteraşii, trăgând arcuşul pe o strună, îndemnară feciorii la joc:  
 
„Cine n-o juca mnireasa 
La vară nu-i taie coasa.  
Cine nu ştie juca, 
Mai bine-ar mere-a săpa, 
Cu mnireasa-l vede satu’ 
Pa ogor îl vede dracu’!” 
 
Treptat, feciorii au început să joace mireasa. Apoi ceteraşii au cântat învârtita pentru nănaşi. 
Pătru’ lu’ Bălin, nănaşul, a luat nănaşele la joc împreună cu mireasa, ca să nu se supere niciuna. 
Învârtind câte trei-patru femei odată.  
— Cam greu lu’ bdetu’ Pătru să joace atâtea odată! 
— I-o hi greu, da’ n-are ce să facă, dacă i-o trăbuit să hie nănaş...  
— Ap’i cine-ai hi vrut sa hie nănas? Ţ’-a hi ciudă că nu v-o chemat pă voi?!!! 
— Aş, ciudă! Cu ce amaru’ nost’ să nănăşim? ...  nu suntem noi de astă ziţă!!! 
— Ia’n taci, că zine mnirele să-şi răscumpere mnireasa. Ia’n să văd câţi bani pune? 
— Stegaru-i hunsfut, nu dă mnireasa pă dejaba, cât o hi Toa’ de mnire...  
— Nu-i mulţămnit la bani! Aşă mnireasă faină, nu să dă pă bani putâni...  
— Pune măi Toa’ în talger, pune ca să sune... Scoate din jeb. Pune tăţi banii de vrei să-ţ’ joci 
mnireasa! 
Au râs şi glumit, apoi Toader a jucat cu Irina învârtita şi tropotita până au obosit. De acum Irina 
este a lui. 
După jocul miresei, s-a jucat bărbătescul şi tropotita. Au jucat numai bărbaţii. Apoi a început 
învârtita. În timpul jocului feciorii strigând au creat o atmosferă şi mai veselă, cântând în ritmul 
ceterii: 
 
 „ Mândra pe care-o joc 
Dăie-i Dumnezău năroc 
Şi-o ţie cu sănătate, 
Că-i bugăt de lată-n spate.” 



 
„Zadea mândrii dinainte 
M-o-nnebunit la minte, 
Da şi ceie dinnapoi 
Nebuni-ne-a p-amândoi.” 
 
„Mariţă de peste apă, 
Joacă, c-a lucra nu-ţ’ place, 
Cânepa nu o ştii toarce.” 
 
„As juca mă’ Vasali’  
Da’ ţi-s legaţi cioarecii? 
Io mă tem că ţ-or ptica 
Şi numa’ mi-mptedica.” 
 
Obosiţi de atâta joc, au pus mesele şi a-nceput iar ospăţul. Ioana Lalului şi Ilişca socăciţele, cu 
poalele prinse-n brâu, au adus pe tavă câte o găină de nuntă. Găini înstruţate cu verdeaţă, fâşii de 
hârtie colorată şi ţigară-n cioc. Găinile sunt dar pentru nănaşi din partea gazdelor. În timp ce 
aduceau găina, între socăciţe, nănaşi si nuntaşi, a-nceput un dialog: 
 
„Frunză verde şi-un sansiu 
Faceţi-mi loc c-amu ziu, 
Faceţi-mi loc cât mai bine 
Să nu ptic pă oricine. 
Să nu ptic pă nănaşu, 
Să hiu de ruşine amu. 
Că io zin cu găina, 
Să i-o dau la nănaşa.  
Aduc găină-nstruţată,  
Că de mult o tăt aşteptă. 
Nici întină, doar sustină 
Că-i cu gându’ la găină. 
La găina ciupilită 
Ce cu bani trebe plătită.  
 
„Găina asta de nuntă 
Tare bine o fo’ ţânută, 
Tăt cu grâu din cel ales, 
Nu cu pleavă de ovăz.” 
 
„Nanaşă n-o asculta. 
Găina ce-o are-n mână 
O pterit de-o săptămână. 
Şi-o-nstruţat-o numa-aşa 
Şi vre’ să te păcălea’! 
  



 „Socăciţă, a bătrană 
Când ai lucrat cu găină, 
Pă mânuri nu te-ai spălat; 
Du-te-n vale, la fântână, 
Şi spală-te-o săptămână!” 
 
