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    Cu tardivă pietate memoriei părinţilor mei Elena şi Iordan, 

Pe care mereu i-am supărat, în timp ce ei, blânzi şi înţelegători,            

Mereu m-au iertat 
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    Se însera. 

    În Valea Arsă năvălea umbra. Soarele roşu apunea după dealuri. Lumina sângerie, difuză scălda 

tot ţinutul în văpăi şterse, chihlimbarii. Spre sud, peste şinele care duceau spre şantierul militar de 

construcţii, dincolo de păpurişul de pe Balta lui Suciu, răsuna un uruit stins de motoare. La asfinţit, 

către gară, şi mai departe, spre Perişoru, era o linişte mare, ca înaintea unei furtuni. Dar deasupra 

câmpiilor întinse în  spate, freamătul dens, viguros, ce se înălţa din semănături, părea un susur 

neîntrerupt, ca o rugăciune. Peste vârfurile subţiri de porumb, neclintite în lumina violacee, trecură în 

zbor vioi mai întâi o inăriţă, cu fruntea purpurie, cu guşa întunecată şi cu pieptul roz, apoi o presură 

cărămizie, cu coada ei lungă şi bifurcată. Pe urmă mişcarea pieri şi în aerul cu miros vegetal se 

înstăpâni din nou rumoarea şesului, grea şi stăruitoare, crepusculară. 

    Printre coline, lângă terasamentul căii ferate, Mitu Gărăgău şi Stan Caravia jupuiau hoituri de 

tauri. Stăteau pe vine. Muşte verzi, adunate în roiuri, bâzâiau şi îi sâcâiau. Sudoarea le curgea în 

şiroaie pe feţe. Cu pălăria dată pe ceafă, Gărăgău trăgea hotărât cu pumnalul pe sub pieile groase, 

icnind gemut, înfundat. Mustăţile negre, bogate i se muiaseră de năduşeală. Sub barba nerasă, tenul 

arămiu îi strălucea. Era obosit şi, când se îndrepta puţin de mijloc, scurt şi smucit, să se dezmorţească, 

îşi sălta ochii şi, fără să vrea, se uita peste câmp.    

    De-a lungul rambleului, pe lângă potecă, stâlpi înalţi de telegraf, îmbibaţi cu motorină, se 

înşiruiau monoton spre răscruce, şi mai departe, spre Gârla Veche, unde se pierdeau într-un desiş de 

copaci. În faţa lui, în dreapta gării, începea drumul care ducea spre Hulubari, lung şi asfaltat, umbrit de 

plopi, apoi, de jur împrejur, cât vedea cu ochii, se întindea Valea Arsă, largă şi vălurită, plină cu 

culturi de porumb, cu lanuri de grâu, cu trifoişti şi cu arbuşti. 

Iar jos, lângă calea ferată, pe o costişă îmburuienată, se aflau hoiturile nemişcate de tauri, încă 

intacte, mari, fioroase, cu ochii sticloşi, unele jupuite de piei, înţepenite, cu copitele înălţate spre cer şi 

cu coarnele către pământ.  

- Să dea dracu, măcel a fost aici! bombăni Gărăgău, impresionat. 

Caravia tresări şi-l privi, dar Gărăgău nu-l luă în seamă, continua să se uite la tauri. Ştia ce se 

petrecuse cu ei, de la domnul Mercore, doctorul veterinar: muriseră în chinuri, de sete, în tren, în timp 



ce călătoreau către frontiera de sud a ţării. Ar fi trebuit să ajungă la Ruse, iar de-acolo, prin Grecia, în 

Asia Mică, unde erau aşteptaţi pentru sacrificare. Dar fuseseră adăpaţi neglijent şi cei mai slabi dintre 

ei, nerezistând, se prăpădiseră. Îngrijitorii, ajutaţi de angajaţii feroviari, îi zvârliseră cu greu din 

vagoane, slujindu-se de frânghii legate de stâlpi, şi acum toţi şase se coceau la soare. Însă tot de la 

medicul veterinar Gărăgău mai ştia că, foarte curând, poate chiar în seara aceasta, leşurile urmau a fi 

încărcate de-aici, duse la câmp, presărate cu var şi îngropate. Domnul Mercore îi spusese chiar că de 

evacuare se va ocupa însuşi domnul Bogdan Blănaru, preşedintele Consiliului Popular din Hulubari. 

