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PREFAŢĂ 

 

Domnul Gheorghe Răducan – Ţepeşti este un 
autodidact care, prin tenacitate, a depăşit, se pare, 

morile de vânt şi s-a trezit la pupa unui vas de 

croazieră, a cărui anvergură îl înspăimântă. 
 Ca poet, tremură firav lângă gardul Uniunii 

Scriitorilor, dar ca prozator se încumetă a lua taurul de 

coarne, ori mistreţul de colţii-i albi, şi iată-l privind cu 

îndrăzneală spre Maxim Gorki, cu care seamănă foarte 
mult şi de care este foarte aproape!... 

 Ca şi acesta, scrie despre viaţă, despre 

contorsiuni şi convulsii umane ce tulbură lumea de la 
începuturile ei. 

 “Femeia Diavolului” este o stampă grobiană, 

ciufută şi deocheată foarte, care te pune pe gânduri, 

zicându-ţi: 
  “Dar dacă Răducan are dreptate în ceea ce 

priveşte posesia şi posesiunile pământeşti şi sufleteşti 

ale Diavolului?!” 
 Trebuie să recunosc că doar la Gogol am mai 

întâlnit aşa ceva, chiar dacă stilul celor doi aparţine 

unor lumi diferite! 
Dacă trilogia la care lucrează se va înscrie pe 

aceeaşi curbă ascendentă, cu personaje puternice, 

domul Puiu Răducan va ajunge un foarte bun prozator. 

 Îi doresc mult succes! 
Profesor George Voica 

 

Scriitor, deţinător al mai multor premii literare, 
şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
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Cuvântul autorului 

 

 Iată-te, scumpul meu cititor, în faţa unei alte 
cărţi scrise de mine, a treisprezecea, o carte la fel de 

“ciudată”, cum deseori zic despre…“operele”  mele, 

un adevărat pamflet modern plin de … emancipare. 
 Cu adevărat aşa spun eu prietenilor şi celor 

mulţi: 

  - Am scris şi eu nişte…”ciudăţenii.” 

 Acţiunea acestei cărţi are loc undeva … 
departe, în ţinuturile deşarte ale nisipurilor fierbinţi din 

ţările arabe, ţara beduinilor, dar este posibil, iubite 

cititor, să te regăseşti în nişte pasaje, într-unul din 
cazurile descrise între coperţile “Femeii Diavolului”, 

ca şi autorul cărţii, de altfel. 

 Este, deci o relatare de fapte pământeşti din 
zona ţinuturilor fierbinţi unde expresia : “furtună de 

nisip” sunt la ordinea de zi, “se practică”, o zonă 

fierbinte la propriu şi figurat, o zonă unde peisajul din 

faţa casei se schimbă de la o zi la alta, de la o oră la 
alta, chiar. 

Dar, mai ales, este o zonă fierbinte ca şi 

sufletul personajelor ce le descrie cartea aceasta, 
asemănătoare acestor “furtuni de nisip” . 

 Cu cât găseşti asemănări mai multe, cu atât 

este vai de tine, vai de viaţa ta, iar autorul acestei cărţi 

te compătimeşte sincer.  
 Cine doreşte răul, dragul meu?! 

 Niciun om normal, cu frică de Dumnezeu nu 

doreşte răul nimănui şi nu face rău nimănui. 
 Această carte este plină de mult rău, rău făcut 

de nişte …hai să-i numim ”oameni” fără nici un fel de 



Gheorghe Puiu Răducan 

7 

 

scrupule, adevăraţi homunculuşi hidoşi, creaturi ale 

întunericului, adevăraţi copii ai diavolului.. 
 Vitriolul, veninul de viperă, muşcătura de 

scorpion, atacul hienei flămânde şi-n călduri sunt 

blânde adieri de vânt ale unei veri fierbinţi pe lângă ura 
şi răutatea din mintea,  inima şi sufletul putred al 

acestor personaje diavoleşti. 

Dacă acestor “musafiri” nedoriţi şi nepoftiţi de 
Terra noastră scumpă şi dragă le pui în mână, pentru 

semănat, cele mai rodnice şi fertile seminţe, vor răsării 

pietre colţuroase, ce-ţi vor “roade” rinichii, ficaţii, 

plămânii, inima şi sufletul. 
 Scriitorul acestei cărţi doreşte ca tu, cititorule, 

să fii ferit şi apărat de către Marele şi Bunul nostru 

Dumnezeu, să nu ai parte de nimic din ceea ce ţi se va 
face cunoscut în această carte.  

 Dedic această carte nepoatei mele, Elisa 

Maria, fiului meu, dr. Ionuţ-Daniel şi prietenei sale, 

Lenuţa Vlasin, minunaţilor  mei colegi de serviciu, 
prietenilor adevăraţi, rudelor, dar şi fostei mele soţii, 

Ecaterina Mătăcuţă, sorei mele, Viorica Preda, şi nu în 

ultimul rând, fiicei mele, doctoriţa Alina-Maria, fostă 
Răducan. 

 Autorul cărţii mai men-ţi-o-nea-ză, sub-li-ni-

a-ză şi ac-cen-tu-ea-ză că orice asemănare a acţiunilor 
pamfletiste şi a  personajelor pamfletiene descrise în 

această carte este ab-so-lut   că-u-tat   în-tâm-plă-

toa-re. 

 
Autorul. 
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PROLOG 
 

       Răsfoind  această carte, cititorule iertător şi cu 

frică şi respect faţă de Dumnezeu, eşti tentat să crezi că 
cele ce le vei parcurge sunt exagerări şi că nu este 

posibil să existe aşa ceva pe pământul nostru mare şi 

frumos.  
Află, iubite cititor, că aşa ceva există! Femeia 

Diavolului există, iar cele ce le vei citi, bunul meu 

prieten, sunt doar câteva aspecte, câteva mici 

fragmente, firimituri, din imperiul diavolesc pe care 
ce-i ce vom numi “oameni” îl fac, aici, pe pământ, 

printre noi cei nevinovaţi şi creduli. 

Fii bucuros dacă n-ai avut parte de aşa ceva, că 
te-a protejat Marele şi Bunul nostru Dumnezeu! 

Mulţumeşte-i şi la culcare şi la sculare, dar 

compătimeşte-l şi pe bietul Hiog! (Amin!) 

Acesta, în cele din urmă, s-a lăsat învins de 
ură, venin, blestem, răutate, dorinţă de răzbunare, ba 

chiar răzbunare de-a dreptul.  

Parcă simţul iertării l-a părăsit. Mare parte din 
el, dar nu tot, bunătatea din el s-a ascuns, dar cât de 

curând îşi va reveni, va fi acelaşi om adevărat, bun şi 

săritor cum era înaintea atacului diavolilor apăruţi în 
viaţa lui, cu zâmbete serafice, care i-au sucit minţile şi 

i-au întunecat gândirea. Va fi cu adevărat un om 

fericit.  

Cum să nu fie un om fericit, oameni buni, când 
a scăpat de necazuri, de greutăţi? Când tăria lui 

sufletească a fost mai tare decât lucrarea diavolului 

(diavoliţelor) aşa cum se va vedea în rândurile pe care 
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le vei citi ?! De fapt, acestea l-au părăsit, iar el este 

fericit!  
Marele şi bunul nostru Dumnezeu a avut grijă 

de acest amărât, i-a luat povara din suflet exact când 

aceasta devenise cea mai grea. 
L-a ajutat să scape de necazuri, i-a redat viaţa, 

libertatea, zâmbetul, încrederea în oameni şi puterea de 

a iubi din nou.  
Greutatea, marea greutate, din sufletul ce i se 

înnegrise ca bolta cerului înainte de furtuna 

năpraznică, prevestitoare şi făcătoare de nenorocire 

omenească l-a părăsit. Nenorocirea adevărată ce a stat 
pe capul omului peste treizeci de ani, a fugit din suflet, 

iar acum începe să vadă razele soarelui, de după norii 

de smoală care-l înfăşuraseră.. 
Cu sufletul cicatrizat, cu răni adânci dar  

vindicate, viaţa bietului Hiog, a reuşit să simtă, iar, 

căldura şi lumina soarelui  dumnezeiesc. 

Răul a fugit singur. S-a recunoscut învins. 
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CAPITOLUL I 
“MANIPULAREA” 

 

De la facerea pământului, de la apariţia celei 
mai de seamă fiinţe, omul, au avut loc nenumărate 

nenorociri: păcatul Evei, erele geologice, războaiele 

multe şi grele, cutremurele de pământ, bolile 
neiertătoare şi multe alte rele umane sau dezastre 

naturale.  

Acestea au fost analizate şi para-analizate atât 

de oamenii simpli dar preocupaţi de fenomenele 
respective cât şi de oamenii de ştiinţă. 

 S-au făcut chiar ierarhii ale acestor mari 

nenorociri suportate de Terra noastră şi de oamenii săi. 
Bineînţeles că au existat păreri pro şi contra 

despre dezastrele  pământului, ce au implicat  

omenirea.   

Multora li se dau explicaţii ştiinţifice şi 
firescul lor; în alte situaţii, vina aparţine… omului. 

Totuşi, scumpă şi iubită omenire, neagră, albă, 

galbenă, şi dragi înaintaşi, strămoşi ai noştri, cel mai 
mare dezastru ce l-a suportat şi suferit omenirea în 

întreaga ei existenţă nu a fost păcatul Evei, nici 

potopul lui Noe, nici marile războaie, nici cutremurele 
de pământ.  

Cea mai mare nenorocire, calamitate, dezastru 

a fost apariţia… Femeii Diavolului pe pâmântul 

nostru drag şi nevinovat. Din păcate contemporană cu 
toate etapele dezvoltării umane există şi azi printre noi,  

bezna neagră, femeia iadului, femeia întunericului, 

femeia fără suflet. 
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A lucrat la facerea ei diavolul cel mare, 

tartorele, tatăl dracilor, Scaraoschi, sute şi milioane de 
ani, dar tot n-a putut, să-i dea cu adevărat formă 

perfectă de om ci doar esenţa răului într-un înveliş ce 

seamănă a om, oricât s-a străduit să-l egaleze pe 
Dumnezeu.  

Dacă nici el nu ar fi reuşit să facă răul perfect, 

nu mai avea cine să-l facă.  
Totuşi o asemănare cât de cât cu cea mai dragă 

fiinţă a Domnului nostru, omul, i-a dat, aşa ne poate 

păcăli, pe noi cei buni şi creduli.  

Problema cea mai mare, cea mai grea a 
negrului diavol a fost aducerea din fundul iadului, din 

carapacea cazanului cu smoală, pe pământ, a acestei 

hidoase femei, fiica diavolului, la început, apoi femeia 
în toată deplinătatea ei, dar Femeia Diavolului. 