„Nici un bai, nănaşă mare, 
Că nu-ţ’ place dumnitale, 
Cauţi zină la gaină, 
Să ramâi cu punga plină. 
Da-oi dară, la nănaş 
El mi-o da şi aldămaş. 
Nănaş, cată de parale, 
Găina-i a dumnitale.”  
 
„Haida’ cu găina-ncoace, 
Şi-oi vede dacă îmi place! 
Deşi-i fain înstruţată, 
Nici îi friptă, nici îi heartă! 
Mai bine prinde-o de guşă 
Ş-o aruncă după uşă.”  
 
„Până-n casă de la şură 
O bătut mereu din gură: 
Să scoată nănaşa o sută, 
Că-i aduce carne multă; 
Şi nu vede că-i de zină, 
Carne nu-i pă-a ei găină,  
I-o mai rămas nişte oasă, 
Le-o-nvârtit-n poptiroaşă, 
Capu’ i l-o mai lăsat, 
Cu clonţu-n sus rădicat 
Şi i-o pus ţâglare-n gură – 
Că o dohănit-n şură!”  
 
 „Ziceti nănaşi, câte-ţi vre’, 
Gură slobodă-i şi-a me’. 
De nu aveţ’ nănaşi bani, 
Dăm găina la ţâgani, 
Că ţâganii-abdie aşteaptă 
S-o mânânce şi neseartă.”  
 
Au continuat negocierea în glumă, apoi naşii au cumpărat găinile, banii pe ele fiind puşi în blid. 
Socăciţele au adus din nou pe mese platouri cu mâncare. Eu spre dimineaţă aveam ochii cârpiţi 
de somn şi oboseală. În ciuda insistenţelor mamei şi-a tatei să mă duc la culcare rezistam stoic, 
nu voiam să pierd nimic. Descopeream dintr-o dată o altă faţă a satului. Un alt înţeles. Totul avea 



un rost. Strigăturile, jocul... întreg ritualul, erau...  ca o taină ce se cerea desluşită – a urmat 
schimbarea cununii miresei, cu pânzătura. Stegarul a adus steagul. Nănaşele i-au pus pe rând 
Irinei, pânzătura. În acest timp druştele i-au strigat: 
 
„Tu Irină, n-o lăsa 
Să îţi rumpă cununa 
Pânzătura-i tare gre’ 
Tăte grijile-s în ie.” 
 
„Irinucă, ce-au cu tine? 
Nici nănaşa nu-ţ’ vre’ bine, 
De îţ’ rumpe cununa, 
Sî-ţ pune pânzătura!” 
 
Irina şi-a aruncat de trei ori de pe cap pânzătura peste steag. Apoi nănaşele i-au dat jos cununa, 
punându-i pânzătura aleasă, legându-i-o la spate. De acum a devenit nevastă. 
Felele au continuat să-i strige: 
 
„ Săracă cununa ta 
Sta-va-n cui şi s-a uita 
Cum ţ’ petrece viaţa; 
Nici o dată-n săptămână  
Nu-i mai hi cu voie bună.”  
 
 „Pântru tri cârpe alese 
Te-o băgat între neveste, 
Pânzătura ta cea alba 
Cum o dai pă ceie neagră, 
O dai pă ce’ mohorâtă 
Să-ţi hie lumea urâtă, 
O dai pă ceie aleasă 
Să trăieşti mulţi ani, mnireasă!” 
 
Acest moment a adus din nou lacrimi în ochii Irinei. Lelea Ilişcă a Tomşii, mama Irinei, plângea. 
Plângeau babele şi prietenele Irinei. Mama-şi ştergea pe ascuns lacrimile. Mă emoţionasem, îmi 
venea şi mie să plâng, înduioşată de lacrimile celor din jur. Nu înţelegeam ce se întâmplă.  
— Mămucă de ce zdiară? Nu ie o vrut să se mărite?  
— Taci tu cocoa! Cum să nu vreie!? Da’ de-amu nimnica n-a mai hi la fel pentru ie şi mă-sa. Îi 
vede’ şi tu când ţi-a zini orânda...  Ajute-mi cerul să trăiesc să te văd mnireasă! 
— Io n-oi zdera! De ce sa zder?! 
— Ştiu!... ştiu din dimineaţa aceea, din livadă de la Colindău...  a continuat mama privindu-mă 
cu drag, alungând cu un zâmbet lacrima ce-i scăldase ochii. 
Pe nesimţite, voia bună s-a reluat cu muzică şi joc. A venit rândul femeilor să joace hora miresei. 
Druştele, nănaşele, şi femeile tinere s-au prins în roată, horind în ritmul ceterii lui Petreuş: 
 