De aceea socoti că trebuia să se grăbească, iar lucrul acesta i-l comunică şi lui Stan. 

Caravia se îndreptă, voind să-i răspundă. În lumina puţină, chipul său mic, tuciuriu, cu chica 

vâlvoi şi cu ochii vii, ca de catran, se văzu şi mai întunecat. Dar, când dădu să caşte gura, falca umflată 

parcă îl înjunghie, el se strâmbă, sâsâi şi se pipăi, întâlnind întâi plesnitura, urâtă şi inflamată, apoi 

vânătaia de pe pomet. Şi atunci se posomorî, renunţând să mai vorbească, şi se întoarse către căruţă.   

La marginea lanului, printre firele verzi de porumb, caii murgi, graşi şi sănătoşi, înhămaţi, dar cu 

zăbalele scoase, păşteau cocenaşi, cu un zgomot ca de măciniş. Înţepaţi de muşte, se tot foiau, bătând 

din cozi, iar copitele mari li se întipăreau pe pământ, în țărâna uscată și printre ierburi.   

     Gărăgău ezită, apoi, privindu-l pe Stan, clătină din cap şi din nou se miră: 

   - Nu pot să cred! Pur şi simplu, nu pot să cred! Tu ştii cum arăţi?! Aproape că te-a desfigurat!  

   Caravia oftă, obidit, dar nu zise nimic, își plecă fruntea către taurul mort. 

   - Dar cu ce te-a lovit?! insistă Gărăgău. 

  - Cu biciul, îngână Stan. Şi cu furca de încărcat băligar. 

  - Unde, la stână? 

  - Nu, acasă. Mă chemase să rânim la porci... 

  - Dar de ce? stărui Gărăgău, observând că Stan se codea să vorbească, se închidea în sine, ca şi 

cum el ar fi fost vinovat pentru ceea ce se întâmplase. L-ai enervat, l-ai supărat, l-ai minţit cu ceva?! 

Ce a avut cu tine?! 

   - Era beat, dă-l în amarul lui... răspunse Stan, posomorât. Totuşi, mai mult smonit, îi povesti câte 

ceva: toată după amiaza, Serghei Răsuceanu, care îi era stăpân, băuse prin curte, cu oamenii tocmiţi cu 

ziua, şi pesemne că s-au dat la vorbă, sau i-a reamintit cineva că nevastă-sa, coana Anica, trăia cu 

Zamfir Pălădache, acarul de la gara din Perişoru. Şi atunci a luat foc, a pus mâna pe bici, apoi pe furcă 

şi s-a repezit întâi la el, pe urmă la coana Anica. Singura care a scăpat neatinsă a fost Marieta, pentru 

că a rupt-o la fugă, dar pe ei i-a snopit, i-a zobit în bătaie... 

  - Şi n-a sărit nimeni să-l potolească?! Oamenii plătiţi cu ziua n-au zis nimic?! 

  - Ba da. L-au chemat pe şeful de post. Dar domnul Frangulea, şi domnul Strama, când au venit, 

tot pe noi ne-au luat la rost, au pretins că l-am provocat... Dar nici nu mă aşteptam la altceva, ştii și tu 

că Răsuceanu e prieten cu toți, și cu Frangulea, și cu domnul Blănaru, și cu Duduială, și cu oricine 

înseamnă ceva în satul ăsta...  

