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Dedic această carte de suflet
minunatei mele nepoate, Elisa Maria

Andresz și părinților ei, Alina Maria și
Ghiuri Andresz, precum și lui Lenu și Ionuț

Daniel Răducan, copiii mei dragi.





Prefață

Vine o vreme când mai tot omul matur
privește la drumul pe care l-a străbătut în vi-
ață. Înțelepții se uită atent la greșeli și la câte
au învățat din ele. Puiu Răducan este un călă-
tor atent pe drumul ireversibil al timpului. 

Prin voia Bunului Dumnezeu și a celor
care i-au vegheat pașii în copilărie și în ado-
lescență, el are privilegiul de a fi onest; are și
rara calitate de a reînvia, cu căldura sufletului
pur și generos, momente de răscruce sau mici
întâmplări. Plin de umor, cu o percepere aten-
tă a detaliilor ce compun peste timp un ade-
vărat tezaur sufletesc, Puiu Răducan ne poartă
pe cărări numai de el știute, ne călăuzește prin
peisaje pure văzute cu ochii deschiși larg a
uimire și cunoaștere prin Valea Șasei, pe lângă
Crucea Popii spre via de la Vâlcan din Țepeștii
vâlceni.

Un scriitor fluent în gând și în imagini, el
însoțește parcursul vieții sale cu personaje
puternice, oblăduitoare, cu forța unor dascăli
de suflet, începând cu tata-mare, Ion Rădu-
can și terminând cu colegi, prieteni, maiștrii
și ingineri, scriitori, academicieni, sfătuitori și
îndrumători din meseria de energetician - pe
care a îndrăgit-o și ne lasă să-i admirăm res-
pectul față de aceasta cu discreție, dar și pe cei
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pe care i-a urmat și ascultat în meseria nobilă
a scrisului. 

Drumul pe care îl parcurge memorialistul
este marcat de coloane de lumină: bunicul, o
comoară de afecțiune și înțelepciune care-i dă
în dar țelul, matricea: „Nu știu ce anume am
învățat de la el, dar știu că mi-a fost model și
că la temelia vieții mele, ca și tata-mare Pufu,
a pus multe cărămizi”. Mama este pavăza, este
imboldul spre carte, spre scris, spre cunoaș-
tere, este semănătorul și apărătorul luminii
date de învățătură. Tata este un altfel de model
în viață, este omul perfecțiunii, care nu aș-
teaptă de la urmașul său decât performanța
supremă. „Am avut o teamă, o frică de tatăl
meu. Teama era de la faptul că nu pot fi ca el,
că indiferent ce fac, fapta mea nu se ridică la...
superlativ”.

Lectura paginilor ce descriu oamenii pe
care i-a întâlnit Puiu Răducan este instructivă
și prin alternanța între mărturisire și anec-
dote. Istorisirea „năzbâtiilor” are funcția unei
purificări a discursului și devine, această is-
torisire, un răgaz plin de vervă și de haz pen-
tru reflecții profunde, de mare forță pentru
viziunea asupra vieții. Extrem de sensibilă și
de impresionantă este personificarea dudului
din bătătura casei părintești. Acest gigant,
aproape uman, este parte a ființei copilandru-
lui care și-a „depozitat toată copilăria” în ra-
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murile sale umbroase.
Oameni și timpuri se perindă în scrisul

lui Puiu Răducan, un scriitor abil, stăpân pe
tehnica narativă pe care o supune unei ca-
dențe riguroase, care trece de la un stil lapi-
dar, aproape jurnalistic, la introspecția
profundă a emoțiilor trăite în fața unor dascăli
„pâinea lui Dumnezeu”, sau „răi”, dar foarte
buni. Din rândurile așternute cu pasiune și cu
credința că un monument nevăzut, dar consis-
tent, este mai trainic decât granitul menit să
veșniceas-că amintirea unor oameni dragi,
Puiu Răducan ne cheamă să receptăm atent
o lume unică, pe cale de dispariție, lumea sat-
ului vâlcean tradițional, lumea efortului și a
înțele-gerii, a iubirii și a dăruirii, lumea ances-
trală, dătătoare de personalități necunoscute
nouă până acum. Autorul nu este un nostalgic,
este un pelerin contemporan care găsește câte
un altar la care se închină smerit în tot locul
în care-l poartă prin viață: în clasa învățăto-
rilor din Țepeștii natali, la școala din Craiova
unde a poposit să se facă electrician de Cen-
trale și Stații și unde a jucat fotbal, încă bine
și a fost răsplătit cu o... bătaie pentru asta. În-
cepe cursurile serale în cadrul Liceului „Tra-
ian” din Drobeta Turnu Severin, îl termină la
Râmnicu Vâlcea, la Liceul ”Vasile Roaită”, apoi
școala de maiștri și facultatea.

Reperele geografice din această autobi-
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ografie policromă nu sunt întâmplător mar-
cate, ele sunt simboluri, identitate, sunt bor-
nele unei deveniri mature, amorsată de
ambiția insuflată de bunicul Pufu, de tatăl per-
fecționist, de mama dăruită prin profesiune și
vocație luminii cărții, de dascăli, seniori, to-
varășii de drum într-o lume cu bune și cu rele,
în bucurii și suferințe. Ceea ce demonstrează
Puiu Răducan prin evocările sale este cre-
dința auto-cultivării, a dorinței de a ști mai
mult și de a fi mai bun. Din această perspec-
tivă, drumul său este un demers inițiatic pen-
tru copilul, tânărul și mai apoi maturul
deschis spre nou, spre compania oamenilor.

Potrivit propriei mărturisiri, pe unde l-a
purtat soarta, a fost primit firesc, a fost încu-
rajat, susținut și admirat pentru reușitele sale.

Scriitorul compune o imagine panoramică
a existenței sale din fragmente alcătuite cu
mare atenție pentru detaliu și pentru ima-
ginea pe care o transmite. Asamblarea acestor
piese este firească datorită unui stil direct,
punctat eficient cu fragmente de dialog sau
detalii pline de umor. Jocul între tonalități
grave și fabuloasa trăire a copilăriei (cum era
fuga la tanti Gheorghița – alternativa auto-
rității mature în cazuri, nu puține, de boacăne
copilărești) creează un ritm plăcut al lecturii
și potențează elementele autobiografice până
la valoarea lor arhetipală.
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Într-o călătorie imaginară, în care senti-
mentul apartenenței este rafinat într-o dis-
cretă notă de suflet, totul prinde viață în
lumina diafană a amintirilor. Dealurile mă-
surate cu ochii harnici ai copilăriei sprijinită
pe dudul evocat anterior, pe credinciosul și
înțeleptul Ursei și pe salcâmul aplecat din
Sudos sunt un decor calm, liniștitor îmbătat
de floarea proaspătă a pomilor de pe colina
Chiciură. Cu atâta patimă sunt înșirate compo-
nentele unui peisaj aparte, dăruit cu bu-
nătățile pământului – cireșe, mere, fragi,
struguri, gutui – încât parcă le simți trecând
dinspre Dealul Viilor spre casele gospodarilor. 

Nu puțini sunt memorialiștii care-și clă-
desc ambiții inexistente la vremea primelor
decizii. Puiu Răducan mărturisește, și pentru
această sinceritate îl admir, că dorea, după anii
copilăriei „la meserie, la școala profesională”,
nu pentru că cheltuielile erau într-adevăr mai
mici pentru părinți, ci pentru că meseria era
„brățară de aur” și, așa cum a dovedit-o, liceul
se putea absolvi și la seral. Copleșitoare a-
ceastă decizie matură la un adolescent ai cărui
consăteni de vârsta lui „tăiau frunze la câini”.
Originea ei se găsește în rigoarea tatălui, în
grija mamei, în sfaturile bunicului și în înțe-
legerea unei familii generoase.

Ca dascăl, mi-aș dori ca studenții mei,
odată ajunși la maturitatea sufletească a lui
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Puiu Răducan, să-și amintească de mine așa
cum el își descrie profesorii cărora le-a fost
elev. Mărturiile sale au o căldură reținută, o re-
cunoștință lipsită de emfază și modul rafinat
al narațiunii pregătește descrieri ale oame-
nilor ce s-au succedat acolo pe unde a lucrat
ca energetician, în București, unde a făcut ar-
mata „dragă ca ochii din cap”, în experiențele
de viață alături de prieteni sau parteneri de
drum în lunga călătorie a vieții.

Nu fără chinuri, nu fără frământări, a-
mărăciune a ajuns Puiu Răducan la... scris.
Drumul spre cele douăzecișișapte de cărți
publicate, cărora le vor urma multe altele -
pentru că are nerv scriitoricesc și are ce spune
- a fost spinos, abrupt, cu prăpăstii în jur și cu
un cer nu totdeauna senin deasupra. Dar l-a
parcurs cu umor, cu consecvență ca să ajungă
la Cenaclul „Mihai Eminescu” din New York
din Vâlcea lui dragă, pentru care-și împarte
dragul de pământurile oltene cu bastionul de-
venirii neamului românesc, prima poartă a
plămădirii nației noastre, Severinul!

În fiecare episod inclus în această galerie
a oamenilor pe care i-a cunoscut, Puiu Rădu-
can a pus mult suflet, nu ca să-și clădească
propria imagine apologetică, nu ca să ne în-
demne la un simplu parcurs memorialistic, ci
pentru a evidenția valoarea exemplară a trăi-
rilor și experiențelor proprii, ce pot bucura
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orice om cu inima deschisă spre frumos și au-
tentic.

Ca oltean din Melinești, scrierea lui Puiu
Răducan m-a emoționat atât prin forța de
evocare a memoriilor sale, cât și prin trimite-
rile mentale la experiențe similare din co-
pilărie, când îmi petreceam vacanțele într-un
sat dintre dealurile apropiate de Turnu Se-
verin. Nu credeam până acum că cineva poate
să-mi citească amintiri vechi de aproape o
jumătate de veac, la o distanță atât de mare.
Puiu Răducan a reușit să răscolească amin-
tiri și impresii doar de mine știute și să le re-
vitalizeze pentru un cititor despre care sunt
sigur că se va simți răsplătit din plin după lec-
tura celor ce urmează.

Nicolae Melinescu
București, seara de 16 decembrie 2013

.
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Cuvântul autorului

Cred că oricine se vrea, ori chiar se con-
sideră, a fi un Ion Creangă al vremurilor sale.
Mereu m-am gândit să las și eu o dâră pe hâr-
tie în ceea ce privește copilăria mea. De mult
mă bătea gândul să-mi așez copilăria între
coperțile unei cărți. Gândul mă ducea până
acolo... că, făcând acest gest, produc un atentat
la Ion Creangă, așa că am renunțat. M-am gân-
dit apoi să scriu despre oamenii care mi-au
marcat viața, evoluția, existența chiar.

Mulțumesc Domnului pentru ceea ce sunt
și pentru ce am realizat, însă nu aș fi putut în
nici un chip sa fiu cel de acum dacă nu aș fi
cunoscut oameni, să fiu un lut al lor, un lut la
care au frământat cu migală, cu pasiune, și de
ce nu, aș spune, cu dragoste. Sunt lucrarea lor.
Așa cum sunt, sunt al lor,  le datorez totul și le
mulțumesc pentru asta. Datorită lor am ajuns
departe și... sunt foarte mulțumit de produsul
lor. Mare răbdare au avut acei oameni cu unul
ca mine!

Și aici, din acest punct de vedere, las nu-
mele lor pe o coală de hârtie, ca semn de res-
pect și prețuire, dar și de mulțumire. Au avut
răbdare cu mine și încă mai au până ce voi lua
formă de lut.

Despre oamenii vieții mele m-am apucat
să scriu și să-i depozitez într-o lucrare cu titlul
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”Oamenii și viața mea”. Cum ceea ce au făcut
ei, unii dintre ei, cu mine, se întrepătrundea cu
alte aspecte din viața mea, în special cu cele
din copilărie, care și acestea au contribuit e-
sențial asupra existenței mele, nefiind niciun
Creangă, m-am gândit să împreun cele două
aspecte și așa s-a născut titlul acestei... lucrări,
”Oamenii și viața mea”. Acești minunați oa-
meni au fost prezenți în sufletul meu începând
cu copilăria de la Țepești.

Fără a dori să creez emoții cuiva - îmi
ajung ale mele - pot să spun și acum că fru-
musețea locurilor natale m-a urmărit toată
viața. Lor le dăruiesc cu toată dragostea rea-
lizările mele. Și acum, când fac o faptă bună,
mă gândesc la imaginile copilăriei. De multe
ori, scriind cele de mai jos, mi s-au aburit o-
chii.  Era vreme bună, scriam pe terasă. Scriam
printre lacrimi. La un moment dat mi-am zis:
Doamne, ce fac? Mă vede lumea din stradă ori
de peste râu. Sigur se vede că plâng. Am aban-
donat scrisul și am intrat în casă. Mai târziu,
m-am apucat iar de scris și... același plâns
greu. Am intrat în casă și am terminat de scris
capitolul Ursei. M-am liniștit, dar nu puteam
reciti ori corecta cele scrise. N-o puteam face
din cauza plânsului.

Am retrăit ca niciodată acele clipe, acele
momente unice ale copilăriei. Efectiv, eram din
nou copil. Tot restul zilei m-a marcat starea
14



aceasta. Poate nu am plâns atat de rău, atât de
mult, nici la moartea părinților. Am avut o
noapte - nu știu cum să spun - normală, numai
că dimineața nu mai știam ce este cu mine.
Parcă pierdusem un fir; mă tot gândeam în fel
și chip care este situația mea, unde sunt, cine
sunt... Mi-am revenit în cele din urmă, destul
de greu, dar am găsit următoarea explicație a
trăirii mele din acea noapte și mai ales a di-
mineții care urma unicei trăiri de acest gen.

Cel de sus mi-a luat ziua de ieri și mi-a
dus-o în copilărie. Îmi pierdusem șirul zilelor,
eram  debusolat. Nu mai avusesem niciodată
o asemenea stare, o asemenea trăire. Așa este!
Mă dusesem în copilărie, în sfânta copilărie.

Dau curgere mai jos vieții și acestei sfinte
copilării, ție, iubite cititor, dar și o mică expli-
cație a coperții 1, pe care am luat-o de pe in-
ternet. Ține de domeniul hidrologic,
hidrostatic sau, de ce nu, hidroelectric, pre-
zentând un micuț lac (eu), format din pârâ-
iașele de apă ce coboară din munții înalți,
munții care m-au dăruit oamenilor, societății,
țării, așa cum sunt. Această fotografie, parcă
marcându-mi întreaga activitate profesională
de peste 44 de ani în domeniul producției de
energie electrică, cu milioane și milioane de
metri cubi de apă în spinarea barajelor și la-
curilor de acumulare pe care le-am exploatat,
reprezintă, aș spune, eul meu. Sunt un lac în
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care curge mereu apa din izvoarele care m-au
format. 

Mulțumesc lor și Domnului pentru ceea
ce mi-au dat!
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Viața la țară, la Țepești

Tata-mare, Ion Răducan

Este bunicul. M-am născut în aceeaşi casă
cu el, sub acelaşi acoperiş, cum se spune.
Trăind în aceeaşi casă, cu statutul de nepot
mai mare, cel căruia îi spunea Generalul, cel
care ducea steagul mai departe. Știu că m-a
iubit foarte mult, eram cea mai mare realizare
a familiei sale. Obrăzniciile copilăriei m-au
făcut să-l mai supăr, dar îl iubeam la fel de
mult și eu. Nu puteam să stau fără el. Aș putea
spune că a fost primul meu prieten.

O vreme, a fost pentru mine omul nu-
mărul unu. Și asta până mai târziu un pic, când
am început să judec ce înseamnă mama, la fel
tata, apoi bunicii. Am reuşit să-i aşez pe fiecare
la locul său într-o oarecare ierarhie a mea, cea
normală, cred. Eram băiatul care ducea nu-
mele familiei de Răducan mai departe. Am
profitat de acest… “privilegiu”, dar nu am
întins coarda. Pe cât am fost de iubit, în do-
rința lor de a deveni “om” în societate, pe atât
puteam fi pedepsit, dacă nu eram... cuminte,
de viitor.

Norocul meu a fost că, la acea vârstă fra-
gedă, îmi permiteam să-i mai păcălesc cu
prostiile mele. Am trăit alături de tata-mare o
perioadă frumoasă a vieţii. 
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De mic, foarte de mic, tata-mare profita de
curiozitatea mea şi mă învăţa să citesc pe zi-
are. Pot să spun că era grijuliu cu mine şi îmi
stârnea interesul  cititului. Deşi îmi vorbea
despre viciile lumii de atunci, dar și de acum -
cum ar fi fumatul - eu aveam o vagă presimţire
că şi tata-mare al meu fuma şi doream să-l
prind, să-l conving să n-o mai facă. S-a de-
clanşat o luptă să-l prind… la locul faptei.

Nu mai ţin minte cum şi de ce eram la Pis-
cul Morii, la moară, pe deal. Îmi aduc aminte
că am mers pe ascuns și l-am prins că fuma
tutun învelit în foiţă de ziar, adică mai multe
chiștoace puse cap la cap într-o foiță de ziar.
Atât eram de convins de la el de răul ce-l face
fumatul omului, încât l-am certat rău de tot,
exact cu cuvintele lui, cu ceea ce-mi spunea el
despre oamenii care fumează. Eram totuşi
mic, foarte mic.

Una dintre năzbâtiile cele mai mari pe ca-
re le-am făcut a fost aceea când am dat foc la
fânărie, de s-a speriat şi a venit tot satul să
stingă focul. Eu, văzând ce am făcut, cum focul
creştea cât se putea de repede, am fugit pe
deal, zicând că mă duc să mă omor. Dumnealui
cobora încet cu un lemn uscat în spinare. M-a
văzut cum fugeam pe coastă în sus, spre el, dar
nu şi-a dat seama, deşi în vale se vedea  fum și
foc mare lângă casă; lumea țipa și tot satul
aducea de la fântâni apă cu gălețile să salveze
18
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fânăria și casa. Crezând că ştie că este vorba
de fânăria şi casa noastră, am încercat să-l
ocolesc să nu mă prindă. Probabil nu văzuse
focul din vale și m-a întrebat: 

-Unde fugi, bă, aşa !?!?
I-am răspuns că mă duc să mă omor, că

am dat foc la casă şi am rupt-o la fugă pe lângă
el. Cred că atunci a văzut fumul şi focul, m-a
înjurat şi mi-a spus să vin imediat la el că
nu-mi face nimeni nimic şi nici el nu mă
ceartă. Plimbându-şi ochii când în vale la
fânăria-n flăcări, când după mine, m-a pierdut.
A început să strige după mine cât îl ţineau pu-
terile, iar mie îmi creşteau şi mai mult forţele
şi alergam şi mai puternic pe coastă-n sus. Nu
știa, sărmanul, încotro să fugă: după mine, ori
în vale, la fânăria în flăcări.

Nu mi-a mers însă cu verişoara, Viorica,
fata lui tanti Gheorghița, care cobora de pe
deal şi care văzuse focul şi auzise strigătele lui
tata-mare. M-a prins imediat, nici măcar nu
apucasem să-i spun, ca şi lui tata-mare, că am
dat foc la fânărie şi casă. M-a prins bine şi
mi-a explicat că nu mă duce acasă la mine să
mă bată mămica, că mă duce acasă la ea, la
tanti Gheorghiţa, mama ei, şi ştiam bine că
acolo nu avea nimeni ce să-mi facă, nimeni
nici măcar nu mă certa...

Aşa a şi fost. Tot satul a venit să stingă in-
cendiul (era în miez de vară, după secerat şi
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eu dădusem foc la paiele de grâu depozitate
sub fânărie), casa a scăpat, eu eram cuibărit la
tanti Gheorghiţa. Nu ştiu cât oi fi stat acolo de
frică, dar şi în siguranţă, şi tot tata-mare a
venit să mă ia acasă. 

Avea el mândria cuceritorului, şi eu…
mândria mea că mă întorceam acasă, că voi
dormi cu el şi că nimeni nu-mi va face nimic,
lucru ce s-a dovedit a fi adevărat. Nu ştiu dacă
mama mea ori tatăl meu mi-au ținut vreodată
vreo teorie privind acel eveniment, dar erau
siguri că nu voi mai face asemenea greşeli.

Mai ţin minte că, mărişor fiind - plecasem
la şcoală, apoi la serviciu la Severin - şi când
veneam pe acasă mai mergeam şi eu cu pri-
etenii nopţile pe la discoteci (baluri, cum se
spunea atunci) şi veneam acasă noaptea spre
dimineaţă cu o oră-două înaintea sosirii auto-
buzului, a ratei de Craiova cu care trebuia să
plec şi-l auzeam din camera dinspre Şasa:

-Scoal-te, bă, şi te regulează, că acum vine
rata.

A fost un om minunat. Un om bun. 
Un om puternic, foarte puternic. M-a mar-

cat pe viaţă. Mi-am dorit să fiu ca el. Cred că a
avut o inteligenţă deosebită, un simţ peda-
gogic şi m-a tratat din fragedă pruncie ca pe
un om matur. El nu mă învăţa, conversa efectiv
cu mine, mă așeza lângă maturitatea sa. Eram
egalul lui în toate. 
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Doamne, de ce nu am putut înregistra
acea perioadă a vieţii, care mi-ar fi fost de
folos şi acum când am uitat atât de mult, atât
de multe!

Tata-mare Pufu

Mama a avut nouă fraţi. Trei băieţi au fost
şi şase fete, una mai trăiește acum, tanti Tanța,
cea mică. Când mama avea doi ani, a fost înfi-
ată de o familie, Cătălina şi Nicolae Diaconu,
zis Pufu. Aceşti oameni m-au iubit ca pe ochii
din cap. 

Mama-mare, Cătălina, a fost o femeie
scundă, liniştită, cuminte şi foarte tăcută. O fe-
meie foarte frumoasă. Un om de zahăr, nu ar
fi supărat nicio muscă. Tata-mare Pufu a fost
un om foarte puternic, s-a dedat la multe,
multe… aspecte ale vieţii de-atunci. Un om
foarte frumos, un bărbat bine, ca să folosesc
terminologia modernă. Tânăr și puternic fiind,
fugea de acasă, se ascundea cu alţii în păduri.
Era adevărata haiducie pe care o ştim din
cărţi. Lumea satului vorbea că ar fi omorât şi
oameni. Într-adevăr, era lupta care se ducea
între aceşti haiduci şi boieri. Tata-mare Pufu
a fost haiduc în adevăratul sens al cuvântului,
un om al dreptății. Acest om și-a asumat orice
risc. Viața și-a riscat-o permanent.

Îmi povestea mama că, mică fiind, venea
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tata-mare Pufu noaptea acasă, striga şi le tre-
zea pe amândouă, îl dezechipau de puşti, pis-
toale, diferite lemne lustruite (am înțeles că
erau acele lemne legate între ele cu un lanț
mic, din inimă de păr - copacul păr - fiert, a-
dică un tratament special al acelor vremuri)
specifice bătăii corp la corp, un fel de
Schwartzeneger al vremurilor de atunci. Avea
un loc unde ridica pardoseala şi ascundea ar-
mele. Mama mea le aranja acolo. Stătea câteva
ore şi spre dimineaţă se echipa şi pleca iarăşi
cine ştie pe unde, că nu spunea niciodată.

A construit o casă mare, cu etaj, cu tindă,
trei camere sus, jos un beci mare unde… în-
torceai carul cu boi (aşa îi plăcea să spună) şi
încă două camere, tot jos.

Toată lumea se ferea de el, numai eu mer-
geam direct la el în braţe şi îi puneam fel de fel
de întrebări. Își dădea seama de ciudățenia în-
trebărilor pe care i le adresam, eu auzind acele
vorbe din gura părinților care vorbeau pe șop-
tite.

Când mergeam cu sorcova, îmi dădea bani
cât nu strângeau toţi copii din sat împreună.
M-a iubit mult de tot, şi-mi spunea:

-Uite, nepoate, casa asta am să ţi-o dau ţie,
va fi a ta. Doar câteva case erau în sat aşa de
mari ca a lui tata-mare Pufu.

Terminându-se… treaba cu “haiducii”, ştiu
că era în Bucureşti şi venea acasă de câteva ori
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pe an. Ori venea el pe la noi la deal, ori aflam
de la mama-mare când vine şi mă şi… înfă-
ţişam la el. Îi plăcea să se lanseze cu mine în
fel de fel de discuţii, din care eu nu înţelegeam
prea multe, dar el mă iubea şi mai mult şi
numai asta îmi spunea, că-mi dă casa. Nu-mi
amintesc să-mi fi spus de carte, de şcoală.
Cred că mai degrabă mi-ar fi spus să fiu…
“băiat deştept”. El înainta în vârstă, eu
creşteam. 

Îmi amintesc cum veniseră nişte porum-
bei la casa lor. Erau foarte mulţi, se puneau pe
casă şi-i umpleau acoperişul. Eu doream să iau
câțiva la mine la deal, la casa părintească şi
să-i cresc şi eu acolo. Mama-mare îmi spunea:

-Ia-i pe toţi, fir-ar-ai draşa şi taie-i să-i
mănânci, că mănâncă boabele găinilor!

Destul de mic fiind, reuşeam să prind
unul-doi, îi aduceam la mine acasă şi le dă-
deam imediat drumul să zboare, crezând că
vor rămâne acolo. Bineînţeles că zburau ime-
diat, iar eu fugeam pe drum la vale de rupeam
pământul cu ochii după ei.

Într-o zi, când venise pe acasă tata-mare
Pufu, eu, în cârdăşie cu mama-mare Cătălina,
am prins un porumbel şi am vrut să-l duc iară
acasă, dar… a observat tata-mare, m-a văzut
cu porumbelul.

-Ce faci, mă, nepoate?
-Vreau să duc şi eu porumbelul ăsta acasă,
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să am şi eu porumbei, nu numai matale.
-Păi, măi nepoate, nu stă acolo. Ăsta fuge

imediat, dar de ce vrei să-l duci acasă, la deal,
nu este asta casa ta şi toţi porumbeii de aici nu
sunt ai tăi? Să le dai mâncare că toţi sunt ai tăi.

Nu-mi prea convenea, dar eu nu m-am
lăsat, am insistat să-mi… “oficializez” furtul şi
am dus porumbelul acasă. I-am dat drumul,
dar el, ca şi ceilalţi, a fugit.

Şi eu l-am iubit pe tata-mare Pufu, şi el
m-a iubit. 

Purtarea lui din tinereţe a rămas la fel şi
la bătrâneţe. Când venea la biserică, de sfintele
Paşti, avea barda la brâu.

El coborând, eu urcând, dragostea reci-
procă a rămas la fel. 

Plecasem de acasă la şcoală şi apoi la
meserie, la Turnu Severin, iar tata-mare, cu
bătrâneţea rău pe cap, a renunţat la credinţa
noastră şi s-a făcut adventist. Nu mi-a con-
venit, dar iubirea pe care i-o purtam ocolea
acest aspect. Îmi amintesc că am fost pe la el
pe-acasă şi mi-a citit insistent din nişte cărţi
de-ale lui, de-acum adventiste. Am stat mult
pe la el, ca de obicei, şi am vorbit de toate.
Seara însă, mai bine zis noaptea, mi-a fost rău
de tot. Am visat urât, am plâns, am făcut urât
de tot toată noaptea.

Dimineaţa m-a întrebat mama:
-Ce s-a întâmplat, mamă? Ai plâns toată
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noaptea. Te-ai zvârcolit, te-ai zbătut în toate
felurile. Ce ai păţit? Ce ai făcut? Ce s-a întâm-
plat? Nu am pus geană pe geană, am stat la
capul tău. Am chemat-o şi pe ţaţa Gheorghiţa.

-Ce să fac, mămică? Am fost ieri la tata-
mare, Pufu, mi-a citit din nişte cărţi tâmpite, a
vorbit cu mine ce nu a vorbit niciodată şi am
venit acasă trist rău. Nu m-ai văzut!? Eu nu
mai merg niciodată pe acolo, nu am nevoie de
casa lor.

S-a dus mama imediat la el, l-a certat rău
de tot. Imediat au venit împreună şi nu a ple-
cat tata-mare Pufu până când nu şi-a recâşti-
gat trofeul, pe mine, şi mi-a spus că nu vom
mai vorbi niciodată decât despre ce vreau eu.
Aşa a şi fost. Cred că dacă eu aş fi adus vorba
de ceea ce făcuse înainte cu mine, el ar fi făcut
tot posibilul să nu mă mai introducă în acea
atmosferă în care să sufăr. Hotărârea mea de
copil mic l-a făcut să mă iubească şi mai mult.

Militar fiind, când am venit într-o per-
misie, am preferat să merg mulţi kilometri pe
jos ca să trec pe la tata-mare Pufu şi pe la
mama-mare Cătălina. Când am ajuns în faţa
porţii, am văzut pânza aceea neagră de doliu
la casă și la stâlpul porții.

Murise tata-mare.
Cât de tare a fost în tinereţe, spre bă-

trâneţe trecând la adventişti, a fost înmormân-
tat undeva pe un deal, unde nu este nici măcar
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cimitir. Dealurile le-a colindat toată viaţa, pe
dealuri a umblat în tinereţe, pe dealuri a ajuns
să-şi ducă veşnica odihnă.

Imediat după moartea bătrânului, mama-
mare a venit la noi acasă şi le-a spus pă-
rinţilor:

-Hai să vă dau casa, că aşa a zis Nicolae tot
timpul. Să dăm casa copilului, să dăm casa lui
Puiu, că mă găsiți şi pe mine moartă-n casă.

Cum a venit, acolo a rămas, părinţii mei au
oprit-o și au avut grijă de ea ca de un copil mic.
Tatăl meu avea o grijă deosebită de mama-
mare Cătălina, care, la fiecare masă plângea şi
spunea: “nici în burta mamei nu am dus-o aşa
de bine”. Într-adevăr, casa mi-a lăsat-o prin
testament. 

Tata-mare Pufu este un jalon al vieţii me-
le. Despre el ştiam aşa, vag, de la părinţi, care
cam evitau să-mi spună unde este tata-mare,
dar nici în sat lumea nu prea vorbea, probabil
de frica lui, că auzea cumva ce vorbeşte satul
şi nu era prea bine de cei care comentau.

Aş fi vrut să am de la el puterea de a risca,
forţa de a întâmpina… pericolele. Chiar dacă
se mai vorbea şi de rău despre el, mai auzeam
eu şi aşa ceva, îl iubeam şi mai mult. Nu ştiu
ce anume am învăţat de la el, dar ştiu că mi-a
fost model şi la temelia vieţii mele tata-mare
Pufu a pus multe cărămizi.
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Tata, Costică Răducan

Semăna un pic cu tata-mare la fizionomie,
dar era ceva mai înalt. Eu pot să spun că am
unele trăsături fizice de la amândoi, poate și
mental-intelectuale, dacă expresia permite.

La data de 01.02.1942, în plin război, a
fost încorporat în cadrul armatei române ca
pușcaș la grupa I infanterie, Regimentul 1 Do-
robanți (contingentul 9). Deci, de la încorpo-
rare a plecat direct pe front. A luptat la Odesa,
Ialta, Socci și multe alte locuri unde s-a des-
fășurat nenorocitul de război. Pe 9 mai 1944,
la Socci, lângă un pom mare care avea forma
unei cruci, niște schije „rebele” i s-au înfipt pe
tot trupul, dar i-au spintecat brațul stâng de la
umăr până la cot, lăsându-i fel de fel de semne.
A fost dus la Spitalul Militar din Odesa, îngrijit,
dar și decorat. A primit pentru acest... gest o
rentă lunară. A stat șase luni în spital și data
de 23 august 1944 este consemnată în livretul
său militar ca data lăsării la vatră. În eviden-
țele românești este consemnat ca veteran de
război. Semnele de pe corp, dar mai ales urâta
cicatrice de pe mână le-a păstrat, erau pecetea
războiului. Această grea și urâtă cicatrice de
pe brațul stâng era foarte vizibilă și a purta-
t-o, ca și pe celelalte nenumărate semne de pe
piept, până când s-a dus...

Printre multele povești din război, rețin
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condițiile inumane în care s-a desfășurat acest
ucigaș război, când furau paiele de la cai să le
pună în bocanci, în gerul năpraznic al Rusiei.

Nu pot să spun însă că a fost un apropiat
al meu, de când m-am născut şi până când,
sărmanul, a... plecat. A fost aşa, un studiu de la
distanţă, un studiu reciproc, iar din partea
mea acest studiu consta şi în faptul că trebuia
să fiu mereu primul, mereu învingător.

Dacă din 50 de copii eu eram al doilea, să
zicem, la lupte, lui îi părea rău. Îi părea rău de
tot, suferea enorm. Cred că în sufletul său
ducea acest aspect până la o adevărată tra-
gedie: eram de râsul lumii. Nu m-ar fi certat
pentru asta, dar efectiv ar fi suferit. Pentru el,
eu, copilul lui, pe locul doi era ca și pe ultimul
loc. Şi dacă aş fi ieşit pe locul unu, tot ar fi găsit
ceva să-mi reproşeze. Era un perfecţionist.

Era de o cinste şi de o corectidudine rar
întâlnite. Dau aici un exemplu de când eram
căsătorit şi am mers cu copiii pe acasă. A tăiat
un curcan şi, cum avea doi copii, eu și sora
mea Veronica, trebuia să împartă curcanul în
două. Mult s-a chinuit cu despicarea curcanu-
lui, dar cel mai greu i-a fost la gât, care se în-
doise când fusese tăiat. Stătea gâtul curcanului
aşa, în formă de cerc. Se chinuia să-l îndrepte
ca să-l spintece şi pe el în două, pe lungime.
I-am spus să-l lase naiba de gât, să-l dea su-
rorii mele. Mi-a spus să-mi văd de treabă şi să
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procedez așa când voi tăia curcanul meu cum
vreau eu. Dacă puneam pe un cântar cele două
jumătăţi de curcan, sigur erau egale.

A fost un om tăcut, liniştit, muncitor. Pot
să spun că a fost un model de om. 

La o întâlnire culturală organizată de mi-
ne în satul natal, Ţepeşti, acum la… “bătrâ-
neţe”, domnul profesor Emil Antonie spunea
într-un cadru restrâns că tatăl meu şi când
mergea prin sat impunea respect. Nu cred că
poate cineva să spună o vorbă urâtă despre
tatăl meu.

Casa în care m-am născut este făcută de
mâinile sale, dar a mai construit o casă în Bu-
cureşti celui mai mic frate al său, Mitică Ră-
ducan.

Plecat de acasă pe şantierele patriei, am
crescut cam fără tată, asta însă nu însemna că
nu mă gândeam mereu la el. Am avut o teamă,
o frică de tatăl meu. Teama era de la faptul că
nu pot fi ca el, că indiferent ce fac, fapta mea
nu se ridică la… superlativ. Chiar dacă aş fi fost
campion mondial la ceva, cred că tot găsea
ceva de spus. Nu de certat, nu de reproşat, ci
poate aşa, ceva că aş fi putut face și mai bun
acel rezultat. Pentru prostiile mari şi grave pe
care le-am făcut în copilărie, nu a stat de vorbă
cu mine despre ele nici măcar o secundă, ca să
nu mai repet aşa ceva. Tăcând el, eu am înţeles
şi din răsputeri făceam totul ca să nu audă
despre mine lucruri urâte.
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Mama, Margareta Răducan

Atât de grijulie a fost mama mea cu mine,
încât ar fi fost în stare ca să mă crească în-
tr-un incubator. Multe, multe amintiri fru-
moase păstrez. A vrut să învăţ carte. De când
eram mic ştiu că-mi făcea baie, apoi stăteam
în pat ca să spele podeaua. Stăteam îmbro-
bodit în vârful patului până se usca scândura,
apoi mă dădea jos şi pe pardoseala spălată
scriam cu creta, desenam. Dacă găsea o bucată
de ziar pe drum, oricât ar fi fost de murdară  o
lua acasă şi îmi arăta să citesc. Îmi arăta li-
terele şi cuvintele şi mă punea pe sărite să
citesc eu ceva asemănător. Păstram cu mare
grijă acele bucăţi de ziar şi de multe ori citeam
singur cu voce tare.