„Măieran din colţu’ mesei 



Noi horim hoarea mniresei, 
Să horim că-i năcăjâtă 
De amu-i căsătorită 
Şi dintre fete ieşită. 
Ie-ţi, Irină, cununa 
Şi o dă de-a duriţa 
Până-n ocol la mă-ta. 
Unde-a sta cununa-n loc  
Să răsaie busuioc, 
Nu-i mai hi fată la joc; 
Să răsaie lamâiţă – 
Nu-i mai hi fată-n uliţă 
Sa-i dai la dragut guriţă. 
Irină, cununa ta  
Învârstată-i mânânţel 
Şi-ai purtat-o puţîntel. 
Tu Iri’, de amu-nainte 
Cărările ţî-s oprite, 
Numa’ tri ţî-s năpustite: 
În grădină după ceapă, 
La fântână după apă 
Şi la mă-ta câteodată, 
Când îi hi mai supărată. 
Irina, te întrebăm: 
Îţi dai portul din fetie 
Păntru cel din nevestie? 
Nevestia-i port frumos 
Numa-i tare lăcrămos, 
Nevestia-i port cinstit 
Numa-i tare suduit. 
Tu Iri’ nu mai zdiera 
C-amu meri de la mă-ta. 
Ochii-ţi râdă şi scânteie 
Lasă lacrimile-ţi stăie, 
Că lacrimi ţ-or trebui 
Când cu noi tu nu-i mai hi, 
Că ţ-or trebui pă marţi 
Când ţ-a zâni dor de fraţi, 
Că ţ-or trebui pă joi 
Când ţ-a zâni dor de noi.” 
  
 Încheindu-se această hoare, Petreuşii au schimbat struna ceterii, cântând de învârtit, înveselind 
atmosfera. Petrecerea a mai continuat până au plecat ceteraşii. Toată lumea a băut, mâncat şi 
jucat. În zori, nuntaşii au început sa plece acasă, primind sticle de horincă de la paharnic pentru 
ca ei, pe drum, spre casă, să servească oamenii care le ies în cale. Am pornit şi noi. La buza 
dealului, unde începe urcuşul, tata m-a luat în braţe, văzând că-mi târam picioarele de oboseală. 



— Tu Mări’ ştii cât o jucat fătuca noastă?! O dor pticioarele de atâta învârtit şi tropotit. Mâne-
alaltă o mărităm. Văzut-ai cum s-o uitat la Valentinu’ Roibului şi iel la ie?  
— Taci mă’ Ioa’ să nu te audă oareşicine ce prostii grăieşti. Îmbătatu-te-ai!? 
— Îmbătat dară! ...  da’ n-ai hi vrut să zin treaz de la nuntă?! Unde pui că mni-am jucat şi 
cocoana şi nevasta. Şi...  şi vo tri mai tinerele. 
-Tinerele ţi-oi da ieu, de nu ti-i vede!!! ...  zise mama, glumind, în timp ce descuia uşa. 
 
Odată cu anii am desluşit miracol după miracol, rânduiala şi rostul lucrurilor. Cătunul mai avea 
multe poveşti de descoperit, dar a venit vremea şi-am plecat la oraş să descopăr alte mistere şi 
înţelesuri. Apoi, viaţa...  aşa ca-n viaţă, m-am strămutat.  
 