  Gărăgău se încruntă, ca şi când ar fi vrut să mai spună ceva. Dar, în cele din urmă, nu mai zise 

nimic, se aplecă şi reîncepu să jupoaie piei. În sinea sa însă clocotea de mânie, fiindcă îl cunoştea bine 

pe Răsuceanu. Era un om rău, coleric şi primitiv, posac și încăpățânat, care aducea mai mult  a cerşetor 

decât a țăran înstărit. Masiv şi voinic, aproape gras, veşnic nebărbierit, nespălat, cu ochii tulburi, cu 

galenţi în picioare, cu o şapcă pe cap, cu o pereche de nădragi de doc şi cu o cămaşă decolorată, 

Serghei Răsuceanu arăta ca un calic, sau ca un pălmaş, nicidecum a om împlinit, și cu atât mai puțin a 

persoană cu influență, a notabilitate. Cu toate astea, era poate ţăranul cel mai bogat din județ, şi mai 

important, căci, pe lângă animalele lui, pe care le creștea în baltă, ținea în custodie și turmele unor 

funcționari din oraș – înalți demnitari ai formațiunii politice de guvernământ, de la Consiliul 

municipal, sau de la Comitetul județean de partid, sau de aiurea, dar tot atât de marcanți -, cu care, se 

înțelege, devenise mai mult decât un partener – devenise prieten intim. De turme, la stână, se ocupau 

doar trei argați: Caravia și alți doi ciobani, mai bătrâni, sosiți în câmpie dintr-un sat de la munte. Erau 

însă mult prea puțini pentru a face față, și atunci, la muls îndeosebi, li se mai trimiteau ca ajutoare 

oameni plătiți cu ziua. Altminteri însă, zgârcenia lui Răsuceanu ajunsese proverbială, căci, deși câștiga 

din învârtelile lui atâția bani încât să cumpere jumătate de sat, nu se dădea în lături, pentru a-și spori 

profitul, de a face mic negoț cu țăranii, vânzându-le ouă, și brânză, și lapte, sau, pentru a se scuti de o 

cheltuială, de a-l chema pe Caravia, de la stâna din baltă, să rânească la animale, în loc să tocmească 

pe cineva. De aceea Gărăgău rămăsese încremenit de uimire când auzise că, totuși, în pofida avariției 

sale, Răsuceanu avea o ibovnică, în Mărăcineni, pe care o răsfăța cu larghețe, fără să se uite la bani. Pe 



femeie, Gărăgău nu o știa decât foarte puțin, din cele ce îi spusese Zainea: deși văduvă, era tânără încă, 

foarte frumoasă, foarte atrăgătoare, locuind singură în casa ei. Apucăturile lui Răsuceanu îi erau însă 

familiare, fiindcă erau consăteni și, de aceea, se simți îmboldit să-l întrebe pe Stan ceva despre relația 

lor. Dar, când îi mai văzu o dată chipul stâlcit de lovituri, din nou se înfurie, îl ignoră pe Răsuceanu și 

întrebă altceva: 

      -Și-atunci, de ce dracu nu pleci de la el?! De ce nu te duci unde vezi cu ochii, ce aștepți, să te 

omoare?! 

- Nu pot! zise Stan, înălțând deodată privirea spre el, deznădăjduit și disperat. Nu pot! Și mâine aș 

pleca, dar nu pot! Pentru că eu încă mai sunt minor și, dacă fug, mă caută și mă aduce-ndărăt! În 

cătușe m-aduce, așa mi-a spus! Sau mă trimite de unde-am venit și nici asta nu îmi convine! 

Gărăgău îl mai privi o clipă, apoi nu mai zise nimic, se aplecă din nou spre tauri. 

Caravia era orfan, crescuse într-un azil de copii din Malu Spart. Cu doi ani în urmă însă fugise de-

acolo, nimerind în Hulubari și, deși nu avea nici un fel de acte, prin bunăvoința lui Răsuceanu, care l-a  

acceptat și așa, s-a angajat, pentru casă și masă, și un rând de haine pe an, și o sumă de bani, ca oier la 

stână, în slujba lui. Dar, deși s-au înțeles ca, în caz că nu își vor respecta cuvântul, să se despartă în 

chip amical, fără tărăboi și fără pretenții, amândoi au început a încălca învoiala încă din primul an: 

Răsuceanu nu i-a plătit lui Stan, de când l-a angajat, nici măcar un șfanț -  înjurându-l cumplit în 

schimb, și bătându-l, și torturându-l -, iar Caravia, ca să se despăgubească, s-a apucat de furat, luând 

de la târlă și vânzând la birt cam tot ceea ce îi cădea sub mână. Iar seara târziu, când pleca de la curte, 

profitând de îngăduința celorlalți doi oieri, în loc să se ducă la stâna lor, dădea întâi un ocol prin sat, 

sau prin împrejurimi, umblând, de asemeni, după furat, și abia spre dimineață se culca lângă baci. Însă 

abaterile, deși recunoscute de ambele părți, n-au avut niciodată nici un fel de urmări. 