Mai erau cazuri când venea câte-o femeie
pe la noi iar eu îmi “făceam lecţia” cu glasul
ridicat şi nu trebuia să fiu deranjat, mai ales
dacă acea femeie nu-mi plăcea. Ziceam eu de
multe femei că sunt murdare. Erau unele ca-
re-i spuneau mamei că mă forţează de mic şi
o să am probleme “mai târziu”, că-mi dău-
nează la cap.

Fiind prima educatoare a satului, mama
nu ţinea cont de acel... statut şi îmi crea plă-
cerea să citesc. Eram cu mama la cumpărături
la magazinul sătesc din centrul comunei şi pe
tejgheaua magazinului era un ziar, iar eu i-am
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şoptit să mi-l cumpere. Spunându-mi că nu se
poate, am început să citesc. La început cu glas
încet, apoi, părându-mi interesant, am ridicat
vocea fără să-mi dau seama. Nu mai comenta
nimeni în magazin, iar eu, cu gâtul sucit, că era
ziarul așezat invers, îi dădeam înainte cu citi-
tul. Vânzătorul, nea Costică Solomon, i-a dat
mamei ziarul şi a spus că mai are câteva, dar
mototolite şi murdare. Mama le-a cerut şi pe
acelea. Mare bucurie pe capul meu, un copil în
jur de 3-4-5 ani, dar şi mândrie pe mama, că
fiul ei era apreciat şi că vorbea lumea de
copilul ei că va ajunge mare. Împătuream fru-
mos acele ziare, aveau un loc al lor și țineam
la ele foarte mult.

Întâmplarea face că de învăţat, din cei 25
de ani de şcoală, eu am învăţat doar în clasa I
şi apoi la facultate. În rest, am învăţat când se
preda, îmi luam notiţele pe care le consideram
necesare şi repetam în pauzele de dinaintea
orelor, mai ales dacă simțeam că voi fi ascul-
tat. În clasele primare, învăţătorii îi spuneau
mamei că sunt ”brânză bună în burduf de
câine”, că sunt deştept, dar foarte puturos, că
pot, dar nu vreau. La fel erau lucrurile şi în
clasele V-VIII. Cu aceste trofee, leneș și pu-
turos..., venea mama mea de la şedinţele cu
părinţii, când eu o aşteptam spăşit la poartă
sau după poartă. După mers, vedeam că ceva
nu-i în ordine, mai stăteam aşa ascuns până
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când se apropia, apoi luam un sac gol şi fu-
geam repede în grădină după buruieni de
porci şi păsări. Bineînţeles că mă striga aşa…
mai apăsat:

-Puiule!
-Da, măică! Am un pic de treabă, trebuie

să umplu sacul şi vin.
-Vino, mamă, vino să vorbim ceva!
-Păi! Vin, dar n-auzi că am şi eu un pic de

treabă să culeg buruieni, că plânge purceaua
şi cotcodăcesc păsările!

-Mă, n-auzi, mă, să vii!
-Vezi că las sacu’ şi fug la tanti Gheorghiţa!

Ce, crezi că nu ştiu la ce mă chemi?
Bineînţeles că se apropia de mine şi fu-

geam prin porumbi, pe sub gardurile oame-
nilor la tanti Gheorghiţa, iar acolo se făcea
“Pacea”. Cam asta se petrecea cu mine după
cele mai urâte lucruri ale copilăriei – şedinţele
cu părinţii.

Cred că pricepeam mult mai repede ca
alții ce mi se spunea la şcoală şi nu mai eram
atent, nu participam la discuţii, la lecţii. Nicio-
dată nu ridicam mâna să spun ceva, nici atunci
când nimeni din clasă nu ridica – nu ştiau. Eu
ştiam şi nu mă uitam la profesor sau învăţător
să mă vadă că știu. Spun cu mâna pe inimă, nu
era îngâmfare sau dispreţ, chiar îmi era frică
de profesori, dar nu doream să ies în faţă cu
nimic, nu-mi plăcea. Când mă ridicau în pi-
32

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



cioare ori mă scoteau la tablă, spuneam sau
scriam ce ştiam, niciodată la limita să fiu notat
sub 5. De-asta era mama mea supărată pe mi-
ne. Veneau copiii la mine acasă, colegi de clasă,
să mă întrebe cum să-şi facă temele, eu le
spuneam la toți, mergeam prin cameră și le
povesteam, așa, ca învățătorul la școală, dar eu
nu scriam, nu citeam, nu învățam. Mama era
tare mândră când vedea, când auzea cum le
spun la colegi, premianţi de altfel, şi spera că…
data viitoare nu vor mai repeta învăţătorii sau
profesorii acelaşi lucru urât despre mine. Asta
era cea mai mare supărare pe care o provocam
mamei. Cartea, rezultatele şcolare. Eu le spu-
neam şi mamei şi tatălui că aceşti colegi nu vor
reuşi mai departe, că nu sunt adevăraţi premi-
anţi şi am să le arăt că eu voi reuşi, iar ei nu.

Trebuie să spun acum că cele spuse de
mine atunci s-au adeverit. În satul natal nu am
fost iubit, nu am fost preferatul vreunui în-
văţător sau profesor. Dintre premianţii lor de
atunci, nici unul nu a scos capul în lume, pe
undeva, prin ceva; nu au realizat mare lucru în
viaţă. Cam toţi premianţii clasei mele au a-
juns... într-un anonimat total.

Aş putea spune că am fost cam încăpăţâ-
nat, că vedeam unele nereguli şi nedreptăţi pe
care le făceau învăţătorii şi profesorii favo-
rizând nişte copii pe care nu-i prea ducea ca-
pul; erau și rude cu unii, dar le dădeau note
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mari şi eu răspundeam cât să nu mă noteze
sub 5. Răspundeam când mă întrebau, nimic
mai departe.

Am avut însă tot timpul un respect pentru
învăţători şi profesori. Nu eram cotat ca un
copil obraznic. Nu am fost un copil problemă
în niciuna dintre şcolile pe care le-am făcut.
Îmi făceam aşa o judecată că eu trebuia să ştiu
ce este în cartea şcolară, şi ştiam, dar nu do-
ream să ies în faţă. Mama şi tata însă ar fi vrut
să fiu primul, ar fi făcut orice să învăţ, să fiu şi
eu lăudat ca ceilalţi premianţi.

Tanti Gheorghiţa

Nu ştiu ce turnură, ce drum ar fi luat viaţa
mea fără tanti Gheorghiţa. M-a iubit enorm.
Poate şi pentru că mama mea, fiind mai mică
decât dumneaei - eu eram primul copil, la ori-
ce problemă de-a mea, mama dădea fuga şi-i
spunea:

-Ce mă fac, ţaţo, uite… copilul…
De fiecare dată, ea, tanti Gheorghiţa, era

cea care rezolva treburile, care o elibera pe
mama mea de orice problemă, dar și pe mine.
Crescând un pic, am profitat de acest lucru şi
nu era nicăieri mai bine ca la tanti Gheorghiţa.
Se ducea mama la ea şi-i spunea că nu mă-
nânc.

-Taci, fă, din gură că este sănătos tun, la
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mine mănâncă de rupe pământul. 
Şi aşa era. Poate că şi eu forţam lucrurile,

poate că şi mama greşea cu atitudinea dânsei
asupra mea ca asupra unui copil de...  incuba-
tor. Poate că speculam şi eu acest comporta-
ment, dar tanti Gheorghiţa avea aşa o influenţă
asupra mea de mâncam pe rupte și ascultam
ce-mi spunea. Era cam singura pe care o as-
cultam.

Când mă făcusem mărişor şi abundam în...
prostii, de multe ori, când eram prins cu mâ-
ța-n sac, fugeam de frica mamei la tanti. Avea
un comportament ce mă făcea s-o ascult în-
gereşte. Eu greşeam şi dânsa o certa pe mama
(probabil că-i făcea cu ochiul), naivul de mine
credea, dar nu plecam de acolo, de la tanti
Gheorghiţa, nu plecam de langă fusta dânsei
până ce eram sigur că mama nu-mi mai zicea
nimic, nu mă ceartă, nu mă bate. Problema
este că nu am fost bătut, dar îmi era frică de
bătaie, îmi era frică să nu mă bată. Nu aș fi
crezut că s-ar putea să mă bată părinții, dar
aveam o frică de ei, o teamă.

Adevărul este că în afara teoriei fine ce
mi-o făcea mama în cele din urmă acolo, la
tanti, dar şi tanti Gheorghița, atenţionarea
dumneaei - care descria prostia ce-o făcusem
- izbutea să facă  liniște, se cădea la pace cum
se spune și nu mai comentam acel aspect. Eu,
o luam pe mama de mână, plecam spre casă şi
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niciunul nu mai comenta prostia mea. Eu nu
mai repetam acea greşeală-prostie; dar fă-
ceam alta... şi tot la tanti Gheorghița ajungeam.

Şi cu focul de la fânărie, tot la tanti am
ajuns. 

Nu pot să-mi acuz mama, n-am s-o fac
niciodată, dar, ca orice om, greşea şi dânsa. O
vedeam cum scăpăra chibrite. Doream să fac
şi eu acest lucru, iar dânsa nu mă lăsa, nu-mi
dădea voie. Îmi spunea doar că mă ard, fac
buba şi celelalte. Nu avea ce să facă curiozităţii
mele, ambiţiei mele că vreau să fac şi eu ceva.
Când am dat foc la paiele de sub fânărie, rămas
singur, am găsit o cutie de chibrituri. Ce bu-
curie, mi-am spus! M-am ascuns sub pat în
camera dinspre Şasa – unde dormea tata-
mare, scăpăram chibrituri și duceam flacăra la
zid. Se ardea băţul şi zidul… nimic. Puteam să
dau foc patului sub care eram şi poate lua casa
foc. Am renunţat, am mers în grădină şi scă-
păram chibrite la o ulucă din gard. Nici aceea
nu lua foc.

M-am îndreptat apoi sub fânărie, unde
erau paiele de grâu. Am scăpărat chibritul cum
o vedeam pe mama şi am dus acea flacără mi-
că, galben-roșie, spre paie. Vai! Ce bine era
când am văzut cum se aprind paiele! Ce bu-
curie pe mine! Dar, imediat mi-am dat seama
de o anumită… neregulă. Suflam să sting focul
şi acesta creştea, se apropia de mine, ba chiar
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nu-l mai suportam, mai-mai să mă ardă. Eram
totuşi atât de mic că nu am realizat ceea ce fă-
cusem. Simţind un mare pericol, laşitatea
copilului de atunci din mine, m-a făcut să fug
aiurea pe coastă… să mă omor. Așa-mi spu-
neam: am să fug să mă omor… Eram totuşi un
copil destul de mic dacă nu ştiam ce înseamnă
focul, ce înseamnă efectul unui băț de chibrit,
al unei scântei.

Deşi mama suferă şi acum că nu mănânc
acasă, în acele vremuri mă încerca o durere a
suferinţei sale, dar aşa eram eu, atunci. Am
iubit-o şi am respectat-o pe tanti toată viaţa,
până când s-a dus la Domnul, dar o respect la
fel și acum când nu mai este.

Emil şi Nicolae, sau Nicolae şi Emil

Sunt “fraţii mei” din copilărie. Cu ei am
împărţit toate minunile şi frumuseţile copi-
lăriei din Ţepeşti, dar şi cele mai mari şi pe-
riculoase prostii, inimaginabil de crezut
pen-tru unele ce s-au petrecut. N-aş putea
spune că ne-am influenţat unul pe altul, că ne
avem modele, că ne suntem unul altuia jalon.
Am fost prieteni şi atât, şi totuşi puţin spus
prieteni, eram fraţi. Stăteam foarte aproape
unul de altul, la cca. 50 metri era casa unuia
de a celuilalt. De foarte mici, de când ne-am în-
văţat între noi, nu mai puteam să fim des-

37

Oameni și viața mea                            Puiu Răducan



părţiţi decât nopţile. Una dintre cele mai ciu-
date amintiri pe care o păstrez este aceea că
într-o vară, fiind la mine acasă numai eu cu
Emil, am zis să fim şi noi cuminţi că numai
prostii şi necazuri făceam părinţilor şi am ho-
tărât să spargem lemne. Mici fiind, nu prea
ştiam ce treburi am putea face ca să nu ne mai
supărăm mamele,  mai ales că dumnealor erau
acasă cu noi. La cât eram de mici nu trebuia să
fim lăsaţi să punem mâna pe topor, mai ales
secure.

Era un butuc de lemn acolo în tindă la
mine, la casa părintească, şi atunci, am zis noi,
să spargem lemne, să spargem acel butuc. Am
preluat eu comanda, i-am dat securea lui Emil,
pe care l-am aşezat în picioare la capătul a-
celui butuc de lemn lung cam de 40 cm, eu, pe
ciuci, cu toporul în mână la celălalt capăt al bu-
tucului de lemn. L-am şi atenţionat pe Emil :

-Când zic trei, lovim amândoi lemnul. 
Aşa a şi fost, la trei eu am dat cu toporul

în lemn, Emil cu securea în capul meu. Ce o fi
fost atunci în casa mea, în satul meu, ce jale,
eu nu mai ştiu. Nici atunci nu am ştiut că
zăceam cu capul pe butuc, nici acum. Dum-
nezeu a vrut să mai trăiesc şi mi-a întărit
căpăţâna. Acel semn în moalele capului se în-
fățișează și acum, şi încă destul de vizibil. Dacă
aş avea chelie, s-ar vedea indicativul precum
vitelor din fermele americane.
38

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



O altă păţanie, tot la mine în curte, şi tot
cu Emil; trebuie spus că în prezenţa mamelor
eram sfinţi, deci nu se făceu prostii cu părinţii
prin preajmă. Aveam o capră cu coarne pe
care o îngrijam foarte bine şi era tare blândă.
Era, sărmana, legată cu un lanţ de un stâlp al
gardului curții. Am luat o nuia lungă, lungă, de
salcie, de aceea de culoare galbenă, i-am da-
t-o lui Emil şi i-am spus că eu mă urc pe capră,
o iau de coarne şi simulam un mers de mo-
toretă, ţinând-o de coarne. Ziceam că mă duc
cu motoreta la Bălceşti. Emil trebuia să lo-
vească capra cu acea nuia, tot aşa, când îi spun
eu, la trei. Îi dau OK-ul lui Emil, (de ce nu m-aș
exprima în limba modernist-occidentală de
azi?) îl atenţionez din spinarea caprei să n-o
lovească decât când îi spun eu, la trei. Încep
numărătoarea, ajung la trei, Emil îi trage o
nuia zdravănă caprei, ba mă loveşte şi pe mine
peste picior, capra se sperie, sare să fugă, eu
îi cad din spinare, îmi rup mâna şi am ajuns în-
tr-adevăr... la Bălceşti, la spital, unde mi s-a
pus în ghips.

O altă păţanie de-a mea din timpul co-
pilăriei din Ţepeşti la care nu a participat Emil
sau Nicolae este legată de săritul din fânărie.
Tot mic fiind, nu mai ştiu câţi ani număram
atunci, părinţii aduseseră paie de la treieratul
grâului. Nu au apucat să  le ridice în podul fâ-
narului. Profitând de faptul că eram singur,
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m-am urcat în fânăria destul de înaltă şi să-
ream de acolo de sus, în paie. Nu observasem
că de atâtea sărituri, grămada se făcuse mult
mai mică. Nu asta era problema. Fânăria avea
o ieşitură ca un balcon și eu de acolo săream,
fără să-mi dau sama că de la colţul acelui bal-
con, de sus, până la stâlpul porţii de intrare în
curte - o distanță cam 30 de metri - era legată
sârma câinelui. Pe acea sârmă era agăţat un
lanţ de care era  legat câinele. Fără să văd acea
sârmă, am zis să sar şi către poartă, unde stra-
tul de paie era mult mai subţire. Căpătasem
experienţă de la celelalte sărituri şi am zis ca
şi aici să încerc din prima, să-mi iau elan şi să
mă rostogolesc în aer înainte de aterizare.
Toate bune cu zborul meu rostogolit în aer, nu-
mai că, nevăzând sârma, am aterizat cu gâtul
pe ea şi am căzut direct jos pe pământ unde
nu era nici un pai. Nici asta nu era aşa de grav,
că după ce am zăcut ceva timp pe pământ,
m-am ridicat cu chiu cu vai. Grav era faptul că
sârma îmi tăiase pielea de la gât şi-mi atârma
acum către barbă, iar eu zăcând acolo pe pă-
mânt, veniseră găinile să mănânce sângele
scurs, ba îmi ciuguleau piele de la gât, pielea
care atârna. Sângele se oprise din curs, eu
mi-am revenit, eram în picioare, dar ce mă
făceam cu pielea gâtului, care atârna de la
barbă în jos. O ţineam eu cu mâna, dar nu se
lipea şi problema era că venea mama acasă.
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Singurul lucru pe care-l puteam face era să
stau cu bărbia în piept, dar... bătea la ochi.

Când mă vede mama aşa... serios, cu băr-
bia în piept, mă cheamă la dânsa. Să-i vină rău.
Nu am mai fugit la tanti Gheorghiţa, eram si-
gur că nu mă bate. A fugit ea repede la tanti
s-o cheme că era... copilul ei tăiat la gât, avea
gâtul tăiat. A trimis şi după nenea Sandu Gu-
ran, sanitarul satului, care m-a dezinfectat,
m-a pansat şi l-am auzit cum îi spunea mamei
că dacă mănânc nu am nimic, mă fac bine.

Păi, deşi nu prea mâncam acasă de obicei,
mâncam acum de rupeam pământul, nu de
foame, ci numai aşa, să-i dau o garanţie mamei
că sunt cuminte, că am să mă fac bine, că are
să-mi treacă, dar... aveam și eu această convin-
gere.

Săritul cu prăjina era o altă... apucătură
de-a mea. Luam un băț gros, o mică prăjină,
îmi făceam vânt și procedam și eu după prin-
cipiul săriturii sportive cu prăjina, numai că
îmi plăcea să-mi coordonez acea săritură încât
să stau, să plutesc un pic în acea prăjină, par
sau arac, ținându-mă bine în mâini. Îmi plăcea
mult de tot să stau un pic în poziția aceea ver-
ticală, în prelungirea prăjinii - de fapt un par
de vreo 2-3 metri - cu capul în jos și apoi să se
producă aterizarea pe care o controlam destul
de bine. Așa făceam și săream și peste garduri,
oricât ar fi fost ele de înalte. Îmi propuneam

41

Oameni și viața mea                            Puiu Răducan



să sar peste toate gardurile curții cu acel par
și o făceam foarte bine și cu mare ușurință, ba
mai și pluteam cu capul în jos, privind preț de
câteva secunde bune creștetul ulucilor. Bine-
înțeles că mămica nu știa ce fac eu. Odată, ve-
nind acasă mai devreme, eu tocmai îmi
făceam... exercițiile de sărituri, eram deasupra
gardului, pluteam așaaa, cu capul în jos dea-
supra ulucilor, corpul perfect întins, picioarele
în sus, capul și ochii spre căpățâna ulucii. Aud
scârțâitul porții, mă uit către poartă și din acea
poziție o văd pe mama intrând în curte. Evi-
tând să mă prăbușesc în gard, am căzut foarte
rău pe pământul uscat din grădină. Acolo am
rămas. M-a luat mama cu mare greutate și
m-a dus în tindă, a fugit repede la tanti Gheor-
ghița, apoi, la capul meu fiind, am auzit-o:

-Țațo, ai grijă de el, că moare, dă cu apă
rece pe el, că moare copilul. Eu mă duc după
Sandu Guran să vină și să-i facă o injecție.

Păi, când am auzit de injecții (de care și
acum îmi e frică de mor) și de nea Sandu Gu-
ran, felcerul, am început să-mi revin. Tanti
Gheorghița, bucuroasă că-mi revin, încerca
să-mi vorbească în toate felurile, eu însă nu
știam cum să fug mai repede, să nu vină nea
Sandu. Nu știu dacă mama mersese 3-400 de
metri dintr-un kilometru - cam cât era până la
nea Sandu, că eu eram în picioare deja. Încer-
cam să merg, dar de-abia stăteam, mă bă-
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lăngăneam, iar tanti mă ținea și-mi vorbea dis-
perată fel de fel, încurajându-mă. În cele din
urmă mi-am revenit și o rugam pe tanti să
meargă repede după mămica să nu-l mai che-
me pe felcer. Îi făceam fel de fel de demons-
trații lui tanti că nu am nimic, numai să nu-mi
facă ăla injecții, ba i-am spus că sunt în stare
să sar cu prăjina, să vadă că nu mai am nimic.
În cele din urmă, mama mea a venit cu nenea
Sandu, pe motocicleta acestuia, iar eu eram
deja prin grădină în vale ascuns prin porumbi.
Mă strigau amândouă, dar nu am zis nimic
până când nu am văzut că nea Sandu a plecat.
Atunci le-am răspuns și am întrebat-o pe mă-
mica dacă mă bate. Chiar dacă mai aveam eu
așa, niște amețeli, căutam să merg drept,
m-au pipăit amândouă și mă întrebau dacă mă
doare ceva, pe undeva. 

Știu că am picat într-un somn adânc până
dimineața, ceea ce nu făceam eu nici atunci,
nici acum, în ceea ce privește dormitul ziua.
Când m-am trezit erau amândouă lângă mine
și mama și tanti, iar eu eram sănătos... tun.

Aseară, 28 decembrie 2013, am fost în
satul natal și, ca de fiecare dată, m-am dus să
mă întâlnesc cu... frații mei, Emil și Nicolae.
Am mers la Nicolae să ne omenim cu un pahar
de... vorbă, să cinstim cum se cuvine sfârșitul
de an în jurul unei mese plină cu de toate, dar
și să mai depănăm amintiri, ca de obicei la
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aceste sărbători. I-am spus de această carte,
am pomenit numele bunicilor noștri, ale pă-
rinților, ale viilor și morților din copilăria
noastră. M-a surprins Nicolae cu o poveste, un
caz pe care nu-l știam. 

Mi-a spus că, la mine în tindă fiind, în acea
fragedă copilărie, tata-mare, Ion Răducan, a
venit de pe deal cu un trunchi de prun uscat,
bătrân și găunos. Cum a intrat în curte, a trân-
tit prunul jos și din el, din acea scorbură a
prunului, au început să iasă niște pui de nevăs-
tuică. Nevăstuica este un animal de dimensiu-
nile veveriței, parcă mai mare un pic și cu
alură de șobolan. Se spune că scuipatul acestui
animal este otrăvitor, puternic otrăvitor și
poate produce ușor moartea. Când puii de
nevăstuică plecaseră prin curte, tata-mare i-a
luat în pumni să-i ducă peste gard, unde era
un ududoi ce venea de pe deal. Când tata-mare
aduna puii, mama lor, nevăstuica, a venit în
tindă, a intrat în casă, apoi a revenit în tindă
într-un mers foarte rapid, într-o fugă de fapt,
parcă așa, căutând cu disperare ceva, a sărit
apoi deasupra găleții cu apă de băut și a scui-
pat de câteva ori acolo, după care s-a furișat
să vadă ce face tata-mare cu puii. Acesta i-a
lăsat ușor jos la umbra unui lăstăriș de dud.
Nevăstuica s-a dus la pui, apoi a revenit în
tindă, s-a așezat deasupra găleții cu apă de
băut în care scuipase și atât a mișcat de a-
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ceastă găleată până când a răsturnat-o.  Noi,
copiii, fiind singuri în tindă, ne uitam la a-
ceastă scenă, pe care o scot acum la iveală
după 57-59 de ani.

Domnul învăţător Ionel Roşu

Este omul, învățătorul care mi-a pus cre-
ionul în mână. Era un om cuminte, liniştit, care
impunea efectiv respect şi când mergea pe
şuşea (expresie de la ţară). Provenea dintr-o
familie destul de bună, serioasă. Îi ştiam pe
părinţii dumnealui, chiar dacă aveau casa din-
colo, peste Şasa. Oameni foarte serioşi, munci-
tori, care au făcut din cei trei copii - Ionel,
Marin şi Tudor -  oameni deosebiți, intelectu-
ali de excepţie, oameni care au lăsat semenilor
şi societăţii multe lucruri bune.

Domnul Ionel este, cum spuneam, primul
meu învăţător. Mi-a fost învăţător în clasa
întâi. Avea un har dumnezeiesc într-ale peda-
gogiei. Felul cum îţi explica şi cum te învăţa te
făcea să asimilezi maximum posibil. Cum spu-
neam, eu am învăţat carte doar în clasa întâi
şi apoi, tocmai la facultate. Nu pot să spun des-
pre domnu’ Ionel că diferenţia copiii, cum fă-
ceau ceilalţi învăţători – profesori pe care i-am
avut şi care m-au determinat să învăţ ce vreau
eu, nu ce vor ei. Domnu’ Ionel era imparţial, ne
iubea pe toţi la fel, eram copiii lui. Cu atâta mi-
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gală, plăcere şi bucurie ne explica şi ne ajuta
să facem acele liniuţe, bastonaşe şi ce mai
făceam pe atunci, că pricepeam toţi, din prima.
Ținea lecția trează. Dacă vreunul era mai în
urmă cu scrisul, cu capul, îl vedea că este mai
greoi, venea la el şi îl ajuta. Ne era dor de dum-
nealui când veneam la şcoală. Ne era dor să
auzim ce noutăţi ne mai spune. Cred că dacă
10% dintre cei de azi care lucrează în sistemul
de învăţământ ar avea harul lui domnu’ Ionel,
situaţia şcolară ar fi mult deasupra a ceea ce
este în momentul de faţă.

Se spune că pe oamenii buni Dumnezeu îi
ia mai repede dintre noi. Aşa a fost şi cu dom-
nu’ Ionel. Dumnezeu a avut mare nevoie de el
acolo sus şi ni l-a luat la o vârstă destul de
tânără.

Domnu’ Marin Roşu, fratele lui domnu’
Ionel, mi-a fost profesor de limba română şi
director de şcoală. Şi dumnealui a ţinut sus
ştacheta şcolară, de familie şi societate, un om
demn al familiei Roşu, al comunei Ţepeşti, al
societății.

Pe domnu’ Tudor, cel de-al treilea frate al
lui domnu’Ionel, nu l-am cunoscut bine. Ştiu
că a devenit inginer; când venea pe acasă, erau
toți mândria satului, când mergeau pe şuşea,
lumea spunea; uite, copiii lui Roşu! Toţi oa-
meni mari, toți oameni cuminţi. Nu cred că
este cineva - la Ţepeşti şi nu numai - să vor-
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bească urât de familia Roşu.
Multe generaţii de copii le-au trecut prin

mână celor doi profesori, Ionel şi Marin, şi
mulţi ”au ajuns oameni mari” datorită muncii
şi priceperii lor, ale celor doi profesori. Mi-au
fost modele în viaţă, i-am respectat şi iubit, şi
mereu comparam alţi profesori cu cei doi fraţi
Roşu - Ionel şi Marin.

Cum spuneam, Domnul are nevoie de oa-
meni buni acolo sus la El, și ni i-a luat pe
amândoi şi satului, și rudelor, dar şi mie. Veş-
nic le voi purta un respect deosebit.

Domnul învăţător Emil Antonie

Mi-a fost învăţător în clasa a III-a. Era
unul dintre dascălii “răi”. După cum ştim cu
toţii, oameni mari fiind acum, când eram elevi,
categoriseam învăţătorii ori profesorii în buni
şi răi. Celor exigenţi, care doreau să scoată
ceva din noi, le ziceam că sunt răi. Aşa era şi
domnu’ Emil Antonie. Nu i-am fost un elev
preferat şi nici nu mă vorbea de bine, nu avea
cum. Mă mulţumeam cu ce ştiam eu, cu ce în-
văţam, dar nu ieşeam în evidenţă cu absolut
nimic. Dumnealui era omul, dascălul care-i
spunea cel mai mult mamei că sunt puturos,
că pot, dar nu vreau. Îi spunea să mă bată, că
sunt puturos şi nu vreau să învăţ. Și la orele
dumnealui eu ştiam, dar nu ridicam mâna, nu
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participam cu absolut nimic la lecţii. 
Cum spuneam despre învăţătorii buni

şi cei răi, problema se face că la maturitate pe
cei “buni” din timpul şcolii îi uiţi, iar pe cei
“răi” îi ţii minte, îi iubeşti şi îi respecţi. 

Toată viaţa l-am iubit şi respectat pe
domnu’ Emil Antonie, chiar dacă niciodată nu
i-am fost preferat. A fost un dascăl aspru, se-
rios şi nu mergea la dumnealui cu jumătăţi sau
sferturi de măsură. Dragostea pe care i-am
purtat-o mereu a dat roade, ne-a apropiat toc-
mai la maturitatea mea, la peste 50 de ani,
când mi-au apărut nişte cărţi, când am apărut
pe nişte canale de televiziune, când aflase de
meseria pe care-o practic cu atâta pasiune.
Ne-am întâlnit pe drum, am dat mâna şi mi-a
spus:

-Bravo, bă, băiete! Eşti o mândrie a sa-
tului nostru, felicitări! Mă bucur şi sunt mân-
dru de tine, sunt bucuros că ai trecut şi prin
mâinile mele. 

Îi port tot timpul acelaşi respect. Îmi
este dor de dumnealui. Pot spune acum că
suntem apropiaţi, a participat cu tot dragul şi
sinceritatea la câteva lansări de carte de-ale
mele. Şi acum îi ascult părerile, sfaturile, indi-
caţiile şi mă consult cu dânsul în multe, multe
privinţe. Este un idol, un jalon al vieţii mele în
ceea ce priveşte  seriozitatea cu care a făcut
totul în viaţă.
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Familia Maria şi Ştefan Constantinescu

Amândoi mi-au predat şi la şcoala pri-
mară, clasele I-IV, dincolo de Şasa, în Popești
şi la şcoala generală clasele V-VIII, Școala nouă
din Ţepeşti. Aceşti minunaţi dascăli i-au în-
văţat carte şi pe părinţii mei. Doamna profesor
Maria Constantinescu preda matematica, iar
domnul Constantinescu limba română. Şi la
unul şi la celălalt... “nu auzeai musca” în clasă
când se preda. Erau de o severitate absolută,
în adevăratul sens bun al cuvântului. Doamna
Maria mai folosea şi băţul pe capetele noastre
când constata că merităm, iar domnul profe-
sor…, palma. Cum şi profesorii erau “buni” şi
“răi”, la fel şi noi, copiii, eram buni şi răi. După
cum ştim cu toţii, modelele copiilor, ale
elevilor erau copiii cei răi. Ei lăsau amprente
serioase asupra celor buni, şi de multe ori din
cauza celor răi suferea toată clasa.

Dacă domnul Ştefan Constantinescu ob-
serva că vreunul din clasă, în timpul orei, face
vreo prostie ori nu este atent, nu-i zicea ni-
mic... atunci. Trecea poate de 7-8-10 ori pe
lângă el în timpul orei şi nu-i făcea nimic, dar
avea grijă să nu se termine lecția de predat şi,
când toţi scriam și eram atenţi în clasă, se
auzea dintr-o dată o plesnitură de palmă. De
fiecare dată când trecea dom’ profesor pe lân-
gă cel care trebuia... s-o ia, acesta își băga
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capul între umeri așteptând gestul educa-
țional al acelor vremuri, palma sau bățul. Era
pedeapsa celui care deranjase ora. Nu-i spu-
nea domnu’ profesor nimic, noi izbucneam
într-un râs destul de… controlat, cel cu pricina
se scărpina după cap, iar domnul Constanti-
nescu continua cu explicațiile de parcă nimic
nu s-ar fi întâmplat. 

Nu am fost atins de băţul doamnei profe-
soare ori de palma domnului Constantinescu
niciodată, dar alţii, din cauza mea, de nu ştiu
câte ori.

Aveam coleg de bancă pe Ilie Tanislav, a-
cum colonel în rezervă, pensionar. Cum în a-
cele vremuri eram tunşi la zero, forma
căpățânilor noastre ieșea mult în evidență, eu
aveam capul mai rotund, pe când Ilie un pic
mai turtit. La fiecare oră a domnului Constan-
tinescu mimam cu Ilie o piesă de teatru, Ion.
Eu eram boierul, el sluga. Amândoi scriam ce
ni se dicta, dar  eram cu ochii pe domnul pro-
fesor. Colegii din clasă erau însă cu ochii pe
noi, să vadă când începem... spectacolul, piesa
şi nu scriau.

Când eu și Ilie începeam mimatul, căci nu
vorbeam, cineva din clasă trebuia să izbuc-
nească în râs. Nu se putea abține. Domnul pro-
fesor doar întorcea capul, ne spunea să lăsăm
tocurile sau creioanele jos și să ne ridicăm în
picioare. Când trecea pe lângă banca noastră
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zicea bravo şi ne spunea să stăm jos, noi a-
veam scris totul. Pe cei care nu aveau scris,
cred că mai toată clasa, îi lăsa în picioare. Le
ţinea apoi o teorie dură, le spunea că vor a-
junge hoți, golani, derbedei, puşcăriaşi şi că îi
va lăsa repetenţi. Nu ne-a trădat nimeni nicio-
dată, dar toţi se rugau de noi să mai repetăm...
piesa. O repetam în pauze, cu voce tare, la ce-
rerea și spre deliciul colegilor. Cel sau cea care
izbucnea în râs şi era…”prins” - ori “prinsă” -
și până la pauză îşi lua palma după ceafă. Nu
scăpa, indiferent dacă era fată ori băiat.

Problema era că, folosind şi aceste mij-
loace de învăţătură, băţul sau palma, se a-
tingea scopul final, scopul comun, țelul, acela
de a învăţa carte. Cine nu învăţa, era clar, re-
peta anul. Eu am ajuns să prind din urmă pe
unii care repetaseră nu ştiu câţi ani şi cărora
profesorii le spuneau că vor veni la şcoală pâ-
nă când se însoară. A fost şi adevărat, căci vreo
doi s-au însurat imediat după ce au terminat
opt clase (plus repetenţiile).

I-am respectat şi iubit mult pe aceşti oa-
meni. Au avut acel har Dumnezeiesc, care - fie
cu gluma, cu palma ori băţul, dar mai ales cu
seriozitatea - ne-au făcut să învăţăm carte. La
fiecare sărbătoare din an trimiteam felicitări
familiei Constantinescu, iar când mă întâl-
neam cu dumnealor o făceam cu sfiiciune, cu
tot respectul. Îmi aminteau şi spuneau tuturor
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că eu nu i-am uitat şi că mă gândesc la ei tot
timpul. Mă întrebau cu interes şi grijă părin-
tească ce fac, ce meserie practic şi-mi spuneau
să fiu cuminte, să nu-i fac de râs, să nu fac satul
de râs, îmi dădeau câteva exemple negative -
bineînţeles le şi exagerau un pic - era acel…
”lipici” ca să nu cumva să mă prostesc. Am
avut mereu un respect deosebit pentru dum-
nealor.  Aş fi vrut să-i spun domnului profesor
că eu eram de fapt cel care tulburam liniştea
în clasă, eu şi cu Ilie, cu piesa noastră, dar nu
îndrăzneam, chiar dacă trecuseră mulţi, mulţi
ani de când am plecat din Ţepeşti. 

Momentul s-a ivit când nici nu mă gân-
deam, când nici nu aveam vreun plan. Um-
blând prin magazinul Cozia din Râmnicu
Vâlcea, îl văd pe domnul profesor Ştefan Cons-
tantinescu. Om mare acum, căsătorit, cu copii,
timid, am mers către dânsul, l-am întrebat ce
mai face, ce mai face doamna, şi discuţiile au
plecat spre toate părţile ca de obicei. Hâtru
cum era, mi-a răspuns când l-am întrebat ce
face prin magazinul Cozia:  

-Bă, am cumparat niște chiloți, (mi-a ară-
tat plasa în care într-adevăr avea niște cumpă-
rături) ia, dezbracă-te și fă o probă să nu-i fi
luat mici.