Într-o perioadă de binemeritată odihnă a 

Bunului şi Marelui nostru Dumnezeu, ca urmare a 

marilor binefaceri aduse pământului şi nouă, 
Scaraoschi reuşeşte să implementeze în pântecele unei 

sărmane şi nevinovate femei pe nume Teva, un   

monstru diavolesc cu formă de fetus .  
Atât de bine “s-a lipit” această 

“implementare”, încât aceast “fetus” s-a prins mai rău 

ca piru-n pământul roditor sau chiar şi cel neroditor. 
Rău este că această apariţie grotescă, 

acceptabilă ca om prin chip şi fel , mai ales, este 

contemporană cu noi şi nu o poveste antică de groază..     

- Te poţi supăra pe Dumnezeu, omule?! NU !  
Se odihnea şi el când Scaraosţchi îşi făcea de 

cap. 
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Şi mai rău este faptul că sunt multe asemena 

apariţii, iar eu am avut “norocul prostului” să-mi 
invadeze viaţa trei asemenea specimene. 

  În loc ca între aceste trei nedorite “iviri” 

pământene să fi fost intervale de timp de cel puţin zece 
milioane de ani una de cealaltă, Marele Diavol – care 

are ce are cu mine a reuşit  să  producă ”fenomenul”  la 

perioade mici, la nouă ani, faţă de prima diavoliţă, şi la 
douăzeci şi opt, a treia şi numai toate în viaţa mea, în 

mod special , dar nu am fost singurul “norocos”. Toţi 

din jurul meu şi al lor care greşeau şi le arătau dragoste 

şi apreciere erau luaţi în vizor şi până nu-i distrugeau, 
nu aveau linişte. 

Iată, lume bună, că cel mai mare dezastru 

terestru al omenirii - adică lumea mea - s-a produs la 
circa douăzeci şi nouă de ani distanţă primul de ultimul 

în zilele noastre. 

  Ştim cu toţii că o nenorocire nu vine niciodată 

singură, la fel s-a întâmplat şi acum: nu a venit una, ci 
trei, trei femei ale diavolului, trei mari apariţii ale 

iadului întretăindu-şi drumurile pe scumpul nostru 

pământ, împletindu-şi destinul cu al meu. 
Se spune că diavolul nu face minuni, dar face 

semne, semne cu urme grave, mai ales în suflet de om, 

cu răni otrăvite care se vindecă greu, dar semnele 
rămân ca să nu le uiţi niciodată.  

Seamănă ură, multă ură, suferinţă şi durere! 

Ce s-a întâmplat şi cum a apărut diavolul pe 

pământ, cum s-a perpetuat şi ce rău face este 
incredibil, dar palpabil; o simt mulţi, aşa cum am 

simţit şi eu, din păcate. 

Aşadar, pe la începutul anului 1957, la 
începutul lunii martie, cum spuneam, în timpul unei 
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perioade de odihnă dumnezeiască, iese din Teva, în 

lumina binecuvântată a soarelui şi se instalează pe 
pământ, un mic drăcuşor, ciudat şi schimonosit, cu 

chip de om, semăna leit  a om. 

Biata femeie, mama fizică a fetiţei, Teva, 
căsătorită cu Haru, mai dăduse naştere la nouă copii.  

Micuţul împieliţat este trimisul dracului cel 

mare, să pară om, dar să facă numai lucruri drăceşti. 
  Nedorit de nimeni, nici de mamă, nici de tată, 

nici de fraţi, nici de lume, drăcuşorul a intrat pe sub 

pielea lor şi foarte repede li s-a urcat în cap, s-a 

culcuşit în suflet, asemănătoare unui odor de copil, dar 
mai rea decât  cancerul şi sida la un loc.  

De, drac de drac nu alta! 

La început Haru şi Teva, conform tradiţiei 
strămoşeşti, a locului, au avut grijă, săracii, să facă 

demersuri ca ultimul lor copil (aşa credeau că este 

copilul lor)  să poarte un nume, ca să poată fi şi el  

strigat sau să răspundă la un oarecare  nume când este 
apelat.  

I-au zis Kktrin. 

De când le-a intrat dracul Kktrin în casă, 
numai nenorociri s-au abătut asupra lor.  

După ceva timp de la apariţia “drăgălaşei”, în 

care s-a acomodat cu viaţa printre oameni, în urma 
unui accident stupid, moare Haru.  

Rămân nouă copii nenorociţi, adică opt plus 

dracul, care-şi continuă treaba pe pământ. 

Toţi fraţii, micuţei,  fără corniţe s-au 
îmbolnăvit de câte-o boală, cel mare decedând înaintea 

mamei sale.  

Ce durere pe Teva să-şi înmormânteze soţul şi 
primul copil!  
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Kktrin, de la naştere, în mod discret şi fără a 

da de bănuit a creat  probleme tuturor  celor  din jur.   
Ştia să aducă pe toată lumea  la picioarele ei.  

Trebuia mereu să i se facă toate voile, toate 

poftele, altfel plângea până când lucrurile mergeau 
cum dorea ea.  

Din scutece a reuşit mica “prinţesă”, fetiţa 

întunericului, să-i facă pe toţi din apropiere  să stea 
…”drepţi” şi “să-i întoarcă”  aşa cum vrea dumneaei. 

Toţi făceau ca ea pentru  că altfel se supăra şi 

plângea, plângea aşa de rău, …, plângea de făcea 

spume, clăbuci verzui-albastrui la gura-i pocită, de 
chiar ziceai că este bolnavă.  

Cine vrea să se pună rău cu dracu, omule?!  

Oricui îi place liniştea. Aşa că, faci ca dracu, 
să ai linişte (din păcate, de prea multe ori, până devine 

obişnuinţă).  

Neputând-o contrazice  nimeni (am spus mai 

înainte că se supăra, plângea şi … “era bolnavă”), 
Kktrin s-a format în aşa fel, că avea dreptate oricum, în 

orice privinţă, tot timpul. 

Creşte mărişoară, dar cu aceleaşi năravuri sus 
amintite, cu care s-a impus tuturor, merge la şcoală în 

satul natal, alături de copiii adevăraţi.  

Metehnele modei o cuprind de mică şi tot de 
mică intră în călduri.  

Îi plăcea să se “boiască”, să se “pocească”, să 

ia cu adevărat formă de drăcuşor provocator la....rele .  

Nimeni nu-i putea zice nimic, căci… se 
supăra, plângea şi… “era bolnavă”. 

Nu era timidă deloc; chiar avea mult tupeu, 

peste orice fel de limită, iar după comportament, se 
pare că nu avea creierul programat pentru un 
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comportament uman normal, doar era un drac-om 

programat să manipuleze, să folosească, să provoace 
durere. 

Era singura arătare de pe pământul unde se 

născuse, ce arăta a om, dar nu avea scrupule, nu avea 
multe lucruri bune, dar avea, în schimb,  multe rele-n 

cap şi-n suflet.  

Lipsa creierului era compensată prin execuţiile 
ca la comandă ale “sarcinilor” lui Scaraoschi.  

Răul îl făcea pe loc parcă era teleghidată de 

şeful iadului, tatăl sufletului ei.. 

Spuneam că a intrat de timpuriu în călduri, a… 
”spurcat” nişte copii pe la ţară,  căci era foarte 

curioasă.  

Dacă situaţia o impunea să doarmă în cameră 
cu vreo familie, fie chiar familia sorei-sale, nu dormea 

toată noaptea până nu vedea ce fac… familiştii. 

  Ziua trebuia pus în practică ce vedea noaptea, 

căci, de! … nu era suficient să vezi ce fac alţii, ci 
trebuia să facă ea şi ca orice fiică a lui Scaraoski, a 

început să-şi exerseze  talentele feminine, pentru o 

stăpânire deplină a lor, ca să le poată aplica cu succes 
mai târziu în viaţă. 

Sătulă de mediul sătesc, dă fuga, “sare” să-şi 

“ajute” fratele şi familia lui de la oraş; chipurile, că-i 
creşte copiii, ei având serviciu, fiind foarte ocupaţi cu 

acesta şi cu cariera. 

Continuă aici şcoala, dar şi maturizarea spre 

titlul, nobilul titlu de… femeie cu pofte multe şi 
iniţiative.  

Cât despre grija faţă de copiii fratelui şi a casei 

acestui... nici vorbă,  oamenii au răsuflat uşuraţi când 
sora şi cumnata a plecat, bineînţeles foarte supărată, 
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bârfindu-i întregii  lumi, jignindu-i peste tot, tuturor, 

spunând despre ei tot ce era ea în stare să facă.  
Credeau, săracii oameni, că a venit peste ei cea 

mai mare bucurie, dumnezeiască chiar, odată cu 

plecarea lui Kktrin.  
Se simţeau bieţii acum ca la nuntă. Avuseseră 

destul de multă… “mormântare”. 

Oameni serioşi, muncitori  şi cu… “scaun la 
cap”, familia fratelui împieliţatei putea să se destrame, 

să se aleagă praful de casa lor, de viaţa lor dacă mai 

şedea la ei să-i “ajute”, tânăra domniţă cu chip de om 

şi suflet searbăd. Începuseră deja ceva... “scenarii” 
diavoleşti. 

Ştiţi cum este când îşi bagă dracul coada şi aici 

îşi băgase destul.  
În această situaţie, în casa oamenilor serioşi,  

muncitori, nevinovaţi, dracul intrase cu totul!  

Dumnezeu, Marele şi Bunul nostru, cu Mare 

Mila Sa, a făcut ca această familie  să scape de duhul 
rău, de sora-cumnata  Kktrin. 

Diavolul lasă totuşi urme pe unde trece!  

Deşi  gospodăria fratelui ei, oameni serioşi de-
a binelea, a avut multe realizări frumoase de pe urma 

muncii lor cinstite, atinşi de diavol, asupra lor s-au 

abătut unele necazuri, chiar sufleteşti, ce le-au sădit 
suferinţă-n suflet, durere ce nu mai avea leac. 

Se ştie că, ce atinge dracul, se usucă; lasă urme 

negre, adânci, răni şi cicatrice.  

La fel şi în cazul acestei familii cu Kktrin. 
Supărată şi supărăcioasă de fel, îşi făcuse cât 

de cât treaba, fata îşi strânse bagajele şi se mută la sora 

sa, în alt oraş, tot sub pretextul că-i ajută familia şi le 
creşte copiii. 
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Aici însă preocupările mândrei erau altele, se 

mai mărise “domnişoara”.  
Trebuia să meargă la studii, să facă şi ea liceul, 

să aibă şi ea serviciu, să-şi facă o familie chiar să… 

găsească un prost, de fapt. 
Cu diplomă de… maturitate feminină în fizic, 

cu asemănarea ce-o avea a om, putea să facă ce 

pofteşte.  
Ce nu reuşeşte dracul când îşi pune mintea, 

mai ales că el, are talent în a se deghiza?! 

  Se spune că era ca un om. Da, semăna a om-

femeie, tocmai potrivită planurilor lui Scaraoschi! 
Puteai chiar să juri că este om… dar 

TARTORUL  Scaraoschi, în dorinţa sa cea mare, de a 

o scoate  pe pământ mai repede, n-a terminat-o 
complet, nu a fost atent la detalii.   