      - Și acum știe că ești aici? mai întrebă Gărăgău, bombănind nemulțumit. 

      - Nu, cum să știe?! răspunse Stan. Nici n-avea cum, pentru că dormea buștean. Dar, oricum, am 

ieșit pe portița din dos, după ce au plecat oamenii tocmiți cu ziua. Am dat drumul la câini, am pus 

zăvorul și m-am furișat peste câmp. 

      - Care câini?! se miră Gărăgău. 

      - Are doi câini de pază, dresați, învățați să rupă omul. Dar, tocmai pentru că sunt atât de răi, ziua îi 

ține închiși. 

      - Și tu cum dracului te descurci cu ei?! 

      - Simt ei cine îi corconește! zise Stan, și zâmbi. Apoi adăugă: Le-am mai dat să mănânce, i-am 

mângâiat, le-am vorbit. Până la urmă, ne-am împrietenit... 

      Gărăgău se înveseli. Când sosise în Hulubari, Caravia însuși răspândise prin sat, pe propria seamă,  

zvonul că n-ar fi tocmai întreg la minte, că ar suferi de un soi de demență, care l-ar împiedica să 

gândească normal. Și își aminti că îl compătimise. Mai târziu însă, spre stupoarea lui, a observat că 

Stan  nu s-a manifestat niciodată ca un nebun, comportându-se cât se poate de natural. Însă, ori de câte 

ori Gărăgău l-a descusut, Stan a evitat cu abilitate răspunsul, ori prefăcându-se că n-a înțeles, ori 

străduindu-se și schimbând subiectul. De aceea Gărăgău a sfârșit prin a se convinge că pretinsa 

înapoiere mintală a lui Caravia nu constituia decât un pretext pentru a-i acoperi preocupările, sau, cum 

el însuși i-a spus-o franc într-o zi, ca să îi prostească pe ceilalți, să îi amețească, iar lui să-i meargă 

bine. Totuși, deși simțea nevoia să îl tachineze puțin, când își aminti ce pățise se înfrână și se aplecă 

din nou spre tauri. 

      - Gata! rosti mai târziu, ridicându-se și cumpănindu-se, cu cuțitul în mână. Apoi, în vreme ce își 

ștergea pumnalul, pentru a-l vârî îndărăt, sub pantalon, în teaca de sub tureatcă, îi ceru lui Caravia să ia 

frânghia și să lege leșul, pentru a-l răsturna, căci pielea se afla dedesubt. 

   Caravia nu se împotrivi. Dar, mai înainte, vârî custura la brâu (el n-avea pumnal, se slujea de un 

briceag de la stână, întrebuințat la sacrificări), și se pipăi peste fălci. Pe urmă, tot posomorât, dar puțin 

mai vioi, însuflețit de un gând al său, se uită curios cum Gărăgău, cu caii de frâu, se îndrepta către 

șleau, făcând frânghia agățată de inima carului să se întindă ca un odgon. Hoitul de taur, târât, se 

mișcă, alunecând pe buruieniș, iar pielea jupuită, însângerată, rămase pe iarbă ca și când animalul s-ar 

fi dezbrăcat. Alături, pe leșurile încremenite, muștele se așezau în roiuri, bâzâind uniform, ațâțat, 

agresiv. 

   - Mai e sare în sac? întrebă Gărăgău. Caravia îi confirmă, iar el continuă: Varsă toată sarea pe ea 

și freac-o bine! Pe urmă o încărcăm și plecăm! 

 