La un moment dat, profitând şi de faptul
că era bine dispus, i-am spus:

-Domnule profesor! Am ceva care mă roa-
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de şi despre care de mult timp vreau să vă
spun, dar nu am îndrăznit, nu am putut.

-Zi, mă! Ai făcut ceva rău, ai furat şi nu
te-a prins, spune-mi că te ajut eu… să-ţi dea
cât meriţi, ba mai mult cu vreo 5 ani!

-Nu, domnule profesor! Este vorba de ce-
va vechi în care eu v-am înşelat, v-am păcalit.
Era perioada când v-am fost elev…

-Păi, bă, scoate repede  banii pe care mi
i-ai furat să nu te vadă cineva şi te iert!

-Nu, domnule profesor, eu eram acela care
tulburam ora de ne ridicaţi pe toţi în picioare.

I-am povestit printre zâmbete toată po-
vestea cu piesa lui Caragiale, a râs şi domnia
sa, dar mi-a spus:

-Mă, dar pe tine nu te-am pălmuit nicio-
dată, tu mereu aveai scris. Când vă controlam
şi tu şi Ilie aveaţi temele făcute, chiar le spu-
neam la toţi în cancelarie că este ceva în ne-
regulă în acea clasă de izbucnesc unii ca niște
tâmpiți, aşa, prosteşte, dintr-o dată în râs şi că
dintre toţi, voi doi eraţi cei mai cuminţi. Am
râs amândoi bine de tot, eu mi-am cerut ier-
tare, l-am îmbrăţişat şi l-am sărutat pe ambii
obraji. I-aş fi sărutat mâna. O fac acum însă.
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Domnul diriginte Alexandru Mateescu

O altă întâmplare, la fel de hazlie era la ora
de muzică, la cor, cu domnul profesor Ma-
teescu, dirigintele clasei. Rămâneau aici, la cor,
băieții cărora nu li se îngroșa vocea. Mă
număram și eu printre ei, printre cei care nu
erau trimiși la sport. Câțiva colegi mai obraz-
nici, mai ”bătrâni” (repetenți din anii trecuți),
în timp ce corul cânta, luau acel penar de
lemn, scuipau pe degetul arătător, îl puneau
pe bancă și apoi cu dunga penarului apăsau și
banca dădea așa o sonoritate de credeai că es-
te zgomotul, sunetul unui contrabas. Bineînțe-
les că se auzea în toată clasa, ceea ce stârnea
râsete, iar ei se alegeau cu câteva diapazoane
în cap, la fel și cei care nu erau atenți, ori nu
executau ceea ce dirija domnul profesor.

La un moment dat mi-a căzut creionul sub
bancă. Deși au apărut zâmbete în clasă, eu
eram serios și cântam. Când domnul Mateescu
se uita în altă parte, am pus piciorul pe creion,
l-am tras către banca mea. În acel moment,
toată clasa a izbucnit în râs, striațiile creionu-
lui, acele dungi - nu avea conturul perfect ro-
tund - au produs în sală un zgomot mare, chiar
ca al unui contrabas. Eu cântam foarte serios
și mă uitam la fel de serios la domnul profesor.
Foarte mulți colegi s-au repezit atunci cu cape-
tele în bila de metal a diapazonului pentru că
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au deranjat ora, râzând. A fost pentru mine o
descoperire genială, epocală. Abia așteptam să
merg acasă și să tai creionul exact cât lățimea
pantofului și să aștept ora de muzică. Deși e-
ram dornic să merg la ora de sport, zgomotele
de contrabas ale bucății de creion de sub pi-
ciorul meu, la cor, dar și felul în care colegii
mei primeau diapazoane în cap din cauza mea,
mă făceau să ador ora de muzică.

Le meritau, că nu erau și ei... serioși ca mi-
ne și nu cântau.

Sărut mâna, dragii mei învățători și pro-
fesori ai școlii de la Țepești! Dumnezeu să aibă
grijă de sufletele dumneavoastră, că tare buni
aţi fost! M-aţi învăţat carte, mi-aţi fost modele
şi-mi veţi rămâne modele!  

Copilăria mea de la Țepeștii Vâlcii stă de
fapt pe un trepied viu: o bază este dudul din
fața casei părintești, alta câinele Ursei și cea-
laltă Salcâmul aplecat din Sudos. 

Dudul

M-am născut cu un dud în curte. Cred că
pe el am deschis eu ochii prima dată când, pe
tabula rasa au început să se așeze informații,
imagini, idei. Sta mândru într-un picior în mej-
dina cu Dumitru Iepure, din fața casei părin-
tești de la Țepești. Destul de gros și de bătrân,
își întindea crengile până spre tinda casei.
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Vara, puteai prinde cu gura dude negre și
dulci, chiar din tindă, ori de pe scări, fără să-ți
folosești mâinile, atât de galant se oferea du-
dul meu! Era dezvoltat, parcă mai mult pe ori-
zontală decât în sus, spre Domnul. Mângâia
ferestrele casei cu crengile-i răsfirate. Parcă
dorea să spună ceva, dar noi nu-i înțelegeam
vorba, nu cunoaștem limba pomilor. Mă urcam
în dud, fie de pe gard, fie din curte, agățân-
du-mă de ramuri. Multe din crengile-i groase
se aplecau spre pământ și în unele locuri tre-
buia să te apleci ca să poți trece prin curte.

Din primăvară până toamna târziu, mama
mea, Margareta lu’ Costică Răducan, urca gă-
inile și curcile în dud, pe crengile-i orizontale.
Era o femeie scundă, dar putea să urce găinile
și curcile pe ramurile dudului, doar întinzând
mâinile în sus. 

Cum spuneam, de cum se desprimăvăra,
dimineața, când ieșeau găinile și curcile din
coteț, ea închidea ușa acestuia, ca seara să le
poată prinde la ușurință și să le urce în dud.
Făcea asta câteva zile, apoi se urcau singure.
Aveau un ritual al lor de a înnopta în dud, că
nu stăteau decât într-o anumită ordine. Dacă,
din greșeală, vreo găină nu stătea lângă cine
trebuia, era coborâtă forțat de către surate,
trebuind să refacă, astfel, drumul de pe pă-
mânt în dud. Seara dudul meu arăta ca o sor-
covă, mare, pestrițată cu găini și curci.
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Era o frumusețe dimineața, când cântau
cocoșii din spinarea dudului. Unele păsări se
urcau pe crengile de mai sus, era loc pentru
multe, multe păsări, era foarte primitor... Avea
o umbră așa de deasă că n-o puteai tăia cu se-
curea. Proteja păsările de ploi și vânt, le mân-
gâia penele.

Dudul era locul meu de joacă. Sub el stă-
team vara cu Emil și cu Nicolae, frații copi-
lăriei mele. Tata îmi făcuse dintr-un lanț un
dălnai, unde toată ziua pe rând ne făceam vânt
în jucăria copilărească. Era o stare sufletească
bună, dudul ne aduna sub crengile-i mari, ne
odihneam, ne jucam, sub asistența-i generoasă
şi de multe ori acolo mâncam ori dormeam în
zilele fierbinți de vară.

Toate bune și frumoase până când, la 14
ani, a trebuit să plec de acasă. Prima dată la
școală la Craiova, trei ani, apoi cu serviciul la
Drobeta Turnu-Severin, ori la Râmnicu-Vâl-
cea. De fiecare dată când plecam cu rata, dudul
meu își lua rădăcinile-n spinare și cu crengile
la spate mă urmărea peste tot. Mă urmărea și
în rată. Depășea autobuzul, depășea și dudul.
Oprea rata, oprea și dudul. Mă urmărea peste
tot dudul meu drag. Mă urmărea la școală, mă
urmărea prin oraș, mă urmărea la serviciu, mă
urmărea și când dormeam.

În acel dud, eu mi-am așezat o treime din
copilărie. Îmi păstra așa de bine o parte din
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trofeul vieții încât nimeni nu știa unde este as-
cuns, nimeni nu știa că mi-am ascuns o treime
din copilărie în dud. O parte din această tre-
ime, Sfânta Treime a copilăriei, am ascuns-o
în crengile dinspre casa în care m-am născut,
să privească tinda - unde de multe ori mama
mă lăsa în troacă - ori să se uite la patul în care
m-am născut. Acel pom a asistat și la apariția
mea pe pământ, privind atent la mama, la fe-
meile din jurul ei, care o ajutau la naștere, apoi
a pus ochii pe mine și astfel al lui am rămas!

O parte din Treimea copilăriei am depu-
s-o în crengile dinspre Șasa, apa copilăriei, un-
de ne scăldam și făceam câte și mai câte
năzbâtii, unele chiar periculoase.

Altă parte a copilăriei am așezat-o între
crengile dinspre drum, dinspre drumul pe
unde treceau mașinile, carele, bicicletele, dar
și drumul pe unde ne jucam și alergam cu cer-
cul, ori jucam fotbal cu micuțele mingi făcute
din păr de vacă. 

În sfârșit, a patra parte din prima treime
a copilăriei am pus-o printre crengile ce tre-
ceau gardul spre nea Dumitru Iepure. Acela
era locul pe unde fugeam de bătaia de la
mama, căci în curte mă prindea. Pe acolo fu-
geam, ori peste gardul lui nea Dumitru, ori să-
ream din curte-n dud, prin crengile-i care mă
protejau, apoi urmam drumul pe străzile du-
dului, spre mejdină, iar de acolo săream în po-
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rumbi, la vecinul. Veneam acasă spășit, când
nu mai era loc de bătaie, fie pe poarta curții,
fie tot prin dud, care era o trambulină spre
toate părțile.

În acest dud mi-am depozitat eu o treime,
Sfanta Treime a copilăriei, acolo, în secretul
său, mi-am lăsat ce dobândisem de la viață în
acea perioadă. Cum spuneam, dudul m-a ur-
mărit peste tot. Mi-a fost fidel, m-a iubit la fel
cum l-am iubit și eu. Toate bune până când,
într-o zi, dudul meu cărunt și crăpat de greu-
tățile vremurilor, s-a repezit cu trupu-i bătrân
în luciul spân al securii. Dudul a dispărut, iar
butucul mi-a gonit păsările casei, curcile, găi-
nile, dar și păsările cerului, pițigoii, mierlele și
alte surate care veneau adeseori să-mi pri-
vească, să-mi asculte și să-mi încânte copi-
lăria. Sângele dudului alerga printre clopote
să-mi dea de știre că m-a părăsit tot ce aveam
eu mai scump atunci.

Revin la casa părintească din Țepești
după mai bine de 47 de ani. Dudul nu mai este,
mama și tata nu mai sunt. Mai-mai să-mi pierd
și copilăria. Mi-am adunat din crengile de dud
euforia copilăriei și acum mă gândesc s-o de-
pozitez secret, la dospit între coperțile unei
cărți.

Și pe dud am să-l răstignesc între paginile
acelei cărți să-mi cânte, să-mi doinească me-
reu copilăria.
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Ursei

Acest animal, câinele Ursei, mi-a avut în
grijă Treimea a doua a copilăriei, deși, primul
câine pe care l-am văzut în curtea părintească
de la Țepești a fost Azor. 

Era mare și alb. Îl adusese mama când
s-a căsătorit, când l-a luat pe tata, de la părinții
ei, de la bunicii mei, Maria și Ghiță al lui Bălan,
descendenți ai boierilor de la Țepești,  dar și
de la mama-mare Cătălina și tata-mare Pufu
(eram bogat, aveam patru bunici). Mic fiind,
nu prea mai știu multe despre acest câine, nici
despre dispariția lui. Doar atât, era mare și alb.
Ba, nu! Iată ce amintire păstrez cu Azor: 

Foarte grijulie cu mine, mama, cum spu-
neam, dorea parcă să mă păstreze într-un in-
cubator (am spus aceasta de multe ori și poate
o voi mai spune). Să stau acolo cuminte şi să
nu fac nimic. Mic-mic fiind, o vedeam cum
scapără chibritul ca să aprindă focul. Și eu
doream să fac acest lucru, dar nu mă lăsa, îmi
spunea că mă arde, că... buba, și altele. Așa am
dat foc la fânărie în miezul verii. Nu inten-
ționat, prea mic fiind, am vrut să văd și eu cum
este când aprinzi chibritul. 

La fel s-a întâmplat când mai crescusem,
cred că pe la 5-6 ani, când o vedeam scoțând
țuică din butoi pentru cine știe ce trebuință, la
masă, ori când aveam oameni la lucru. Doream
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și eu să văd cum este când tragi cu furtunul
din butoi. Toamna arămie pusese stăpânire pe
sat, se cam terminase cu strânsul recoltelor,
se dăduse drumul la câmp, adică animalele oa-
menilor puteau merge peste tot. Mama scotea
trupini de salcâm de pe locul nostru din deal,
sub asistența mea generoasă. Nu știu de ce mă
trimisese până acasă, după ce mi-a făcut foar-
te minuțios instructajul, cum să traversez șu-
șeaua că trec mașinile. Treceau atunci mașini
pe drumul satului meu... cam una pe săp-
tămână și, când auzeam motorul, noi, copiii,
ieșeam la poartă, ori ne uitam din curte, atenți,
printre ulucile gardurilor. Am plecat din deal
să execut sarcina mamei, dar am intrat și în
casă să efetuez un control rapid, mai ales în
locurile unde aveam interdicție. Marea mea
bucurie a fost când am văzut că odaia dinspre
Șasa era deschisă. Acolo depusese mama flo-
rile, ghivecele din lemn (niște cutiuțe), în care
erau mușcatele, dar și butoiașul cu țuică, unul
de vreo 4-5 vedre. De ce să nu fac și eu acum
ce am văzut că făcea mama? Dacă... ce face
mama nu faci, atunci ce să mai faci? Am scos
dopul de la butoi, am introdus furtunul în va-
sul cu pricina, m-am așezat în genunchi ca la
rugăciune, am suflat... am tras... Cu capul în jos
fiind, așa cum o vedeam pe mama, ca la un ri-
tual... butoiesc, am început să înghit ce venea
pe furtun. Am înghițit cât de mult am putut,
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după care... obosit, am pus furtunul să curgă
într-un ghiveci alăturat. Am dat și acelor muș-
cate de băut. Am lăsat lucrurile... în halul ăsta,
și am mers, bucuros nevoie mare, dar și clă-
tinându-mă în toate părțile, direct la Azor și
i-am dat drumul din lanț. Bine că nu am băgat
furtunul până la fundul butoiului! Nu mai ști-
am de ce venisem acasă din deal, la ce mă tri-
misese mama. Am deschis poarta, am dat
drumul lui Azor pe drum, și, pe unde fugea el,
fugeam și eu. 

La un moment dat, când câinele a luat-o
pe uliță în deal, spre locul unde mama scotea
trupini de salcâm, eu alergam repede după el
și-l strigam cât puteam de tare: Azor!
Azoooooooor! Azor! Se înclina drumul într-o
parte și-n alta, eu mă legănam să-l sprijin bine
prin fuga-mi într-un zig-zag ciudat. La fel și
dealurile, și pomii, se înclinau rău de tot, iar
eu făceam mari eforturi, în fuga după câine, să
rămân pe picioare, să prijonesc dealurile din
înclinarea lor perpetuă. Deci, o bălăngăneală
totală, în fața ochilor și în cap, ba cred că ve-
deam și mai mulți Azori! La un moment dat,
când ne-am apropiat de mama, aceasta m-a
auzit, m-a văzut, a început să mă strige, să
alerge după mine. Eu nu mai auzeam nimic,
doar de Azor știam, dar nici câinele nu-l mai
vedeam bine. Nu mai auzeam nimic, deci, dar
și cu văzul începusem să stau rău! La un mo-
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ment dat, mama, a strigat câinele, l-a chemat
la ea. Eu, mereu... după câine! 

Nu mai știu ce s-a întâmplat; ...s-a stins lu-
mina și m-am trezit, după nu știu cât timp,
acasă, întins în pat. Mama îi spunea lui tanti
Gheorghița că îi moare copilul, iar tanti o sfă-
tuia să se calmeze că... copilul ei este mort... de
beat, și că... să-i aducă o ceapă, s-o spargă și să
mi-o pună la nas, că zac un pic și-mi trece. Cam
asta este povestea cu câinele Azor, despre ca-
re nu știu care i-a fost sfârșitul. 

Sora mamei, tanti Gheorghița, care asis-
tase la beția mea, prima mea beție de bărbat...
la câțiva anișori, avea o cățea care-i fătase.
Cum toată ziua mergeam pe la dumneaei, am
văzut cum acei căței creșteau, dar mai ales am
văzut cum un cățel rotofei, din naștere fără
coadă, deci... ciont, o combinație roșu murdar
- negru, cum se apropia mereu de mine, de
fapt de fiecare dată. Numai el venea la mine,
se ridica pe picioarele mele, încerca să mă
muște – așa, în glumă. Îl luam în brațe, mă
jucam cu el, îl rostogoleam prin țărână. Se e-
nerva, mârâia la mine. Era o adevărată jucărie.
I-am spus mamei că îl iau acasă, la fel și lui
tanti Gheorghița. Fără nicio opoziție, acest lu-
cru s-a și realizat. 

Sunt cu mult peste cinci decenii de atunci,
amănuntele s-au mai pierdut, dar imaginea a-
celui câine, devotamentul lui, legătura su-
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fletească dintre noi au rămas. Starea și com-
portamentul lui Ursei nu erau urmarea unui
dresaj anume, ci se datorau numai și numai
legăturii sufletești, legăturii noastre lăuntrice.
Și atunci, și acum, aș zice că acea ființă nu tre-
buia să fie câine. Am crescut cu acel câine, o fi-
ință dragă. Nu îl legam. Nici atunci, nici acum
nu sunt de acord cu priponirea animalelor, cu
legarea lor. Fiecare ființă trebuie să aibă liber-
tatea sa într-un spațiu al său. Libertatea câi-
nelui meu, a lui Ursei era curtea, satul, Valea
Șasei, pădurile, dealurile.

Ursei nu seamănă cu niciun câine. Ursei al
meu este unicat. Afară din curte avea un com-
portament singuratic, neagresiv, mereu într-o
alergare ușoară. Dacă la cai aceasta s-ar putea
numi la trap, la câini nu știu cum i s-ar spune
unei astfel de alergări. Îi dăruisem toată copi-
lăria, el mi-o purta peste tot. Chiar și după ce
mi-am părăsit satul, de copilăria mea avea
grijă tot Ursei. El mi-o plimba peste tot. Până
la 14 ani, până să plec de la țară, colindasem
cu Ursei toate dealurile și văile. De multe ori
cu copiii, cu oile și caprele, de multe ori numai
noi amândoi. Fie că eram după cireșe, fie că
eram după fragi și mure, ori după ciuperci sau
struguri, Ursei era cu mine și lângă mine. Când
treceam prin păduri și îmi era așa, cum se spu-
ne, urât, Ursei parcă simțea asta, venea lângă
mine, se lipea de piciorul meu. Apropierea lui
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îmi dăruia o mare siguranță. Dacă în schimb
eram liniștit, mă simțeam bine, se îndepărta
de mine și dispărea în adâncurile pădurilor,
ori printre mărăcini. 

Odată, credeam că a plecat acasă din dea-
lul viilor și m-a lăsat singur. După ce eu îl cău-
tasem destul de mult, a apărut cu un iepure în
gură. Măricel, iepurașul zăcea inert în gura lui
Ursei, care se uita în sus la mine și mișca bu-
curos din cioanta-i de codiță, parcă dorind
să-i admir trofeul, reușita. Mi-a părut rău de
sărmanul iepuraș, dar l-am mângâiat pe cap
pe Ursei, care continua să se bucure, să se la-
ude cu izbânda sa și i-am spus destul de blând
și încă mirat, fără să-l cert însă:

-Ce ai făcut, mă? L-ai omorât!
Imediat ochii câinelui s-au întristat și nu

am mai văzut în ei bucuria, ca atunci când s-a
prezentat la mine cu prada. Mi-a lăsat iepurele
la picioare și și-a pironit privirea în pământ.
L-am mângâiat pe cap, am mai vorbit cu el,
parcă așa, să-i explic că a fost numai o dojană,
că nu l-am certat, că vom rămâne prieteni.
După un timp, așa, dintr-o dată, câinele a luat
iepurele în gură și a plecat undeva, pe unde
venise, pierzându-se în desișurile și întuneri-
cul pădurii dinspre Sudos. 

Nici nu știu la ce m-am mai gândit atunci.
Comportamentul lui m-a pus pe gânduri, dar
n-aș fi vrut nici să fie așa de prost, să-l lase pe
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undeva să-l mănânce alți câini, ori să putre-
zească. Rămas fără Ursei acum, căci mă pără-
sise, m-a cuprins un pic de urât, căci trebuia
să cobor din dealul viilor spre Crucea Popii și
apoi în vale, acasă, printr-o pădurice destul de
deasă cu mărăcini, întunecată, ceea ce-ți putea
creea un disconfort, o trăire ciudată, adică
puteai visa urât noaptea dacă treceai singur
pe acolo, fie și ziua la prânz. Trec păduricea,
desișul, cobor prin Chiciură, apoi spre Crucea
Popii, Ursei nicăieri. Și pe aici, pe la Crucea
Popii, te lua, așa, un pic, urâtul, dacă erai sin-
gur. 

Deja se vedea satul. Cam prin dreptul
cireșilor lui Rădoi, din spate, dreapta, a apărut
Ursei, singur. A venit în fugă și s-a oprit lângă
mine, atingându-mi cu gâtul genunchiul.
M-am oprit și ne-am uitat amândoi unul la ce-
lălalt. Bucurie și nimic mai mult, deși l-am ciu-
fulit un pic că m-a lăsat singur atâta drum, mai
ales în cele două locuri sinistre.

-Unde este, mă, iepurele?, i-am mai spus
și ne-am continuat drumul spre casa care se
apropia tot mai mult de noi. Am ajuns acasă,
unde trebuia să mă ocup și de alte treburi, ca-
racteristice acelor minunate vremuri. Nu i-am
mai dat importanță lui Ursei; de fapt el făcea
tot ce dorea. 

Nu era nicio problemă să sară poarta, el,
un câine care nu era de statură mare, chiar
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dacă poarta avea cam doi metri înălțime, poa-
te mai mult. După câteva ore, în casă fiind, Ur-
sei lătra în curte, mai bine zis la ușa de intrare
în holul casei. Știam că mă striga, căci nu prea
lătra de fel, dar acum parcă am simțit că este
o strigare, o chemare. Am ieșit afară spre curte
să văd ce este și mai-mai să calc pe iepurele ce
mi-l prezentase în dealul viilor, la câțiva kilo-
metri distanță. Iepurele era pus jos pe prag,
iar Ursei, bucuros foc, se uita în ochii mei. 

-Ce să fac, mă, eu cu el?
Am coborât în curte trecând peste trofeul

câinelui și am văzut că pe drum trecea nenea
Gheorghe, cizmarul. Nu era cizmar, dim-
potrivă era morar, dar lumea așa îi zicea, al lui
Cizmarul.

-Nenea Gheorghe! Vrei să vii un pic?
-Ce vrei, mă? 
-Uite..., şi îi spun toată povestea iepurelui

și îl rog să îl taie el cum știe, ca să îl dau câi-
nelui. M-a ascultat cu mare atenție, apoi mi-a
zis:

-Adu, mă, un cuțit și un topor, că-ți fac ie-
purele boboc. Adu și un lighean, să-i punem
câinelui masa.

M-am executat rapid, iar nenea Gheorghe
a mers lângă un butuc unde a făcut iepurele
zdrențe, sub privirile mele și ale lui Ursei. Am
mers apoi cu ligheanul cu carne de iepure și
l-am pus în fundul grădinii, la umbra nucului,

67

Oameni și viața mea                            Puiu Răducan



să-l servească Ursei cum dorește. I-am mulțu-
mit lui nenea Gheorghe, care mi-a spus apoi:

-Bă, am să te spun lui nea Costică! (tatălui
meu).

-Păi, de ce să mă spui, nea Gheorghe, ce
am făcut?

-Ai furat iepurele de pe deal, mi-a spus
mângâindu-mă pe cap. Prinzându-mă de glu-
mă, i-am răspuns și eu:

-Nu eu l-am furat, Ursei a făcut-o!
Așa că, masă bogată pentru câinele meu,

Ursei. Nu mai știu dacă plecasem de acasă ori
nu, mai degrabă, ba, dar iată-mă tot pe dealu-
rile copilăriei, ca în multe, multe situații, nu-
mai eu cu Ursei. Întâmplarea  face că mă lăsase
singur, exact în momentul când am auzit ta-
lăngile, clopotele de la oile ciobanilor. Erau
oile C.A.P-ului. Zgomotele clopotelor se apro-
piau și mai mult, iar pe mine, singur acum, mă
cam prinsese frica, ba se urca serios pe spi-
narea mea. Îmi era frică de câinii ciobanilor.
Toată viața mi-a fost frică de câini și de injecții.
Căpătasem o ciudă pe Ursei de l-aș fi bătut. Ca
din senin, apare în fugă și se așază lângă mine.
Nici nu s-a trântit bine jos, că lava vie a turmei
de oi se revărsa peste deal și spre noi se în-
dreptau încet cei trei câini ai lor, ai ciobanilor:
Taboc, Lupu și Florea, câini pe care îi știam, îi
știa tot satul. 

Taboc era un câine foarte masiv, un ade-
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vărat ciobănesc mioritic, negru cu câteva mici
pete albe. Lupu avea un aspect atletic, mai
înalt decât Taboc, de culoare cenușie, parcă un
pic dată spre mov. Urechile ascuțite, cam înalt,
suplu, părea foarte periculos. Florea era pre-
cum câinele maidanez de azi, cam de mări-
mea lui Ursei, petele albe și negre erau în
proporții aproape egale împărțite pe pielea-i
murdară. 

Nu aveam pe lângă mine nici un pom să
mă urc, dar nici nu știu dacă aș fi făcut-o, îmi
părea rău de Ursei, eu crezând că puteau chiar
să-l omoare. Pe ciobani nu-i vedeam ca să-mi
dea o oarecare siguranță.

Acești câini, ziceam eu, erau stăpânii dea-
lurilor și acum se apropiau amenințător de
noi, de mine și de câinele meu. Am mormăit
de câteva ori mângâindu-mi câinele pe cap și
gât... Ursei, Ursei, băiatule! Îl mângâiam ușor
pe cap, pe gât și pe șira spinării, el se lipea și
mai tare de genunchiul meu. Când se apropi-
aseră câinii ciobanilor cam la doi, trei metri de
mine, m-am făcut așa, un pic, spre acei câini,
și am strigat cât am putut:

-Urseeeeeeeeeeeeei! Pe eiiiiii!
S-a declanșat o luptă, un cocoloș mare de

câini, din care primul a fugit Florea, maida-
nezul. Cu gogoloiul câinesc acum, printre
urlete și gemete, mai strigam și eu: Ursei! Nu
te lăsa! Pe ei! Pleacă și Taboc din cocoloș, des-
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tul de șifonat, Ursei al meu rămânând să se o-
cupe acum de Lupu. Acesta, mai mare, mult
mai mare decât Ursei, mai înalt decât Taboc,
horcănea a moarte, cu gâtul rezemat în gura
câinelui meu. De frică, dar și de furie, eu îl îm-
bărbătam pe Ursei, până când a venit ciobanul
cu bâta îndreptată amenințător spre mine și
spre lupta câinilor. A strigat o dată la mine:

-Bă, ia-ți câinele, că-l omoară pe al meu!
Am strigat atunci la Ursei: 
-Lasă-l, Ursei!
Mărețul Lupu a plecat cu coada între pi-

cioare, iar ciobanul mă întreba amenințător al
cui sunt și-mi spunea că am să plătesc eu pen-
tru ce am făcut. Ursei începuse să mârâie când
ciobanul mă certa. Când i-am spus al cui sunt,
a lăsat vorba mai domol, îl cunoștea pe tatăl
meu. M-a mai întrebat despre câine, dacă sunt
la școală și în ce clasă și alte... mărunțișuri. Aș
fi vrut să iau câinele în brațe și să-i mulțumesc
că m-a salvat de frica prin care trecusem. Îm-
preună, amândoi am coborât din deal acasă. 

Nu m-a mai părăsit. Mi-am dat seama a-
tunci că era și foarte obosit, dar și-ar fi dat via-
ța pentru mine. Acasă i-am dat toată mâncarea
mea. Mergeam la garnița cu untură și, pe as-
cuns de mama, înmuiam felii de pâine în un-
tură și le duceam câinelui. Orice bucată de
carne îmi cădea în lingura de lemn o puneam
fratelui meu, Ursei. Și mai mult l-am îndrăgit. 
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Fiind plecat de acasă la școală și apoi la
serviciu, pe lângă toate dorurile Țepeștiului și
familiei, era dorul de Ursei. Copilăria mea era
pe crengi bune și pe câine bun. Aveau grijă de
ea, mi-o păstrau. Nu sunt un sadic, nu-mi plac
luptele sângeroase, nu tai un pui de găină, nu
lovesc niciodată... primul. Este o pățanie ade-
vărată în care, dacă se va mai repeta vreodată,
nu m-aş mai teme. Frica de acei câini mi-a dat
tăria că, fiind lângă Ursei, atât eu cât și el, îm-
preună, suntem mari și tari. Am țipat atunci
cât am putut și am îndemnat câinele la lupta
de apărare. Da, aveam o comuniune sufle-
tească cu o fiinţă însufleţită, nu doar cu un
pom sau o floare, bune toate, de multe ori,
pentru refugiul... sufletesc, cu totul necesar
uneori, pe de o parte - pe de alta, cu această fi-
inţă dragă, pentru... ieşirea din sine, dar și
povestirea unor fapte, întâmplări, care-mi
storc lacrimi pe genunchi și care mă duc îna-
poi în fascinanta lume a copilăriei. Nu luptele
câinilor am vrut să le scot în evidență, nu la
asta m-am gândit când am dat drumul întâm-
plării să curgă, ci la acea simbioză sufletească
om-animal care rămâne intact-dumnezeiască.
Și mă duce gândul la lumea de azi, unde, me-
reu, prietenul stă cu șișul ascuns în mâna de
la spate și nu ezită niciun moment să ți-l înfigă
în suflet.

Această legătură de suflet, om-animal, a
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fost, este și va fi. Va dăinui în vecii vecilor.
Veneam pe acasă cu rata și coboram în

stație la Căminul Cultural, la o distanță de mai
bine de 500 de metri de casa părintească. De
unde știa Ursei, de venea acolo să mă aștepte?
Mă bucuram, îl strigam, dar el stătea acolo
lângă gard, apoi ușor, în mersul său inimitabil,
pe lângă porțile oamenilor, se îndrepta spre
acasă, spre casa mea, spre casa noastră. Sărea
poarta înaintea mea, după care se așeza în
fund și mă privea. Lăsam bagajele din mână
și-l mângîiam pe cap, mă așezam jos lângă el
și-l strângeam la piept. Făcea parte din lăun-
trul meu, din ritualul intim al prieteniei noas-
tre. Așa ne transmiteam noi tot ce era de
transmis. Erau suficiente două minute, se fă-
cea... transmisia și lucrurile intrau în normal,
în acel normal al copilăriei mele.

Fascinanta lume a copilăriei mă amețește,
melancolia Țepeștiului mă doboară. Omul, cea
mai dezvoltată ființă, când încearcă să spună
că este cel mai de sus dintre toate, nu știe să
explice de ce există un limbaj al pomilor, al
plantelor, al florilor, al animalelor, şi al nostru
cu toate acestea. Toate ne fac bine, iar noi le
facem numai rău. De ce nu cunoaștem și noi
limbajul lor? Ne folosim de toate, dar nu știm
să comunicăm. Ele, toate ființele, ne fac do-
vada faptului că ne înțeleg, că ne iubesc, că ne
suportă, pe când noi ce facem? Dușmănim și
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ne dușmănim. Asta știm să facem cel mai bine.
Cât ne vor mai suporta florile, păsările, pomii,
animalele, codrii, câmpiile, munții, apele?

Să revin la Ursei al meu! Încă o dată spun
că a era o legătură de suflet, asemeni unei
înțelegeri tacite, o iubire cum n-a mai fost.

Într-o iarnă, venisem acasă. Era în preaj-
ma sărbătorilor de iarnă. Zăpada de argint
s-a rostogolit într-o dungă, peste tot, și încă
multă. La un moment dat, am mers în curte să
iau niște lemne pentru sobă. Când am ajuns în
locul cu pricina, la lemne, Ursei s-a repezit la
mine, a mârâit puternic și periculos, mi-a
prins bocancul cu gura, după care, sfios, s-a în-
depărtat puțin. M-am speriat rău, am încre-
menit. Iată ce am observat: lângă piciorul meu
erau niște picioare de porc afumate, legate
între ele cu o sfoară, aduse de câine. Speriat
rău de gestul câinelui, nervos, l-am chemat
lângă fânărie, l-am legat cu lanțul strâns de
gât, l-am ridicat în sus cu mâna stângă și așa,
cam spânzurat, l-am bătut cu o nuia. Nu zicea
câinele nimic, nu se zbătea. La un moment dat,
tatăl meu, din tindă, văzând întâmplarea, a ve-
nit să mă certe, chiar m-a înjurat. Știa foarte
bine cât iubeam eu câinele, știa efectiv de legă-
tura noastră lăuntrică, aflase de la cioban des-
pre întâmplarea cu câinii lui, dar nu știa de ce
îl bat, de ce-l bat pe cel mai bun prieten al
meu. Când l-am văzut și pe tata, pe care-l
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iubeam ca pe lumina ochilor, că mă ceartă și
mă înjură, am zis că mor. Cum să-l bat eu pe
Ursei? M-am așezat atunci în genunchi, am
luat câinele în brațe și vorbeam cu el. Vorbeam
limpede cu el, plângeam și îmi ceream iertare.
Nu am mai văzut în viața mea așa ceva: și câi-
nele plângea! Îi curgeau lacrimile în zăpadă! 

-Iartă-mă Ursei!, ziceam mereu. Iartă-mă!
Iartă-mă!

Nu am văzut și nu am simțit niciun fel de
ură, de ranchiună în ochii acelui câine. Dim-
potrivă, prietenia noastră s-a adâncit, dovadă
fiind lacrimile ce mi se scurg pe genunchi și
acum, când îmi răstorn o parte a copilăriei
peste această coală, la fel de curată și nevino-
vată precum copilăria. Acest câine mă urmă-
rea cu toată ființa lui. Îi simțeam prezența
oriunde, îl visam noaptea, discutam cu el.

Plecat de acasă să-mi fac un rost în viață,
nu puteam să uit copilăria Țepeștiului, oame-
nii satului, învățătorii și profesorii, pe cei care
au fost primii ce m-au învăţat carte, dar nici pe
părinți, și restul... - fascinația vieții - copilăria,
mai ales pe Ursei. Veneam deseori pe acasă,
cât îmi permitea viața ce-o trăiam. Veneam în
detrimentul altor plăceri, plecări la mare, la
munte, concedii nu știu pe unde, plimbări,
care mai de care... Nimic nu era mai frumos
decât  viața la Țepești, sub supravegherea
strictă a lui Ursei. S-ar fi supărat pe mine și
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mi-ar fi dovedit asta, iar eu aș fi simțit cum nu
se poate mai bine greșeala făcută de mine, în
răceala lui.

Mergeam și eu la baluri cu prietenii, în co-
munele învecinate, la Bugiulești, ori la Roșiile,
la Zătreni, ori Dozești, sau în alte locuri mult
mai îndepărtate, peste 10 km de mers pe jos.
De unde să știu, fraților, că Ursei era după mi-
ne? Apărea așa, în niște momente, de par-
că-mi spunea, mă atenționa: Vezi că sunt aici!