Baba Tilica locuia aproape de „castel”, într-o casă nouă, construită din bolţari de beton aduşi de 
la oraş, acoperită cu plăci de „eternită”. O casă umedă şi rece. Nimeni nu-şi mai făcuse casă din 
beton în Valea Sasului. Lemnul din pădurile ce-nconjurau satul şi cărămida făcută de Bogdan, 
ţiganul, erau materialele de construcţie. Ionul Tilichii, mic şi îndesat, spurcat la gură, avea o 
căutătură vicleană, ochi alunecoşi, răi şi goi. Ursuz din naştere, spuneau babele la porţi când 
trecea pe drum. 
— Tu Mări’ aiesta ce zine nu-i Ionu’ Tilichii? 
— Api după mărs iel o hi. Păşăşte apăsat, de gândeşti ce om mare zine şi când colo-i numa’ un 
ciot de om.  
— Aiasta n-ar hi nici-un bai. Baiu-i că-i tare hursuz...  tăt îi ninge şî-i ploauă. Bă’sama de la 
supărarea Tilichii, de-o rămas văduvă când o fo’ gre’ cu iel i să trage.  
— Da’pi aşe o hi, că neamu’ lor îi de oameni de omenie, grăitori, deştişi, ţî să uită în ochi. 
Bdetu’ Ion are căutătura pă alături.  
— Fost-ai la Tilica de când ş-o făcut casa ceie nouă? Auz’ tu, o fo musai să hie mai alfel decât 
restu’ lumnii, de parcă n-ar hi...  
— N-am fo’ ...  
— Lăudăm pă Isus! – salută Ionul Tilichii, trecând. 
— În veci amin, mă Ioa’, da’ de unde zii aşe mohorât? 
— ...  
— Lasă-l în plata Domnului, nu-ţ’ răcî gura, că aşe îi din născare, n-are iel nici o zină.  
 Lelea Palagă, nevastă-sa, era cu un cap mai înaltă decât el, tăcută şi veşnic cu lacrimi în ochi. 
Aveau o fată, Mărie, ce-mi era colegă de clasa. În drum spre şcoală, intram adeseori pe la ea să 
mergem împreună la şcoala. Uneori o ajutam la citit şi socotit, m-a pus doamna Onica, 
învăţătoarea să o ajut. 
 
— Ilinca, să faci bine să o ajuţi din când în când pe Maria! Treci pe la ea în drum spre şcoală, să 
repetaţi împreună lecţiile, faci o faptă bună în loc să pierzi vremea teleleu pe dealuri. 
— Bine doamnă învăţătoare, numa’ să mă lase mama. Nu-i place să umblu pe la casele 
oamenilor să-i zăhăiesc. 
— Deranjez! Ilinco, se spune deranjez...  să faci cum spun, cu mamă-ta vorbesc eu. 
— Da’ di ce trebe s-o ajut!? nu poate şî sângură?  
— Ilinca trebuie! Asta-i misiunea ta! Maria-i puţin...  mai înceată. 
 
Porneam de acasă mai devreme, nu mai întârziam pe la porţi ciulind urechile la poveştile 
babelor. Nu mă opream pe drum cu cocoanele, nici pe la lelea Roşului nu mai intram să văd de 



nu are vreo scrisoare de citit. Aveam o misiune de îndeplinit. Într-o zi, lelea Roşului era pe laiţă-
n faţa porţii. 
 
— Lăudăm pă Isus, Lele Floare.  
— În veci amin! ... da’pi un te păzăşti tu cocoa’?  
— La Măria lu’ Ionu’ Tilichii, am o misiune de la doamna învăţătoare.  
— Ce ai tu fată?!!! Ce misie ţ-o dat doamna de treci ca trinu pă lângă poarta me şî nu zii să mă 
întrebi de-s bine, de n-am primit carte de la Gheo’ or’ Vasali’? Mă-ta şti pă unde umbli tu?  
— Şti’ dară că! Ce crezi mneata că mărg fără să-i spun? Trebe s-o ajut pă Mărie, că o zîs doamna 
că ie îi mai înceată de minte şî nu poate învăţa sângură. Amu mă păzăsc, da’ oi zini diseară pă la 
mneta să-ţ’ citesc. Dumnezău ţ-ajute lele Floare. 
— Şî ţîie Ilincă că ieşti cocoană bună. Meri dară cu bine şî nu uita să zii...  
Am trecut de tunelul verde cu aceeaşi emoţie dintotdeauna, grăbită, n-am stat să urmăresc 
„licuricii”, nici să visez, explorând tărâmul necunoscut, de vis, cu gândul urcând pe razele filtrate 
de cetină.  
Am deschis poarta Tilichii, m-a întâmpinat Ursu, un câine ciobănesc, cu un lătrat prietenos, 
venind spre mine trăgându-şi lanţul greu ce-l ţinea prizonier în ogradă. 
 