N-a putut asta şi din cauza “materialului” 

putred, prost şi nenorocit, chipul căpătase trăsăturile 

caracterului.  
  Astfel, nasul i-a rămas lung şi strâmb, coroiat, 

ca al unui vultur pleşuv, obrajii ascuţiţi, traşi (supţi), de 

zici că veşnic suge dintr-o ţigară, sau ca un mic tubuleţ 
de tablă, înfundat, buzele subţiri (lamă-n dungă), gura 

ţuguiată, adusă spre rotund, capul turtit, de parcă aerul 

presează să astupe golul dinlăuntru.  
Părul aspru, ca al porcului mistreţ, ca o perie 

de sârmă, mereu pus pe bigudiuri, în culoare castaniu 

şi cu chică măturoi. 

 Avea ochii aprinşi, de culoarea verde a otrăvii 
şi roşii injectaţi dând o privire de taur furios.  

Când se uita la tine, ziceai că-şi ia o piatră să-ţi 

dea-n cap, iar când râdea, aveai impresia că se repede 
la tine o fiară, să te muşte, să te devoreze... 
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Dacă totuşi se simte “deranjată”, de la ironie 

trece pe loc la satiră, apoi la batjocură. Vocabularu-i 
devine încărcat cu expresii pornografice, ca al unui 

birjar beat, depăşind orice simţ al pudorii. 

Picioarele i-au rămas, de asemenea, 
neterminate, căci i-au rămas scurte şi crăcănate, un 

picior mai mare ca celălalt, fundul lăsat prea jos şi cu 

un pic de cocoaşă în spinare, destul de vizibilă însă.  
Probabil aici, în această cocoaşă, îşi ţinea 

“diva” esenţa de venin. 

Cum spuneam, deşi a lucrat la ea special, 

diavolul cel mare alături de toţi dracii iadului  şi nu 
puţin, ci milioane de ani, să-i dea formă perfectă de 

om,  tot nu au reuşit în totalitate. 

Neterminată fizic, cu capul gol, cu minte 
puţină, dar diavolească, fără omenie, fetiţa 

întunericului se descurcă de minune, ca un om, dar ca 

unul rău! 

În situaţia aceasta, cu aspectul umanoid, 
Kktrin dirijată şi îndrumată de tatăl ei, starostele 

Scaraoschi, se comporta, ca o femeie cu experienţă de 

“viaţă”, acumulată într-un timp scurt făcând parte din 
categoria femeilor… versate. 

Crescută, dezvoltată, şi ea trebuia să facă ce 

face o femeie nemăritată: adică, să se “gătească”, să-şi 
găsească un om,  un prost, cu suflet bun  de fapt, care 

s-o facă doamnă; să-i zică şi ei lumea “doamna X”; 

deci, să se mărite cu orice preţ. 

Caută Kktrin în disperare după pămpălăul care 
s-o înţeleagă, să-i accepte şi să-i tolereze atitudinea 

rea, diavolească, prefăcându-se cu dibăcie că este o 

sfântă. 
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“Pretenţioasă” din fire, acesta trebuia, în ochii 

lumii, să pară cu adevărat o “doamnă” de aceea caută 
un Don Juan arătos, să aibă casă, maşină, serviciu bun, 

cu de toate, dar… să fie şi  uşor de “dus” prin buna lui 

credinţă în oameni, prin buna creştere, prin curăţenia 
sufletească…  

Prost rău de tot!...Făcut grămadă, ce mai ! 

Prost de bun , dar cu minte, pe care o va folosi într-un 
târziu, cam târziu, dar mai bine mai târziu decât 

niciodată, nu oameni buni?  

Era destul de greu de găsit, chiar şi pentru fiica 

diavolului, dar fata iadului insista, căuta , nu vroia să 
renunţe, trebuia să-şi ducă menirea până la capăt… 

avea de îndeplinit o îndatorire pe acest pământ doar de 

asta a fost adusă de dracu... trebuia desăvârşit răul ... 
insinuant şi subtil, mai trebuia să-ţi perpetueze “specia 

feminină” dar mai ales să distrugă un suflet sensibil. 

Mulţi băieţi şi bărbaţi a testat, dar fie că nu 

corespundeau pretenţiilor ei, fie că o luau sărmanii la 
fugă, nereuşind “domnişoara” să se căpătuiască până 

acum, când, o cuprinsese îngrijorarea şi deja trecuse de 

35 de ani de când dracul cel mare a adus-o pe pământ.  
         Frământările organismului, iuţeala sângelui o 

făceau s-o ia razna, făcând-o să insiste în găsirea 

omului… prost… de bun pentru dumneaei. 
 Madam, adică , pardon, domişoara dorea om  

cu diplomă, chiar universitară, deşi sărmana nu 

strânsese până atunci decât 10 clase, făcute cu… mare 

greutate.  
A început să se zbată, să facă spume la gură 

către fraţii ei, către Teva-mama s-o ajute, că… nu are 

liceul.  
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 Pe cine putea ea chinui? Pe cine teroriza cu 

multă îndemânare? Unde avea interese? La cei pe care 
îi cunoştea,  pe-ai ei, dar şi pe acei care aveau de-a face 

cu ea, în felul ei îi cultiva.  

De te atingeai de ea, al... dracului erai!... 
Ca om normal începeai să te întrebi în astfel de 

situaţii: 

- De ce răul învinge mereu, şi până când?  
De ce fratele-şi ucide fratele?   

De ce tatăl  îşi ucide fiul??? 

Repede, însă puteai şi să-ţi răspunzi: 

- Pentru că există diavolul! 
 Problema era pe acele vremuri că, dacă doreai 

să faci liceul la seral, trebuia să şi munceşti, să ai 

adeverinţă  din care să rezulte că  lucrezi, ca să poţi 
continua studiile. 

  Asta era situaţia în învăţământul seral; la zi, nu 

putea fi vorba de Kktrina.  

Auzi, să muncească ea! Ai văzut, omenire, 
drac muncind, drac muncind cinstit?! Nu. N-ai văzut şi 

n-o să vezi. 

Nicăieri “dracu” nu munceşte, dar ea… dorea 
“să facă” liceul.  

Era “avidă” de muncă. Avidă, nu gravidă, 

“avidă” rău de tot!... 
Se zbat rudele, ca întotdeauna când era vorba 

de Kktrin, şi-i găsesc acesteia serviciu undeva la o 

secţie, unde... călca chiloţi.  

Nu tanga, cei de-acum, ci şorturi de sport. 
Muncea Kktrin, dar lua şi acasă să-i mai… 

întindă şi soră-sa la care stătea, căci ei îi era greu.  

Îi era greu pentru că nu mai putea hoinări 
zilele şi nopţile, cum şi-ar fi dorit şi cum era obişnuită. 
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Având meserie de-acum, (deh, meseria este 

brăţară de aur!), Kktrin  se înscrie la liceul seral, că 
doar, doar,  i-o ieşi în cale bărbatul dorit, având de 

toate, dar, cum ziceam, să fie şi prostuţ, credul, uşor de 

fraierit mai ales la şcoala vieţii unde domniţa era 
expertă. 

Nu-şi mai încăpea în pene “mândra”, era în al 

nouălea Cer acum cu şcoala şi serviciul!  
Ce ciudăţenie, oameni drepţi !!!! Era în Cer, 

chiar în al nouălea şi provenea din iad. 

Ce mai ciudăţenie!!!!! 

Aşa se spune, oameni buni, ştiţi bine, despre 
cineva când este bucuros; când îi “iese” ceva, că este 

în al nouălea Cer.  

Această fiică de diavol nu are cum să se 
apropie de Cer, din moment ce aparţine “fundului” de 

iad.  

Era la liceu, avea meserie, spunea bărbaţilor 

denumirea instituţiei la care lucra, dar nu spunea ce 
lucra.  

Lucra; de fapt, călca chiloţi sub tutela unei 

rude ce-i era şefă. 
Ştia că este ocrotită şi, deci, îşi putea permite 

să se poarte cu “coarne”. 

Aici, diavoliţa şi-a făcut de cap, avea “pile”!  
S-a bătut cu nişte colege; pe una a ars-o cu 

fierul de călcat, pe alta a vrut s-o arunce peste geam de 

la etajul al optulea când aceasta l-a deschis pentru 

aerisire şi să-şi ia din plasa cu mâncare pastilele. 
A ars-o cu ţigara direct pe obraz pe o colegă 

pentru simplul motiv că n-a auzit când a strigat-o 

“piloasa”  şefei de secţie. 
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Îi călca pe toţi pe nervi, dar se gândea că ea 

este defavorizată şi  că din cauza lor nu are noroc la 
bărbaţi.  

Pe femeile frumoase le-ar fi omorât dacă nu se 

temea că se află. 
Problema ei arzătoare şi care o…”mânca” rău 

de tot era că nu-şi găseşte partener pentru  multiplele ei 

dorinţe; că nu are şi ea bărbat.  
 A găsit dânsa destui, dar nu întruneau 

pretenţiile şi cerinţele ei, cea de bază:  să fie prostuţ, 

prezentabil, încrezător  şi cu bani mulţi. 

Totuşi căutările satanice, disperate, încep să 
dea roade, să nu rămână fată bătrână, adică drăcoaică  

bătrână pe pământul nostru. 

Fiind la şcoală, la liceul seral, Kktrin, mergea 
la o fostă colegă din clasele elementare.  

Cobora scările etajului al VIII-lea,  la care 

învăţa, pentu a merge la fosta colegă, Marioty, ce era 

cu o clasă mai mică şi cu şase nivele mai jos. 
Căutările diavoleşti, Kktrineşti, par să se 

apropie de sfârşit, căci Marioty avea un coleg,  Hiog, 

care, în mare parte, corespundea pretenţiilor ei 
scaraoschiene.   

Pune bestia neagră ochii pe bietul băiat, 

precum vipera pe broască, precum uliul pe porumbelul 
fără şansă, ca hiena-n călduri şi nemâncată, pe pradă. 

Îşi ascute ochii, gura, sprâncenele, sufletu-i 

negru, toate instrumentele iadului şi-l înfăşoară pe 

bietul băiat în minciuni, ca plasa păianjenului pe 
muscă.  

Mai scapă, Hiog,  dacă poţi! 
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Ajutată de diavolul cel mare din suflet, 

“domnişoara” face paşi mari spre inima cavalerului 
pămpălău.  

Iese cu el pe stradă, la cinema, îl invită la casa  

surorii sale, se autoinvită la el acasă. 
Când te uitai la ei pe stradă, păreau doi tineri 

normali, doi oameni; nu ziceai că unul este prostuţ, 

bleg şi celălalt drac împeliţat. 
Tot autoinvitându-se la Hiog acasă, de cele 

mai multe ori se trezea băiatul cu “beleaua” la uşă, pe 

neanunţate.  