Într-o primăvară, tot în pârgul cireșelor,
am plecat cu Ursei pe dealuri să testăm tere-
nul, să vedem cam peste cât timp se coc ci-
reșele. Aveam așa, un simț, că eu găsesc cireșe
coapte. Așa și era, părinții mei aveau cireșe
coapte în casă când lumea satului nici nu vor-
bea de așa ceva. Plecat cu Ursei pe dealuri, a
venit și tata acasă. Bineînțeles că a întrebat:
unde este copilul? Și răspunsul mamei, parcă
pentru mine și Ursei a venit imediat: este cu
Ursei pe deal după cireșe!

-Ce cireșe? Este nebun? De unde acum ci-
reșe coapte? Să nu fie pe undeva, să facă vreo
prostie!  

Şi a plecat imediat pe dealuri să mă caute.
Mă striga, sărmanul tata, pe toate dealurile. Eu
plecasem pe culme la vale, spre Vâlcan. Știam
eu că sunt o sumedenie de cireși pe culme, ex-
puși soarelui și că ar putea să înceapă să se
coacă. În cele din urmă, a luat-o și pe această
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culme la vale și continua să mă strige. L-am
auzit și i-am răspuns. A venit apoi aproape,
m-a întrebat ce fac și i-am răspuns că adun ci-
reșe. I le-am și arătat pe cele strânse să le duc
mamei. I-am oferit și lui o mână de cireșe.
Le-a luat și s-a mirat. 

-Tu nu mănânci? mă întreabă.
-Păi, eu sunt sătul. Am călărit toți cireșii

de pe culme.
Cred că în sinea lui a apreciat gestul și

prezența mea. Nu m-a certat. Nu m-a certat
niciodată. Nu m-a bătut niciodată. Îmi spune: 

-Hai, să mergem un pic mai la vale să ne
uităm și la locul nostru. 

Aveam acolo la vale, la Vâlcan, un loc pe
care era pusă viță de vie. Lângă locul nostru,
pe acel deal, era o fântână, chiar în coastă. Pu-
teai bea apă de la acea fântână cu un cauc - un
obiect din lemn ca o cupă. Stând cu tata și
Ursei în jurul fântânii, discutând de toate, dar
și despre locul nostru, despre vie, iată că de
peste muchia dealului se răsfrânge spre noi,
se rostogolește și pune stăpânire pe deal, o
turmă de oi. Imaginea mi se umple și cu cei
trei câini: Lupu, Taboc și Florea. Ursei, văzând
turma și câinii, se apropie de mine, se lipește
de genunchiul drept - nu de frică, ci parcă
să-mi spună:

-Frate, să vezi ce le fac ăstora iară, să vadă
el tata Costică cine suntem noi!
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Cum prin preajmă nu era decât un cireș în
care ușor ne puteam cățăra, tata îmi spune:

-Uite câinii ciobanilor, vin spre noi, ur-
că-te repede în cireș!

-Urcă-te mata, îi spun eu, mângâindu-l pe
Ursei pe cap și pe coamă, care i se ridica și se
întărea. Tot îndemnându-ne unul pe celălalt,
câinii oierilor se apropiau și mai mult. Nu mai
știu ce făcea tata, dar eu acum am început să
vorbesc cu Ursei mergând în direcția câinilor...
atacatori. La circa 2-3 metri de aceștia l-am as-
muțit și strigam în gura mare la Ursei să nu se
dea bătut. 

Ca și la lupta precedentă, câinele meu i-a
făcut praf. Primul a-ntins-o, ca și data trecută,
tot Florea, câinele maidanez presărat cu pete
albe și negre foarte murdare. Când a scăpat de
mânia lui Ursei, fugea pe coastă-n sus de ru-
pea pământul. Al doilea care s-a predat de a-
ceastă dată a fost Lupu. Șifonat rău, și-a băgat
coada între picioare și-a plecat de parcă nimic
nu s-ar fi întâmplat, cu mândria și aspectul
atletic, mergând ușor spre oile pe care era
destinat să le păzească. Ghinionul a căzut însă
peste Taboc, care se zbătea de mama focului
cu gâtul înfipt în maxilarele lui Ursei. Când am
strigat, Ursei, lasă-l!, acesta, cu o zmucitură,
i-a rupt jijeul de la gât, care a  nimerit pe buza
fântânii din apropiere. Ciobanul, furios acum
pe câinii lui, în discuțiile cu tatăl meu îl aprecia
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pe Ursei, pe care eu îl mângâiam de mama fo-
cului și-l apreciam la rândul meu. I-a propus
ciobanul tatălui meu o sumă mare de bani ca
să-i dăm câinele, că „ăsta, la munte, se luptă cu
ursul”. Era o sumă imensă, pe care ciobanul o
oferea tatălui meu pentru Ursei, incredibilă în
acele vremuri pentru un câine.

Tata întoarce capul căre mine și îmi
spune:

-Ce facem, mă? Îl dăm pe Ursei?
-Tăticule, dacă matale dai câinele, eu fug

de acasă și mă omor, i-am spus. M-a liniștit
tata mai târziu, că a fost o glumă, că nu a văzut
ce câine frumos, bun, puternic și ascultător a-
vem. Știu că este câinele tău, mi-a spus, că este
viața ta.

Ursei, parcă auzea totul, mergea mândru
lângă mine. Spre deosebire de alte dăți, când
mă părăsea în drumurile dinspre dealuri spre
casă, de data aceasta Ursei nu s-a dezlipit de
mine, de piciorul meu, până acasă, chiar dacă
lupta cu câinii ciobanilor a fost foarte grea.
Cruntă.

Acest dialog prin simțuri, acest dialog
surdo-mut cu un animal drag, a fost esența,
seva din care eu mi-am alimentat copilăria.
Apărea când nu gândeam, dar nici nu mă pu-
team gândi la aceste sentimente. Le trăiam, le
vedeam cu ochii, le simțeam, dar parcă îmi
venea să spun: Nu este adevărat! 
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Eu - în plină expansiune, câinele o dădea
pe bătrânețe. Îmi spunea mama când veneam
pe acasă: 

-Ursei al tău nu prea mai pleacă de acasă.
Nu mai sare poarta, gardul. Se așază repede
lângă poartă și când mă vede parcă mă roagă
să-i dau drumul pe drum. 

Îmi spunea mama toate acestea cu un pic
de durere. Eu mergeam imediat și-l mângâiam
pe moșulică. Părea că se văită. Parcă avea ochii
obosiți. Nu se mai uita în ochii mei cu atâta
agerime. Aproape că nu se mai uita la mine,
dar îi simțeam bucuria revederii. 

Într-o duminică dimineața, pe când încă
dormeam (fusesem noaptea la un bal, nu mai
știu pe unde), a venit mama să mă scoale. A-
proape țipând, cu o voce pe care nu i-am mai
auzit-o până atunci, mi-a spus:

-Scoală-te, că a murit Ursei!
Credeam că nu poate muri până ce nu mă

vedea. Nu mai știu ce am făcut, nici acum nu
știu, când lacrimile-mi coboară în barbă.
Moartea cheală, rece, neagră, urâtă și spână,
în acea noapte m-a surprins, mi l-a luat pe
Ursei. Jale mare în sufletul meu. Am zis să-l
mai țin o zi în curtea casei, curtea unde a fost
stăpân până aseară. M-am gândit să-l duc un-
deva în malul Șasei să-i fac o groapă și să-l
depun acolo. 

A doua zi de dimineață, mi-am luat o
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parte din copilărie și am târât-o pe ududoiul
ce ducea spre Șasa. I-am făcut o groapă mare,
l-am depus acolo și l-am predat Domnului cu
procesul verbal.

Adio, Ursei! Adio, prieten drag! Toată via-
ța îmi vei lipsi!

Salcâmul aplecat din Sudos

După dudul din curtea casei părintești
unde mi-am lăsat prima Treime a copilăriei și
câinele Ursei, care a avut grijă de cea de-a
doua, salcâmul aplecat din Sudos constituie
cel de-al treilea stâlp al copilăriei din Țepești,
copacul unde mi-am depozitat cea de-a treia
Treime și restul din ceea ce am mai avut în
sfânta-mi copilărie. Și acest pom m-a urmărit
peste tot. Și el își lua rădăcinile în spinare și
crengile-n buzunar ca să stea cu ochii pe mine.
Când greutățile vieții au început să se adune
șuvoi, el era podul care unea malurile tristeții.
Se făcea luntre și punte, mă ajuta să trec cu
bine peste obstacolele din viața-mi singură
de-acum. Avea grijă de mine, mă sfătuia să fiu
cuminte, să nu-mi pierd cumpătul într-o pe-
rioadă când porțile răului se deschideau peste
tot.

Acest salcâm, prin forma sa ciudată, for-
mează cu cele două repere de mai sus, dudul
și câinele, trepiedul viții mele; compune cel
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de-al treilea punct pe care se sprijină minu-
nea-mi de copilărie. Această minune cu trei
craci a făcut să nu mă consider niciodată oră-
șean, deși la țară, în Țepeștiul meu minunat,
nu am stat decât primii 14 dintre cei peste 62
de ani de viață.

Am fost și am rămas un om al dealurilor,
pe care nu m-am săturat să le măsor cu pi-
ciorul de fiecare dată când s-a ivit ocazia. Și
salcâmul aplecat mi-a fost far și călăuză. A stat
cu ochii pe mine, m-a urmărit peste tot. Lui și
celorlalte două ”repere sfinte” le raportam tot
ce făceam pe unde-mi umblau pașii. Tot ce fă-
ceam era un fel de prinos de recunoștință. Și
acum îmi provoacă incursiuni în aurul copilă-
riei, în viața socială a acelor vremuri care lu-
crau la... lutul meu.

Îmi revăd copilăria ca pe un amestec de
cultură, educație și amintiri personale cu un
pic de istorie și psihologie, cu portretele
părin-ților, ale rudelor și ale oamenilor satului
din acea vreme, toate încadrate în natură,
natura sfântă a copilăriei mele.

Urcam foarte des la Crucea Popii, apoi
dealul Chiciura și, fie prin Sudos pe sub râpă,
fie pe poteca de deasupra  râpei, coboram spre
Sudos, la salcâmul aplecat. Treceam peste un
pârâiaș unde nu prea circula apa, dar care a-
vea malul dinspre nord foarte înalt și abrupt,
urcam apoi un pic și după o curbă la dreapta
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se ivea o imagine unică, o poiană unde mă
aștepta Salcâmul aplecat. Când s-a aplecat, de
când era așa, nimeni nu ne-a spus, de la ni-
meni nu am aflat, deși pe mulți i-am întrebat.
Era un copac destul de bătrân, cu o grosime în
jur de 80 cm, foarte lung, paralel cu pământul,
la o înălțime față de acesta de circa 50 cm. Era
un copac parcă special. Era el aplecat așa, di-
rect din rădăcină. Nu făcea nici o curbă, nici
urme nu se vedeau în jurul rădăcinii – vreo
ridicătură de pământ, cum că l-ar fi aplecat
acolo vânturile ori alte intemperii ale naturii.
Era drept ca lumânarea numai că era paralel
cu pământul. 

Nu trebuia să facem cine știe ce efort ca să
urcăm pe... spinarea domniei sale. Primăvara
era locul de joacă al iezilor care urcau pe el și
săreau jos de acolo. Se jucau până oboseau,
apoi adormeau care pe unde. Dacă ne culcam
în lungul pomului, pe acesta, ne înghioldeau
iezii cu piciorușele lor, ne călcau peste tot ca
să-și continue drumul, joaca spre vârful enig-
maticului salcâm. Dacă în dudul din fața casei
se urcau păsările curții, vrăbiile, cintezele,
chiar porumbeii și guguștiucii, în salcâmul a-
plecat o făceau cucii și mierlele. Mierlele clo-
ceau ouăle de cuc și creșteau puii. Cucii îmi
cântau, atâta timp când cântau, balada dulce
a copilăriei.

Pe perioada vacanței de vară plecam cu
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vitele toată ziua. Ne luam merinde în traiste,
eu luam după mine scroafa cu purcei, dar și
curcile cu puii după ele. Nu trebuia să fac
niciun efort cu păsările. Erau obișnuite cu oile,
eu le culcam în grajdul lor să se obișnuiască,
tocmai ca să vină singure pe deal după noi.
Plimbările noastre pe dealuri erau asemenea
unor călătorii care se desfășurau parcă după
un ritual aparte, acum i-aș spune un respect
al acelor minunății dumnezeiești, dealurile
copi-lăriei mele.

Mersul spre Salcâmul aplecat parcă se
desfășura într-o atmosferă liturgică. Vara, ple-
carea cu oile și cu ce mai aveam se făcea în re-
vărsatul zorilor, până nu se punea căldura.
Mulți copii de vârsta noastră poate încă dor-
meau când noi eram deja la Crucea Popii. Dru-
mul era cel știut dintotdeauna, fără bariere,
doar cu urcușuri. Aveam totuși „interdicții”, în
lateralele drumului de mers, unde trebuia o
atenție destul de mare deoarece erau porum-
bii oamenilor și nu trebuiau să ”calce stramb”
animalele, să fugă în porumbii lor și să-i... ciu-
gulească de frunte. Ieșeam deci din sat cu toa-
tă armata pe ulița dintre Dumitru Iepure și
Leana lui Pavel, urcam spre fântâna lui Trică
Răducan, fratele mai mic al tatei și de aici spre
Crucea Popii, unde iară trebuia mare atenție
în locul de deasupra fântânii, căci pe marginea
drumului oamenii aveau grâu, ovăz, ori po-
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rumb. Odată ajunși la Crucea Popii, se rosto-
golea peste noi o libertate totală, animalele
aveau o liniște și o libertate mândră. Parcă toți,
și noi și animalele, răsuflam ușurați când
ajungeam la Crucea Popii. De acolo începea
urcușul libertății tuturor.

Aici, la Crucea Popii este un platou de mă-
rimea a două-trei terenuri de fotbal. În dreap-
ta și stânga, acest podiș este străjuit de păduri
de stejari. În spate, spre scăpătat, se vede satul
în toată splendoarea sa, în față, urcușul, un pic
abrubt, spre răsărit, spre dealul Chiciura plin
cu salcâmi, care, în floare, oferă o imagine și o
trăire de basm. Podișul de la Crucea Popii – ni-
meni nu știe de ce i se spune Crucea Popii –
este străbătut de un drum ce urcă din sat pe
la Cearaca în deal, ajunge aici în acest podiș,
continuă apoi în dreapta peste un pod de lemn
spre Pârlitură, apoi în dealul viilor. Este un ur-
cuș mai lent decât cel din Crucea Popii spre ră-
sărit, prin Chiciură, unde se ajunge tot sus, în
Dealul Viilor, dar drumul pe aici, cum spu-
neam, este mult mai greu.

Pe aceste drumuri se scurgeau acasă pro-
dusele din Dealul Viilor: lemne, fructe, cireșe,
mere, pere, mure, fragi, căpșuni sălbatice, mă-
ceșe, struguri, gutui etc. Noi, odată ajunsi în
liniștea de la Crucea Popii, continuam lent, în
voia animalelor, suișul spre Dealul Viilor pe
Chiciură și de aici, ori prin plantația de salcâmi
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din râpa din Sudos, ori pe deasupra acestei
râpe, o coteam la stânga spre Salcâmul aple-
cat.

Aici era RAIUL! Primăvara, primii care
ajungeau aici erau iezii. Nici nu se vedea bine
salcâmul aplecat și poiana-i de basm, că iezii
fugeau în fruntea animalelor iar de acolo și
mai rău spre salcâmul care-i primea cu toată
plăcerea și splendoarea sa, oferindu-le cu ge-
nerozitate întreaga șiră a spinării sale. Se ur-
cau în cârca salcâmului și-l ocupau în totalitate.
Când cel din față nu mai avea loc de... „urcare”,
cel din spate îl împungea și acesta, neputân-
du-se întoarce să riposteze, sărea ori cădea jos
pe pământ. Soluția celui căzut era să fugă la
„bază”, de unde să mărșăluiască iară în pasul
mândru și țantoș pe „bulevardul” salcâmului
paralel cu pământul. Ăsta era ritualul lor. Fă-
ceau acest lucru până când oboseau, serveau
apoi masa... la mamele lor și efectiv se culcau
pe jos și dormeau adânc. Dormeau, frânți de
oboseală. Avea grijă salcâmul meu să le ofere
această posibilitate.

Noi, copiii, pe perioada ritualului copiilor
de capre, stăteam jos pe iarbă, fie la umbră, fie
la soare, depindea de situația ce impunea a-
cest lucru. În timpul odihnei iezilor, începeam
și noi să ocupăm salcâmul, să-l obosim un pic. 

Pe perioada înfloririi, salcâmul aplecat mi
se înfățișa ca un înger bătrân cu căciula-i albă,
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rezemată pe o perină de vânt. Parcă dormea
cu mâinile sub cap. Mirosul florilor de salcâm,
care erau mult mai multe decât frunzele, ne
mângâia sufletele. 

Plecat de acasă pentru a-mi face un rost
în viață, salcâmul aplecat îmi trimitea mi-
reasma sa unică peste tot pe unde umblam.
Mă urmărea cu parfumul lui, îl simțeam în
toate anotimpurile, îl simțeam mai ales în
somn, când îmi trimitea rugămintea de a veni
acasă, în poiana lui, misterios de frumoasă.
Mireasma sa duhovnicească era grămadă pes-
te mine, iară cu trupul mă ajuta să depășesc
greutățile vieții. Aici, în poiana de la Salcâmul
aplecat era un adevărat rai pentru toți, pentru
noi, copiii, și pentru animale. Nu trebuia să le
purtăm de grijă, nu plecau nicaieri. Nu aveau
nici la ce să plece. Poiana, cu soarele său, cu
umbra copacilor, le oferea totul, iar plecarea
însemna urcușul prin pădure, unde nu era
iarbă, ci doar frunze uscate. Mâncau (pășteau)
pe săturate până când se culcau. Curcile mele
știau acest drum perfect. Veneau singure după
noi, de multe ori, cu peste o jumătate de oră
întârziere, fiind ocupate cu ...”recolta” de lă-
custe.

Știu că îi spuneam mamei să pună la clocit
mai multe curci, dar să pună și ouă de găină
sub ele, în așa fel încât puii să iasă odată toți,
să fie obișnuiți împreună de mici, din ghioace
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cum se spune. Pe deal, după noi, veneau și
acești pui de găină. Față de cei de acasă, de cei
de la cloști, acești pui de găină se dezvoltau
mult mai repede, erau mai mari, mai sănătoși. 

Dintre cei de pe deal alegeam eu cocoșul,
cocoșii pentru anul următor și majoritatea
puicuțelor. Se poate spune acum că fără să
vreau, fără intenție, păsările mele erau mai
ecologice decât cele ale satului. Cum spuneam,
curcile, vreo trei-patru, cu puii după ele (nu se
mai știa care de cine sunt clociți, erau împre-
ună toți și se odihneau sub curci care cum ni-
mereau) ajungeau în poiana de la Salcâmul
aplecat mult în urma noastră. De cum se a-
propiau și...”se-nscriau în curba la dreapta”
spre poiană și vedeau oile, o luau la fugă dând
din aripi de ziceai că din moment în moment
vor zbura, dar făceau o gălăgie, o hărmălaie,
de se auzea până departe. Se amestecau apoi
cu oile, își vedeau de lăcustele lor, de hrana
lor. Când oile se săturau și se culcau, mulți pui
își făceau loc în lâna acestora, țâșteau în
spinarea oilor. Era o... coabitare perfectă.

Așa era și acasă în grajd ori prin curte. De
multe ori, când se făceau mai mari, puii zbu-
rau în spatele oilor iar când acestea erau în pi-
cioare, în mișcare, ele nu păreau deranjate
de... gestul acestor pui, chiar îi acceptau.

La Salcâmul aplecat era o imagine de vis,
o atmosferă de liniște, de frumusețe, de re-
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facere.
Acum, zic că dacă s-ar construi un sanato-

riu în aceasta zonă, toată lumea s-ar face bine.
Aici, în liniștea de la Salcâmul aplecat, noi, co-
piii plănuiam cele mai năstrușnice... prostii,
toate prostiile copilăriei, unele destul de peri-
culoase. Cu prezență permanentă aici eram eu,
cu Emil și Nicolae, frații copilăriei mele, dar
uneori mai veneau și alți copii, cel mai mult,
Mărin Vilău. În această zonă culegeam fragi și
căpșuni sălbatice pe care le înșiram apoi pe
niște paie lungi, le înodam capetele și le pu-
neam ca pe niște șiraguri la gât. Cu 5-6-7-8
asemenea șiraguri veneam acasă la mama. Îi
dăruiam toate acestea, dar tot mie mi le dădea
în cele din urmă. Mă ruga iar eu le împărțeam
„frățește”.

De aici, din raiul de la Salcâmul aplecat,
organizam expediții la furatul fructelor... De-
pindea de sezon, expediții destul de pericu-
loase, în sensul că puteam fi prinși, mai ales
toamna de către pândarii de la vii. Tot aici în
poiana de la Salcâmul aplecat înnodam cire-
șele cu codițe și le dădeam formă de ciorchine
de strugure, unii „ciorchini” chiar foarte mari,
care la o vedere rapidă chiar păreau că sunt de
struguri. Eram adevărați creatori de modă din
asemenea frumuseți comestibile. Tot aici, la
Salcâmul aplecat, ne urcam pe lianele ce îm-
podobeau un ceroi (copac rudă cu stejarul).
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Ne urcam prin tracțiune în mâini până în vârf.
Nu știam de Tarzan, nu aveam de unde. Satul
nu era electrificat, casa părintească eu am e-
lectrificat-o după 1969, când am ieșit pe sa-
lariu. Din acele liane făceam câte un dălnai
lung și acolo ne legănam pe rând ore întregi,
zile întregi. Îl foloseam până când se rupea cu
noi. Cui îi „revenea” rândul la acea căzătură
era „norocosul” și distracția celorlalți.

Când oboseau iezii „măsurând” salcâmul
aplecat, de fapt paralel cu pământul, cam la 50
cm deasupra lui, ni-l predau nouă copiilor. Și
noi urcam și săream de pe el, dar de cele mai
multe ori îl ocupam în poziția șezând sau
întinși pe acesta. Plăcerea și bucuria era când,
stând culcați pe salcâm, urcau iezii pe noi în
trecerea lor spre vârf, făcându-ne un masaj nu
prea plăcut. Privind șirul de iezi de pe spi-
narea salcâmului, aveai impresia că aceștia
trec peste o punte.

Și primăvara timpuriu, când încă nu se lua
zăpada ori aceasta întârzia să plece datorită
acestui dos de pădure, fără animale, doar cu
câinele Ursei, veneam aici după cocorăi, ghio-
ceii primăvăratici ai zonei, pe care de multe ori
îi culegeam prin zăpadă. Ieșeau prin zăpadă să
privească soarele, iar noi îi culegeam să ne lu-
mineze viața și casele unde-i duceam și-i aran-
jam cu multă plăcere și grijă în fel de fel de
vase. Buchete întregi de cocorăi strângeam, le
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înfășuram cu câte un pai uscat în mănunchi.
Așa spunea: mănunchi de cocorăi.

Salcâmul aplecat este și va ramâne stâlpul
copilăriei de la Țepești, locul unde mi-am de-
pozitat ultima Treime și restul din sfânta co-
pilărie.

Salcâmul nu mai este de mult. Ca dudul, și
acesta, plin de bătrânețe și povești, dar cu o
parte a copilăriei mele în esența-i tare, s-a
repezit cu trunchiu-i bătrân în dinții flămân-
dei securi. Nu știu cine l-o fi tăiat, dar a să-
vârșit o crimă acel om. I-aș fi dăruit eu orice
numai să lase salcâmul, să-mi lase salcâmul. 

Am fost recent la salcâmul aplecat, de fapt
în poiana salcâmului. Nu mai este, dar l-am
vazut și-l văd mereu cu ochii copilului ce sunt.
Am mers la locul unde a existat. Parcă eram
într-un ALTAR. Parcă am intrat întru-n altar.
Era, este altarul vieții, al copilăriei mele din
Țepești.

Am fost și în primăvara aceasta, când po-
iana mi-a oferit iară câțiva frumoși cocorăi,
când poiana m-a făcut iară copil.

Plâng și scriu, scriu și plâng. Și atunci, și
acum și oricând, Salcâmul aplecat și poiana sa
de basm îmi sunt prezente în inimă, în suflet.
Mă inundă, mă farmecă, dar nu mă îmbătrâ-
nesc. Gândul la acest mirific plai mă face iarăși
copil. Câtă nevoie avem să fim iar copii! Dudul
din curtea casei părintești pe care am pus
90

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



ochii, de cum am spus, ca pe soare, câinele
Ursei și Salcâmul aplecat din Sudos, cu poiana
sa de basm, rămân leagănul sfânt al copilăriei,
baza existenței mele, trepiedul de aur al ființei
mele.

Când le voi uita pe acestea, precis nu mai sunt.
Lor le dedic poezia de mai jos:

Umbra

Cu noaptea-n cap, umbra mi-a luat-o ’nainte.
Eram acolo, în patul în care m-am născut.     
A ieșit în tindă, apoi a-ntins-o-n dudul,
Ce sta în fața casei proțăpit.

Dormeam adânc în anii de-altă dată.
Visam cireșe coapte, hoardele de zmei,
Umbra-mi albă s-a cocoțat în dud
Și povestea cu câinele Ursei.

Deodat-o văd, coboară pe pământ.
Șterg ochiul visului c-o lumină pufoasă.
Zăresc, se-nchină crucea-ntr-un cuvânt și
Umbra cu Ursei pe poartă dă să iasă.

Pleacaseră încet, pe uliță-nspre deal
Și aeru’-mi cânta prin iarbă lung, duios…, 
Umbra-mi urca și câinele, pe Chiciură în sus,
Ca să coboare-apoi, prin salcâmi, în Sudos.
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O iau și eu la fugă, la Crucea Popii-ajung,
Mă-ntind pe jos, furiș, cu fața-n sus,
Văd umbra albă cum se furișează,
Prin Chiciură spre Viile din sus.

O scamă de nor umbra îmi sărută…
Îi spală trupul cu roua de pe munte,
Iar sus, în coama Brădișorului, o-așteaptă
Mierla, să-i pună cântecul pe frunte.

Deși afară-i ziuă, lumina dă în fiert,
Soarele-i cocoțat pe coama de la casă.
Umbra flămândă de plecări, o iert
Şi-i spun: de-i nemâncată, să vină iute-acasă.

Mi-a rămas satul mult departe-n urmă.
Îmi fugăresc privirea pe bolta neînțeleasă,
Caut mereu prin stele umbra-n umbră,
Aud cum coasa vine către iarba deasă.

Lumina se prăvale de pe deal și frige.
Ore întregi o umbră-am urmărit,
Pe drumuri, tânără, începe să mă strige:
Doar eu sunt cela care, acum, va fi cosit.

Zăresc, apoi, o umbră mare, neagră.
Și mă cuprinde-așa, o groază, mare teamă.
Se-apropie tiptil și amenințător să-mplânte
Șișul în umbra albă și-n laptele de mamă.
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Vai! Chiar acum prin carne umbra mi-e fior.
Chiar și de ea mi-e spaimă și mi-e teamă, 
Se întoarce către mine c-o aripă de zbor
Mă-ntreabă de ai mei, de tată și de mamă.

Tresar fricos, mă mir, oftez adânc,
Unde mi-e umbra, Ursei, Salcâmul Aplecat?
Umbra ședea sfioasă, albă, cu spatele la mine,
Vedeam și dudul în care m-am urcat.

A fost un vis greoi, vis de copilărie,
Ce stăruie și-acum în vârful capului.
Revin mereu acestea-n  cas’ la mine,
Sigur, că sunt... trimisul Domnului.

...A fost vis alb în casa părintească,
Tot ce în trupu-mi înverzeşte câteodat’,
Casa mea parcă s-a pierdut în poezie,
Dudul, Ursei, Salcâmul, amintiri deocamdat’.

S-a terminat şi cu copilăria la Ţepeşti;
gândul meu acum era să merg la meserie. Tata,
în special, dorea să merg la liceu, să urmez
cursurile liceale, apoi să dau la facultate. A-
vând experienţa celor mai mari ca mine şi care
terminaseră liceul dar nu reușiseră la exame-
nul de bacalaureat, eu doream la… meserie, la
şcoala profesională. Adevărul era că în acele
vremuri examenul de bacalaureat era mai
greu ca admiterea la facultate, ba se spunea că
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nota de admitere la facultate era mai mare de-
cât cea de la bac. La fel de adevărat era şi fap-
tul că acei consăteni de-ai mei, care nu
reușiseră la examenul de sfârşit de liceu şi tă-
iau frunze la câini prin comună, ne erau mereu
daţi exemple de către profesori că erau la li-
ceu, că au fost cuminţi, că au învăţat… Nu eram
speriat de acest lucru, dar nu am vrut ca pă-
rinţii mei să cheltuie bani cu mine în liceu. Am
vrut o şcoală profesională, unde cheltuielile
erau mai mici şi meseria-meserie, care era
într-adevăr ”brăţara de aur”, dar se putea în-
văța liceul și la seral.

Nu eram în stare să-i spun tatălui, dar
mamei i-am spus:

-Dacă tăticu mă dă la liceu, eu fug de acasă
şi mă duc să muncesc pe şantier. 

Nu erau licee industriale pe atunci. Erau
doar licee teoretice, cu secțiile uman şi real,
apoi şcoli profesionale. Nu am vrut în ruptul
capului să merg la liceu, lucru regretat mai
târziu, dar dacă mă gândesc acum la meseria
pe care mi-am ales-o şi am practicat-o cu atâta
dragoste peste 44 de ani, cred că am făcut cea
mai bună alegere.

Nefiind etichetat de profesorii de la şcoala
generală ca un elev bun, tata m-a luat la Cra-
iova şi m-a dat la meditaţie pe timpul verii la
matematică şi la limba română. Nu mi-a con-
venit de cei doi profesori. Unul mă întreba ce
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ştiam şi ce nu, zicea că nu-mi trebuie. Celălalt,
când îl întrebam eu ce nu ştiam, ce nu eram
sigur, îmi spunea că nu-mi dă la examen ceea
ce eu nu ştiam, ori nu ştiam bine. După câteva
ore de pregătire i-am spus tatălui că nu mai
mă duc, că ăia îi iau banii, mai bine învăţ eu
singur, şi aşa am făcut. Aveam cărţile şi caie-
tele din V-VIII la mine şi în vreo 2-3 săptămâni
am trecut prin filtru totul şi am reuşit la cea
mai bună clasă, la cea mai bună meserie: elec-
trician Centrale şi Staţii.

Am mai continuat din ce mai era din va-
canţa de după opt clase şi în toamnă eram la
meserie la Craiova.
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Școala de la Craiova

O nouă etapă a vieţii.  Noi, cei de la ţară,
parcă eram speriaţi de război și eram mulți
din această zonă. În clasă am mai fost cu doi
consăteni: Ionel Iordache şi Gheorghe Vilău.

În timpul copilăriei din Ţepeşti am învăţat
să cânt la fluier cu... fratele meu, Emil. Nefiind
în clasă când a venit profesorul de muzică să
recruteze talente pentru formaţia artistică a
şcolii, unul dintre cei doi consăteni m-a spus
că ştiu să cânt la fluier, iar profesorul m-a no-
tat, a vorbit cu dirigintele să merg la pregătire,
lucru care nu-mi convenea deloc, ba mă bătea
gândul să mă retrag de la şcoală. Începusem
totuși ceva pregătire la formația artistică, apoi
au început și spectacolele prin oraș. Eu cân-
tam la fluier cu un băiat, Strunoiu, dar nu eram
omul scenei. Mă emoționa incredibil lucrul a-
cesta, scena. Doream cu toată ființa să nu mai
fac parte din ansamblul artistic al școlii. Toți
îmi spuneau că voi avea viață ușoară aici, iar
eu le spuneam că mai bine merg și sap șanțuri
decât să fiu în această formație artistică. M-am
rugat de profesorul respectiv (nu-i mai rețin
numele), dar el nu şi nu.
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Profesorul Manta și antrenorul
Scăeșteanu

Într-o zi, la ora de sport, aveam un meci
de fotbal între clase. Profesorul nostru, dom-
nul Manta, sta mai departe de noi cu un om în
vârstă, un om înalt şi cu părul alb. Nu se uitau
insistent la noi, mai degrabă lăsau impresia că
au altceva de vorbit, dar mai târziu mi-am dat
seama că de fapt ne urmăreau cu mare atenție,
iar omul cu părul alb venise special la noi, la
acel meci. Venise cu gândul că poate găsește
pe cineva, vreun copil talentat pentru juniorii
Universității Craiova, unde era antrenor. După
terminarea meciului, a orei de sport, m-a che-
mat profesorul de sport, domnu’ Manta şi
m-a prezentat domnului înalt și cu părul alb,
antrenor la o grupă de juniori a Clubului Uni-
versitatea din Craiova. 

Avea acest om niște ochi albaștri, strălu-
citori și parcă Dumnezeu i-a dăruit acei ochi,
această culoare frumoasă a irișilor, ca să nu te
poți uita la ei, doar să taci, să-l asculți și să faci
ce-ți spune. Acesta a pus mâinile pe mine,
m-a întrebat multe, multe, de unde sunt, de
părinți, ce făceam la țară, mi-a explicat ce vi-
itor voi avea şi mi-a spus să mă prezint la an-
trenamente la juniorii Universităţii Craiova.
Cam greu, dar am scăpat astfel de formaţia ar-
tistică. 
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Mai pot spune câteva cuvinte despre dom-
nul profesor Scăeşteanu, omul înalt cu părul
alb și ochii... albastru de Voroneț, antrenorul
grupei de juniori a Universităţii din Craiova.
Un adevărat om, care, pe lângă nişte antrena-
mente extrem de dure, la un înalt nivel, în care
foarte des pomenea cuvântul performanță, ne
explica multe lucruri despre cum să ne com-
portăm în viaţă, dar mai ales era un om care
duşmănea fumatul. Ca şi mama mea, parcă au
făcut o şcoală specială în acest domeniu și pre-
dau aceeași lecție riguroasă. Parcă erau frați.
Amândoi mi-au lăsat serioase ”sechele” în a-
cest domeniu, adică şi eu am duşmănit ţigara,
cu toate că m-am prostit câţiva ani.

Referitor la capitolul fotbal, pot să spun
acum că m-am apucat degeaba de el, fie și la
un nivel atât de înalt. Nu aveam acea răutate
necesară competiției, poate pentru că nici nu
am avut lângă mine pe cineva care să mi-o in-
sufle. Dădeau în mine adversarii de mă ru-
peau, eu mă ridicam, îi întrebam eu pe ei dacă
i-am lovit și lăsam mingea în treaba ei. Ceva
talent s-ar spune că aș fi avut, la fel și perspec-
tivă, dar eu vedeam fotbalul ca pe un dans, ca
pe o joacă, nu ca pe o luptă în care poți suferi
accidente groaznice. 

Multe gânduri mă frământau la termi-
narea școlii profesionale. Știam fotbal și nu
doream să continui - îmi era frică și de părinți,
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doream să continui meseria dar nu știam ni-
mic, deși aveam în buzunar carnetul de
muncitor calificat. Şcoala a decurs cu antrena-
mente, meciuri şi carte... mai puţină. 

Păstrez o frumoasă, acum, amintire, şcolii
cu doamna profesoară... Stochițoiu.

Doamna profesor Stochiţoiu, Director
adjunct şi profesor de Tehnologia

Meseriei

Un om deosebit, un om minunat, un das-
căl de excepție. Aveam două note de şapte tre-
cute în catalog, la oral, şi dădeam teză. S-au dat
subiectele pe numere, deci colegul meu de
bancă, cel din stânga mea avea alte subiecte.
Şi atunci, şi acum, o spun că nu am ştiut că pri-
etenul meu şi colegul de bancă a schimbat su-
biectul şi a copiat (ca la Xerox acum) totul de
la mine. Colegul din faţa mea, cu aceleaşi su-
biecte ca mine,  doar întorcea puţin capul şi cel
de lângă mine îl ajuta să copieze. Acelaşi lucru
a făcut şi colegul lui. A venit vremea să primim
tezele şi notele. La toţi veneau lucrările scrise,
tezele, numai la mine nu. Când au rămas ul-
timele patru teze, doamna Stochiţoiu a scos
patru colegi la tablă, le-a dat la fiecare câte-o
teză, deci şi pe-a mea. I-a pus să citească pe
rând fiecare câte-o frază. Surpriză şi mai mare
pentru mine, pentru că toate cele patru lucrări
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erau la fel, dar şi că una dintre ele era lucrarea
mea. Ne-a dat nota 2 la toţi. Ne-a cerut expli-
caţii la fiecare şi eu i-am spus că nu am ştiut
că s-a copiat de la mine. Ba, am mai spus că eu
pot să repet tot ce am scris în teză, mai ales că
la unul dintre  subiecte am fost ascultat la oral
în timpul trimestrului. Colegii mei au recunos-
cut că au copiat de la mine. Cred eu că doamna
profesor Stochiţoiu m-a crezut, dar eu tot cu
nota doi la teză am rămas. Câtă ruşine am pă-
ţit şi cât am putut să învăţ la Tehnologia Me-
seriei în anul respectiv, în trimestrele
următoare, numai eu ştiu.

Întâmplarea a făcut ca, după 7-8 ani de la
teminarea şcolii profesionale, am văzut-o pe
doamna Stochiţiou într-o vară, pe plaja de la
Ocnele Mari. Timid, m-am apropiat de domnia
sa şi am încercat să-i explic că în urmă cu mai
mulţi ani i-am fost elev. M-a recunoscut ime-
diat.

-Ce faci, bă, fotbalistule? Pe unde eşti? O
ţii tot cu fotbalul, ori te-ai apucat de meserie? 

-Am continuat cu meseria, doamnă! A-
veam contract cu şcoala şi întreprinderea şi nu
doream să-mi supăr părinţii, că ei m-au dat la
şcoală să învăţ o meserie, şi eu m-am dus să...
bat mingea.

I-am spus pe unde am lucrat, despre fa-
milia mea, am vorbit mai multe, dar către sfâr-
şit, domnia sa mi-a spus:
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-Auzi, mă! Îţi mai aduci aminte când te-am
lăsat corijent? Doamne, ce speriat erai! Ce fri-
că îţi mai era! Am explicat colegilor din cance-
larie şi unii îmi ziceau să nu te mai fierb, dar
lasă, că nu ţi-a prins de loc rău.

-Aoleu, doamnă! Ce frică a putut să-mi fie!
Cu toată suferinţa mea de atunci, eu zic că

doamna profesoară a procedat corect, iar în-
tâlnirea şi discuţiile cu dumneaei au fost mi-
nunate.

Mai mult cu fotbalul şi mai puţin cu
şcoala, nu am prea multe amintiri de la şcoala
din Craiova. Îmi mai amintesc că făceam şi
practică, o practică ce se îmbina perfect cu te-
oria şcolară, dar mai ales cu... teoria mea fot-
balistică. 

Doamna profesor Rouădedeal Olga

Diriginta clasei, despre care se spunea că
toţi profesorii din şcoală, la un loc, nu au atâţi
corigenţi şi repetenţi cât dânsa, ne-a fost ca o
mamă. Multe, multe lucruri bune şi frumoase
ne-a învăţat. Ambele doamne profesoare fă-
ceau parte din categoria profesorilor ”răi”. 

Răi, dar buni, zic eu acum şi până-acum şi
de acum înainte. Tot respectul, cinstea şi o-
noarea înaintea acestor oameni, adevăraţi pă-
rinţi spirituali, care asupra noastră, mai ales a
copiilor veniţi de la ţară, au lăsat bune și se-
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rioase amprente.
Îmi amintesc de prima oră petrecută cu

domnia sa. A fost o oră ca de dirigenție, dar
mai degrabă o oră de povești despre viață.

-Mă, voi știți ce este ăla un avocat? Un a-
vocat este un om care minte, mă! Eu voi fi a-
vocatul vostru, să vă apăr, dacă faceți prostii.
Cum ați făcut prostia, să veniți la mine să-mi
spuneți, dar să-mi spuneți adevărul, că dacă
mințiți voi, mai mint și eu ca avocat al vostru,
și vă prinde, prăpădiților! Vă scap, mă, dar vai
de mama voastră ce o să pățiți cu mine, mă!
Vedeți că pe mulți dintre voi orașul o să vă
strice! O să ajungeți golani, derbedei sau chiar
pușcăriași. Alții veți ajunge oameni mari. Veți
învăța carte, veți fi buni și folositori țării!

Ce vorbe minunate! Câtă dreptate a avut,
doamna Rouă! Într-adevăr, ne-a fost ca o ma-
mă. Când doamna Stochițoiu m-a lăsat cori-
jent, tatăl meu a venit la doamna dirigintă, la
doamna Rouădedeal s-o întrebe despre mine,
dacă mai termin școala sau nu. Doamna i-a
spus așa, între patru ochi, că sunt fala școlii, că
voi ajunge un om bun pentru societate. Cum,
doamnă, i-a zis tata! Păi, este corijent! Dacă
rămâne repetent? Asta este fală? L-a liniștit
doamna Rouă, iar despre aceste lucruri și a-
ceastă discuție tatăl meu mi-a spus când eram
însurat și aveam copii mari.
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Activitatea de producție. 
Târgu-Jiu, Turnu-Severin

Conform contractului am fost repartizat
la I. R. E. Târgu Jiu, la partea de joasă tensiune,
la deranjamente oraș. Oamenii de acolo m-au
îndrăgit din prima, dar nu-mi prea convenea
să mă urc pe stâlpi și să pun siguranțe de liță
când se ardeau la vreo casă. M-au iubit și
m-au îndrăgit colegii de acolo, mai ales că
m-au dus să joc fotbal la o echipă a fabricii de
cărămidă, Refractara - Târgu Jiu. Împleteam
destul de bine serviciul cu fotbalul dar și cu în-
vățatul, doream să dau examen la liceul seral.
Învățam de rupeam pământul cu niște foști co-
legi de școală de la Craiova, dar nu foști colegi
de clasă. 

Când a fost să merg să mă înscriu la Liceul
”Ecaterina Teodoroiu”, am constatat că-mi dis-
păruse diploma de opt clase cu care trebuia să
mă înscriu la școală și la examen. Și atunci, și
acum, eu îl suspectez pe un coleg că mi-a făcut
acest rău, un coleg pe care-l consideram pri-
eten bun.

A fost primul an în care nu se mai dădeau
copii după diplome, decât prin publicarea în
Buletinul Oficial al R. S. România. La școala ge-
nerală de la Țepești mi s-a spus că mai durează
acest lucru, până când vine confirmarea… În
cele din urmă, am pierdut examenul de ad-
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mitere, fiindcă nu am avut diploma de îns-
criere la examen. 

Supărat rău de cele pățite, am aflat că în
cadrul aceleiași întreprinderi, la Turnu Se-
verin, sunt locuri la o stație de 220 KV prin
plecarea unor băieți în armată. Am făcut ce-
rere și am reușit să mă transfer acolo, deși mă
depărtam de casa părintească cu aproape 100
km, eu dorind dintotdeauna să vin în Râm-
nicu-Vâlcea, un oraș pe care nu-l cunoșteam
absolut deloc, dar ca să fiu aproape de părinți.

Am mers la Turnu-Severin într-un necu-
noscut total. Aveam doar câțiva colegi printre
care și pe cei doi consăteni de-ai mei de la
Școala Profesională, Gigi Vilău și Ionel Ior-
dache. Integrarea aș putea să spun că a fost
rapidă. Ca peste tot, găsești oameni care te
plac și care nu. Îmi plăcea, eram la camera de
comandă, o responsabilitate foarte mare. Ali-
mentam cu energie electrică tot orașul, Uzina
de Vagoane, Șantierul Naval și mulți alți con-
sumatori, destul de importanți. 

Această meserie nu presupune un efort
fizic anume, ci unul intelectual de excepție.
Când auzeam colegii vorbind de amperi, volți,
putere activă, putere reactivă, energie, mă ui-
tam la ei ca speriat. Eu auzisem de așa ceva pe
la școală, pe la Craiova, nu știam bine cu ce se
mănâncă, dar în niciun caz nu credeam că știu
colegii mei, mult mai bătrâni. A fost un șoc.

Îl țin minte aici și-l respect pe maistrul
Dumitrescu Emil.
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Maistrul Emil Dumitrescu

Șeful stației, al locului meu de muncă: era
un om sobru, serios, tăcut. Impunea respect
pentru tot colectivul. Nu urmărea să găsească
nereguli, nu făcea controale, dar toți știam că
trebuie să ne pregătim, în primul rând pentru
noi (să fim conștienți de responsabilitatea ma-
re pe care o aveam), dar și pentru… Emil Du-
mitrescu.

Nu s-a ocupat în mod special de mine, dar
cred că a avut încredere în mine, mi-a văzut
evoluția. Drept dovadă este faptul că, atât cât
eram de afon ca meserie (datorită școlii... fot-
balistice pe care am făcut-o), m-am prezentat
la serviciu, în urma unei conjuncturi destul de
nefavorabile pentru un coleg mai în vârstă,
nea Jean Vezureanu. Acestuia, prins fiind că a
părăsit locul de muncă pentru... o partidă de
vânătoare, i s-a desfăcut contractul de muncă.
Eu am fost promovat din funcția de electrician
secund, în funcția de electrician șef tură în lo-
cul lui nea Jean.

Câteva cuvinte mi-a spus domnul Dumi-
trescu când m-a luat în birou la dânsul, ceva
de genul:

-Bă, îmi place progresul tău în această me-
serie, eu am încredere în tine. Uite graficul de
tură, mâine seară te prezinți la serviciu ca șef
de tură și-l ai secund pe Vilău.
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Pot să spun că în aceste trei luni de servi-
ciu la Turnu Severin, de când eram angajat,
mi-am dat interesul și am învățat foarte mul-
te; chiar pot spune că am trecut pe lângă mulți
colegi, pe mulți i-am lăsat... în urmă, unii din-
tre ei având o vechime mare în meseria noas-
tră. Răsplata oficială a eforturilor mele a fost
promovarea în funcție, categorie și… bani, lu-
cru de necontestat de colegii mei și de nimeni,
o spuneau rezultatele examinărilor teoretice
și practice.

Eram prieten cu toată lumea, îmi puneam
sufletul pe masă oricui. Bineînțeles că rolul
primordial în promovare l-a avut maistrul E-
mil Dumitrescu, omul căruia nici eu nu i-am
înșelat așteptările. Cum spuneam, vorbea
foarte rar, dar se prindea totul.

-Bă, vezi să mă faci de râs!
Atât mi-a mai spus când m-a trecut pe

graficul de tură la electricieni principali, la
șefii de tură. Nu aveam cum să-l fac de râs. Nu
puteam. Citeam, învățam, întrebam orice și de
toate pe colegii mai în vârstă. Cream eu de la
mine cazuri de avarie, scenarii diferite, îmi în-
trebam colegii mai bătrâni cum trebuie proce-
dat, cum să acționez în asemenea situații, sau
dacă variantele mele de acționare erau bune.

M-au ajutat enorm și pot să spun că mais-
trul Emil Dumitrescu a fost printre primii oa-
meni care m-au călăuzit să învăț această
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meserie, eu unul, care în școală, în loc să învăț
meserie, eram fotbalist. Așa este: am învățat
această meserie de electrician efectiv la locul
de muncă, pe salariu fiind, mai degrabă ca
ucenic, ajutat de colegii experimentați și mai
în vârstă. 

Nu i-am făcut de râs și la evoluțiile mele
(examinări de tot felul, inclusiv cele psiholo-
gice – unde obțineam maximum de puncte și
note), toți spuneau că au contribuit, lucru
foarte adevărat.

Îmi mai aduc aminte că am mers să dau
probe de joc la echipa de fotbal Metalul Turnu
Severin, care evolua în divizia B. Era un joc cu
o echipă, Progresul Strehaia. S-au jucat trei
reprize de câte treizeci de minute fiecare. Eu
am fost introdus în ultimile două reprize, a
doua și a treia. Am jucat foarte bine. Am avut
asistență colegi de serviciu și toată lumea de
pe stadion mă aplauda, iar pentru colegi eram
o mândrie, spuneau la oamenii din jur cine
sunt și că lucrez cu ei, că suntem colegi de ser-
viciu. În tribune era și maistrul Dumitrescu,
deoarece se dusese vestea că eu joc în acel
meci. Bucuros de reușită, de joc, unde mi-a
ieșit totul - cred că am fost cel mai bun de pe
teren -, la baia de după meci, la vestiar, am fost
luat la bătaie de niște fotbaliști mult mai în
vârstă, care-și vedeau periclitat postul în e-
chipă din cauza mea, dar se mai vorbea prin
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oraș că mai vindeau meciuri. 
De la vestiar am ieșit plângând. Mă aștep-

tau colegii și maistrul Dumitrescu, dar și mulți
oameni pe care eu nu-i cunoșteam. Nu știau de
ce plâng. Nu le-am spus, în schimb domnul
Dumitrescu mi-a spus :

-Bă, vezi ce faci cu fotbalul, că dacă află
Stochiță, te dă afară. Stochiță era directorul de
la Craiova al I.R.E.-ului și nu-i plăcea fotbalul.
El chiar a desființat echipa întreprinderii care
era în divizia “C” când a venit director. Aflând
și acest lucru, și în urma celor pățite la vestiar,
la cei 18 ani de-abia împliniți, am decis să mă
ocup serios de meserie.

Mai aveam un gând serios, foarte serios la
care mă gândeam tot timpul: școala, liceul.
Continuarea școlii la liceul seral era cea mai
importantă problemă care mă frământa zi și
noapte. Mă gândeam și la tatăl meu că se va
bucura dacă va auzi că sunt la liceu. Pentru
mine era ca o promisiune sfântă către dum-
nealui, dar doream și eu cu tot sufletul să
ajung la liceul seral. Între timp am fost la ar-
mată, să-mi fac stagiul militar. S-a întâmplat ca
acest lucru să fie în București, în Ghencea, la
Unitatea Militară 01210. 
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Armata

Știind că nu există nicio scăpare, dar și do-
rința de a fi militar - știți cum se spunea: cine
nu face armata, nu este om -, doream să fac
stagiul militar. Întâmplarea face ca un fost
coleg de serviciu, prieten bun, Costel Enache,
să fie în armată la pompieri în Turnu-Severin.
A făcut o armată dulce-dulce. Doar că era îm-
brăcat militar, în rest era numai liber. 

A venit Costel, cu comandantul unității de
pompieri, la mine la serviciu, pentru că dorea
ca eu, când termină el armata, să-i iau locul.
I-am plăcut comandantului și... am bătut pal-
ma. Mi-a luat toate datele, urmând să inter-
vină la Comisariat. Problema era că cei de la
serviciu doreau să facă forme să ne amâne ar-
mata. Cum am auzit de acest lucru, am mers la
Comisariat, și... surpriză: de aceste lucruri se
ocupa... o femeie.

Nu mai doream să fac armata la pompieri,
doream să fiu și eu om, să mă călesc, să merg
și eu ca toată lumea la armată, nu să fiu prote-
jatul cuiva. Acea femeie, acea doamnă, mi-a
dat ordinul de încorporare în curtea comisa-
riatului și l-am semnat pe zidul clădirii. Eram
foarte bucuros. Parcă pluteam. Mă simțeam și
eu om, bărbat în toată puterea cuvântului. Știu
că citeam pe stradă și literele de pe ștampilă,
parcă nu-mi venea să cred. Am mai spus la
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câțiva prieteni, colegi care nu doreau amâna-
rea armatei. 

Am cumpărat fiecare câte o ciocolată,
i-am luat cu mine și am mers la acea doamnă
la Comisariat. Și ei au primit ordinele de în-
corporare. Datele de încorporare fiind diferite,
ne-am pierdut, eu ajungând la București, la
Regimentul 1 Mecanizat; am înțeles că era cel
mai mare regiment din țară. 

Am ajuns noaptea. M-au tuns, am făcut
baie, apoi mi-au dat haine. Acestea erau vechi,
fruntașii și caporalii le aruncau spre noi, care
eram în pielea goală după baie, după cum con-
siderau ei că se potrivesc. Dimineața, când am
ieșit la raport în curtea unității, am început să
plâng. Parcă mergeam la război: nu văzusem
niciodată atât de mulți militari. Am fost repar-
tizat la Batalionul 1, Compania I, plutonul 1 de
transmisiuni.

Armata mi-a fost dragă ca ochii din cap și
am avut niște realizări formidabile. Cu ade-
vărat armata... te călea, te făcea om.

Domnul colonel Mihalache

În armată am fost coleg cu câțiva mari fot-
baliști pe care i-a avut Romania: Vasile Ior-
dache, portar la Politehnica Iași, care în cele
din urmă a rămas în poarta Stelei și a echipei
Naționale, Dudu Georgescu, golgeter absolut
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al României, Adalbert Cassay, actualul secretar
general al Federației Române de Fotbal, Aurică
Beldeanu, viitorul internațional și component
de bază al Craiovei Maxima. Am rămas buni
prieteni, mai ales cu Aurică Beldeanu, cu care
stau des de vorbă și acum, dar ne-am și întâl-
nit de multe ori.

În cele două toamne cât am fost militar ne
duceau cu unitatea la cules de porumb în Do-
brogea. Între timp am fost selectat de coman-
danți și am făcut școala de gradați la Divizia
Tudor Vladimirescu - București. Am avut apoi
gradul de sergent cu diagonală și funcția de
comandant de pluton al grupei de transmisi-
uni la Compania I, batalionul 1 infanterie.

Păstrez și acum amintirea domnului co-
lonel Mihalache, comandantul batalionului.
Un militar convins, un om de mare valoare.
Funcția pe care eu o aveam ca militar în ter-
men, cu gradul de sergent cu diagonală, era de
ofițer (comandant de pluton), colegii mei in-
fanteriști erau ofițeri - locotenenți. Puteam ră-
mâne în cadrul armatei datorită școlii militare
făcute și datorită bunelor rezultate profesio-
nale ca militar în termen - numai calificative
de foarte bine, peste tot.

Domnul colonel mă chema deseori la
domnia-sa la birou, mă învăța și-mi purta de
grijă ca unui copil. Mereu îmi spunea să nu-l
fac de râs, că a avut de ales între mine, ca mi-
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litar în termen și un locotenent pentru această
funcție de comandant de pluton. Folosea și
vechi metode militărești, adică bătaia, și bătea
rău de tot, dar nu am avut parte de așa ceva
niciodată, deși, de câteva ori era s-o iau... nevi-
novat. Pentru alții, știți cum se spunea în ar-
mată; toți pentru unul, unul pentru toți.

Căpitanul Galea

Domnul, tovarășul de atunci, căpitan Ga-
lea: era Șeful Marelui Stat Major. Scund și foar-
te slab, avea o alură așa, un pic caraghioasă. 

Îmi amintesc, odată l-a prins pe un soldat,
solid, un uriaș, cred că avea în jur de 130 kg.
L-a prins prin baie, nu era în program. La un
moment dat, l-am auzit pe căpitan strigând:

-Soldat! Eu, odată dau în tine și nu mai
miști. 

Am mers acolo și l-am văzut pe acel soldat
uriaș în poziție de drepți și pe piticul căpitan
cum se uita la el: striga, cu capul pe spate,
privindu-l în sus. S-a întors, m-a văzut, mi-a
făcut cu ochiul, i-a spus soldatului să  rămână
acolo în poziția de drepți până vine el să-i
dea... “La loc comanda”! Am intrat amândoi la
mine în magazie (în biroul meu), unde aveam
stațiile radio și mi-a spus râzând: 

-Ai văzut ce i-am făcut ăluia?
Trebuie  să spun că și în acea perioadă de
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satisfacere a stagiului militar erau niște că-
prării de te cruceai, mai ales în rândul sergen-
ților, a caporalilor, a locotenenților, dar și în
rândul ofițerilor superiori.

Dau aici un exemplu: eram de serviciu cu
plutonul meu la bucătărie. Trebuia să spălăm
farfurii, tacâmuri și tot ce ținea de masă, inclu-
siv pe jos în sala de mese. Am făcut treaba
conștiincios, mai aveam să ștergem lingurile
și furculițele pe care le spălaserăm foarte bine.
Erau acum la scurs și, deodată, apare ofițerul
de serviciu pe batalion, căpitanul Galea. I-am
dat raportul. A tras o ocheadă peste linguri și
furculițe, pe care repet, le spălasem foarte bi-
ne, dar dumnealui a țipat la mine:

-Ce este cu vesela în halul ăsta, sergent?
I-am raportat că o vom spăla, că avem

timp, că suntem în program, că ne încadrăm
în timp, și de față cu el am pus toate furcu-
lițele, cuțitele și lingurile în apa murdară de
unde le scosesem. Așa le-am lăsat acolo. In-
tenționam să le spălăm mai târziu, aveam
timp, dar am auzit:

-Bă, vine Galea!
Am apucat doar să scoatem toate tacâ-

murile pe masă din apa murdară în care erau.
Se uită căpitanul peste ele și... glăsuiește:

-Vezi, măi sergent, că dacă soldatul român
vrea să facă treabă, face? Ia, uite ce frumoase
sunt acum!
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Îmi venea să râd să mor, căci erau foarte
murdare, acum, față de cum le văzuse el îna-
inte. Cu toate astea, atât domnul colonel Miha-
lache, cât și domnul căpitan Galea, erau
oameni serioși, foarte serioși, adevărați mili-
tari de carieră, își iubeau meseria. 

Și de la ei am adunat multe cărămizi care
mi-au fost atât de utile la fundația vieții mele.
Le-am mulțumit și le voi mulțumi mereu. A-
mândoi au insistat să rămân cadru activ al ar-
matei române după terminarea stagiului
militar în funcția de comandant de pluton, cu
grad de sublocotenent... în prima fază.

Rezultatele pe care le-am avut în cadrul
batalionului cu plutonul de transmisiuni nu
recomandau decât felicitări. Și eu, ca oricare,
mai făceam și ghidușii, dar nu am fost prins. 
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Liceul „Traian” 
din Drobeta Turnu-Severin

Plecând vara în armată și venind în anul
următor prin decembrie, am pierdut doi ani
de școală, adică de liceu. Venise și diploma de
opt clase după publicarea în Buletinul Oficial
al R.S.R. Gândul nu-mi era decât la școală. Am
renunțat să mai stau degeaba, fără să plătesc
la întreprindere, unde nu se putea învăța ală-
turi de niște colegi care se cam… golăniseră.
Nu doreau să meargă la liceul seral, preo-
cupările lor fiind altele acum.

Am găsit o gazdă de oameni buni, care
până la urmă mi-au fost ca niște părinți. La în-
ceput cu Costică Anghel, fost coleg de clasă la
Craiova, care datorită faptului că nu avea la
mâna stângă decât două degete, cel mic și in-
elarul, nu a făcut armata. El începuse deja
liceul, avea doi ani în plus față de mine, trecea
în clasa a XI-a, pe când eu într-a IX-a. Apoi am
stat la aceeași gazdă cu Emil Urucu, prieten
bun de care mă leagă și acum o prietenie bună. 

Întâmplarea face că eu l-am ajutat pe Emil
să se angajeze la întreprinderea mea, aici, în
Râmnicu-Vâlcea, iar după 10-15 ani el a plecat
la hidrocentrala Porțile de Fier II de unde, ca
și mine, s-a pensionat recent.

Așa că am început serios să învăț de unul
singur. Vara mi-am luat concediu și am venit
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acasă la Țepești. Țin minte că părinții mai
aveau câteva oi. Plecam cu oile pe deal, pe la
Crucea Popii, pe chiciură pe la Pârlitură, prin
Sudos, la Bălți, ori la Salcâmul aplecat, cu o
traistă unde-mi luam de învățat și de scris.

Exact în ziua de 28 iulie, ziua mea de naș-
tere, am reușit pe locul 28 din peste 500 câți
erau înscriși, la liceul „Traian” din Drobeta
Turnu-Severin. Bucurie mare, chiar lacrimi.
Mereu mă gândeam ce bucuros va fi și tatăl
meu când va auzi de reușita mea, deoarece
mult și-a dorit să merg la liceu, nu la școala
profesională. 

Am mers la poștă, am luat un plic și i-am
scris. Într-adevăr, mare bucurie și într-o zi,
când treceam prin fața școlii, a liceului, rămân
blocat: tatăl meu era în fața panoului cu rezul-
tatele la înscriere la liceul „Traian”. Sigur, nu a
venit să mă verifice, ci doar așa, ca să mă vadă
și printre altele mi-a spus că am pierdut mult,
că am mult de recuperat, că-mi va fi greu.

Nu am dorit să dau diferență pentru clasa
a XI – se putea acest lucru având școala profe-
sională. M-am înscris pentru clasa a IX-a,  zi-
ceam eu că trebuie să învăț carte acum, nu ca
la Craiova la Școala profesională, s-o iau de la
început. Doream să învăț bine, să dau examen
apoi la o facultate. Doream mult de tot să merg
la o școală de învățământ superior. 

Cele două clase făcute la liceul „Traian”
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din Severin au însemnat enorm pentru mine.
Prin aceste două clase, mă consideram efectiv
alt om; se învăța carte, aflam cu adevărat lu-
cruri noi pe care eram avid să le învăț, să le
cunosc, să le stăpânesc.

Păstrez de aici, de la niște profesori, niște
dulci amintiri, adevărate lecții de viață. Tre-
când destul de mult de când am terminat opt
clase, unde nu prea m-am rupt cu învățatul, de
școala profesională, ce să mai zic, iată-mă a-
cum la liceu; oameni noi, colegi noi – mult mai
tineri ca mine, unii cu 6-7 ani, profesori de
asemenea.

A trebuit să acord o mare atenție școlii,
mai ales că eram și mai în vârstă decât mulți
dintre colegi. Aveam 22 de ani împliniți și
eram coleg cu băieți de 15-16 ani, ei... foarte
aproape de școală, de noțiuni, pe când eu fă-
cusem și armata. Eram foarte atent la ore, îmi
notam totul, pe măsură ce parcurgeam mate-
ria, mă așteptam să fie greu, foarte greu; aș-
teptam... greutatea școlii, căci mi se părea
totul ușor, ușor de tot. Aveam aceeași obsesie
din clasele școlii de la Țepești, când credeam
că acei colegi premianți, atât de lăudați de
profesori, erau prea deștepți, iar eu mă con-
side-ram... inferior lor. Așteptam să dau peste
acea greutate aici, la liceu, dar mie mi se părea
foarte ușor și am trecut la vechiul obicei, adică
acela de a fi atent la predare, notând și la as-
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cultare învățam în pauze, adică mă uitam
peste notițe. Atenție mare am acordat tuturor
materiilor și datorită faptului că eram băgat în
seamă de profesori. Îmi era rușine să mă în-
trebe, iar eu să nu știu.

Despre profesorii de aici, numai și numai
de bine. Este o etapă a vieții mele, o nouă, im-
portantă treaptă a vieții, iar despre orașul
Turnu-Severin pot să spun că este orașul vieții
mele. Nu neapărat într-o anumită ordine, dar
totuși anumiți profesori și-au lăsat o amprentă
serioasă, uriașă, asupra lăuntricului meu.

Domnul profesor Marica

Avea un tact pedagogic deosebit. Orele de
matematică și pentru umaniști erau frumoase.
Nu puteai să nu înțelegi, nu puteai să nu fii
atent, nu puteai să nu participi la desfășurarea
orei, iar dacă vedea pe vreun chip că nu pri-
cepe, îl scotea la tablă, abandona cursul lecției
și făcea în așa fel ca acel elev să priceapă, să
înțeleagă ceva. Pleca acasă cu lecția de mate-
matică învățată. De orele de matematică îți era
dor de dragul domnului profesor Marica ve-
neai la ore și erai atent. Îl știa bine pe Marin
Sorescu. Acesta era din localitatea Bulzești, co-
mună prin care treceam eu când veneam de
acasă, de la Țepești, cu rata la Craiova, apoi la
Turnu Severin cu trenul. La început la școală,
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apoi la serviciu la Severin, mereu mă întreba:
Ai mai trecut pe la Bulzești, pe la poarta a-
ceea...?

Un om minunat, un dascăl deosebit pe
care nu-l poți uita, nu ai cum.

Doamna profesoară Șteolică

Preda biologia. La fel, și domnia-sa punea
mult suflet în materia pe care o preda. La un
moment dat, a vrut să mă trimită la Olimpiadă
cu copiii de liceu, cei mici, cei de zi – cei cu uni-
forme.

Păstrez, de la orele domniei-sale o amin-
tire hazlie. Întâmplarea a făcut să merg seara,
la ora doamnei profesoare, fără să știu ceva.
Sigur au fost probleme serioase, că nu-mi era
în fire să vin la cursuri fără să știu nimic. Dum-
neaei nu scotea elevii la tablă, la ascultare, îi
ridica în picioare îi întreba, cum se spune, din
bancă. Aveam o prietenă, Geta Iacob, stăteam
în aceeași bancă, în penultimul rând, cel de la
mijloc. Nu stiu de ce ne supărasem și am pără-
sit banca, pe ultimul rând, cel de la fereastră. 

Ridicase doamna Șteolică în picioare câți-
va colegi care nu aveau note, să-i asculte, și
când m-a văzut că am atins-o pe Geta cu un
ziar peste mână (mă șicanase nu mai știu cu
ce), m-a ridicat și pe mine în picioare, dar ca
pedeapsă. Întrebându-mă mereu, când cei din
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clasă nu știau, în timpul trimestrului, doamna
profesoară nu mă asculta, îmi punea note din
oficiu. Mă interesa materia domniei-sale pen-
tru că doream să dau la Facultatea la Sport, la
fără frecvență, îmi dădeam tot interesul și în
orice îmi era neclar o abordam pe doamna
profesoară. 

Cum spuneam, la lecția aceea nu știam
nimic, dar ridicam mâna (cam obraznic, zic
acum), de parcă aș fi știut, îi spuneam colegu-
lui de bancă să-mi șoptească, poate doamna
Șteolică mă întreabă. Nu am fost întrebat ni-
mic. După ce a terminat de ascultat, fără să mă
întrebe ceva, cum am spus, fără să răspund la
vreo întrebare, ne-a zis să stăm jos. 

Colegul din prima bancă mi-a făcut semn
cu degetele de la ambele mâini desfăcute că
mi-a fost pusă nota, că-mi trecuse de fapt în
catalog nota 10. Nu m-am așezat în bancă, am
rămas tot în picioare când dânsa începuse să
predea noua lecție. Văzându-mă, într-un târ-
ziu mi-a spus:

-Răducan! Stai jos! Te-am notat! Stai jos!
-Dar, doamnă profesoară, eu nu am răs-

puns nimic!
-Lasă că știu eu ce știi tu!  Și mi-a făcut cu

degetul.
Este, a fost un moment hazliu prin care

am trecut atunci, dar acea lecție la care habar
nu am avut, cu siguranță am învățat-o ulterior.
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Domnul profesor Stamate

Era un profesor cât se poate de exigent,
considerat de mulți spaima școlii. Materia pe
care o preda dânsul era cea mai nesuferită
ma-terie - limba rusă. La cât auzisem că este
de e-xigent, de rău, îmi puneam probleme
dacă voi mai putea continua școala, căci nici
eu nu suportam limba rusă, chiar dacă o în-
vățasem în clasele V-VIII. 

Prea mare a fost spaima, însă. A fost un
om într-adevăr exigent, dar am învățat destul
de bine limba rusă și am rămas buni prieteni.
Foarte multe lucruri frumoase și interesante
am aflat și am învățat de la domnia-sa, nu nu-
mai limba rusă. Un om minunat.

La sfârșit de an, organizam cu clasa o
adevărată sărbătoare prin ieșirea la un restau-
rant. Chiar dacă materia pe care o preda n-o
suporta nimeni, nouă, datorită modului cum
preda, ne-a plăcut.
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Domnul profesor Păsărescu

Un om scund, în vârstă, cu părul complet
alb, roșu la față și de-o vivacitate ieșită din
comun. Ne preda chimia. Chimia a fost o ma-
terie pe care nu am îndrăgit-o. Nu mi-a plăcut.
Nu cred că aș fi lucrat vreodată la un loc de
muncă unde să fiu… plin de chimie. Pentru
nimic în lume nu aș fi lucrat în vreun aseme-
nea domeniu, unde să stau cu chimia pe mine,
să iau decizii în acest sens. Cum școala era
obligatorie, materia obligatorie, de la domnul
profesor Păsărescu am început să pricep chi-
mia. Cred că și dacă ai fi dormit când domnia-
sa preda, tot pricepeai ceva. Din respect
pentru dânsul, am început să învăț și mă des-
curcam destul de bine la lecții, la tablă, la lu-
crările scrise.

Era un băiat în clasă, Băzăvan se numea,
care cam deranja orele domnului profesor.
L-a pedepsit cu vreo câteva note de 3 și 4 în
oral, iar acum era teza. Acesta, Băzăvan, de
frică învățase pentru teză. Eu, în schimb, nu
am știut nimic la subiectul care mi-a căzut, nu
am reușit să fac absolut nimic, lucrarea mea
trebuia notată cu (-), deci cu minus. 

Când a adus tezele, pe fiecare îl chema la
catedră și-i spunea de ce i-a dat acea notă, co-
menta un pic lucrarea. Venindu-mi  rândul,
m-am deplasat și eu la catedră, dar îmi era o
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rușine să mor. Parcă se balansa clasa cu mine
la fiecare pas pe care-l făceam. Ajuns la cate-
dră mi-a spus că mi-a dat nota 8, dar să mă uit
peste lucrarea lui... Băzăvan. Cu toată sinceri-
tatea spun că am început să învăț chimie de
parcă îmi era vitală. Și-a dat seama, domnul
Păsărescu, de evoluția mea, am vrut să comen-
tăm… subiectul,  teza, să-i explic că nu am știut
acel subiect, dar mi-a spus să-mi văd de trea-
bă, să merg în bancă.

Iată cum un om, un adevărat dascăl, fără
prea multe cuvinte, reușea să țină în priză toa-
tă clasa, să-i facă pe acei copii să învețe. Doam-
ne, ce timpuri!

Într-o atmosferă de o frumusețe aparte
s-au dus cei doi ani de școală serală la liceul
„Traian” din Drobeta Turnu-Severin.

Amintiri foarte frumoase despre prieteni,
despre colegi, printre care aș menționa pe...

Banner Iohana (Ani)

Tatăl ei, domnul Banner, era mult mai în
vârstă decât soția sa, mama lui Ani. De aici, de
la părinții acestei colege, pentru viața mea am
ales acel comportament de familie, comporta-
ment ce se ridică la nivelul idealului. Deseori
mergeam cu Marius pe la Ani acasă și când
plecam apoi spre gazdă, pe stradă, de multe
ori râdeam singur de glumele și buna dispo-
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ziție care dominau acea casă. Mereu îmi spu-
neam că un model de familie ca al lor voi avea
și eu. Așa să arate casa, viața și familia mea. Să
mă comport în așa fel ca în viitoarea mea fami-
lie să troneze aceeași bună dispoziție ca în fa-
milia lui Ani.

La fel și cu prietenul și colegul de liceu,
Marius Dragomir.

Marius Dragomir

Mi-a fost și-mi este ca un frate. I-am cu-
noscut părinții. Aceeași atmosferă sănătoasă
și frumoasă domina și în casa lui. Și pe această
familie mi-am dorit-o ca model. Respectul din-
tre părinții lui Marius, viața frumoasă pe care
o duceau, educația făcută unicului lor fiu,
m-au făcut să mă gândesc la ei de foarte multe
ori și să-mi doresc să am și eu o viață de fami-
lie asemănătoare.