Fata venea, de fapt, la prada ei, unde începe 
deja să-i vorbească acestuia, din experienţă, despre 

viaţa de familie, despre casă, despre... ”necesităţi”, 

despre copii etc.  
Deeeeee, versată “domnişorica”, ştia bine ce 

doreşte şi că a găsit terenul propice, mai ales bunătatea 

şi multă naivitate din lipsa de experienţă a lui Hiog. 

Nu se ştie de ce, acest băiat, preocupat numai 
de muncă şi şcoală, trecut de 30 de ani, nu-şi găsise 

perechea până atunci. Probabil avusese grijă 

Scaraoschi să nu se lipească de nimeni ca să ajungă în 
ghearele progeniturii lui. După aluziile, învăluirile în 

plasa fină a păianjenului Kktrin- Femeia Diavol, 

începuse să-l obsedeze viaţa de familie, gândul că nu 
este încă însurat, că i-a venit vremea, ba că i-a cam 

trecut, dar cel mai mult se gândea la faptul că putea să 

aibă copii, dorea foarte mult să aibă copii.  

Se gândea deci să nu rămână holtei bătrân. 
Judecata lui era simplă: se va însura, va avea 

casa lui, copiii lui, femeia lui.  

          Îşi dorea enorm de mult acest lucru. În special 
copiii şi-i dorea cel mai mult, încât cu vremea,  când 
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vor fi mari, să nu fie el prea bătrân şi să le pară rău de 

acest lucru. 
Aceasta începuse să devină problemă serioasă, 

de analizat pentru el, dar şi insistenţele şi 

comportamentul lui Kktrin au făcut ca relaţia să se 
consolideze, să se îndrepte către viaţa de familie. 

Ca orice “om”, care avea toate viciile, lui 

Kktrin îi plăcea să bea, cel mai mult tărie.  
Golea trei… “duble la cub” imediat şi jurai că 

n-a gustat nimic. Avea exerciţiu. 

Cum băutura este soră geamănă cu tutunul, 

ambele în cantităţi mari, tot de la diavolul vin. 
Aşa că, domnişoarei nu-i putea lipsi şi viciul  

fumatului.  

Bea şi fuma enorm. Era în stare să bea şi să 
fumeze şi pe stradă. Nu era nici o problemă să plece cu 

sticla în mână chiar, nu numai în gentuţă, în poşetuţă.  

Se ascuţea pe ţigară, de ziceai c-o înghite cu 

totul; că este prea mică, prea firavă ţigara. 
Kktrin mereu avea impresia, ba chiar era 

obsedată de ideea că lumea nu crede că ea fumează şi, 

deci, nu are gesturi de mare doamnă, de doamnă super 
emanci-pată.  

Dacă mergea la cineva în casă, primul lucru pe 

care-l făcea, scotea imediat, foarte repede,  pachetul de 
ţigări şi-l punea pe masă, cu gesturi de... rafinamenţă.  

Exista  “pericolul” ca gazda să creadă că ea nu 

fumează. 

Dacă pe stradă se întâlnea cu cineva şi acela 
nu ştia că ea fumează, făcea pe dracu-n patru, să caute 

ceva în geantă, unde dădea… “instantaneu”, de 

pachetul de ţigări, ca cel întâlnit să fie convins că 
domniţa fumează. 
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Spuneam că se ducea foarte des la Hiog acasă.  

Vrând,- nevrând (căci, de!… dacă stai cu 
dracul, faci ca el), a început şi băiatul să fumeze, l-a 

“convertit” la fumat, deşi toată viaţa, fugise de viciul 

acesta. 
Până la urmă, l-a învăţat pe bietul om să şi bea.  

Trebuia să-l facă şi pe el… “bărbat adevărat”.  

Ce bărbat eşti, dacă nu bei şi nu fumezi? Este 
la mintea drăcoaicei, nu? 

Nu trece prea mult timp şi Kktrin dă lovitura 

finală pentru ea şi fatală pentru Hiog! 

Gândurile lui, că i-a cam trecut vremea, ale ei, 
că trebuia ca lumea să-i zică “Doamnă”, au făcut să se 

stabilească cununia civilă. 

 Au venit rude, prieteni.  
Fraţii şi rudele ei o considerau “rudă bună” şi 

pe undeva se bucurau, chiar mult de tot, că se 

căpătuieşte şi ea, că altfel nu-i va face de râs, cum 

mulţi dintre ei, bănuiau.  
Ştiau ei ce ştiau… 

Cel mai mult s-a bucurat sora-sa că scapă de 

ea şi nu-şi face familia de râs datorită apucăturilor  
Kktrineşti  pe care toţi le ştiau şi nu aveau ce-i face; ba 

se gândeau că vine cumva acasă la ei cu burta la gură, 

în urma plecărilor nocturne sau a lipsei de acasă de 
lungă durată. 

 După cununia civilă şi cheful de rigoare, 

marea doamnă nu a vrut să se ducă  în prima noapte 

acasă la băiat; a vrut să meargă la hotel. 
Acolo se credea, (credeau unele rude ale lui şi 

chiar pămpălăul de Hiog) că-şi va rupe fata… 

“floarea”; că va avea loc… “deflorarea”… 
domnişoarei. 
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Numai ea ştia, de fapt, cât de departe în urmă 

avusese loc acest măreţ eveniment din viaţa abilei 
“domnişoare”. 

Totuşi, după prima noapte, Hiog o întreabă 

aşa….  
-Dragă … dar… îîî… tuuu… îîîî… 

aşaaaa…???? 

-Ce eeeee?????  Îi răspunde Kktrin cu spume 
otrăvitoare la gură. 

- Păi, ce nu ştii… atunci … acasă la 

tine!!!!!!!!! 

- Păi, ştiu dragăăăă…zice … sărmanul Hiog, 
dar atunci eram amândoi îmbrăcaţi…. aşa…îîîîî….  

Ne-am prostit, ne-am tăvălit aşa… îîîîî... unul 

pe lângă altul… îîîî...  
          Nu… avea… cum!!!!!! îîîî... să se întâmple 

ceva… îîîî…- zice bietul Hiog cu vocea stinsă, eram 

amândoi îmbrăcaţi în pantaloni. 

- Ba da! geme dulcea  domniţă cu spume negre 
de-acum  la colţurile gurii. Atunci s-a întâmplat!!  

Tu nu ştii ce e aia, habar nu ai, horcăne diva 

umplându-l pe bietul om şi de scuipat, asta pentru că 
madam când vorbea, scuipa.  

Dacă aveai ghinionul să fie nervoasă când 

vorbea cu tine, te albea de-a binelea. 
-Taci dracu din gură! ţipă doamna furioasă, dar 

încă stăpânindu-se. Nu mă supăra chiar din prima zi!... 

Tace bietul Hiog, înghite amar în sec şi-şi 

zice-n barbă: 
 - “Doamne!, măcar “ăia” să nu fie prin 

preajma mea, să nu râdă de mine…”, să m-arate cu 

degetul.   
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Dar… numai dracu ştie cine sunt “ăia”. Cine 

altcineva să ştie?! 
Ce să facă bietul Hiog?  Numele i-l dăduse  la 

“prea cinstita doamnă”, rudele “părţilor” ştiau, 

prietenii ştiau, colegii ştiau… Toţi ştiau că pămpălăul 
se însurase. 

Ceva timp, totuşi destul de mult, pe Hiog îl 

rodea acest lucru. Când? Cum? Unde?... Fără să ştiu ?! 
Explicaţiile femeii diavolului  erau seci, reci, 

dure, cu mare tentă de ceartă, căci “doamna” de acum, 

provoca ceartă din orice. Îi sărea muştarul din orice. 

Avea un chef permanent de arţag, n-aveai nici 
o şansă să îndrepţi lucrurile, să le calmezi. 

Au făcut prăpădiţii şi nuntă. Nuntă cu lăutari şi 

dar în miez de februarie.  
Cu cât se apropia data nunţii, pe nemernică o 

frământa ceva. Ceva ce nu-i dădea pace. 

Pe deoparte era faptul că intra în biserică şi 

drac în biserică nu s-a prea văzut, pe de altă parte era 
tradiţia “calcatului pe picior”. 

Dorea ea împieliţata ca în biserică, locul unde 

le cânta popa la cap să-l calce pe Hiog, ginerică pe 
picior.  

Asta credea nemernica neagră a iadului că 

dacă face acest lucru în văzul oamenilor, ea, 
balauroaica, îl va avea pe pămpălău sub picior toată 

viaţa. 

În cele din urmă îi spune: 

- Auzi, mă! Eu am să te calc pe pantofi în 
biserică pentru că aşa este normal şi modern, aşa 

trebuie să facă o femeie elevată, emancipată, o 

adevărată doamnă cum sunt eu. 
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- Fă! Dacă tu faci lucrul ăsta şi mă calci pe 

picioare, eu am să te calc în picioare în văzul lumii.  
(De! Îi era frică bietului om să nu râdă lumea de el că 

este sub “papuc”.) 

-Am să te bat acolo de-o să sară fulgii din tine 
şi din rochia ta ca penele de pe gâsca opărită. A 

răbufnit el, mirat singur de curajul avut. 

A cam făcut viitoarea mireasă, Kktrin 
…“mutre”, dar a stat în banca ei. A fost liniştită.  

Se pare că-i era totuşi frică de bătaie şi nu se 

făcea “s-o încaseze” tocmai în biserică, de faţă cu 

nuntaşii. 
Aşa cum spuneam si ştii bine, blândă omenire, 

locul dracilor nu este în biserică, nici ea nu prea a avut 

stare  acolo, n-a avut linişte şi dorea ca popa s-o mai 
scurteze cu… Doamne Miluieşte… 

Interesant mai este faptul că mirii (dracul şi 

prostul) când erau în biserică cu “fieroteniile” pe cap şi 

popa le zicea: 
- Se cunună robul lui Dumnezeu Hiog cu roaba 

(…) Kktrin…, mirelui i se părea că popa zice: 

-  Se cunună boul lui Dumnezeu (….) nu robul 
(…) Avea el ginerică o presimţire, o premoniţie… 

Dacă nici în biserică el nu simţea acest lucru, 

nu mai avea unde. 
Acolo îl copleşeau nişte sumbre presimţiri care 

s-au adeverit cu vârf şi indesat mai târziu. 

Ca totul să pună capac, îl anunţă după vreo 

două luni, chiar până-n nunta sus pomenită că este 
borţoasă şi că Hiog va fi şi tată. 

Asta dorea tolomacul, asta primeşte.  

Mai zi, Hiog, ceva! 
Ce să mai zică omul?! 
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Era chiar bucuros, că mereu îşi dories să fie 

tată. 
După ce trecu ceva timp de la nuntă, parcă a 

început şi el să mai deschidă ochii, să mai stea să mai 

analizeze ce a fost şi ce este. Nu se prea bucura de ceea 
ce constata. 

Hiog, sărmanul fost ginerică, îşi vedea casa 

precum o căruţă cu covergă de piele, trasă de doi cai, 
cam “subnutriţi”, care însă, nu trăgeau în aceeaşi 

direcţie “diligenţa”, ci pe drumuri lungi, prăpăstioase, 

departe de mijlocul unei… câmpii roditoare. 