Maria și Spiru Ochea

Un alt model de viață de familie au fost
Maria și Spiru Ochea, gazdele mele. Tanti și ne-
nea Spiru, așa mă adresam eu lor când îi stri-
gam ori conversam. Acești oameni au fost ca
și părinții mei. Mă învățau totul, dar și ei îmi
erau exemplu de comportament în familie și
societate. În câțiva ani cât am stat la ei, nu
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i-am văzut vreodată certându-se, dar mai era
și respectul pe care-l primeau de la toți vecinii.
Deși aveau două fete, Cristina și Lenuța, pot să
spun că am fost tratat ca un copil al lor. Se
comportau cu mine de parcă aveau trei copii.

Perioada în care am stat în Severin a fost
una dintre cele mai frumoase din viața mea.
Oameni adevărați, prieteni adevărați. Stă măr-
turie la cele ce le spun și le subliniez faptul că,
după peste 38 de ani de când am părăsit Se-
verinul, le păstrez intactă prietenia și, cu cei
care mai există, sunt la fel de bun prieten.

Orașul Turnu-Severin este orașul vieții
mele. Am stat acolo în perioada 14 iulie 1969
- 31iulie 1975, perioadă în care mi-am satis-
făcut și stagiul militar.

Severinul, poarta de intrare în țară a Îm-
păratului Traian, care a întemeiat poporul ro-
mân și poarta de intrare în țară a regelui care
a întemeiat Statul român, rămâne pentru mine
de neuitat. Cu mare regret și cu lacrimi am
părăsit acest oraș la sfârșitul lui iulie 1975,
când am venit în Râmnicu-Vâlcea. Sunt vâl-
cean, dar nu știam multe despre acest oraș. Îl
văzusem prima data în vacanța mare a anului
1967. Se desfășura acea competiție sportivă
Națională, „Cupa tineretului la Sate”, adică oa-
menii satelor dintr-o anumită zonă se întâl-
neau pe terenurile de sport unde aveau loc fel
de fel de întreceri sportive. Cine câștiga acea
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grupă se califica la faza județeană. Cred că și
eu am contribuit ca satul meu, Țepesti, să se
califice la multe probe - sportiv fiind - și
ne-am calificat la faza județeană. 

Atunci am văzut eu prima dată orașul
Râmnicu-Vâlcea, de care m-am îndrăgostit  pe
viață. Parcă a fost un jurământ. O spun și acum
după peste 47 de ani, câți s-au scurs de atunci.

Au trecut acei minunați ani ai școlii de la
Craiova, care m-au răpit din copilăria Țepeș-
tiului, au mai trecut și alți șase cât am fost la
Turnu-Severin și iată-mă, cu inima frântă, pă-
răsind orașul de pe malul drept al Dunării,
Turnu-Severin, cu destinația vieții, Râmnicu-
Vâlcea.
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Râmnicu Vâlcea
Dorință, miracol, suferință, 

legendă, destin...

Cu greutate, dar și noroc Dumnezeiesc,
am reușit să mă angajez cu 1 august 1975 la
Întreprinderea Electrocentrale Râmnicu-Vâl-
cea. Erau atunci în funcțiune doar două hidro-
centrale pe râul Olt: Râmnicu-Vâlcea, prima, și
Govora. Urma, peste un an, să se dea în funcți-
une cea de-a treia, cea de la Dăiești - se află în-
tre Călimănești și Râmnicu-Vâlcea - pentru
care eu eram angajat, dar acum urmam stadiul
de pregătire la hidrocentrala Râmnicu-Vâlcea,
hidrocentrala mamă. 

Datorez angajarea (în urma unei exami-
nări foarte dure), dar și evoluția profesională,
celor doi oameni de mare valoare, maistrul
Nicolae Brăguș, șeful centralei Râmnicu-Vâl-
cea și inginerului Gheorghe Fusescu. De la
aceștia pot să spun cu litere de tipar că am în-
vățat meseria de producător de energie elec-
trică. Profesionalismul lor, felul lor de a fi,
seriozitatea meseriei, am aplicat-o și eu la rân-
dul meu la cele patru hidrocentrale la care am
participat la punerea în funcțiune. Pun aici și
pe cea de la Rm.-Vâlcea, la care am prins
sfârșitul lucrărilor de punere în funcțiune, dar
tot aici au luat foc generatoarele grupurilor,
unul de două ori, fapt ce a necesitat ca fabri-
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cantul, Uzina Reșița, să-și trimită specialiștii
la bobinarea statoarelor. A fost ca și o punere
în funcțiune. 

Mai pot menționa aici câțiva oameni e-
sențiali, meseriași adevărați care mi-au fost
modele: inginerii Hoarcă și Stelică Serdiuc,

cel pe care Domnul l-a luat destul de tânăr din-
tre noi, ca și pe inginerul Gheorghe Fusescu,
care între timp a ajuns directorul Uzinei Ciun-
get, locul unde se află cea mai mare hidrocen-
trală de pe râurile interioare ale țării, a doua
ca mărime după Părțile de Fier I.

Nea Costică Sugureanu, șef de tură la
hidrocentrala Râmnicu-Vâlcea, unde eu am
fost repartizat să mă pregătesc pe tura dum-
nealui, este iarăși un om minunat cu care și eu
aș fi vrut să seamăn din multe puncte de
vedere.

S-a dus cum s-a dus acest prim an la Vâl-
cea, unde deja din prima toamnă am mers și
la liceul seral, să-mi continui școala la Liceul
”Vasile Roaită”, în clasa a XI-a. Aici, la școală,
omul pe care l-am admirat și apreciat a fost
domnul profesor de matematică, Petrică Gi-
bă, dirigintele clasei. Pot să spun că din cauza
domniei sale am terminat cursurile serale ale
liceului. Nu pentru că... era școala grea și nu
făceam față, era s-o abandonez, ci altul a fost
motivul. Doream să urmez cursurile Învăță-
mântului Superior în cadrul unei facultăți de
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sport, dar la fără frecvență. Problema a fost că
tocmai când eram în anul IV de liceu s-a pro-
dus o modificare în sistemul național de în-
vățământ - așa a considerat conducerea
comunistă de atunci - privind cursurile la fără
frecvență la multe facultăți, mai bine zis s-au
desființat aceste forme de învățământ, printre
care și la cele cu profil  sportiv. Mi-a părut rău
de acest lucru, doream neapărat să urmez cur-
surile unui institut de învățământ superior și
fiindcă nu mai aveam această posibilitate, am
decis să nu mai urmez cursurile liceului seral. 

Văzând domnul profesor Gibă că nu mai
vin la școală, a trimis colegii la mine acasă, dar
nu au putut să mă convingă. Atunci a venit
domnia-sa și nu a mai plecat decât cu mine.
Mereu i-am mulțumit și-i voi mulțumi pentru
acest lucru.

Mergeam acum în paralel și cu școala și cu
serviciul. Greu, dar mergeam bine. La hidro-
centrala Dăiești eram prieten cu toți, foarte
bun prieten, dar n-aș putea spune că cineva de
aici mi-a fost model. Poate invers... acum, deși
aveam numai 25 de ani.

Baza mare o aveam de la Turnu-Severin
și din pregătirea de un an de la hidrocentrala
Râmnicu-Vâlcea. Meseria, de acolo veneam cu
ea. Pot să spun că eram într-o evidentă creș-
tere din punct de vedere profesional, termi-
nasem și liceul, ba am fost selectat într-o
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echipă de câțiva oameni, meseriași buni și pri-
eteni, cu care am fost detașat câteva luni la
hidrocentrala Strejești, prima în județul Olt, la
nea Nicu acasă, cum se spune, pentru a pregăti
oamenii să exploateze instalațiile și să punem
în funcțiune hidrocentrala de acolo.

Acesta a fost un salt mare în activitatea
mea profesională. Directorii, domnul Alexe
Dumitru (general) și cel tehnic, Constantin
Florescu, pe care aici, la Strejești, l-am cunos-
cut, au cam pus ochii pe mine. Au mai fost și
examinările profesionale la care m-am pre-
zentat destul de bine, având în acei ani poză la
panoul de onoare al orașului, iar la defilările
de 23 August stăteam la tribuna oficială.

Brădișor

Toate aceste rezultate profesionale au fă-
cut ca domnii directori, domnul Alexe și dom-
nul Florescu, să facă ceva cu mine, ceva ce eu
nu aș fi făcut pentru copilul meu. La nici 30 de
ani, (29 și jumătate)  în 16 februarie 1981,
m-au promovat din funcția de muncitor, sef de
tură la hidrocentrala Dăești, în funcția de
maistru, fără școală de maiștri (deși în între-
prindere erau oameni cu școli de maiștri), dar
fără post – la marea hidrocentrală - subterană
- de la Brădișor, de pe Valea Lotrului. Legea
permitea promovarea, adică mă încadram în
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acea permisiune a legii, numai că în timp de
cinci ani trebuia să fac un curs special de
maiștri, ori o școală de maiștri.

Asta s-a și întâmplat prin anii 1983-1985,
când am fost elev al Școlii de Maiștri, curs se-
ral, la Liceul Energetic din Râmnicu-Vâlcea.
Mi-a fost foarte greu în acei ani. Instalațiile de
la Brădișor fiind foarte complexe, dar și foarte
întinse ca teritoriu – chiar 3 km între ele, (ex.
din centrala subterană până la priza de apă de
pe lac), distanța până acasă fiind de 50 de km.
Deci, serviciul la 50 km, plecam dimineața la
ora 5 de acasă, mă întorceam în Vâlcea, seara
la școala de maiștri și seara târziu acasă. La
serviciu mă ocupam cu pregătirea personalu-
lui, un timp și cu angajarea de personal, cu
preluarea în exploatare a instalațiilor de la
constructor și de la montaj, dar trebuia să mă
pregătesc și eu, urma punerea în funcțiune a
hidrocentralei. 

Când am venit aici, la Brădișor, barajul de
62 de metri înălțime nu era construit nici pe
jumătate. Până la punerea în funcțiune a hi-
drocentralei și terminarea școlii de maiștri
mi-a fost enorm de greu. Eram epuizat.

Această perioadă grea din viața profe-
sională pot să spun că m-a călit, m-a maturizat
mult în acest domeniu al producției de energie
electrică. Odată cu punerea în funcțiune, situ-
ația s-a îmbunătățit, aveam tura mea, băieții
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mei cu care lucram. Se termina tura, că era de
zi, de noapte, de sâmbătă, ori duminică, de
Paște ori Revelion, ori Crăciun, îmi executam
cu seriozitate serviciul și apoi liber. 

Școala de maiștri am terminat-o făcând
serviciul de tură, dar și cu ajutorul colegilor
prin schimburi de ture. 

Menționez aici numele colegilor de servi-
ciu, maiștrii Vergiliu Matei, Ioan Tudoroiu,
Dorel Scoică, Mircea Lăzureanu, Jenică Po-
pa, Gigel Pasăre, Gheorghe Gheorghe. Am
fost buni colegi și buni prieteni, acum cu toții
suntem pensionați. Nu-i pot uita nici pe băieții
din tura mea, cei cu care am împărțit turele de
lucru, zilele și nopțile, sâmbetele și duminicile,
avariile, dar și sărbătorile, căci lucrând în re-
gim de foc continuu, ne prezentam la serviciu
conform graficului. Nu-i voi uita niciodată,
deci, pe Gabi Lungu, Ileana Brad (Paras-
chiv), Nicușor Dură (Dumnezeu să-l ierte, că
ne-a părăsit acum aproape doi ani într-un
groaznic accident în care a fost omorât), Vali
Vâlcu, Petre Vlăsceanu, Florentina Dură, la
fel și pe inginerii Bogdan Andrei, șeful cen-
tralei și Ilie Preoteasa, șeful secției de ex-
ploatare Brădișor, tineri de mare viitor. Văd în
aceștia doi pe tânărul Răducan din urmă cu
mai mulți ani, dornic de muncă, de nou, de
promovare. Sunt bucuros că în urma noastră,
a celor care am fost la Brădișor de la începu-
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turi până acum, când ne-am pensionat, am lă-
sat tineri ingineri, frumoși, cuminți, de mare
perspectivă: Monica Borcan, Bebe Tufar,
Dany Rădulescu și Mihăiță Manta, cel care
este pe tura ce mi-a aparținut. Mai păstrez aici
numele domnului director Bucur David, care,
copil fiind, la nici 30 de ani, deși nu ne cu-
noscusem până aici, la Lotru, de multe ori mă
chema la dânsul, mi se adresa cu... ”Măi, bre”,
sau ”Măi, copile”! Mă sfătuia și îmi cerea și mie
părerea de fiecare dată când venea la Brădișor,
ori telefonic. Mi-a fost ca un părinte și, ca și
celor doi directori de la Râmnicu Vâlcea, dom-
nul Alexe și domnul Florescu, cărora le mul-
țumesc, le voi mulțumi cât voi trăi pentru
încrederea pe care mi-au arătat-o. 

Din acest punct de vedere, pot să spun că
alături de maistrul N. Brăguși și ing. Gh. Fu-
sescu, aceștia, directorii, sunt primii oameni
cărora le datorez ascensiunea mea profesio-
nală dusă la cel mai înalt nivel. Teama și res-
pectul directorilor, să nu mă fac de râs, să nu-i
dezamăgesc, dar și meseria de la școala primei
hidrocentrale de pe Olt au frământat lutul
ce-am devenit. Mai păstrez de aici numele ing.
Virgiliu Șerban, un om deosebit, un super-
meseriaș, dar care stătea și stă rău de tot la
capitolul lucrul cu omul.

Un respect deosebit l-am purtat ingineru-
lui Gheorghe Paraschiv, la fel, un om de mare
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calitate, căruia i-am văzut evoluția de la sim-
plu inginer până la director.

Cu colegii de serviciu și cu dispecerii am
avut niște relații deosebite, eu fiind și o fire
prietenoasă. Nu pot să nu menționez aici și pe
dispecerii cu care am lucrat foarte bine, oa-
meni de mare calitate profesională, caractere
deosebite: Viorel Duminică, Nicolăescu, Cio-
boată, Iana, Voicu, Dafinca, Dadu, Sporiș.

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
din cadrul Universității de Stat Pitești

La Brădișor fiind, am absolvit Facultatea
de Mecanică și Tehnologie Râmnicu-Vâlcea din
cadrul Universității de Stat Pitești și Modulul
Pedagogic Postuniversitar, unde am obținut
diploma de a profesa. Postura de la Brădișor
m-a făcut să stau pe o altă treaptă în cadrul în-
treprinderii și datorită faptului că am plecat
de jos de tot, de la Școala Profesională.

De la Universitate păstrez vie amintirea
profesorilor: prorectorul, domnul prof. univ.
dr. ing. Gheorghe Crivac. Cu dumnealui am
susținut examenul de licență, la cererea dom-
niei sale. Rar mi-a fost dat să văd, să cunosc un
om cu așa har pedagogic. 

Aș mai enumera aici profesorii: Elena
Schuster, decana de an; Constantin Onescu,
doamna Pandrea Marina la Rezistența Mate-
134

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



rialelor; domnul Stoica Constantin la Elec-
trotehnică; doamna Bâldea Monica la Me-
canică; domnul Racotă Radu și domnul
Mitrache Ion (pensionar acum) la motoare
sau termotehnică; domnul profesor Tiberiu
Macarie; tânărul Dragoș Cruceru, care a ple-
cat la uzinele Renault; domnul Boroiu și dom-
nul Nicolae Viorel, ultimii doi, ulterior, cu
funcții importante în fruntea institutului de
învățământ superior din Pitești.

Este singura școală unde am învățat ne-
bunește. În clasa I elementară și aici, la facul-
tate, am învățat. În restul celor peste 15 ani de
școală, eram atent la predare și mai citeam
prin pauze. Și cu aceste școli de la acest nivel
pot să spun că m-am maturizat mult.
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Familia

Despre familie: căsătorit, din noiembrie
1976, am doi copii, Alina Maria și Ionuț Da-
niel, medici la Arad, dar și cu activități în do-
meniul învățământului superior, doctoranzi și
lectori universitari la Universitatea de Vest
”Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Medi-
cină.

Până la un moment dat, am avut cea mai
frumoasă familie. Mereu spuneam că din
punctul meu de vedere și noțiunea de divorț
ar trebui să dispară. Cu copiii am avut o relație
specială ca de la copil la copil, eu fiind... cel mai
copil dintre ei, cel mai jucăuș dintre ei. 

Toate bune până când aceștia au terminat
facultatea, când m-au părăsit toți trei, lăsân-
du-mă cu casa gajată la C.E.C. și două uriașe
împrumuturi la bănci, dar și la multe cunoș-
tințe. Ajunsesem un ramolit. Nu mai știam
șirul zilelor, nopțile erau zile și zilele nopți.
Mergeam pe stradă și vorbeam singur. Eram
un cadavru viu. Nu se simțea însă acest lucru
la serviciu. Acolo nu puteam fi așa. 

Nu pentru că doream eu, ci așa erau lu-
crurile. Felul cum am tratat eu serviciul, cât
am învățat și cât am muncit, m-a determinat
să-l iubesc și să-i acord o mare importanță,
dar era și starea lucrurilor, era locul unde tre-
buia să iei decizii limită în unitate de timp,
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orice întârziere putând duce la un dezastru.
Nu puteam intra cu supărarea în curtea

Brădișorului. Aceasta rămânea la poartă, dar,
nemernica, se așeza cu toată forța și puterea
pe mine și în mine când plecam. Nu mai aveam
ore de masă, mâncam când îmi aduceam a-
minte, de multe ori din două în două zile. În
toată această stare dezastruoasă, Dumnezeu
mi-a întins o mână și m-a îndreptat în dome-
niul scrisului.
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Scrisul și viața culturală

Căsătorit fiind, când căsnicia-mi era bună
și frumoasă, îmi plăcea să particip la tot ce se
făcea prin casă, inclusiv la gătit. Eu eram res-
ponsabilul mai ales cu legumele, cu tăiatul lor,
dar concepeam și feluri de mâncare. La piață
mergeam numai cu lista după mine, că altfel...
uitam ce să cumpăr. În unele cazuri, când nu
era nimeni acasă, eu scriam pe o hârtiuță, în
versuri, ce cumpărasem și ceea ce făcusem pe
drum și la piață.

M-am gândit mai apoi că ar fi bine să adun
într-un caiet tot ce aveam în versuri și să con-
tinui cu scrisul. Așa că primul meu caiet de
versuri a fost un registru. Acolo mi-am răstur-
nat primele poezii, cu vădita intenție să merg
mai departe cu ele. Am început să le arăt...
într-o parte și alta. Deschisesem o ușă unde
credeam că lumea este numai... lapte și miere.
Îmi spuneam că în lumea mea, în tuciul unde
mă scald, este multă mizerie. Soarta mă lovise
crunt și aveam nevoie de o lume mai bună, o
altfel de lume, unde eu să fiu un copil cuminte,
să ascult și să învăț, un loc care să mă scoată
din situația și starea în care eram. Spre marea
mea surpriză (nu mi-am revenit nici acum
după ce am publicat 27 de cărți) și aici am
găsit oameni buni, destul de puțini, dar și re-
chini uriași, unii bătrâni, hoituri comuniste,
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școliți, cu multă carte, alții cu mai puțină, dar
și cu mai puțin caracter, de o ferocitate groaz-
nică. Feroce, de-a binelea.

Cum s-ar explica faptul că am fost făcut
praf și pulbere, țăndări, așchii, cu părintele
stareț al sfintei mănăstiri Cozia lângă mine!
Mă sunau prietenii, cunoștințele care aflaseră
de... măcel, m-a întrebat părintele stareț ce se
întâmplă. Nu știam ce să le răspund. Cei care
m-au tocat văzuseră manuscrisul, și-au dat cu
părerea despre el, mi-au făcut modificări și eu
le-am lăsat așa cum au vrut domniile lor, iar
după ce a apărut cartea, atunci m-au... tocat.

Am vrut să intervin atunci la lansarea căr-
ții, dar nu m-a lăsat părintele stareț. După...
masacru, m-a chemat la mănăstire, am stat de
vorbă, am servit masa împreună. Eu patinam...
La un moment dat părintle stareț m-a între-
bat:

-Ce ai vrut să spui acolo, la bibliotecă,
omule?

După ce i-am explicat părintelui meu spi-
ritual, părintelui stareț, problema cu manu-
scrisul, cum l-am dat lor, cum mi-au modificat,
cum am făcut ca ei și apoi cum m-au... taxat,
cel mai mult cu acele modificări ale lor, i-am
spus ce doream să zic:

-Părinte, uite ce am vrut să spun oame-
nilor sălii: doream să vorbesc ceva despre cri-
tică, despre faptul că nu se poate fără aceasta,
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că voi ține cont de acum înainte de sfatul criti-
cilor, că le mulțumesc pentru critică, dar și:
fraților, oameni buni, ați avut mama gravidă,
ați înfometat-o, i-ați dat să bea, să fumeze, ați
ținut-o în frig, ați drogat-o... și acum batjocoriți
copilul că este handicapat?

-Aoleu! De ce nu te-oi fi lăsat!, mi-a spus
părintele.

Părintele arhimandrit Vartolomeu An-
droni, părintele stareț al mănăstirii Cozia, o-
mul căruia îi spun părintele meu spiritual, face
parte din categoria celor pe care-i iubesc foar-
te mult, un om minunat de la care am învățat
foarte multe, un adevărat jalon al vieții mele.

Așadar, am cam intrat cu capul într-un zid
în ceea ce privește... domeniul cultural. Nu
știam nimic, nu știam că există critici și criti-
coi. Nu știam că aceștia din urmă, criticoii sunt
răi, feroce din cale-afară, dar și mulți. Norocul
mi-a fost însă cu alți oameni de mare calitate.
Este vorba de regretatul Costea Marinoiu.
M-a chemat la Bibliotecă. Avea ochii în lacrimi.

-Nu fi supărat! Continuă să scrii. Te per-
fecționezi. Ai timp. Dumneata transmiți ceva
cititorului. Trebuie s-o faci însă artistic. Poezia
trebuie să curgă.

Nu au fost multe vorbe. Domnia-sa este
omul care m-a luat de pe ultima treaptă și
m-a urcat un pic mai sus, cu o treaptă-două,
mai spre lumină pe scara atât de mare a po-
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eziei. Parcă le era teamă criticoilor când mă
vedeau în preajma unor asemenea oameni.

Un alt om care mi-a marcat evoluția pe
acest nou tărâm spinos, pe unde începusem să
umblu, a fost domnul profesor univ. dr. Ale-
xandru Popescu Mihăești. De nenumărate ori
am fost la domnia-sa acasă ori la universitate
și purtam multe discuții despre acest capitol
al noii mele preocupări.

-Lasă-i, domnule, îmi spunea! Nu vezi că
numai asta fac? Păi, dumneata ai preocupări
serioase, uite ce manuscrise frumoase ai!

Într-adevăr, mergeam la domnia-sa cu
manuscrise. Și dumnealui și domnul Costea
Marinoiu mi-au prefațat cărți.

Un alt om de mare valoare culturală, un
om minunat, pe care l-am cunoscut un pic mai
târziu, este domnul Ioan Barbu - Curierul.
Multe lucruri bune am aflat și învățat de la
acest om. 

Îmi amintesc cum niște „prieteni”, cu
toate ghilemelele posibile, care se dau mari
oameni ai culturii vâlcene, erau să-mi... „rupă
gâtul”. La o întâlnire de la Sibiu cu Cenaclul
”Mihai Eminescu” din New York, condus de
prof. univ. dr. Theodor Damian, preotul cu
parohie la New York, am stabilit că anul urmă-
tor acest cenaclu al românilor din America să
vină în Râmnicu-Vâlcea. 

Un an de zile prietenii m-au... susținut,
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adică așteptau să fac eu totul, cazare, masa și
restul, pe banii mei și domniile lor, să mă-
nânce microfoanele și să-și însușească acțiu-
nea. M-au lăsat prietenii, oamenii de cultură,
în această situație până când... americanii în-
cepuseră să vină în țară, după care numai și
numai brutalități am avut din partea lor.

Eram pierdut. Nu mi-aș fi închipuit că pot
fi oameni care să facă așa de rău, atât de mult
rău. Norocul mi-a fost că m-am întâlnit cu
domnul Ioan Barbu, cu Nenea, căruia i-am ex-
plicat acest aspect. M-a liniștit din două vorbe.
M-a chemat la domnia-sa acasă, să discutăm,
că situația se îngreuna, timpul făcea deja mare
presiune. Acolo am început să mă vait, să-i
spun cât am fost de trădat, cât și-au bătut joc
de mine și cum, și cine...

-Bă! Știi ce palmă grea am! Lasă văi-
cărelile că vin... americanii peste noi și ne
facem dracu de râsul lumii!

Deși era bolnav (lua pastile), domnul
Barbu s-a îmbrăcat și am plecat să facem rost
de cazare și masă. Datorită acestui om (tare
norocos am fost că l-am cunoscut), am făcut
să avem în Vâlcea unul dintre cele mai fru-
moase evenimente culturale, iar oaspeții au
fost Cenaclul ”Mihai Eminescu” din New York
și toată redacția revistei ”Lumină Lină” din
America, revista Spiritualității Românești de
acolo, dar și alți oaspeți de seamă printre care
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și domnii academicieni: Mihai Cimpoi (Chi-
șinău), Vasile Tărâțeanu (Cernăuți – Ucrai-
na), Gheorghe Păun - Curtea de Argeș,
Valeriu Matei - Chișinău. Aș putea spune că la
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din Vâl-
cea mea dragă a fost atunci cea mai mare den-
sitate pe metru pătrat de oameni de cultură
din Țara Românească.

Tot la acest capitol, al sosirii cenaclului
american, trebuie să mai amintesc doi oa-
meni: primarul și viceprimarul Râmnicului.
Tot mer-gând așa, aiurea, prin oraș să fac rost
de bani pentru acest eveniment, m-am trezit
în fața primăriei Râmnicului și mi-am zis să
urc, să explic autorităților despre evenimentul
ce ur-ma să aibă loc, că doar acest mare eveni-
ment cultural internațional are loc în urbea
ce-o   păstoresc domniile lor.

Urc, primarul nu era. Mă înfățișez la vi-
ceprimarul Cosmin Constantinescu. A rămas
plăcut surprins de cele ce i-am spus și mi-a
spus să fac o cerere, că îmi va da bani. M-am
blocat. I-am spus... în glumă: Domnule, ce ai cu
mine? Am înțeles seriozitatea cu care vorbea
și am plecat...  năucit de la domnia-sa.

Cobor scările, ies în stradă și tocmai apare
primarul Râmnicului, domnul Romeo Rădu-
lescu. Cum s-ar spune, dăm nas în nas. Mă în-
treabă ce fac și eu îi spun că viceprimarul
dumnealui mă face să dea mașinile peste mi-
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ne. Mă întreabă, serios mirat, despre ce este
vorba, la fel de serios îi spun și eu, iar dânsul,
la fel ca viceprimarul Cosmin îmi spune că îmi
va da bani, lucru care s-a și întâmplat, ba dom-
nul primar Romeo Rădulescu a fost și prezent
la această mare acțiune, oferind oaspeților de
peste ocean și flori, și diplome.

Cu adevărat, oameni de mare valoare, oa-
meni dedicați culturii Neamului Românesc,
care cultură ne-a adus până aici și ne-a făcut
să fim ceea ce suntem. Și acești doi oameni
m-au marcat, m-au impresionat și mi-au de-
venit jaloane în ceea ce privește curățenia
vieții.

A venit și timpul în care Cenaclul ”Mihai
Eminescu” din New York condus de reputatul
prof. univ. dr. Theodor Damian, șeful Cenaclu-
lui, dar și preot cu parohie la New York, să
sosească la Râmnicu  Vâlcea. Nu a venit, cum
se spune, cu mâna goală, ci cu întreaga redac-
ție a revistei ”Lumină Lină”, revista spirituali-
tății românești din America în frunte cu
redactorul șef, prof. univ. dr. Mihaela Albu.
Printre cei prezenți aici la Râmnicu-Vâlcea îi
menționez pe: prof.univ.dr. Ioan Gâf Deac,
prof. univ. dr. Anca Sârghie, Muguraș Maria
Petrescu, Dan Anghelescu, Jean Văcărescu,
Doru Moțoc, Dionisie Dubinciuc și mulți,
mulți alții, dar și pe domnii academicieni Gh.
Păun, Mihai Cimpoi (Chișinău), Vasile Tă-
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râțeanu (Cernăuți), Valeriu Matei (președin-
tele I.C.R. acum, Chișinău). De atunci sunt în
continuă legătură cu domniile lor. Apropierea
de acești oameni cu sufletul cât Himalaia m-a
marcat pe viață. Mă fac să ridic permanent șta-
cheta, s-o țin acolo sus și să nu-i dezamăgesc.
Deși au venit în viața mea mai târziu, mai la
maturitate, parcă i-aș cunoaște de o viață și,
alături de domniile lor, simt că merg pe aleea
florilor de crin alb.

Singurul lucru pe care nu l-am înțeles
niciodată a fost acel aspect, acea întrebare pe
care am pus-o și mi-am pus-o de nenumărate
ori. Ce au unii cu mine, acei oameni, criticoii?
De ce există criticoi? Nu concuram undeva cu
ei. Nu le luam locul. Scriam și eu ca ei, mai bine
zis ca unii dintre ei, căci unii criticoi nici măcar
nu au scris o carte în viața lor, dar sunt criticoi
șefi, alții asemeni acestora, chiar istoric(oi).
Cunosc unul cu șapte clase, mare specialist în
critică, literatură, istorie, cultură.

Nu de o frustrare este vorba, că nu am de
ce, sunt niște mizeri și, vorba câtorva oameni
serioși, care mi-au  spus:

-Păi, cu ăștia te lupți dumneata, domnule!
Ai atâtea lucruri bune de făcut și cu ăștia, care
pun pete negre băloase pe orice, te lupți? Nu
vezi adevărații oameni care te înconjoară? 

Așa am înțeles de ce este valabil acel pro-
verb: te amesteci cu tărâța, te mănâncă porcii.
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Așa este! Porcii te mănâncă. Am ascultat pe cei
câțiva critici, pe cei câțiva oameni de mare va-
loare și am ieșit din tărâțe.

Dar și aceștia, criticoii,  m-au călit! Vrând
să-mi facă rău, au greșit și mi-au făcut bine.
Am continuat să scriu, probabil să și evoluez,
din moment ce pe scrierile mele și-au pus am-
prenta, semnătura, oameni mari ai domeniu-
lui, chiar academicieni.

Printre... obstacole de tot felul, au mai
continuat să-mi apară cărți. Prietenul Petre
Cichirdan mă sfătuiește să mai ies din tipa-
rele... bibliotecii și să fac o lansare pe cinste, în
altă parte, într-un alt fel de cadru... cum ar fi
la baza sportivă Hidroelectrica. Mare dreptate
a avut, nea Petrică al meu. Am aranjat lansarea
cărților, acolo, într-un ținut de vis, la piciorul
barajului, adică în aval de hidrocentrala Nord,
prima de pe Olt. Plăcerea și surpriza cea mare
au fost ca la această mare sărbătoare a mea,
unde lansam cele două carti, cea de-a cincea
și cea de-a șasea, a venit și ambasadorul Cubei,
d-nul Medina cu translatoarea Emilia Velces-
cu, dar și Dimitrie Crăciunovici, președintele
Mișcării Democratice a Românilor din Serbia,
împreună cu familia Copcea, doamna Ioana și
domnul Florian.

Ideea aceasta cu locul unde să fac lan-
sarea a dat roade, iar rezultatul a fost pe mă-
sură. A fost ceva foarte frumos. Întâlnirea cu
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acești oameni a însemnat un mare pas pentru
mine, mai ales în ceea ce privește partea scri-
itoricească, dar și evoluția ei în sine.

Cred că am fost norocos că l-am cunoscut
pe acest om, pe Florian Copcea. Prin el am
cunoscut toată viața românilor din Serbia, dar
și din Moldova noastră de dincolo de Prut. Am
fost în Serbia împreună, am cunoscut toate
grupările culturale românești de aici. Mi-am
făcut mulți, mulți prieteni, dar nu numai pri-
eteni, frați de-a binelea. Am colindat prin Ser-
bia peste tot, din Timoc-Morava până în
Voivodina, Panciova, Uzdin, Zrenianin, Novi
Sad, Belgrad. Nu cred că în orașul meu, Râm-
nicu-Vâlcea, cunoaște cineva mai bine decât
mine viața românilor din Serbia. 

Am organizat multe excursii cu oameni de
cultură din Vâlcea. Fie am mers cu mașina
mea, fie cu microbuze de câte 20 de locuri. Aș
spune că prin intermediul acestui om, Florian
Copcea, am revenit la matcă, la origini, în Se-
verinul meu drag, orașul vieții mele.
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De ce iubesc eu Severinul!

Păi, iată de ce! Severinul este, după cum
am mai spus-o și eu, poarta de intrare în țară
a Împăratului Traian, care a înfăptuit Poporul
Român. Este poarta de intrare în țară a regelui,
Carol I care a înfăptuit Satul Român modern.
Mai iubesc Severinul și pentru faptul că Ar-
hiepiscopia Râmnicului până pe la 1783 a fost
la Severin, apoi mutată la Strehaia și, din cauza
persecuției maghiare a acelor timpuri, în cele
din urmă la Râmnicu-Vâlcea, ”orașul domniei
mele” cum îi zicea Mircea cel Bătrân. Mult
timp, Râmnicu-Vâlcea, a purtat numele de E-
piscopia Râmnicului, noul Severin.

Eu am căutat să refac acest drum, al Epis-
copiei Râmnicului, ducând la Severin la acțiuni
cultural-literare, ori la Cenaclul Orpheus, oa-
meni de cultură vâlceni, de asemeni am adus
la Râmnicu Vâlcea oameni de cultură din ora-
șul de pe malul Dunării, Drobeta Turnu Se-
verin.

Mai iubesc Severinul și pentru faptul că în
urmă cu peste 44 de ani, m-a primit cu brațe
calde de mamă cu repartiția în mână, unde am
stat timp de șase ani, până la sfârșitul lunii
iulie 1975, când venind în Vâlcea mea, mi-am
rebotezat urbea dunăreană “orașul vieții
mele”.

Iubesc Severinul și pentru faptul că acolo
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am niște prieteni minunați, frați adevărați; nici
nu știu cu care din ei să încep enumerarea, dar
gândul mă duce și la ceilalți, destul de mulți
care, sigur se vor simți marginalizați că nu le
pomenesc numele.

Să încep cu doamna Ileana Roman. Un
om minunat, membru marcant al Uniunii Scri-
itorilor din România, președinte al Asociației
Scriitorilor Danubieni. L-aș enumera aici iară
pe prietenul Florian Copcea, și el membru de
seamă al U.S.R. 

Cum spuneam, cu acest om am colindat
de multe ori în Serbia toate organizațiile ro-
mânești, am cunoscut viața și traiul românilor
de acolo, din Voivodina până în Timoc, dar și
peste Prut, la frații moldoveni. Acești oameni
organizează la Severin, lunar, un cenaclu li-
terar, Orpheus. Mare ți-e mirarea, omule de
rând, să vezi la acest cenaclu copii de școală
generală sau liceu, cum fug aceștia de la ce le
oferă statul român (baruri și discoteci), și vin
cu câteva poezii în mână la manifestări, la ce-
naclu, unde sunt „frământați”, dirijați, sfătuiți,
șlefuiți de mâinile aspre ale Ilenei Roman și
ale lui Florian Copcea. Cu mângâieri de mamă
exigentă, acești oameni folosesc acea urechea-
lă dulce, își pierd din timpul lor prețios ca să
ajute și să învețe copii, de ce nu, zic eu, să-i ră-
pească din răul societății și să-i așeze la lu-
mina scrisului ca pe propriii lor fii. 
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Teodor Pavelescu: este fostul director
general al celor două mari hidrocentrale Por-
țile de Fier. Dacă-i spun frate, îi spun puțin. Om
minunat. Tot ce scriu, îi trimit, ba are și o parte
a cărților pe care le-am publicat. Mi-a spus
acest om, acest prieten adevărat, că și-a ame-
najat o terasă unde și-a pus poza iubitei sale
mame și sub acest tablou a pus o carte de-a
mea unde pe coperta 4 este scrisă o strofă a
uneia dintre poeziile mele:

„Privesc în mine și m-ascult,
Cum anii duși se tot foșnesc,
Tânjesc la ochii dulci ai mamei,
Cu ochii dânsei, vă privesc.”

Trebuie să recunosc că nu am văzut și nu
am auzit vreodată pe cineva pronunțând atât
de dulce, de tandru și dumnezeiesc cuvântul
mamă ca pe prietenul meu, Teo Pavelescu.

Tot cu Florian Copcea, după cum spu-
neam, am cunoscut mare parte din lumea cul-
turală a Basarabiei, a Moldovei de peste Prut.
Nu pot să nu-i amintesc aici pe Nicu Ciobanu,
Ioan Baba, Vasa Barbu, Mariana Stratulat,
doamna Ancăițan, care mi-a făcut o cronică la
o carte, părintele Bojan Alexandrovici, Dușan
Pârvulovici, Miki, primarul și poetul de la
Kladușchița, Vasile Barbu de la Uzdin, Costa
Roșu și alții din Serbia, dar și academicienii,
domnii Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Nicolae
Dabija și profesorii Victoria Fonari, Vasile
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Bahnaru, Elena Dabija, Vasile Căpățână și
mulți alții de la Chișinău, domnul academician
Vasile Tărâțeanu de la Cernăuți, Ucraina.

Aș putea spune că intrând în lumea bună
a Culturii Românești, am cunoscut oameni
cinstiți, oameni buni, de mare valoare cultura-
lă, chiar academicieni, și nu puțini. Lucrări de-
ale mele au ajuns să circule în toată lumea,
chiar dincolo de Ocean, iar pe ele să-și pună
semnătura oameni de înaltă ținută ai dome-
niului. Am organizat multe excursii pe tărâm
cultural-literar, multe lansări de carte în țară
și străinătate. 

Locurile natale, copilăria, oamenii satului
meu Țepești, învățătorii, profesorii, maiștrii,
inginerii, directorii, scriitorii, membrii mar-
canți ai multor organizații și asociații cultu-
rale, personalitățile academice, majoritatea
acestor persoane și locuri cuprinse în această
lucrare sunt cei care au frământat lutul ce
sunt, și dacă am ajuns undeva, lor datorez a-
cest lucru. Sunt produsul lor, sunt lutul lor la
care au... muncit cu vrere au ba, dar prin per-
sonalitatea lor m-au ajutat și pe mine să fiu ce
sunt.

Le mulțumesc și le voi mulțumi!
Pasul mare făcut de mine în massmedia se

datorează prietenului Paul Brenoaia, omul cu
care am făcut nenumărate emisiuni de televiz-
iune, omul care m-a promovat, cum se spune.
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Poate că sunt mulți, sigur că sunt mulți,
cei pe care i-am uitat, cum și ei m-au uitat pe
mine, mulți care au contribuit prin meseria pe
care au avut-o la formarea mea ca om, dar au
fost plătiți s-o facă. Probabil că nu s-au apro-
piat de mine cu sufletul, problema fiind reci-
procă de altfel. Cei care au avut răbdare cu
mine, cei dintre coperțile acestei cărți, vor ră-
mâne un calendar sfânt, un pomelnic viu la ca-
re mă voi uita, îl voi cinsti și preamări cât voi fi.

Nu în ultimul rând mulțumesc celei care
mi-a stat alături în ultimii trei ani, doamna
mea Lena, înpreună cu care doresc ca de aici
încolo să îmbătrânim frumos.
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Aprecieri critice



CÂND UMBRA SE FACE ROUĂ DE VIS

„Unde-mi e umbra, Ursei, Salcâmul aplecat?
Umbra şedea sfioasă lângă mine,
Vedeam şi dudul în care m-am urcat.”

(„Umbra”, Puiu Răducan)

Recunosc, nu-l cunosc personal pe Puiu
Răducan. Dar încep să-l cunosc şi să-l îndră-
gesc pe scriitor din  postările pe internet, mul-
ţumită fiind să constat, încă o dată, că talentul
literar nu e condiţionat de diplomele ce atât
de uşor (prea uşor!) se obţin, de la o vreme, de
pe la unele facultăţi de profil. 

Din puţinele informaţii de pe internet, am
reţinut doar că scriitorul „proaspăt pensionar”
ar fi inginer, un oltean romantic, împătimit de
scris şi de frumosul din lucruri, peregrin prin
ţară şi prin lume în căutarea Fântânii cu apă
bună pentru suflet. Mai ştiu, din mesajele pe
care mi le trimite, din când în când, pe inter-
net, că îşi poartă originile ţărăneşti cu distinc-
ţie nobiliară, primenindu-şi inima de fiecare
dată când priveşte spre „trepiedul de aur” al
copilăriei: Dudul, Ursei şi Salcâmul aplecat.

Miraculos Dudul, frate bun cu „Copacul
Gică” al lui Nichita, ori cu (păstrând propo-
rţiile!) „caisul meu, Dănuţ, de-acasă”: „M-am
născut cu un dud în curte. Cred că pe el am
deschis eu ochii prima dată, când, pe tabula



rasa au început să se aşeze informaţii, imagini,
idei. 

Sta mândru într-un picior în mejdina cu
Dumitru Iepure, din fața casei părinteşti de la
Ţepeşti. (…) În acel dud, eu mi-am așezat toată
copilăria. Îmi păstra aşa de bine trofeul vieţii,
încât nimeni nu ştia unde este ascuns, nimeni
nu ştia că mi-am ascuns copilăria în dud. (…)
Mi-a fost fidel, m-a iubit la fel cum l-am iubit
și eu. 

Toate bune până când, într-o zi, dudul
meu cărunt, şi crăpat de greutățile vremurilor,
s-a repezit cu trupu-i bătrân în luciul spân al
securii. (...) Dudul a dispărut, iar butucul mi-a
gonit păsările casei, curcile, găinile, dar şi pă-
sările cerului, piţigoii, mierlele şi alte surate
care veneau adeseori să-mi privească, să-mi
asculte şi să-mi cânte copilăria. Sângele dudu-
lui alerga printre clopote să-mi dea de ştire că
mi-a părăsit ce aveam eu mai scump atunci.”

Dudul, câinele Ursei şi Salcâmul aplecat
sunt, aşadar, reperele lui Puiu Răducan în al-
cătuirea unor proze scurte, fermecătoare prin
simplitatea şi sinceritatea naraţiunii. Nimic
ostentativ în redarea limpede, tandră, profund
emoţionantă, a relaţiei cu superbul său prie-
ten lipsit de grai, Ursei, „un cățel rotofei, din
naştere fără coadă, deci... ciont, o combinaţie
roşu murdar-negru (care – n.n.) se apropia
mereu de mine, de fiecare dată de fapt. 
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Numai el venea la mine, mi se ridica pe pi-
cioare, încerca să mă muşte – aşa, în glumă. Îl
luam în braţe, mă jucam cu el, îl rostogoleam
prin ţărână. Se enerva, mârâia la mine. Era o
adevărată jucărie. I-am spus mamei că îl iau
acasă, la fel şi lui tanti Gheorghiţa. 

Fără nicio opoziţie, acest lucru s-a şi rea-
lizat. Sunt circa cinci decenii de atunci, amă-
nuntele s-au mai pierdut, dar imaginea acelui
câine, devotamentul lui, legătura sufletească
dintre noi a rămas. Starea şi comportamentul
lui Ursei nu s-au datorat unui dresaj anume, ci
numai şi numai legăturii sufleteşti, legăturii
noastre lăuntrice. 

Şi atunci, şi acum, aş zice că acea fiinţă nu
trebuia să fie câine. (…) Am crescut cu acel
câine, cu acea fiinţă dragă. Nu îl legam. Nici
atunci, nici acum nu sunt de acord cu pri-
ponirea animalelor, cu legarea lor. Fiecare fi-
inţă trebuie să aibă  libertatea sa. Libertatea
câinelui meu, a lui Ursei, erau curtea, satul,
Valea Şasei, pădurile, dealurile. Ursei nu sea-
mănă cu niciun câine. Ursei al meu este unicat.
(...) Îi dăruisem toată copilăria, el, mi-o purta
peste tot. (…) 

Când treceam prin păduri şi îmi era aşa...,
cum se spune, urât, Ursei venea lângă mine, se
lipea de piciorul meu. Îmi dădea acest lucru,
apropierea lui, o mare siguranţă. (...) Plecat de
acasă fiind, la şcoală, şi apoi la serviciu, pe
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lângă toate dorurile Ţepeştiului şi familiei, era
dorul de Ursei. (...) Acest dialog prin simţuri,
acest dialog surdo-mut cu acest animal a fost
esenţa, seva din care eu mi-am alimentat co-
pilăria. (...) Moartea cheală, rece, neagră, urâtă
şi spână, în acea noapte ne-a surprins şi mi
l-a luat pe Ursei. Jale mare în sufletul meu. 

Am zis să-l mai ţin o zi în curtea casei, cur-
tea unde a fost stăpân până aseară. M-am gân-
dit să-l duc undeva în malul Şasei, să-i fac o
groapă şi să-l depun acolo. A doua zi de dimi-
neaţă, mi-am luat o parte din copilărie, am
târât-o pe ududoiul ce ducea spre Şasa. I-am
făcut o groapă mare, l-am depus acolo şi l-am
predat Domnului cu procesul  verbal. Adio, Ur-
sei! Adio, prieten drag! Toată viaţa îmi vei
lipsi!”.

„După dudul din curtea casei părinteşti şi
câinele Ursei, salcâmul aplecat din Sudos
constituie cel de-al treilea stâlp al copilăriei
din Ţepeşti” – mărturiseşte Puiu  Răducan.
„Trepiedul acesta a făcut ca niciodată să nu mă
consider orăşean, deşi, dintre cei peste 62 de
ani de viaţă, la ţară, în Ţepeştiul meu minunat,
nu am stat decât primii 14. (...) 

Când s-a aplecat, de când era aşa, nimeni
nu ne-a spus, de la nimeni nu am aflat, deşi pe
mulţi i-am întrebat. Era un copac destul de bă-
trân, cu o grosime în jur de 80 cm – foarte
lung, paralel cu pământul, la o distanţă de
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acesta de circa 50 de centimetri. Era un copac
parcă special. Era plecat aşa direct din rădă-
cină. Nu făcea nicio curbă, şi nici urme nu se
vedeau în jurul rădăcinii – vreo ridicătură de
pământ, că s-ar fi aplecat de acolo. 

Era drept ca lumânarea, numai că era pa-
ralel cu pământul. Nu trebuia să facem cine
stie ce efort ca să urcăm pe... spinarea domniei
sale. Primăvara era locul de joacă al iezilor,
care urcau şi ei pe el, apoi săreau jos de acolo.
Se jucau până oboseau şi adormeau care pe
unde. 

Dacă ne culcam în lungul pomului pe
acesta, ne înghioldeau iezii cu picioruşele lor,
ne călcau peste tot, ca să-şi continue drumul,
joaca pe enigmaticul salcâm. (...) În timpul
odihnei iezilor începeam şi noi să ocupăm sal-
câmul, să-l obosim un pic. (...) 

Salcâmul nu mai este de mult. Nu ştiu cine
l-o fi tăiat, dar a săvârşit o crimă acel om. I-aş
fi dăruit eu orice, numai să lase salcâmul,
să-mi lase salcâmul. (...) Nu mai este, dar l-am
văzut şi-l văd mereu cu ochii copilului ce sunt.
Am mers la locul unde a existat. Parcă eram
într-un ALTAR. (...) Gândul la acest mirific plai
mă face iară copil. Câtă nevoie avem să fim
iară copii!”.

Frumos copil mare este scriitorul vâlcean
Puiu Răducan în aceste proze autobiografice
pline de naturaleţe şi prospeţime, trimiţân-
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du-mă cu gândul, paradoxal dar nu întâmplă-
tor, la Calistrat Hogaş, şi la jurnalul său „Pe
drumuri de munte”, pagini antologice intrate,
din nefericire, împreună cu autorul lor, în co-
nul de umbră al uitării veacului XXI românesc. 

Nu întâmplător, zic, deoarece, recent, şi
Puiu Răducan a încredinţat tiparului un jurnal
de călătorie... din Sicilia, care merită toată a-
tenţia cititorului. Dar acesta este alt subiect,
pentru altă dată.

În concluzie, avem de-a face cu un scriitor
interesant, care... „creşte” sfidând anii şi ar-
zând etape şi care, sunt convinsă, ne va oferi
încă multe... surprize.

MARIANA CRISTESCU
Târgu Mureș
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PUIU RĂDUCAN -  scriitor tradiţionalist

Originar din Ţepeştii de Vâlcea, Puiu Ră-
ducan este  un scriitor prolific, talentat şi, de
acum, binecunoscut în literatura română. Pro-
zator şi poet, Puiu Răducan se prezintă, deo-
potrivă, clasic şi modern. Clasic - prin
echilibru, armonie, respectarea valorilor şi
versificaţie controlată.

Modern -  prin tematică, abordarea pro-
cedeelor stilistice  şi promovarea reportajului
de călătorie. Creaţia lui Puiu Răducan este im-
presionantă...

Născut şi copilărind în mediul rustic, au-
torul se simte legat sufleteşte de natură, de oa-
meni, de vietăţi necuvântătoare. Ajuns la
vârsta maturităţii creatoare autorul este tot
mai adesea atras de  trăirile din copilărie. 

În literatura română puţini autori au fost
preocupaţi de această temă, memorabil rămâ-
nând Ion Creangă cu ale sale ,,amintiri”. Dacă
la Creangă predomină portretele: familia, pri-
etenii, sătenii, dascălii şi popii, la Puiu Rădu-
can  predomină peisajul, teluricul, ancestralul
care susţin şi îmbogăţesc viaţa comunităţii sa-
tului Ţepeşti de Vâlcea. 

Interpretându-şi propria operă, autorul a
selectat trei povestioare în care se ascunde:
,,Trepiedul vieţii sale”. Este vorba de trei mici
poeme care, în mod simbolic, desemnează cele
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trei elemente ale trepiedului: ,,Dudul”, ,,Ursei”
şi ,,Salcâmul din Sudos”. 

Asistăm la o prezentare idilică a vieţii din
copilăria poetului. Pentru copilul de atunci
,,dudul gros şi bătrân” din curtea casei părin-
teşti echivala cu universul şi cele patru puncte
cardinale. Dudul este copac, paznicul casei,
ocrotitorul copiilor şi al aripatelor domestice. 

Acesta este motivul pentru care autorul
s-a simţit legat sufleteşte toată viaţa de acest
copac, dudul cu fructe negre şi dulci. Astăzi,
peste o jumătate de veac, dudul nu mai este,
dar euforia copilăriei a rămas în sufletul  scrii-
torului ca şi portretul mamei, în jurul căreia
prindea viaţă tot universul vieţii de familie.                                        

Povestirea ,,Ursei” redă în imagini pasto-
rale strânsa legatură sufletească dintre om şi
o fiinţă necuvântătoare – câinele Ursei. Ataşa-
mentul copil-câine se cimentează prin pre-
zenţa permanentă şi participarea celor doi la
mărunte, dar amuzante, peripeţii: peste dea-
luri - peste văi; la cireşe, mure, fragi, ciuperci,
copilul şi câinele sunt nedespărţiţi. 

După plecarea tânărului la şcolile cele î-
nalte, imaginea lui Ursei s-a cuibărit tot mai
mult în sufletul autorului, determinându-l să
afirme la maturitate: ,,legătura de suflet om-
animal a fost, este şi va fi. Va dăinui în vecii ve-
cilor.” Emoţia dispariţiei lui Ursei l-a determinat
pe copilul ajuns matur să îngroape câinele  ca
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pe un om, cu mesajul: ,,Adio, Ursei! Adio, prie-
ten drag! Toată viaţa îmi vei lipsi!”                                       

Al treilea picior al trepiedului copilăriei
lui Puiu Răducan îl constituie ,,salcâmul aple-
cat din Sudos”. Acest salcâm este o curiozitate
a naturii, căci şi-a întins trunchiul paralel cu
pământul şi foarte aproape de sol. 

Aşezat într-un loc de poveste, salcâmul a
devenit amuzamentul copiilor, iezilor şi curci-
lor,  care se întrec în ţopăieli peste trunchiul
copacului. Autorul mărturiseşte: ,,Salcâmul a-
plecat este şi va rămâne stâlpul sfintei mele
copilării de la Ţepeşti.” 

Prezentarea salcâmului este un pretext
pentru autor în a descrie un spaţiu geografic
feeric, un ALTAR natural, în genul celui cunos-
cut de Eminescu: ,,...De treci codrii de aramă,
de departe vezi albind // Şi-auzi mândra glă-
suire a pădurii de argint.” Acel plai mirific îl
transpune pe autor în universul copilăriei fe-
ricite de la Ţepeşti-Vâlcea, un spaţiu neobser-
vat de către alţi scriitori.

Întreaga afecţiune sufletească pentru pla-
iurile natale, pentru oamenii satului româ-
nesc, pentru copilărie şi pentru necuvântătoarele
fără de care omul n-ar putea trăi îl plasează pe
Puiu Răducan în sfera scriitorilor tradiţiona-
lişti, cu rădăcini în clasicismul şi modernismul
românesc.
Prof. Victor Becheanu, Alimpeşti-Gorj, 16 dec. 2013

162

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



Sărbători fericite!

Puiu Răducan sparge versurile de stâncile
din apa Lotrului și coboară lin spre ulițele co-
pilăriei dragi, acolo unde toți erau frumoși și
fericiți, acolo unde toți erau prietenoși, unde
copilăria se desfășura duios la umbra marilor
copaci și unde copiii-i erau toți amici, și mama
era iubită și tata respectat și crângul era crâng
și iarba tot verde și oamenii frumosi și curați. 

Îl invidiez pentru copilăria frumoasă și
liniștită ca apa ce curgea lin la vale printre ma-
lurile înverzite de iarba care creștea din abun-
dență și unde venea să-și spele fructele, sau
altădată veneau păsările sau animalele să-și
potolească setea. 

El și acum este invidios pe păsările curții,
pe animalele curții lui sau ale satului, dar cel
mai mult este invidios pe ele că au rămas a-
colo de unde el a plecat să devină ceea ce este
acum.

Și-i mai invidiază pentru liniștea în care
trăiau și pe care n-a mai găsit-o niciodată pe
altundeva decât acolo unde s-a născut și a
crescut și a început să iubească lucrurile, oa-
menii, florile, curtea plină de toate animalele
pământului românesc și acum o regăsește în
marile amintiri ale vieții lui zbuciumate, dar
pline de cântecele copilăriei și bunăstarea fa-
miliei.
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Uitați-vă cum invidiază natura și pădurea
și lunca și curtea, pentru liniștea lor și frumu-
sețea cu care Dumnezeu le-a înzestrat, de par-
că regretă că le-a trădat în favoarea orașului,
a zgomotului, a poluării. 

Lui Puiu Raducan îi este dor de ce-a iubit
și n-a avut când își dorea, îi este dor de liniște
de curățenie sufletească, de armonia naturii
de cântatul cocoșului și al păsărelelor din pă-
dure, de florile și de muzica ierbii călcată de
roua dimineții, îi este dor de poveștile copilă-
riei și-ar mai dori să le mai iubească măcar o
dată, altfel decât le-a iubit, mai matur, mai sen-
timental, mai plin de speranță și dorință, în ar-
monia vieții curate de la sat.

17.12.2013.
Scriitor, dr. Dionisie Dubinciuc
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MAMA ŞI TATA

Te simt atât de însetat
De grija ce-ţi purtau părinţii,
Care ştiau...
Ce-ţi trebuie şi când te doare,
Când să te mustre, sau, când, adeseori,
Să-ţi dea o mângâiere, o dezlegare...
Setea aceasta vrei s-o stingi
Cu toate vorbele, spuse de toţi,
Către părinţi...
Dar e lucrare mult prea mare
Pentru o fiinţă oarecare, 
Aşa cum suntem noi,
Dar care, avem o sete infinită
De Cel ce-i mamă, tată,
Fiinţă infinit de răbdătoare...
Iată ce-ţi spune o mamă iubitoare:
În minte ai avut şi ai un dud
În care fugi adeseori de o mustrare,
Ai şi-un căţel, prieten bun, tăcut,
Iar depărtările le-ai ogoit,
Într-un salcâm, din deal sau vale,
Dar nu departe de ai tăi, fiinţe ocrotitoare...
Lasă deoparte copilăria,
Şi lasă-ţi părul să-ncărunţească,
Ieşi din ograda, acum fără dud,
Fără refugiul laşităţii tale,
Plină de farmec doar în pruncie;
Asumă-ţi drumul lung, de-i deal sau vale
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Fără prietenul tăcut care s-a dus demult...
Iar de te urci într-un salcâm,
Prea aplecat către pământ,
Ridică cu mai mult curaj privirea,
Uită-te către cer, în zare!...

Alina Lucia Musulbaş
27 ianuarie 2014
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Candoare  și nostalgie

Am citit câteva texte scrise și înmânate de
d-nul Puiu Răducan, cu un ochi care plânge și
cu unul care râde. Poate că aceasta a fost și
starea autorului atunci când și-a rememorat
pe hârtie întâmplări și fapte din propria-i co-
pilărie și adolescență. A făcut-o cu bucurie, dar
și cu nostalgie. 

Râzând  și poate lăcrimând. Există  întâm-
plări la a căror lectură  bunul cititor  poate râ-
de cu poftă, atât datorită  acțiunii ce ia uneori
o turnură surprinzătoare, cât și felului în care
sunt istorisite, Puiu Răducan fiind un senti-
mental incurabil ce-și asumă  trecutul cu neaș-
teptată candoare și duioșie.

Și cui nu i s-ar aburi o clipă ochii conștien-
tizând  că dulcile și fără de griji zile ale copilă-
riei s-au dus pentru totdeauna, iar puștiul de
atunci a crescut și a trebuit să plece din raiul
naturii pline de ”jocuri și jucării” și să intre în
rândul oamenilor maturi, cu legile lor dure, cu
lumea lor câteodată neprietenoasă, chiar ne-
iertătoare.

Ceea ce ne destăinuie în scris Puiu Rădu-
can face parte din fondul de aur al sufletului
său, de aceea este greu să apreciezi la rece,
obiectiv, să dai verdicte fără să râvnești cumva
la fibra cea mai sensibilă a unei ființe pe care
intemperiile destinului a vulnerat-o pe par-

167

Oameni și viața mea                            Puiu Răducan



cursul său.
În amintirile copilăriei lui se află purita-

tea, serenitatea, dar și poezia.
Fiindcă povești precum «Dudul», «Salcâ-

mul din Sudos”, sunt infuzate de un lirism ne-
convențional, proaspăt, avântat. Între copilul
de atunci și falnicul dud din curtea casei pă-
rintești din Țepești se creează o legătură tai-
nică și trainică ce transgresează realitatea
imediată reverberând în metaforă, în poezie.
Același animism  exultant îl regăsim în locurile
străbătute cu pasul sau cu imaginația aceluiași
copil ce parcă trăiește într-un ținut fabulos, cu
care se identifică exuberant.

Aceeași legătură o regăsim și între acest
copil plin de curiozitate și câinele său, Ursei;
care-l însoțește credincios când explorează
natura înconjurătoare cu frumuseți și mistere,
dar și cu pericole văzute sau nevăzute uneori. 

Puiu Răducan scrie proză ca un poet și
poezie ca un matur vigilent al evenimentelor
trecute și prezente, care nu-l pot lăsa indife-
rent fără o replică după puterile, talentul și
stăruința pe care le dovedește.

Victoria Milescu
31 ianuarie 2014  București.
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Așteptând cu bucurie

Lui Puiu Răducan i-am citit, dacă nu toate,
aproape toate cărțile publicate și unele pregă-
tite pentru a fi predate editurilor. Dar textele
cele mai pline de trăire caldă, de lirism, chiar
rămân: Dudul, Ursei și Salcâmul aplecat din
Sudos.

Scrise dintr-o suflare pentru că nimic ca
amintirile copilăriei nu sunt mai vii, mai
proaspete, mai năvalnice în memoria noastră,
aceste povestiri îl inundă pe cititor de nostal-
gia trecutului mai apropiat sau îndepărtat. 

În acest teritoriu Puiu Răducan se mișcă
precum peștele în apă. Dezinvolt, sigur pe mij-
loacele povestirii, subtil, exact, atinge spații
unde proza pare a fi abandonată, textul tre-
când la poezie. 

«De fiecare dată când plecam cu rata, du-

dul meu își lua rădăcinile-n spinare, și cu cren-

gile la spate, mă urmărea peste tot. Mă

urmărea și în rata. Depășea autobuzul, depășea

și dudul. Oprea rata, oprea și dudul. 

Mă urmărea peste tot dudul meu drag. Mă

urmărea la școală, mă urmărea prin oraș, mă

urmărea la serviciu, mă urmărea și când dor-

meam».

Povestirea «Ursei», este de asemenea o
monstră de trăire, de nostalgie, de căldură su-
fletească între un câine inteligent, viteaz și
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bun și stăpânul său, un copil care se ridica și
descoperea tainele lumii acesteia.

Scrisul este atât de bine alcătuit încât ci-
titorul care în copilărie nu a avut un câine, re-
gretă sincer aceasta, iar cei care au avut se
întorc în urmă, retrăiesc împreună cu autorul
frumusețea acelor timpuri.

Este atâta frumusețe în acest text încât îți
vine să-l iei pe Puiu Răducan de mână și îm-
preună să colindați străzile marilor orașe în
speranța că îl veți găsi pe Ursei și-l veți lua a-
casă.

Atașamentul și prietenia autorului pentru
cele care-l înconjurau devine prin scrierile lui
proverbială. «Salcâmul din Sudos» stă mărtu-
rie. Deși acest copac nu-i stă în curte ca Dudul
și nici pe prag ca Ursei, copilul plin de sensi-
bilitate și frumusețe îl află pe dealurile Țepeș-
tiului natal.

În jurul acestui copac viața de fiecare zi
este abandonată, iar copiii, prietenii lui Puiu
Răducan și animalele se mută într-o altă rea-
litate. Una de basm, de magie, de fabulos. 

Trăirea acelui fabulos la tensiunea cea
mai înaltă, face din autor un copil fericit, o fe-
ricire trăită cu fiecare bucățică a trupului, cu
fiecare fibră a inimii și sufletului.

Dacă Puiu Răducan va înțelege că aici este
spațiul cel mai bine conturat din existența lui
muncind pentru a-l reda literar putem avea
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imense surprize. Are pentru aceasta mijloa-
cele necesare.

Mi-aș dori să merg Sudos, la «Salcâmul
aplecat» și în poiana sa de basm, pe care Puiu
m-a făcut s-o creionez, s-o notez adânc. 

Am pus la cale o plimbare la salcâmul a-
plecat în perioada înfloririi, să-mi umplu bu-
zunarul inimii de mireasmă și s-o duc pe veci
în Maramureșul meu bătrân.

Vasile Morar
31 ianuarie 2014 Baia Mare
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Patimile lui Puiu Răducan

Am citit câteva poezii semnate de Puiu Rădu-
can, am aflat episoade din viaţa inginerului Gheor-
ghe Răducan, i-am vizitat, în absenţa domniei sale,
locaţia dintre munţi unde a creat în ultimii ani (a-
partamentul de serviciu), adică aveam impresia că
sunt cât de cât documentat despre acest “perso-
naj” din Oltenia. Am citit zilele acestea însă câteva
nuvele semnate de acelaşi Puiu Răducan-Ţepeşti,
din care una, “Ursei”, m-a sensibilizat… Nu ştiu cât
este realitate, cât ficţiune, dar este evident că anu-
mite trăiri personale, amintiri din copilărie şi nu
numai, l-au determinat pe scriitorul Puiu Răducan
la un altfel fel de literatură, una destul de singulară
în peisajul nostru cotidian.

Cred că personajele lui au devenit reale în li-
teratură doar după ce Puiu Răducan, cu talent,
le-a recreat cu o imaginaţie demnă de scriitorii au-
tentici.

Nu sunt critic literar, nu am nicio tangenţă cu
recenziile, am doar o părere de cititor: în toate
scrierile sale, Puiu Răducan dovedeşte autentici-
tate, sensibilitate, acurateţe şi revelaţie. Criticii
probabil vor explica această revelaţie… 

Textele lui din acest “Trepied de aur…” ascund
şi poveşti expresive despre sensul vieţii şi a relaţii-
lor sociale dintre oameni, natură şi... Ursei, un
căţel, prieten adevărat al omului.

Puiu Răducan a transformat realitatea în me-
taforă.

Ion Jianu
Gazeta de Sud- Craiova 31.01.2014

172

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



Copilăria retrăită prin rememorare

În “Cartea înţelepciunii” Ben-Sirah spu-
nea: ”Adu-ţi aminte de tatăl tău şi de mama ta
când şezi în mijlocul celor mari“, acest lucru îl
face şi scriitorul Puiu Răducan în povestirile
sale adunate sub genericul ”Trepiedul de aur “. 

Povestirile sunt produsul unui spirit treaz
şi febril şi nu un prizioner al imaginaţiei. Ins-
tinctul de prozator şi observabila întâi de toa-
te în familiaritatea tonului şi naturaleţea relatării,
face ca înzestrarea aceasta să producă în text
iluminări ce scot, din penumbra timpului, si-
luetele amintirilor copilăriei dintr-o localitate
vâlceană.

Autorul retrăieşte amintirile propriilor
mituri în registru rememorărilor, fără exage-
rări, fără crize, fără traumă, dar care lasă în
urmă lumina amintirilor.

Titina Nica Ţene
Cluj, 01.02.2014
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Trepiedul ca metaforă suport 
al amintirilor

Prozatorul şi poetul Puiu Răducan, conju-
deţean, mi-a trimis un grupaj de povestiri
ce-mi amintesc de locurile amintirilor comune
ce devin “aur” în secvenţele rememorărilor.

Parafrazându-l pe Emil Cioran, afirm, du-
pă ce am citit aceste povestiri, că tensiunea în
amintiri este totdeauna fructul spiritului, şi nu
al faptei.

Povestirile acestuia se constitule într-o
cronică de familie din care nu lipsesc: dudul
din ogradă, Ursei câinele credincios, “Marga-
reta lu` Costică Răducan“, părinţii autorului,
nenea Gheorghe, inclusiv anumite toponime
locale precum Crucea Popii şi alte locuri care
întregesc peisajul idilic a unor ani rămaşi în
memoria autorului ca o vibraţie de doină.

Autorul, prin felul relatării, prin stilul di-
rect, fără a edulcora realitatea, dă o imagine
veridică a satului vâlcean, aflat la o aruncătură
de băţ, de renumita staţiune Olăneşti. Aminti-
rile din copilărie urcate la ideal nu e nici nou
şi nici curios pentru proza noastră care s-a e-
xersat îndelung asupra acestei teme. Marin
Preda este modelul indiscutabil ce-l regăsim
în povestirile de care facem vorbire.

Starea normală a personajelor e monoto-
nia omului de munte, care scoate băutura cu
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furtunul din butoi, stârnind curiozitatea copi-
lului, răbdarea oblomovistă, calmul reacţiei.
Relatarea e directă cu derulări limpezi ale na-
raţiei, cu anumite străluciri stilistice, însă toc-
mai acest stil îl caracterizează pe Puiu Răducan
ca autor de literatură, fie şi pentru copii.Matu-
ritatea povestirilor, chiar dacă se face vorbire
de întâmplările unui copil, nu lasă să se între-
vadă nici un semn al tatonării. De la început
până la sfârşit, prozatorul ţine ştacheta ridi-
cată, fără nici un tremur al mâinii.

Al. Florin Ţene
Membru corespondent al Academiei

Americană Română 
Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Cluj, 01.02.2014
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Viața de la Țară

Am fost întrebat, de mai multe ori, ce pro-
fesie (meserie) mi-aș alege dacă aș lua-o de la
început.

Răspunsul este scurt: cadru didactic sau
medic. Mi-am ales meseria de profesor, o spun
foarte sincer, din dorința de a mă întoarce în
satul natal și pentru că mi-au plăcut copiii.

Pe timpul acela, în sat puteai să fii învăță-
tor (profesor) sau preot. Mai târziu au apărut
inginerii agronomi. N-am greșit alegerea și la
vârsta senectuții, am trecut de 75 de ani, am
satisfacția datoriei împlinite, cu prisosință, și
cred că am atins măiestria pedagogiei.

Regret că parte din generația tânără de
cadre didactice este mai puțin interesată de
calitatea învățământului. Nu pot nominaliza.
Mulți n-au chemare, vocație pentru meseria
pe care și-au ales-o. Se vede asta din nivelul
scăzut la învățătură al majorității elevilor, mai
ales în rural. Apariția internetului și proasta
folosire a acestuia – mai ales în sensul rău, în-
depărtează elevul de studiul individual, parti-
cular. Nu se mai citește și de aici un vocabular
sărac, nu se insistă pe scrierea corectă. Nu văd,
curând, o ridicare a ștachetei calității învăță-
mântului românesc.

Învățământul și medicina sunt sectoare
unde cei care prestează aceste profesii, au pri-
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lejul, peste ani, să se întâlnească cu „pacienții”
lor și să aibă o mare satisfacție când, cei pe
care i-a instruit, educat și tratat, îi aduc prino-
sul de recunoștință.

Personal, m-am întâlnit de nenumărate
ori cu foști elevi și au făcut multe mărturisiri,
printre care: ați fost un profesor exigent și im-
parțial și, dacă azi sunt ceea ce sunt, în mare
măsură, sunt și datorită dumneavoastră. Am
elevi care astăzi sunt medici, ingineri, munci-
tori cu înaltă calificare și spre satisfacția mea,
au spus că știu să scrie corect românește pen-
tru că în clasele gimnaziale au învățat acest
lucru.

După clasa a VIII-a n-au mai învățat gra-
matica. Ce satisfacție poate fi mai mare? Unul
dintre foștii elevi care mi-au adus asemenea
mulțumiri și care m-a surprins prin ceea ce a
devenit și realizat în viață a fost și este ingine-
rul Puiu Răducan.

El, ca și mine, este fiu al Țepeștiului. El, ca
și mine, este un sentimental, ambii fii de ță-
rani. L-am cunoscut mai bine în ultimii ani.
L-am cunoscut prin creațiile sale, opere cre-
ate la maturitate.

Respectul deosebit pe care-l poartă tutu-
ror cadrelor didactice care l-au învățat carte
și educat și consătenilor, l-a îndemnat să mă
„bage-n seamă„ și să mă invite la câteva lan-
sări de carte. Îți dai seama cât de bine m-am
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simțit, când, în fața unor cărturari de înaltă ți-
nută, am fost prezentat ca învățătorul și apoi
profesorul lui!

Văzând cu ce alți confrați de litere are
contact, de ce aprecieri se bucură din partea
unor distinse persoane, unele chiar academi-
ce, mi-am putut da seama și mai bine de va-
loarea acestui copil (pentru mine), Puiu
Răducan.

Faptul că, de fiecare dată când i-a apărut
câte o publicație, mi-a dăruit și mie un exem-
plar, este dovada respectului de care am vorbit
mai înainte. El scrie poezie și proză. Poezia
este cu rimă, cu vers liber-prozaic și atinge
toate genurile. Fiecare nouă scriere dovedește
că meșteșugul scrisului se perfecționează.

Mă uimește numărul cărților publicate
până acum, într-un timp scurt. Deși a avut în-
clinații spre poezie din fragedă copilărie, cu
adevărat, s-a apucat de scris spre anii maturi-
tății. Cândva l-am întrebat: de unde atâta min-
te și putere de creație.

În majoritatea creațiilor se desprinde
nostalgia pentru locul natal – satul Țepești. Și
aceasta pentru că este cuprins de sentimentul
rafinat cu care l-a înzestrat Dumnezeu pentru
locul unde a crescut și l-a cunoscut sub toate
aspectele.