Unul dintre cai trăgea într-o parte de căruţă, 
celălalt taman în partea opusă. 

Cam asta era casa băiatului. 

Lucrurile evoluau destul de rapid; se 
precipitau. Ea le încâlcea; el nu se putea dezmetici.  

Stilata doamnă se urcase deja în capul lui, în 

sufletul lui, îl copleşise, îl domina, îşi atinsese scopul.   

Era ca un vânt năpraznic, turbat, ce vuia pe 
uliţa ce cobora din dealul în care acesta, făcuse prăpăd, 

culcase totul la pământ. 

El suferea, dar ce să mai facă?! De zis nici 
atât... Atâta-i trebuia pămpălăului!... 

Spera dumnealui că meritele şi bunătatea sa o 

vor schimba. 
Lăsă Hiog mândria deoparte şi trecu cu 

adevărat la viaţa de familie; să fie om adevărat, că 

relele se vor îndrepta de la sine, doar n-o să se 

despartă, mai ales că urma să fie tată, visul lui de 
bărbat. Era convins că bunătatea, aduce mai devreme 

sau mai târziu, bunătate, răbdare şi înţelegere să aibă, 

că restul vine de la sine. 
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  În familia lui, nimeni nu făcuse aşa ceva şi, de 

fapt, ai lui nu-i ştiau trecutul recentei doamne, 
proaspetei doamne, nici măcar el, deşi ceva bănuieli îi 

încolţiseră în minte, că parcă prea era  neagră la suflet 

ca măslina coaptă. Vai de viaţa pe care o ducea, de 
care de asemeni nu o ştia nimeni.  

Asta credea el, dar… dracu... 

Foarte des, casa lui răsuna aşa… a muzică 
tristă, înfricoşătoare, de jale, parcă produsă de un vânt 

năpraznic, turbat, în vârtejuri şi rotocoale de ploaie 

amestecată cu piatră cubică. 

Obişnuit cu munca, dornic să-şi îndestuleze 
familia, socotind că lucrurile se vor îndrepta, merge 

omul la serviciu, se dedică acestuia trup şi suflet.  

Munceşte, învaţă, i se recunoaşte valoarea şi 
promovează ierarhic, spre binele casei  şi  al familiei 

sale, cum credea el. 

Kktrin intră într-o stare de stază drăcoasă, 

lăsând la iveală comportamentul unui om adevărat, om 
normal, ascunzându-şi cu dibăcie viciile şi metehnele. 

Mulţi ani această mamă de copii s-a comportat 

ca un om care părea normal, în realitate însă, era dracul 
la pândă. Hiog era mulţumit că răbdarea şi înţelegerea 

lui a dat roade. 

A reuşit să-i convingă pe toţi că este om; chiar 
ziceai că aşa este.  

A început să i se îndeplinească ceea ce visa ea 

la un bărbat, la bărbatul ei. 

Deşi activitatea ei era să calce chiloţi, unde 
câştiga, pe lună, 2-3 cartuşe de ţigări din vremea aceea, 

ca SNAGOV-ul nostru, pretenţiile ei erau însă mari.  
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Se împrumută Hiog şi cumpără mobilă, deşi  

ea îl minţise că aşa ceva vor face mama - Teva şi fraţii 
ei, că are şi ea zestrea ei.  

Nu achită bine Hiog mobila, că  pretenţiile se 

măresc; marea doamnă vrea maşină, şi o va avea, căci 
pămpălăul naiv face împrumuturi, fără să aibă strâns 

vreun ban – nu se putea aşa ceva mai ales acum, şi-i 

cumpără maşină, ca să aibă cine-o lua şi pe ea de la 
strălucitul serviciu!...  

Patronul instituţiei nu venea cu maşina la 

serviciu, doamna  neagră însă, da. 

“Trage” bietul Hiog câţiva ani  ca să scape de 
datorii, căci domniţa trebuia plimbată, benzina era cu 

porţia: cinci sau zece litri pe decadă, dar ea se 

împrumuta că ştia că avea cine plăti; se va descurca el.  
Nici prin cap nu-i trecea să pună problema că 

nu era benzină sau că nu sunt bani.  

Hiog se zbătea, muncea suplimentar, se 

împrumuta la prieteni. Nu-şi mai permitea nimic 
pentru el, totul era pentru familie, pentru “doamna lui 

”. 

Apăruseră între timp şi cei patru  copii: Alimar 
primul şi Nida ultimul; primul ca ea, ca mama iadului, 

ultimul normal. 

Hiog îi credea îngeri. Nu ştia prin ce urma să 
treacă. 

Fiind copiii mici, preocupările ei viciate, cu 

bătaie lungă, au făcut-o să pară şi să se comporte ca   

un om  normal. Aşa părea! 
El muncea cu disperare. Încrezător ca orice om 

normal, cinstit, convins că i-au revenit sentimente bune 

, umane, că totul este bine şi doar i s-a părut lui că ceva 
nu este în regulă cu femeia lui. Nu observa că ea, 
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subtil, insinuant, aşa cum a făcut o viaţă întreagă, a 

început să-ţi ţeasă plasă de păianjen, manipulator al 
sufletelor omeneşti . A început prelucrarea propriilor 

copii. Îi minţea, îi manipula şi pe ei ca să le otrăvească 

sufletul, să-i facă după chipul şi asemănarea ei şi îl 
denigra şi îi diminua meritele lui Hiog în faţa lor... 

Rareori i se părea lui Hiog, că răsare soarele în 

casa lui, dar… odată cu răsăritul acestuia, începeau 
“cântecele bălţii” şi în marea lumină de aur a soarelui, 

porneau din senin “croncăneli”, ţipete sperioase, 

răcnete chiar, într-o amestecătură groaznică care 

creştea odată cu… căldura. 
Zi de zi avea doamna Kk… grijă să semene 

picătura veninoasă ca să-şi realizeze planul diavolesc 

de mai târziu:  
Îndepărtarea copiilor de tatăl lor.  

Când nu-i ieşea ceva Kktrinei, aplica metoda 

cu care i-a învins pe toţi de când a scos-o necuratul pe 

pământ: se supăra, plângea şi era… “bolnavă”.  
Copiii erau mici; nici nu puteau vorbi bine, 

când ea îşi juca rolul cu pricepere.  

Cu toate că erau mici, le aplica şi lor această 
metodă.   

Dacă Hiog făcea o glumă cu copiii, Alimar, 

ceilaţi sau Nida, despre mama lor aceştia spuneau pe 
limba lor: 

- Nu, că se “supălă!  ete bonavă şi pânge”.  

Toţi trebuiau  să zică şi să facă aşa cum dorea 

“scumpa soţie şi mămică”, altfel…*se supără, plânge 

şi .... “este bolnavă”* 

 Îşi consolidase diva această metodă, încât nu 

mai apăreau probleme contradictorii, nu mai erau 
lacrimi, supărare şi boală.  
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Ea  socotea că avea dreptate tot timpul şi, 

necontrazicând-o nimeni, a ajuns să creadă şi ea , deşi 
ştia că totul este fals, minciună, că nu făcea decât să 

urmărească îndeplinirea sarcinilor lui tată-său, 

Scaraoschi, doar de asta o  lăsa pe pământul nostru. 
Întâmplarea face ca din neatenţia lui 

Scaraoschi , chiar s-o lovească boala. Răbufneşte 

răutatea, şi găseşte locul bun de boală pe pleură, 
aproape de locul unde ar trebui să fie inima unui om 

normal.Aşa se face că-i apare o “băşicuţă”, care se 

dezvoltă până la mărimea unui măr;  aceasta creându-i 

mari,  mari probleme. 
 Se fac demersurile necesare, căci Hiog ştie să 

deschidă multe uşi şi merge doamna neagră Kktrina la 

unul dintre cele mai bune spitale din ţara aceea.   
Intră diavolul, oameni buni, şi în spital, trebuia 

să lase o urmă a trecerii ei pe acolo, aşa că de atunci 

sistemul medical din ţara respectivă s-a dus de râpă.  

La acest spital i se extirpă, cu bune rezultate, 
acea “băşică-măr”.  

Atunci Scaraoschi a pus umărul să se facă 

bine. Cât mai bine ca să-şi continue misiunea ce o avea 
de îndeplinit. Misiunea ei nu se încheiase era în plină 

desfăşurare. 

 Problema mai este că acel doctor a făcut atunci 
o mare greşeală faţă de omenire, dar nu este de supărat 

pe el. El şi-a făcut meseria iar Scaraoschi l-a ajutat, 

căci, fiind  în preajma diavolului, nu poţi face lucruri 

bune – de fapt ce era bine medical, de fapt era rău 
pentru oameni,  aşa că nu poate fi condamnat doctorul 

chirurg. 

Aşadar, acest doctor intervenţionist în găoacea 
diavolului, a făcut greşeala mare pentru omenire că a 
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lucrat prea bine, dar n-a ştiut sărmanul să caute mai în 

adânc pe lângă aceea  “băşicuţă” şi partea rea din 
organismul împărătesei întunericului. Era doctor de 

trup, nu de suflet. Groaza prin care a trecut cu operaţia, 

a făcut-o să-şi dea seama că tatăl Scaraoschi, nu prea 
se omoară cu firea în ceea ce o priveşte şi pentru a-i 

câştiga bunăvoinţa, a distrus orice grăunte de om din 

suflet, lăsând dominaţia răutăţii să-i conducă fiecare 
clipă a vieţii. 

Răutatea din trupu-i tăiat a rămas înăuntru şi se 

păstra acolo etanşă, odată cu cicatrizarea tăieturii 

medicului ce a extirpat “mărul” din trupul doamnei. 
Cât de curând, din punct de vedere 

comportamental, a devenit “normală”. 

Acel normal al ei, care, dacă-i erai prin 
preajmă când se enerva puţin, te simţeai  parcă cuprins 

de nişte stropi reci de ploaie furtunoasă care a culcat 

toţi salcâmii de pe coastă la pământ.  

Aşa cum spuneam, injecta cu grijă, puţin, dar 
letal, în copii ura faţă de tatăl lor, bombardându-i zilnic 

cu minciuni.  

El  era la muncă şi ea ştia, dar le spunea 
copiilor că el este cu prietenii prin cârciumi sau e cu 

mândre şi că tatăl nu-i iubeşte. Aşa sunt copii, cred ce 

li se spune şi nu ştiu să analizeze. Dacă aveau tot ce le 
trebuia era de la el, Hiog, care era plecat mai mereu, nu 

de la ea care stătea mai mult cu ei. Copilul ştia cine îi 

dă în gură, nu cine aduce în casă. 

Baza de atac, era cum bine ştiţi de acum: se 
supăra, plângea şi… era “bolnavă”.  

Cu cât copiii se măreau, ea se insinua precum 

cancerul în fază terminală şi mai rău între ei şi Hiog.  