În modul cum înfățișează satul, amintirile
copilăriei, prezentate cu lux de amănunte, el
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este copilul universal din mediul rural. Copi-
lăria lui este și copilăria mea. Amândoi am
crescut păscând oile, caprele, cornutele mai
mari, am ascultat ciripitul păsărilor din pădu-
rile pe care le-am cutreierat, din primăvară
până în toamnă, am ascultat glasul pământu-
lui.

Dudul din curtea casei lui este și dudul
din curtea casei în care am copilărit. Ursei al
lui, este un Grivei al meu, care m-a însoțit și
pe mine cu oile pe deal sau ne-a păzit casa cu
multă credință.

Ca o concluzie, o bună parte a creației lui
Puiu Răducan este o frescă a satului românesc
de pe meleagurile Țepeștiului vâlcean.

Părinții lui, de care vorbește atât de fru-
mos, țărani cu minte luminată și înțelepciune,
au reușit să-i imprime în „cei şapte ani de a-
casă”, o educaţie aleasă, să-l formeze în spiri-
tul muncii şi al respectului faţă de semeni.

El are o genă care vine dintr-o familie de
înaltă ţinută socială, prin alianţă cu boierii de
altădată ai satului, familia Crăpătureanu, iar
mama sa, Margareta Răducan, a fost prima e-
ducatoare a satului.

Profesor Emil Antonie - Ţepeşti
03.02.2014
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CÂTEVA  IMPRESII  DESPRE  
PROZA  SCURTĂ

A  LUI  PUIU  RĂDUCAN                                   

Gheorghe  Puiu  Răducan  se  înscrie  la  fel
de  bine  în  galeria  scriitorilor  de proză  ca  şi
în  binecunoscutul  cerc  al  poeţilor  tineri.

Îl  cunosc,  fiind  consăteni,  de  când  era
elev  la  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  din  centrul  de
comună  Ţepeşti,  unde  şi  eu  eram  elev,  dar cu
doi  ani mai  mare.  Îi  cunosc  bine  creaţiile  po-
etice,  laudele  multor  personalităţi  de notori-
etate: Mihai  Cimpoi, academician, Preşedinte  al
U. S. din  Basarabia,  vicepreşedinte  al  U. S. din
România, academician  Gheorghe  Păun – mem-
bru  al  Academiei  Europei, Vartolomeu  An-
droni,  arhimandrit,  doctor în  teologie;  prof.
universitar dr. Florian Copcea, Elisabeta  Chilom,
Gheorghe Crivac, Neagu Udroiu, Vasile Morar, A.
L. Musulbaş,  Ioan  Barbu,  Costea  Marinoiu, Î.P.S.
Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, prof. dr.
Veronica Tamaş.

Pentru  o  mai  uşoară  înţelegere  din  par-
tea cititorilor,  cred  că  mă  simt  obligat,  înainte
de a-mi exprima opinia despre Trepiedul de  aur,
să  înşirui  şi  alte  lucrări  în  proză  ale  lui  Puiu
Răducan: Un  alt  mod de a ne cunoaşte (2oo8),
Vorbe înţelepte (2oo8), Trâmbiţa Îngerilor
(2oo9), Femeia Diavolului (2o11) Imperiul  Ne-
gru (2o11) “6.0” (2o11), Orpheus (2o11),  (…),
Peregrin prin Sicilia (2o13).        
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Trepiedul de Aur cuprinde trei povestiri  în-
cărcate de ecouri autobiografice din perioada
“sfintei copilării” a autorului.

Puiu Răducan, prozatorul, acum, în plină
maturitate, în puterea vârstei, se întoarce  prin-
tr-un  anumit  fel  al  lui,  cu  ochii  minţii, cu sim-
ţămintele  inimii  de  copil  până  la  14  ani,  cum
însuşi  mărturiseşte,  în  universal  lui  rural: Ţe-
peşti,  satul  natal.

El, ca  orice  copil  de  la  ţară,  unde,  chiar
pe  vremurile  dinainte, găsea  o  alinare  sufle-
tească  în  dudul  din  faţa  casei  cu  dude  negre
şi  dulci, în  prietenia  cu  Ursei, care  a  avut  grijă
de a doua  Treime  a  coplăriei  lui,  în  Salcâmul
aplecat  din  Sudos,  unde,  la  vârsta  de  14 ani
îşi adaugă  o altă  treime  din  copilărie,  înche-
gând  întregul  şi terminând  cu  aceste  stări  su-
fleteşti  de  viaţă.

Puiu  Răducan  pune  toate  întâmplările din
copilărie  pline de  farmec  în  acest  Trepied  de
Aur.

Dealurile  cu  plantaţii  de  vie, cu pomi  fruc-
tiferi:  gutui,  nuci,  cireşi, pădurile de  fagi  şi  ste-
jar  din  care  culegea  cocorăi  şi-i  ducea  mamei
legaţi  buchete cu fire de  iarbă,  Şasa,  apa  în  ca-
re  se  scălda  vara  cu  prietenii  lui  buni;  Nico-
lae, Emil, Mărin Vilău, trezesc în sufletul şi
inima  copilului  sentimente  puternice,  pe  care
le  re-trăieşte şi astăzi la aceeaşi  tensiune.  După
cum  simplu  mărturiseşte: Mă  dusesem  în  co-
pilărie,  în  sfânta  copilărie.
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Acestor  locuri  îndrăgite  le  mulţumeşte  ca
unor  fiinţe  care  i-au  asigurat  spaţiul  lui  de
joacă, de  dezvoltare  armonioasă  şi  sănătoasă
până  când,  să-şi  facă  un  drum  în  viaţă,  a  fost
nevoit,  cu  durere  în  suflet,  să  le  părăsească.

Dudul  din  faţa  casei  pe  care, cum  spune,
a deschis  ochii  şi  din  ramurile  întinse  peste
pridvor  lua  cu gura  dudele  negre  şi  dulci  a
fost locul  lui de  joacă,  unde-şi  făcuse  un  dăl-
nai  (leagăn)  şi se dălnăia  cu  Emil  şi  Nicolae.  

În  acest  dud,  în  mejdină  cu  Dumitru  Ie-
pure,  maică-sa,  Margareta, o  Smaranda  a  lui
Creangă,  obişnuise  curcile  şi  găinile  să  se  co-
coţeze  seara  să-şi  facă  somnul  de  noapte. Co-
pilul, văzându-l aşa încărcat, îl asemuia unei
sorcove, unui  brad  împodobit  de  sărbători.

Era  o  bucurie  pentru  el.  Pe  vremea  noas-
tră,  copiii  de  la  ţară  nu  aveau,  ca  astăzi,  prea
multe  motive  de  bucurie. În  acest dud  Puiu
Răducan  a lăsat  prima  treime  din copilăria  sa.

Dudul  nu  mai  este,  dar  am  să-l  răstig-
nesc  între  paginile  unei  cărţi,  să-mi  cânte,  să-
mi  doinească  mereu  copilăria, încheie  autorul
această  primă  povestire. Prozatorul  continuă
cu povestirea  Ursei  scrisă  la  fel, cu  acelaşi
patos.  

Căţelul  a  fost  luat  de  la  mătuşa  sa  Gheor-
ghiţa, soră  cu  Margareta,  mămicuţa  lui  dragă.
Are  şi  el  povestea  lui.  

Azor, câinele  adus  de  maică-sa  de  la pă-
rinţi atunci  când  s-a  căsătorit, n-a  avut  mult
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timp  să-i  fie  partener de joacă  şi de peripeţii.
După moartea lui, Puiu  se  simţea  singur. Dorea
un  nou  prieten.

L-a  găsit  între căţeii  fătaţi  de  căţeaua  mă-
tuşei  Gheorghiţa.  Aşa  a  fost  să  fie.  Dintre  toţi,
cu  care se  juca,  unul  era  mai sprinten  şi mai
drăgălaş. Mereu  se  gudura  când  era  mângâiat,
îi  sărea  pe  genunchi,  îl  lingea  pe  degete…  În
final s-au  împrietenit. Când s-a făcut mai  mă-
rişor, Puiu  l-a  luat  acasă. Se  jucau, se  testau
reciproc.

De  câte  ori  pleca  pe  deal  cu  oile,  cu  cur-
cile,  Ursei  îl  însoţea  stând  lipit  de  piciorul
lui. Autorul  scrie  undeva:  Ursei  nu  seamănă
cu nici un câine.  Îşi  aminteşte  de  câteva  pozne
ale  lui  Ursei.

Una: când  l-a  părăsit  câtva  timp,  şi, după
revenire,  i-a  pus  un  iepuraş  la  picioare.  A
fost  admonestat,  puţin  urecheat…  A  dispărut
cu  iepurele. S-a reîntors fără pradă. De data
asta  altfel a  fost  primit.

Altă  ispravă a lui  Ursei! Când ciobanul a
năvălit cu oile C.A.P.-lui peste deal, câinii lui:
Taboc, Lupu  şi  Florea  au  declanşat  o  încăie-
rare  cu  prietenul  de  nădejde al lui  Puiu,  din
care,  pe  rând, au plecat  răsflocaţi  din  colţii  lui
Ursei.  Ursei  învingător! Ursei – erou.

Prozatorul, Puiu  Răducan,  aduce,  ca  şi  alţi
autori, în  faţa cititorilor prietenia,  credinţa  câi-
nelui  faţă  de stăpânului  lui.  Prietenul câine  nu
trişează ca omul prieten.
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Ursei a  fost cel cu care  şi-a  petrecut  Puiul
nostru  a  doua  treime a  copilăriei.

Când  i-a  venit  sorocul  şi a murit,  Ursei  a
fost  îngropat cu  onorurile cuvenite.  Odată  cu
el a fost îngropată o altă parte din copilăria  au-
torului.  O perfectă similitudine cu căprioara lui
N. Labiş.

Odată  cu  moartea  căprioarei  însă, a  murit
ceva din  gingăşia  lumii,  însăşi  copilăria  auto-
rului a murit  aici.

Trecând la a treia  povestire  Salcâmul  aple-
cat  din  Sudos, Puiu Răducan e la un pas  de a
părăsi  vârsta  copilăriei  şi  a-şi  găsi  alte lucruri
mult mai serioase în  viaţă pe  care  să  le  iu-
bească  la  fel de  mult.

Salcâmul  era  aplecat  direct  din  rădăcină,
aproape  paralel cu  pământul. Primăvara, când
copiii urcau  pe  deal la Crucea Popii cu  oi, capre,
porci  şi  curci,  salcâmul  aplecat  era  locul  lor
de  joacă. Primii care  săreau  în  cârca  salcâmu-
lui erau  iezii.  După  ce  oboseau, treceau  la
supt, apoi se tăvăleau la umbră, până  adormeau.
Pe  spinarea salcâmului  urcau  apoi  copiii,  unde
se luau la luptă, până când, dezechilibraţi,  cădea
unul  câte  unul,  rămânând…  învingătorul.      

“În  poiana de la  Salcâm  era  un adevărat
rai  pentru  toţi: şi pentru noi  copiii,  şi  pentru
animale”,  mărturiseşte  autorul.

În  continuare Răducan concluzionează:
“După  dudul din curtea casei părinteşti  unde
mi-am  lăsat  prima Treime a copilăriei şi câinele
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Ursei, care  a avut grijă de cea de-a doua  Treime,
Salcâmul  aplecat din  Sudos  constituie  cel  de-
al  treilea  stâlp  al copilăriei  din Ţepeşti,  copa-
cul unde mi-am depozitat cea  de-a  treia  Treime
şi restul  din  ceea  ce  am  mai  avut  în  sfân-
ta-mi  copilărie .(…)  Toate rămân  leagănul
sfânt  al  copilăriei  mele, baza  existenţei  mele,
Trepiedul  de  Aur  al  fiinţei  mele. Când  le  voi
uita  pe  acestea, precis  nu  mai  sunt”. 

Cu  permisiunea  dumneavoastră,  a  tuturor
cititorilor,  pot  face  o mică  asemuire.  

Aceste  scurte  povestiri  îl  recomandă  pe
Puiu  Răducan  ca pe un Creangă  de  Ţepeşti:  Ţe-
peşti – Humuleşti;  Margareta – Smaranda; Şasa,
un fel de… Ozana.

Profesor, scriitor, poet ION  I. PĂRĂIANU
Membru Ligii Scriitorilor Români,

5 februarie,  2014 – Romaneşti - Roșiile
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NECESARA ÎNTOARCERE

Este o bucurie pentru mine, că un con-
sătean ,,mai de la vale'' de casa mea părin-
tească să scrie despre oamenii şi locurile de
unde îmi trag şi eu fiinţa.

S-a vehiculat, printre criticii literari şi citi-
tori deopotrivă ideea că în literatura română,
după ,,Amintiri din copilărie'' de Ion Creangă,
nimeni nu mai poate să scrie despre copilărie,
deoarece Creangă, cu verva sa nu va fi egalat.

Sau că, după Rebreanu, Dinu Săraru şi Ma-
rin Preda s-a spus totul despre ţăranul român
şi toate celelate încercări sunt din start menite
epigonismului.

Eu zic şi susţin cu tărie că a venit timpul
în literatura română - particularizării.

Sigur, te poţi întâlni cu marii scriitori doar
în tratarea temei copilăriei sau în problema
existenţei ţăranului, dar nu poţi implica pe Ion
a lui Rebreanu în geografia ţăranului din Bără-
gan, aşa cum nu poţi să duci pe Moromete  în
ţinuturile de sub munte ale lui Dinu Săraru.
Nu în ultimul rând, nu văd Bistriţa lui Creangă
- pe care, plutaşii coborau cu lemne, adusă în
Ţepeştiul lui  Puiu Răducan, substituind astfel
Şasa, firicelul de apă plăpând şi cu nisipul ca
făina.

Literatura care îmbină memorialistica şi
fantezia, trebuie coborâtă la toponimie, la ge-
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ografia şi tradițiile locurilor de inspiraţie, fă-
cându-l pe cititor părtaş în întregime la naraţi-
une.

Blestem sau binecuvântare, locurile na-
tale vor fi întodeuna alfa şi omega existenţei
fiecărui individ. Plecăm lăsând copilăria, spre
viață, urmând să ne întoarcem - măcar cu gân-
dul, în amurg la locurile copilăriei.

Trepiedul lui Puiu Răducan este, de fapt,
o construcţie literară care se sprijiă nu în trei
puncte ci în... patru: URSEI, DUDUL, SALCÂ-
MUL şi o umbră.

Raportarea copilului la câine şi copaci re-
prezintă nevoia omului de a găsi o ocrotire
spiritulă care este mai presus de ocrotirea
părintească şi mai jos de cea divină, dar care
împreună vor deschide drumuri şi aprinde lu-
mini în viaţa omului de mai târziu.

Povestirile lui PUIU RADUCAN sunt o par-
te din ,,impozitul'' care trebuie plătit, în felul
lui, de fiecare om locurilor natale!

Mitică Zamfira,
Preşedinte S.N.H.R. Vâlcea

O6.02.2014, Râmnicu-Vâlcea.
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Ţepeşti, 26 noiembrie 2011, sau
Ţepeşti - stâlpul sfintei copilării a lui 

Puiu Răducan

Am hărăzit unei frumoase zile de toamnă
târzie din luna noiembrie o plimbare la Ţe-
peşti, unde Puiu urma să-mi arate pentru
prima dată casa părintească, satul, locurile şi
prietenii despre care îmi vorbise atât de mult.
Plecam veseli la drum. De când aşteptam a-
mândoi acest moment!

Pe măsură ce maşina înghiţea kilometrii,
Puiu înfrigurat dar şi plin de bucurie explica
necontenit pe unde suntem, ce-i în dreapta, ori
ce ne aşteaptă peste deal, ce copăcel este acela
ori cum se numesc tufele de colo, nu care
cumva să-mi scape ceva nevăzut. Cu capul
sprijinit de geamul portierei, ascultam şi pri-
veam vrăjită spectacolul de culoare ce-l des-
făşura natura sub ochii mei.

-Uită-te-n stânga, este drumul Omorâcii,
pe acolo, când eram copil nu mă încumetam
să merg, pentru că era drumul de odinioară al
haiducilor…

Povestea lui Puiu curge melodios, iar eu
ascult ca un copil până când maşina înce-
tineşte şi se opreşte. Puiu îndreaptă arătătorul
către o văioagă spunând cu sfială: uite Şasa,
apa copilăriei mele. Ochii îi sunt plini de la-
crimi şi în jur tăcere.
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- Mama nu mă lăsa aici, îi era frică să nu
păţesc ceva, auzise ea cum blocam firul apei,
ca să acumuleze un vad în care să ne aruncăm
de sus, eu Nicolae, Emil şi alţi copii.

Fac aici o paranteză şi spun că dacă mă
gândesc la meseria pe care a avut-o şi a prac-
ticat-o peste 44 de ani în exploatarea lacurilor
de acumulare şi a barajelor, pot să scriu că de
mic îi plăcea să facă baraje apelor.

Privesc râpa şi gândesc :
- Da curajos mai era micul Gheorghe!
Acum când citesc şi recitesc scrierile lui,

îmi vin înaintea ochilor câteva rânduri care
mă apropie de acele momente :

„Ajuns în răscruce, gândul, mi se opreşte.
Priveşte înainte spre Craiova unde mergeam
la şcoală şi meserie apoi. Se uită-n stânga spre
drumul Omorâcii, drum pe care-l parcurg ade-
seori şi acum. Îşi aruncă o privire spre drumul
către apa Şasei şi merge să-şi clătească barba
şi pletele acolo. Cu coatele rezemate de ba-
lustrada podului Şasei şi cu fălcile proptite-n
palme, gândul meu, priveşte vadul apei, apoi
coboară-n baltă şi pleacă la deal spre casa în
care mai dorm.” (Gândul)

Mai aflu multe despre Şasa, despre poz-
naşul copil, despre grijulia mamă şi oprim, în
sfârşit acasă. Dar nu stăm mult, o privim aşa
pe dinafară, gândesc eu c-o să mi-o arate mai
târziu, şi mă las trasă de mână către poarta
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unei grădini păşind astfel în lumea de poveste
a copilăriei lui Puiu, în „altarul” sufletului său:
„… acest mirific plai mă face iarăşi copil. Câtă
nevoie avem să fim iară copii!”

Da, răspundem toţi, dar tu ne-o dezvălui,
zic eu, cu multă sfinţenie, sensibilitate, și po-
ezie.

Urcăm pieptiş coasta cu ierburi încă verzi,
ajungem la vie şi livada de pruni. Puiu îi nu-
mără grijuliu să vadă câţi au mai rămas. Sunt
prunii plantaţi de mâinile lui şi îmi face o isto-
rioară despre fiecare, de pe unde i-a luat, în ce
condiţii i-a plantat.

Îmi spune că dintre cei peste 100 plantaţi,
s-au prins toţi, din prima. Mă las trasă mai sus
spre fântâna de odinioară. Obosită, mă aşez în
iarba înaltă, îmi spune că se numeşte iarbă
câinească şi că animalele n-o mânâncă. Privesc
în jur stejarii pădurea de nuci, cireşii, gutuii,
prunii şi salcâmii.

Ruginiul în mii de nuanţe al frunzelor fil-
trau blândele raze ale soarelui din ultima săp-
tămână din noiembrie. Puiu aşezat lângă mine
povesteşte. Ochii îi sunt înmuiați de melan-
colie şi visare. Aşa am aflat de lupta lui Ursei
cu câinii ciobanului, cum a pierdut oile şi ca-
prele, şi alte multe păţanii, amintiri pe care ni
le revarsă azi ca nişte preţioase perle din su-
fletul lui în paginile cărţii pe care cu atâta în-
cântare ne-o oferă.
190

Puiu Răducan                            Oameni și viața mea



- Hai să vezi unde era salcâmul aplecat!
O poiană de basm se deschidea privirii

mele. Liane lungi şi grele se scurgeau de sus,
cădeau din copaci. Eram vrăjită de atâta fru-
museţe sălbatică. Mă aşteptam să apară i-
norogii. Cu ochii căutam salcâmul „Era drept
ca lumânarea, numai că era paralel cu pămân-
tul. Nu trebuia să facem cine știe ce efort ca să
urcăm pe... spinarea domniei sale. ”

În lipsa lui ne-am aşezat pe un trunchi
căzut. Puiu îşi depăna amintirile din trepiedul
său de aur, eu ascultam. Răcoarea şi vraja pă-
durii mă făcea să tremur.

-O să venim la primăvară să culegem co-
corăi. Acum hai în dealul viilor să vezi ce fru-
mos este! Acolo pe deal bătea un vânticel
călduţ. De pe acel platou înalt se vedeau în de-
părtare alte sate care erau cocoţate pe culmi.
O vale generoasă se deschidea cât vedeai cu
ochii. Ne-am plimbat îndelung ca să-mi arate
cireşii, perii şi gutuii care vajnici, încă îşi mai
ţineau coroanele spre cer.

-Pe aici găseam cireşe timpurii, le duceam
acasă mamei, când nimeni din sat nu se gân-
dea măcar că s-au copt.

Sus, aici, în Dealul Viilor, pe culme de deal,
Puiu se opreşte într-un loc şi cu gesturi deli-
cate şi ajutătoare îmi spune povestea:

-Eram mărişor. Plecasem de-acasă. Nu
mai ştiu dacă eram la şcoală la Craiova, ori
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ieşisem pe salariu. De când noi, generaţia mea,
am plecat la oraşe, copii nu mai urcau cu ani-
malele aici sus. Se învârteau cu ele pe vale,
prin preajma satului.

Era o perioadă de toamnă târzie, dar fru-
moasă. Venisem pe acasă. Ştiam că pe deal
sunt multe gutui neculese şi am decis să urc
cu un sac să-l aduc acasă plin. Nu mi-am dat
seama că toamna se înserează repede. Am luat
sacul şi am plecat.

Nici nu ajunsesem la Crucea Popii şi era
deja întuneric. Îmi era urât, dar şi ruşine de
părinţi să mă întorc repede acasă şi cu sacul
gol. Am ales varianta să continui prin păduri
şi pe culme până la Viile din Sus, la deal, unde
erau acei gutui pe care-i ştiam şi care făceau
gutuile mari.

Am ajuns în sfârşit. Fructele mari, grele şi
coapte coborau crengile pe pământ. O linişte
de mormânt, numai foşnetul dulce al pădurii
se auzea, dar mai era şi glasul dealului. Sub
asistenţa generoasă a lunii care stropea dealul
cu lumină, culegeam cu grijă gutui.  Le ale-
geam pe cele mai mari şi tot cu mare grijă le
puneam în sac.

În acea linişte putredă, aud un glas de om
(eram la 6-7 km departe de casă), mai degrabă
un tuşit. Era tata. De fapt el a simulat o tuse să
nu mă sperii de acolo de sub gutui unde nu
prea vedeam… ”afară”. Am intrat în vorbă şi
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m-a întrebat de unde ştiu eu acei gutui aşa de
departe de sat. I-am spus că ştiu toţi pomii
fructiferi de pe toate dealurile. Am umplut
sacul şi am plecat spre casă. Urcam o vale
blândă către un mic pisc şi de acolo coborâşul.
La un moment dat, acolo în acel pisc a apărut
o turmă de mistreţi de toate mărimile, în faţă
fiind un mascul uriaş. S-au oprit şi s-au întors
cu faţa spre noi. Ne-am oprit amândoi. Nu am
mai zis nimic. Nu erau pomi ori copaci pe lân-
gă noi decât un nuc destul de firav, care avea
crengile răsfirate cam de la 1,5 m de sol. Tăce-
re… mută şi la noi şi la mistreţi. La un moment
dat s-a auzit o grohăitură puternică şi au ple-
cat toţi în şir indian la ghindă în pădurea din
Sudos. Nici eu nici tata, nu mai aveam ace-
eaşi… vivacitate. Mistreţii puseseră muţenia
pe noi, şi culmea, amândoi ne gândeam în ace-
laşi timp, la acelaşi lucru. Târziu, mult mai
târziu, când trecuserăm de Crucea Popii şi se
vedea satul aprins de luminile din pari şi din
case, tata îmi spune:

- Ce făceai, mă, dacă se repezeau porcii pe
noi?

- Ei! Te luam în spinare şi te urcam în acel
puiete de nuc, iar eu fugeam spre Omorâcea
să mă arunc într-un copac.

- S-o crezi tu! Eu te luam în braţe şi te a-
runcam în nuc şi apoi fugeam eu…!

- Da. Ne luam amândoi în braţe să ne lup-
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tăm şi mistreţii săreau pe noi, am zis şi am în-
ceput să râdem amândoi…”

Eram cu Puiu exact în acel loc unde era cu
tatăl lui, chiar lângă acel nuc, care deşi era mai
bătrân acum, nu era înalt deloc.

Ne-am întors agale, începuse să se lase
frigul, eu ţineam în braţe rămurele de stejar cu
minunate frunze galbene şi dantelate. Puiu îşi
mai dezvăluia amintiri trezite de câte un dru-
meag sau poieniţă.

Aburi de seară se ridicau în vale peste sat.
Câtă frumuseţe! Ce zi minunată!

Astăzi citesc Trepiedul şi amintirea plim-
bării din noiembrie 2011 a reînviat în mintea
mea.

Puiu revărsa în paginile celor trei poeme:
,,Dudul”, ,,Ursei” şi ,,Salcâmul din Sudos” în-
treaga sa dragoste pentru natură, pentru pă-
rinţi, pentru oamenii satului şi animalele ce le
compuneau existenţa.

Amintirile copilăriei se derulează într-un
scris dezinvolt şi captivant, deseori alunecând
în poezie, îmbiindu-te să i te alături în călăto-
ria sa spre rădăcini.

Lena – Cipru, 29 ianuarie 2014
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GUSTUL DULCE AL COPILĂRIEI

Domnul Puiu Răducan este un maestru al
geniilor literare: poezie, impresii de călătorie,
roman, etc., cu o largă sferă de cuprindere, atât
în arealul românesc, dar şi ca manifestare spi-
rituală a fiinţei umane, atingând cu delicateţe
corzile sensibile ale sufletului şi încântând ci-
titorul cu scrierile sale. După un „pelerinaj”
prin poezia clasică, apoi în cea contemporană,
continuă cu reportajele sale turistice, cu im-
presiile de călătorie pe care i le-au lăsat locu-
rile prin care l-au purtat paşii, atât în ţară cât
şi în afara graniţelor.

Cu toate că a colindat meleagurile patriei
în lung şi-n lat, de la munte la mare şi invers,
dar şi ţinuturi din străinătate, nu şi-a uitat glia
strămoşească. Astfel, în „Trepiedul de aur”,
scriitorul Puiu Răducan intenţionează să trea-
că în nemurire locurile natale, plaiurile copi-
lăriei sale, să pecetluiască cu litere de suflet
ţinutul Ţepeştilor în filele eternităţii. Şi în-
tr-adevăr reuşeşte s-o facă într-un stil origi-
nal.

Autorul recunoaşte cu sinceritatea unei
spovedanii în faţa duhovnicului numit „na-
tură” că:

Atât m-au frământat aceste meleaguri na-
tale, atât au investit în ființa mea, încât, iată,
au reușit să țină pe pământ, să-l țină și să-l în-
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trețină pe omul ce sunt.   
Mai departe dânsul se explică cu fermi-

tate:
Sunt produsul lor, al dealurilor copilăriei,

al Văii Șasei și tot ce mai cuprinde satul meu
drag căruia-i închin și-i dedic întreaga-mi e-
xistență.

Așa cum sunt, sunt al lor, ei m-au făcut, lor
le datorez totul și le mulțumesc pentru asta.
Datorită lor am ajuns unde sunt și... sunt foar-
te mulțumit de… lucrarea lor

Şi naratorul chiar rămâne uimit de forţa
arealului în care a copilărit:

Mare răbdare trebuie să fi avut acele pei-
saje unice… cu unul ca mine!

Autorul simte că acele locuri l-au format
şi l-au propulsat să ajungă la ceea ce este cu
adevărat azi!

Ceea ce au făcut aceste peisaje mirifice  cu
mine, din mine, se întrepătrunde cu alte as-
pecte din viața mea, în special cu cele din
copilăria de la Țepești, care, așa cum spuneam
și acestea au contribuit esențial asupra ființei
și existenței mele. Autorul reuseşte, când îşi
deapănă  amintirile, să-şi recapete echilibrul
copilăriei şi este conştient că acel cadru natu-
ral i-a creat premisele şi condiţiile viitoarei e-
xistenţe, i-a dat luciditatea şi tăria în lupta cu
vicisitudinile vieţii, cu surprizele destinului,
dar şi sensibilitatea pe care ţi-o oferă altruist
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mediul rural prin însăşi natura existenţei sale.
…pot să spun și acum că respectul și fru-

musețea locurilor natale m-a făcut să mă sub-
ordonez și lor. Lor să dăruiesc cu toată
dragostea și respectul, realizările mele.

Aducerile aminte îl copleşesc şi se reîn-
toarce în timp şi spaţiu, căzând melancolic în
stări de reverie, cu gândul la anii inocenţi ai
copilăriei. Scriitorul, Puiu Răducan, aduce prin
«Trepiedul de aur» un omagiu locurilor sale
natale ca unui sanctuar  sacru.

Melancolia Țepeștiului natal, cu toate as-
pectele vieții mele de aici, sunt trăiri vii la care
mă închin cu smerenie, teamă și respect.

Mulțumesc lor, plaiurilor copilăriei și
Domnului pentru ceea ce mi-au dat! Autorul
nu-şi începe depănarea amintirilor într-o or-
dine cronologică strictă, ci, prin scurte poves-
tiri punctează esenţa lor. Astfel în «Dudul»
afirmă:

M-am născut cu un dud în curte. Cred că
pe el am deschis eu ochii prima dată, ca şi
când pomul ar fi un frate mai mare sau chiar
un bunic. El este ca un protector neclintit al
gospodăriei părinteşti.

Destul de gros și de bătrân, își întindea
crengile până spre tinda casei. Vara, puteai
prinde cu gura dude negre și dulci, chiar din
tindă, ori de pe scări, fără să-ți folosești mâi-
nile.
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Așa de galant se oferea dudul meu! Era
dezvoltat, parcă, mai mult pe orizontală decât
în sus, spre Domnul. Mângâia ferestrele casei
cu crengile-i răsfirate.

Parcă dorea să spună ceva, dar nu-i înțe-
legeam limbajul, noi nu cunoaștem limbajul
pomilor. Autorul îşi aminteşte de orătăniile
din curte care se urcau în dud şi înnoptau
după un anume ritual numai de ele ştiut, dar
şi de mama sa «o femeie scundă», ca orice fiu
care niciodată nu-şi uită fiinţa care i-a dat
viaţă.

El povesteşte cu acurateţe şi emoţie viaţa
patriarhală care se desfăşoară în jurul-pre-
zenţa acelui dud. Cu durere în suflet, povesti-
torul îşi aminteşte că aşa cum orice început
are inevitabil şi un sfârşit, dudul nu mai este:

Mi-am adunat din crengile de dud euforia
copilăriei, și acum mă gândesc s-o depozitez
secret, la dospit, între coperțile unei cărți.

Și pe dud am să-l răstignesc între paginile
acelei cărți să-mi cânte, să-mi doinească me-
reu copilăria. Urmează naraţiunea „Ursei” în
care autorul îşi aminteşte cu emoţie aventurile
pe care le-a petrecut în anii copilăriei alături
de patrupezii Azor apoi Ursei. Povestirea este
presărată cu numeroase „năzbâtii” pe care le
făcea copilandrul Puiu, încercând să-şi imite
mama, poate, modelul vieţii sale de atunci.

În «Salcâmul aplecat din Sudos» Puiu Ră-
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ducan îşi aduce aminte de păsările care po-
poseau în el şi-l încântau cu trilul lor colorat,
în special cucii şi mierlele, ca într-un adevărat
concert păsăresc.

Pe perioada vacanţei, căci aşa erau copiii
la ţară, pleca cu vitele:

Mersul spre Salcâmul aplecat parcă se
desfășura într-o atmosferă liturgică. Vara, ple-
carea cu oile și cu ce mai aveam se făcea în
revărsatul zorilor, până nu se punea căldura.

Apoi ajungea în Crucea Popii unde:
…se rostogolea peste noi o libertate to-

tală, animalele aveau o liniște și libertate mân-
dră. Parcă toți, și noi și animalele, răsuflam
ușurați când ajungeam la Crucea Popii. De
acolo începea urcușul libertății tuturor. Au-
torul consi-deră că «Dudul», «Ursei» şi »Salcâ-
mul aplecat din Sudos» au constituit, fiecare
în parte, câte «o treime a copilăriei» sau mai
exact câte «un stâlp al copilăriei».

În finalul lucrării sale  «Trepiedul de aur»
autorul se retransformă din prozator în poet
şi ne concluzionează amintirile copilăriei sale
în versuri frumoase, emoţionante, în poemul
intitulat sugestiv «Umbra» în care reia pe rând
tema «Dudul», «Ursei» şi «Salcâmul aplecat
din Sudos»:
...A fost vis alb în casa părintească,
Tot ce în trupu-mi înverzeşte câteodat’,
Casa mea parcă... s-a pierdut în poezie,
Dudul, Ursei, Salcâmul, amintiri deocamdat’.
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Bănuiesc că autorul ar avea multe de po-
vestit despre farmecul copilăriei sale şi îi re-
comand să nu se oprească aici, pentru că
gustul dulce al copilăriei va persista la fiecare
dintre noi până vom pleca pe tărâmul vieţii
eterne…

Domnul Puiu Răducan a rămas o fire sen-
sibilă cu un deosebit spirit de observaţie a tot
ceea ce este frumos atât din punct de vedere
al pitorescului dar şi al nobleţei umane. În tot
ceea ce a aşternut pe hârtie pune dăruire şi
pasiune, o face din adâncul sufletului, sim-
ţindu-şi chemarea şi talentul de scriitor au-
tentic.

Ing. Ion Nălbitoru,
Membru în Liga Scriitorilor Români

10.02.2014 – Zătreni
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Un Trepied de emoţii

O lectură plină de sensibilitate, care te
transpune în copilăria autorului, stârneşte
duioşia, inocenţa uitată, risipită de trecerea în
maturitate, ridică din uitare fiorul propriei
copilării. Am convingerea că fiecare cititor va
călători într-o lume caldă, o lume a jocului, o
lume a învăţării.

Toate comorile satului, întro simfonie a
aducerilor aminte, transpar prin albastrul
nostalgic al privirii autorului. L-am cunoscut
pe Puiu Răducan la cenaclul Gând românesc,

la Alba Iulia, am schimbat câteva cuvinte la
masă, mai mult de complezenţă.

Acasă am răsfoit paginile volumelor de
poezie dăruite de autor, rămânând nu sur-
prinsă ci încântată de muzicalitatea versurilor
de emoţia poemelor, de unicitatea metafo-
relor. La fel ca în poezie, şi în aceste aduceri
aminte textul curge uşor, nimic nu este forţat,
e un râu de armonie care te captează, te im-
plică, te emoţionează.

Sensibilitatea dezvoltată în mirajul copi-
lăriei şi adolescenţei a permis autorului o evo-
care atractivă, reală, compatibilă multor generaţii.

Cele trei repere, dudul, salcâmul, câinele
Ursei, invocă legătura adâncă, senzitivă cu fa-
milia, cu obiceiurile comunităţii din localitatea
Ţepeşti, dar mai ales cu natura, cea care veşnic
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ne susţine în acest parcurs biologic.
Evocarea mamei, a tatălui, a activităţilor

specifice satului, a corecţiilor aplicate mai
mult verbal, subliniază învăţarea, asumarea
tradiţiilor, uneori revolta, toate conlucrând la
formarea omului de azi, inginerul, poetul şi
scriitorul Puiu Răducan.

Dragostea şi nostalgia, chiar tristeţea, ce
reies din povestire, îl îndreptăţesc pe autor
să-şi depună aceste amintiri frumoase, de su-
flet pe un trepied de aur.

Profesor, scriitor, Zamfira Costan
Aiud – 10 febr. 2014
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