Gheorghe Puiu Răducan 

35 

 

Le permitea multe nereguli, iar pe Hiog îl 

făcea, faţă de ei, sperietoare, mâncător de copii cruzi 
etc. 

Scopul diavoliţei mari de acum, Kktrin, era să-

şi vadă copiii mari, cu facultatea terminată, iar apoi să-
i dea lovitura fatală lui Hiog; să-l părăsească cu ei cu 

tot şi, dacă se poate, să-l lase şi cu ceva mari datorii de 

pe urma acestei “afaceri” scârboase, diavoleşti, 
caracteristice fundului de iad. 

Era conştientă că soţul ei este plin de calităţi. 

Îl invidia de moarte când vedea că lumea îl 

laudă.  
Nu ştia cum să-l mai denigreze, mai ales în 

faţa copiilor unde avea cel mai propice teren, dar şi 

interesul cel mai mare. 
Îl ura pe acest om, pe Hiog, de moarte, ură ce a 

transmis-o mai târziu fiicei mari, Alimar, unde a rodit 

puternic. 

Clipe, momente, zile, luni, ani cu mari greutăţi 
au trecut peste acest om şi peste sufletul lui, ca să-şi 

vadă copiii oameni cu facultatea terminată şi în rândul 

lumii. 
Şi-ar fi vândut şi sufletul să-i vadă realizaţi, cu 

studii superioare, bine ancoraţi în societate. 

Pentru aceasta, se împrumuta de bani la toată 
lumea,  la bănci, peste tot.  

Nu conta ce mai cheltuia Kktrin, ca pentru 

încă trei studenţi la…”particular”!  

Ea era o “Doamnă” şi trebuia să se respecte, 
nu să… respecte.  

Ţigări şi băuturi scumpe se găseau tot timpul 

la dânsa în casă, atât pentru sufleţelul ei, cât şi pentru a 
lăsa impresie.  
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Cine era vizitator trebuia să plece cu o 

impresie deosebită, despre gazda sa, iar interesul ei  
principal era să-şi trăiască viaţa. 

După ce s-a operat, “bezna neagră” a fost 

pensionată.  
Aşa cum însăşi dumneaei zicea de multe ori, 

de mii de ori, pensia nu-i ajungea nici de ţigări, ce să 

mai zicem de băut, ce să mai zicem de cheltuielile 
casei, de întreţinerea copiilor, de meditaţiile lor, de 

plăcerile lor ?!  

Luxul era lux. “Fata celui de la subsol” trebuia 

să-şi permită îndeplinirea capriciilor, el, ca tată iubitor 
se împrumuta pe unde putea de bani, dar nu apela la 

rudele ei. 

De fapt acestea îi ştiau viciile. Talentul de a se 
victimiza dădea roade. 

Hiog nu mai face faţă cheltuielilor şi e nevoit 

să-şi vândă casa. 

Cumpără una micuţă, bătrânească, dar cu bani 
mult mai puţini, diferenţa fiindu-i necesară la achitarea 

“datoriilor casei” şi pentru copii la şcoli, la facultate 

particulară, căci nu prea le-a plăcut cartea şi de!… era 
şi influenţa în rău a “mămicuţei” lor, doamna, 

Kktrinela.  

Pentru a nu fi judecată pentru viciile ei îi 
sprijinea să facă şi ei la fel. 

Fiind o… ”mamă bună”, trebuiau lăsaţi în voia 

lor, să-şi facă de cap, ca să şi-i “apropie”, să-i ţină 

departe de “fiara” Hiog.  
El trebuia doar să plătească. Bărbatul “trebuie 

să aducă bani”. 

Deşi se mai reabilitaseră cu banii de la 
vânzarea locuinţei, datoriile cresc iarăşi; familia se 
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afundă tot mai mult în împrumuturi, dar şi în mari 

cheltuieli.  
Iar datorii peste datorii, împrumuturi la bănci, 

prieteni, cunoştinţe. 

           Bani trebuiau mereu,  iar la bănci nu se mai 
putea împrumuta Hiog, căci avea destule rate şi nu i se 

mai permitea; salariul nu-i mai ajungea, nu i se mai 

dădea voie.  
În casă, în casa lui, cu familia lui, alături de cei 

dragi ai săi, Hiog era ca şi până acum un bărbat atent, 

un tată iubitor, chiar dacă încerca să mai impună nişte 

norme morale, o făcea având un comportament 
frumos, decent, blajin chiar, numai să fie linişte să nu 

mai înceapă scandaluri gratuite.  

Chiar dacă erau amărâţi, fără bani, el găsea 
mereu resurse să scoată o glumă  din ceva. 

Când nu aveau bani şi nu avea la cine să se 

ducă, mergea amărâtul, descurcăreţul, în piaţă. 

Acolo se uita după cunoştinţe şi acolo putea el 
să stea de vorbă cu cei ce-l puteau împrumuta.  

Era locul propice acestor “afaceri”. Din piaţă a 

făcut el rost de bani de nenumărate ori. 
La un moment dat, nemaiîntâlnindu-se cu 

vreun cunoscut, vede nişte oameni, vreo şapte-opt, 

aşezaţi într-un cerc, în faţa locului unde se vindea 
carne.  

Se  aşază discret “în cerc”, puţin mai în spate 

însă, între doi oameni.  

Asistă şi participă la discuţii.  
Rămâne acolo până pleacă toţi, mai puţin cel 

ce vindea carne. Îl auzise el, Hiog, pe omul acela cum 

le spunea celor ce plecaseră: 
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-“Ce să fac oameni buni? Vin la mine oameni 

amărâţi, oameni bătrâni, bolnavi, operaţi, pensionari, 
care nu au bani. Vin oameni care au copii plecaţi la 

şcoli, la facultăţi. Nu au bani, dar eu le dau pe datorie.”  

Toate aceste “condiţii” le îndeplinea şi 
amărâtul Hiog. Rămânând singur cu omul ce vindea 

carne, Hiog îi zice: 

- Domnule, şi eu mă încadrez în categoria 
oamenilor pomeniţi de dumneata. Poţi să-mi dai şi mie 

nişte carne? Îţi las buletinul, îţi dau declaraţie scrisă, 

cu martori, ce vrei dumneata. 

- Fii serios, omule, căci eu te ştiu. Cum să 
procedăm aşa? Suntem oameni serioşi, ce naiba!? Cât 

să-ţi dau? 

- Cât vrei dumneata, domnule, cât poţi. 
Îi pune un pachet cu  9 kg de carne bună, după 

care pleacă “distinsul” Hiog acasă la căsuţa lui, la 

familia lui dragă, bucuros nevoie mare că au ce mânca, 

chiar dacă nu făcuse rost de bani. 
Intră în curte şi când îl vede Kktrin cu plasa 

mare, plină şi grea se repede să-l întrebe ce are acolo, 

căci plecase de acasă fără nici un ban, iar acum vine cu 
un pachet şi ăla mare. 

Se uita aşa de aspru la el de parcă era pregătită 

de o luptă cu nişte duşmani monstruoşi, ce aveau arme 
de nebiruit şi mâini uriaşe. 

- Ce ai acolo? horcăie din guşa-i tabagico-

alcoolică, Kktrin. 

- Carne pentru căţele, zice încet, dar sobru 
Hiog.  

Oftează hoaşca greu, îşi aprinde nervos o 

ţigară, miroase conţinutul pachetului, se uită, se miră, 
analizează şi decide: 
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- Hm! Asta este carne bună. De ce mă minţi? 

De unde o ai? De ce mă enervezi? 
- Am primit-o de la nişte “ajutoare”, la capul 

podului. Împărţeau la cei amărâţi. Cum m-au văzut, s-

au uitat la mine, m-au analizat şi au zis că ăsta este 
pachetul meu. 

În cele din urmă, după gluma de rigoare, Hiog 

i-a spus povestea soţiei sale.  
După plecarea lui Hiog s-a făcut chef de  chef. 

Cu fripturi, cu grătare, bineînţeles, nimeni nu se 

gândea la Hiog şi carnea a ”dispărut” chiar în ziua 

următoare.  
Când vine “muncitorul” de la slujbă, 

mândreaţa lui, Kktrin îi zice pe un ton grav: 

- Auzi, mă?! Ia să-mi spui şi mie de omul ăla 
din piaţă care ţi-a dat carne! Să mă duci şi să-mi faci 

cunoştinţă cu el. 

- Bine, dragă! Când terminăm carnea, mergem 

şi ţi-l prezint, este un om foarte cumsecade, ne serveşte 
ca lumea, dar trebuie să-i plătim după ce am luat. 

- Auzi, mă! Ce vorbă e aia “când terminăm 

carnea?” Carnea s-a terminat ! Te îmbraci şi mergem 
acum căci tu eşti tot mereu plecat aiurea şi din când în 

când la serviciu şi eu nu am ce să dau la copii. Ce, vrei 

să moară copiii până vii tu de la serviciu?  
Aceştia, copiii, ascultau atenţi la “dojana” 

mamei lor, gospodina casei. 

 Merge Hiog cu consoarta la omul din piaţă, o 

prezintă şi o recomandă, după ce trecuseră pe la o bună 
cunoştinţă de-a lui să se împrumute de bani ca să 

plătească ce luase Hiog de la omul cu carnea. 
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De atunci “plătitorul” din casa Kktrinei nu a 

mai mers la acel om pentru că avea de-acum cine să se 
ducă. 

          Au început, cum spuneam, împrumuturile la 

prieteni, cunoştinţe, cămătari, la unul dintre aceştia 
gajând cu casa. Banii împrumutaţi erau cu dobândă la 

dobândă.  

Această sumă crescuse la acest cămătar aşa de 
mult, încât Hiog putea pierde casa. Nu mai trebuia să 

treacă mult timp, vreo două luni.  

Cămătarul venea din ce în ce mai des de-acum 

pe la “datornici”, ba punea şi nişte întrebări cam 
ciudate, cum ar fi: Cât pământ au în curte? Cum sunt 

vecinii? Via face mulţi struguri? Cam cât vin fac? etc. 

De, începuse să-i cam fie dragă gospodăria lor.  
Ca să nu rămână pămpălăul cu copiii daţi afară 

din facultatea particulară, dar şi pe drumuri, fără casă, 

se hotărăşte s-o vândă şi pe aceasta.  

Trebuie menţionat aici că aceşti oameni, 
familia lui Hiog, aveau casa asta aproape în centrul 

oraşului.  

Au dat-o mai pe nimic, dar era bun şi atât, căci 
au dat banii cămătarului, au venit la zero cu datoriile, 

mai puţin cu băncile. 

Se zbate Hiog şi găseşte o locuinţă la cam 30-
40 km de oraş, din  banii ce i-au mai rămas.  

Ce se mai poate întâmpla cu acest om 

blestemat, sfântă omenire?! Doamna este DOAMNĂ şi 

viaţa trebuie trăită. 
Cheltuielile şi împrumuturile cresc  din nou 

vertiginos.  

Ura ce-o injecta mama Kktrina copiilor faţă de 
tatăl lor, Hiog, creştea şi ea şi mai mult. Ea nu se putea 
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opri, trebuia să-şi ducă sarcina până la capăt, 

distrugerea totală a lui Hiog.  
Alimar venea des pe acasă cu câte-o “gaşcă” 

de studenţi, colegi de facultate, de... . 

Cu mult talent, diavoliţa bătrână, Kktrin, în 
mod constant îl prezenta pe Hiog ca pe un sălbatic 

nenorocit, un om ursuz, pretenţios, un criminal, 

mănâncător “de copii cruzi pe pâine, cu ardei iute”. Un 
om de care este bine să te fereşti, să nu-i stai în cale , 

iar el, săracul, abia aştepta să vină de la muncă să-şi 

vadă copiii, să se bucure şi el, să  le cunoască 

problemele, să vorbească cu ei, cu colegii micuţei 
diavoliţe, Alimar.  

El, Hiog, era parcă o adiere dulce de vânt ce 

trecea printr-o fâneţe cu miresmele florilor de câmp, 
iar cerul se boltea deasupra, senin, curat, vast, 

nemărginit, un naiv care credea că toată lumea este 

cinstită şi bună , deşi… “coasa” suna ameninţătoare în 

spinarea… “ierbii”. 
Săracii copii, aproape că tremurau când îl 

vedeau; le era frică! Le fixase temeinic doamna cu 

suflet negru, sentimentul groazei. 
Printre copii era şi… “hăndrălache”al 

Alimarei, dar el trebuia mascat, băgat prin  restul 

celorlalţi copii.  
Asta era strategia mamei Kktrin, doamnei 

Kktrin. Ea era “mama bună”, iar Hiog, criminalul .  

Astea trebuiau demonstrate şi întocmai asta  

făceau, de fiecare dată, cele două bestii negre ce 
semănau cu omul. 

Toată perioada studenţiei, Alimar venea acasă 

cu “grupuri”de colegi şi de fiecare dată printre ei, 
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conform hotărârii şi acceptului diavoliţei, era mascat, 

apărat, câte un “hăndrălache”. 
Sărmanul Hiog era foarte bucuros de prezenţa 

copiilor, dar se mira de comportamentul lor; erau prea 

tăcuţi, prea cuminţi.  
Asta, cât timp era el pe-acasă, căci în rest se 

făceau chefuri şi gălăgie de se supărau toţi vecinii, iar 

diva Kktrin îi jignea şi-i ameninţa pe aceştia că vor 
încurca-o rău de tot cu Hiog, când va veni acasă, căci 

este un om “aşa de răăăăăău!...” 

Kktrin îşi vedea liniştită de preocupările ei: 

împrumuturi şi venin injectat copiilor pentru a-şi 
duşmăni tatăl.  

Aşadar, cheltuielile şi pretenţiile cresc; 

evident, cresc şi datoriile. 
Pentru bunul mers al casei, pentru a avea 

statutul de om de afaceri, l-a determinat şi convins pe 

Hiog să facă şi magazin-restaurant în casă.  

Astfel, paznic la stână a fost pus… lupul, adică 
drăcoaica, omul negru, femeia diavolului, aţi ghicit: 

Kktrin.  

Şi-a băgat prăpăditul mărăcinele-n curte, 
vulpea-n coteţ şi uliul la porumbei. 

De magazin se ocupa personal şi direct, cum 

era “normal”, Kktrin! Doamna patroană.  
Când Hiog era la serviciu şi stătea de multe ori 

câte 4-5 zile plecat, se făcea prăpăd prin bietul 

magazin.  

Se “prezentau” rudele Kktrinei, rudele 
patroanei, se făceau chefuri şi cheltuieli, ba le mai 

umplea şi plasele, sacoşele. De, ea era un om bun şi 

vroia ca toată lumea să ştie asta, cel cu suflet otrăvit şi 
rău era Hiog, asta trebuia să ştie lumea şi rudele. 
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După plecarea lor din casa doamnei patroane, 

magazinul arăta de ziceai că a fost jefuit. 
De, era fată bună, foarte generoasă şi nu 

trebuia cumva să afle Hiog cel rău.  

Acest magazin l-a distrus pe bietul om, 
faliment total, sigur, cert şi groaznic. 

Mămicuţa cea sfântă şi bună nu abdica de la 

crezul ei: pregătea în mare taină lovitura finală, fatală 
pămpălăului.  

O pregătea pas cu pas,  milimetru cu 

milimetru. 

Copiii se apropiau de  terminarea facultăţii, 
cheltuielile trebuiau ridicate, datoriile trebuiau să 

crească tot mai mult, să fie tot mai mari; astfel, Kktrin  

îşi pregătea lucrarea de diplomă, iar scumpa soţie face 
pasul următor:  

Începe cearta şi scandalul cu pârlitul de Hiog.  

Începe să mintă groaznic toate cunoştinţele şi 

rudele, să le spună ea  ce greu o duce cu “fiara”. 
Situaţia în casă se agrava, lucrurile mergeau 

mai prost, din rău în groaznic, minciuna punea 

stăpânire totală pe casă, pe toţi din jurul familiei. 
Hiog era ca un năuc ce umblă de la deal  la 

vale prin poieni mărunte unde scânteieri “plăpânde” în 

oglinzile firişoarelor de ape, urmau să se transforme în 
“furtuni” şi “valuri” distrugătoare, nimicitoare. 

Hotărârea divei Kktrin era ca odată ce termină 

copiii facultatea, să-l lase cu cele mai mari datorii, să 

fugă din ţară şi apoi să dea divorţ de prăpădit.  
Acesta era planul ei diavoliesc, plan pe care şi-

l pregătea în cele mai mici amănunte, din vremurile 

tinereţii încă.  
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Se apucă “nucleul” dracului pe pământ, 

Kktrin, să-şi scrie “memoriile”, adică minciuni 
groaznice, inimaginabile, de care şi ea se minuna cum 

îi vin de mai mai să le creadă şi le  povestea la oricine, 

vecin, rudă, cunoştinţă, prieten şi vântului  şi nopţii le 
spunea. Ca orice mincinos le pierdea şirul şi mereu  le 

modifica. 

Şi cu toate astea ea continuă să le scoată pe 
“bandă rulantă”, să le arunce în toate părţile indiferent 

că şi ea ştia că nu erau crezute.  

Era convinsă că planul ei diabolic continuat cu 

toate amănuntele va da roade peste ceva timp. 
Trebuia să mintă mult şi multe, orice, căci 

venea pasul următor şi trebuia pregătit “terenul”.  

Nimeni însă n-o credea, socotea Hiog, căci toţi 
îl ştiau pe acesta de un băiat bun, drept şi cinstit. Era 

imposibil ca cineva să-i dea crezare doamnei cu 

sufletul de smoală. 

Certurile din casă provocate de Kk…, evoluau 
din rău spre dezastruos;  le crea cu aşa uşurinţă , de 

ziceai că a făcut cursuri speciale, ea, doamna neagră, 

din fundul iadului. 
Ce crezi, scumpă şi nevinovată omenire, că a 

făcut “madam” Kktrin? Care era pasul următor şi de ce 

n-o interesa pe dumneaei, dacă este crezută sau nu. Cu 
minte diavolească şi o viclenie ridicată la rang de 

nobleţe, iată ce-a  făcut:     

În toiul certei, când reuşea să-l supere pe Hiog 

rău de tot, să-l scoată din sărite, încât acesta făcea şi el 
gălăgie, ba o mai şi înjura, suna în primul rând copiii, 

apoi rudele şi mai ales colegii şi prietenii lui. 

Îi suna şi lăsa telefonul deschis. Ea tăcea şi 
…”suferea”, el făcea gălăgie. 
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Hiog, blegul, nu ştia de aşa ceva. 

Se putea, acum, ca lumea, copiii, rudele, 
colegii, prietenii să nu creadă minciunile anterioare?! 

Puteau oare aceşti oameni să nu spună de exemplu:  

- “Băăăăă… ce nenorocit este!!!!”  
- “Băăăăă… ce om l-am crezut!!!!”  

- “Băăăăă… cum venea el la noi în casă şi ce 

frumos se purta cu consoarta lui!!!!”  
- “Băăăăă… ce jigodie!!!“ 

- “Cum se purta el în casă, când mergeam noi 

pe la el şi cum o chinuieşte pe biata femeie!!!!”  

- “Ce nenorocit!!!!!” 
Acum, torţionar sigur, călău de-a binelea, 

lumea-l asculta, “făcând scandal”, iar pe doamna casei 

o compătimeau, ea, aşa cum spuneam, în timp ce 
“dădea  drumul” la telefon, tăcea, suspina şi plângea. 

“Lumea” trebuia să-l audă, deci, pe “nemernic 

făcând scandal”.  

Ea, supărată, plânsă şi... bolnavă după cum 
ştiţi bine, iar el, nenorocitul “actor” care toată viaţa n-a 

făcut nimic decât s-o chinuie pe “biata” amărătă, 

mirându-se “lumea” cum a putut ea să stea şi să-l 
suporte pe  “criminal” atâţia ani. 

Arăta “lumii”, să vadă ea,  lumea, adică să 

audă ei toţi, ce rău este Hiog şi ce se mai prefăcea el că 
este om bun, când era cu soţia în preajma oamenilor.  

În mare parte i-a reuşit planul  trimisului 

diavolului pe pământ ca să facă numai şi numai rău, 

dar totul cu cap, gândit milimetric pentru a lăsa o bună 
impresie pentru domnia sa. 

Deşi în toţi anii căsniciei Kk… i-a ridicat şi 

folosit salariul cum a crezut ea; toţi ştiau; ea se văita că 
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nu se mai poate descurca singură cu copiii, că “el” nu 

dă banii în casă. 
Minţea Kktrina  groaznic, din ce în ce mai 

mult şi mai rău, pe toţi, pe oricine. Avea exerciţiu şi 

talent.  
Minţea în scris, în “memoriile”, pe care a 

început să şi le scrie, dar nu pentru ea ci pentru alţii, ca 

mijloc de manipulare. Un fel de jurnal fals, dar care era 
o dovadă a nimicniciei tăntălăului de Hiog. 

Aici se pot menţiona două cazuri groaznice, 

fenomenale, “Teză de doctorat” diavolesc:  

I-auzi, lume!  
Când au apărut cardurile de salarii (v-aţi dat 

sigur seama că la ea stătea cardul lui Hiog), acesta l-a 

blocat în bancomat de câteva ori, cu “mândra” soţie 
alături, ca să vadă şi să înveţe cum să-l folosească ea, 

căci era al… ei. 

De teamă să nu piardă cardul, sau să nu uite 

domniţa cumva codul PIN al cardului, Hiog inventează 
o metodă… rudimentară: 

Trece pe o hârtiuţă banală, veche şi şifonată, 

codul PIN al cardului, în faţa acestuia mai adaugă două 
cifre şi îl  “face”… număr de telefon, trecând alături de 

acest număr, familia G… cu.  

Deci, era… “un număr de telefon”.  
Cine fura sau găsea actele cu cardul sigur 

credea că acela este număr de telefon şi nicidecum 

codul PIN al cardului. 

Ce credeţi, că scria diavoliţa în memorii despre 
acest bileţel-telefon-cod PIN?! Ţineţi-vă bine!  Scria  a 

– man - tă.  
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Deci codul PIN al cardului lui Hiog care era 

folosit de ea era numărul de telefon al amantei lui. 
Asta arăta mama Kktrin copiilor, oamenilor, tuturor. 

L-a prins ea pe “nenorocit” cu amante! 

La al doilea caz de minciună planetară, ce 
credeţi că mai notează diva în memorii? 

Explicaţie: 

Au apărut telefoanele mobile.  
Putea, lume mare şi bună, să nu aibă Kktrin 

aşa ceva?!  

Putea Kktrina să aibă datorii cât lumea, dar nu 

putea să nu aibă telefon mobil în gentuţa ei, lângă 
brichetă sau chibrit şi pachetul de ţigări.  

Merge Hiog, deci, îşi ia repede telefon mobil, 

ca să aibă “Doamna” ce folosi, cu ce să se dea... mare. 
Stângaci cum este, Hiog, trece numărul de 

telefon, al propriului telefon, în propria-i agendă şi  în 

dreptul numărului, numele său de familie.  

Nici atunci, nici acum, blegul nu ştie unde să 
apese la telefonul mobil, ca să-i apară propriul număr 

pe ecran.  

Aşa că, până-l învaţă pe de rost, îl trece în 
agendă. 

Ştiţi deja acum că el a cumpărat telefonul, dar 

de folosit şi de… “dat mare mândră” a făcut-o ea. 
Ce crezi tu, omule, că a mai notat Kktrinela în 

“memorii”???? 

Ei, bine, deja ai anticipat.  

La acest număr de telefon, al lui, al ei, al casei 
lor era trecut  iar a – man – tă, altă amantă, de , mare 

cuceritor era Hiog – Blegul.  
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“Nenorocitul” avea amante, după cum arăta ea 

la toţi, după ce au mai şi ascultat la telefon ce “rău” era 
el acasă.  

L-a prins ea, “săraca” şi “amărâta”şi 

“neprotejata” (de mai târziu). 
Sunt suficiente aceste două exemple din cele 

peste 8o de pagini, 80 de pagini de minciuni planetare  

din “Memoriile diavolului”. 
Faţă de cele consemnate în “memorii”, diva nu 

stătea degeaba, nu erau acestea toate necesare. 

În goana ei turbată de a-l “distruge” pe Hiog, 

pregăteşte scenarii groaznic de murdare.  
Iată unul: 

Se gândeşte “fata” că n-ar strica să spună lumii 

că Hiog a “umplut-o” de păduchi laţi. 
Se rade “jos”. Nu jos în stradă, sau la frizerie-

coafură, ci jos, la “fofoloanca” ei. 

Aşadar, se bărbiereşte “jos”, spune la toată 

lumea, dar  mai ales rudelor şi cunoştinţelor lui Hiog 
că el a umplut-o de păduchi laţi.  

La bărbaţi se văita, “săraca”: 

- V-aş arăta, dar îmi este ruşine...  
Să nu cumva să-i spuneţi, că mă omoară.  

Mă omoarăăăăă...! 

La femeile rude şi cunoştinţe le spunea şi le 
arăta bucata de piele rasă fără nici o ruşine. 

Merge mama copiilor acasă la fina lor, 

Elagabri, îi arată “bărbieritura”, face bârfa de rigoare, 

căci aici era “cuibuşorul” de nebunii al turbatelor.  
La casa acestei nemernice se puneau la cale 

cele mai groaznice tâmpenii.  

Aici copiii rudelor, elevi de liceu, veneau cu 
diferite persoane când chiuleau de la şcoală, 
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bineînţeles fără să ştie părinţii lor, inclusiv copiii lui 

Kktrin şi Hiog.  
Aici se întâlneau pentru diferite “imoralităţi”,  

plăceri carnale şi rudele mature, sau diferite cunoştinţe, 

nu numai copiii. 
Aici se punea “ţara la cale”, în casa acestei 

“gazde primitoare”; aici veneau să se uite unii la alţii 

între picioare. 
Ţicămi, soţul  finei, Elagabri, nu ştia săracul 

de aceste murdării.  

El trebuia să meargă la serviciu pentru că 

acasă era nevoie de bani. Un alt Hiog, dar la scară mai 
mică. 

Cum sângele apă nu se face, se pare că şi acest 

nevinovat om, va avea soarta lui Hiog. 
Că în casa lui a intrat dracul, s-a cam prins 

băiatul pentru că, la un moment dat, finul i-a zis lui 

Hiog, naşul: 

- Bă, naşule, cred că o iau şi eu pe calea 
dumitale! Ceva se întâmplă în casa mea! Miroase, aşa, 

a teatru urât şi scârbos. 

După ce arată “peticul” ras la multă lume, vine 
acasă şi trebuia să-i spună şi lui Hiog, nu numai să-i 

spună, dar să-i şi arate, pentru că trebuia ceartă şi mai 

erau “clienţi” de anunţat, de demonstrat ce rău o duce 
biata femeie în casă cu “golanul”, cu “nemernicul”, cu 

“curvarul” de Hiog.  

Asta şi face: Formează un număr de telefon, 

lasă telefonul deschis şi intră peste el în casă, îşi ridică 
rochia pe sub care nu mai era nimic îşi ascute nasul, 

fruntea, gura, ochii, sprâncenele dar mai ales glasul şi 

strigă, urlă, răcneşte, rage: 
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- Ia, uite, băăăăăă!!! Ne-no-ro-ci-tu-leeee, Ia, 

uite ce mi-ai făcut!!! 
- Lasă, fă, dracu rochia jos, că mă spurci! Nu 

ţi-e ruşine, gloaba dracului?! Nemernico! Vrei să te 

bat? Ce dracului ţi-am făcut?! ( Din omul bun, 
cumsecade, cu bun simţ şi bună-creştere, s-a adaptat şi 

el situaţiei şi a început să folosească un vocabular pe 

care “Doamna” îl înţelegea cel mai bine).  
- M-ai umplut de păduchi!! 

Nenorocituleeeeeee!  

Aia mi-ai făcut! M-ai umplut de păduchi! Ştie 

toată lumea, mai zice, dar cu glasul mai încet.  
Am spus la toţi; toţi ştiu ce mi-ai făcut. 

- Când, fă, te-am umplut? 

- Mai de mult m-ai umplut! Mai de mult! 
- Păi, eu de ce nu am, fă? Ai mei unde sunt, 

fă? Păduchii mei unde sunt?! Au migrat la tine toţi ? 

- Să taci din gură, că ţip de aud toţi vecinii şi 

chem  poliţia. Eu nu pot să accept aşa ceva.  
A avut grijă împieliţata, să-şi asigure un 

auditoriu-martor, iniţial acestei mizerabile discuţii, cu 

vreo trei vecine, ce au rămas pe banca din faţa casei, să 
asculte la “chinul” din lăuntru.  

Doar nu “şoptea” doamna ca s-o audă numai 

frunzele plopului curios, ce susurau pe malul apei. 
“Şoaptele” ei trebuiau auzite de vecini, de trecători, de 

oricine putea să-i arate compătimire. Asta a fost ! Părul 

a crescut la loc, păduchii au migrat spre alte... locuri, 

doar imaginea pătată a lui Hiog a rămas... 
Copiii terminau facultatea, “era absolut 

obligatoriu” să fie îndepărtaţi de “tata” care  nu mai era 

necesar acum, nu mai prezentau nici o utilitate.  
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Trebuiau în-de-păr-taţi, dar nu aşa oricum ci  

cu ură, cu multă ură  şi dispreţ şi minciună, ca în cazul 
în care mai aveau ceva urme de sentimente pentru el, 

să fie şterse, eradicate, cu suflet cu tot dacă se putea, 

doar trebuiau să-i semene ei, să fie bucăţică din ea, că 
doar nu venise pe pământ să distrugă un singur om, 

trebuiau mutilaţi sufleteşte mai mulţi, altfel ce merite 

ar fi avut în faţa tatălui ??  
Mijloacele erau murdare, diavoleşti, după cum 

s-a văzut mai sus, dar scopul era “nobil” şi trebuia 

atins. 

Cu Alimar, mămicuţa a reuşit surprinzător de 
repede; aceasta nemaizicându-i tată de peste 10 ani, de 

când a termininat facultatea şi nici şanse nu sunt să-i 

mai zică vreodată. A modelat-o cu multă grijă, dar a şi 
găsit terenul propice pe care să înflorească şi să 

rodească lipsa de respect, recunoştinţa pentru sprijinul 

acordat, purul sentiment faţă de un părinte că ţi-a dat 

viaţă, chiar şi dacă ar fi fost un criminal...  
Greşeala “capitală”  făcută  în faţa fetei lui 

dragi, a fost iubirea prea mare pe care i-a purtat-o, grija 

şi chiar şi momentele de educaţie drastică pe care a 
încercat să le impună şi care  mai târziu şi-au arătat 

meritele ajungând medic , iar azi s-au întors împotriva 

lui, făcând-o să nu-i mai vorbească, să nu-i mai spună 
TATĂ...      

Veţi vedea, cu amănunte, la alt capitol de ce. 

Termină Alimar facultatea, o  termină şi cel 

mic, Nida.  
Ce rost mai avea Hiog? Ce rol mai putea avea   

el acum în viaţa lor ?! Era de prisos.  

El, era acum un covor galben de frunze 
moarte, era pădurea tristă şi pustiită  în jalea toamnei. 
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Trebuia doar să achitele datoriile făcute, unele 

pentru  aproape 20 de ani de acum înainte. 
Deşi copiii au terminat facultatea, nu puteau 

practica meseria, căci nu au “luat” rezidenţiatul, dar cu 

facultatea terminată, rolul lui Hiog s-a terminat; trebuia 
aruncat, abandonat, părăsit.  

Era acum măseaua stricată care crea probleme. 

Datoriile însă crescuseră incredibil!  
Oamenii veneau mereu peste Hiog, căci el mai 

rămăsese acasă să răspundă de aceste datorii.  

Ea, Kktrin, se împrumuta mereu, în duşmănie. 

Normal, bietul bleg se consulta şi el cu soţia, 
cu Doamna sa:  

- Ce facem, dragă?!  Murim?!  Ce facem?! 

Pentru madam Kktrinela se apropie însă 
lovitura finală, muşcătura finală, fatală, pregătită 

diabolic, cu multă răbdare şi tact, din timpul tinereţii 

diavoleşti. 

Pleacă în străinătate, vezi Doamne, să 
muncească (-Cine a mai văzut lume, drac muncind?) să 

trimită bani acasă, să mai amelioreze  din datorii.  

Aiurea!  
Cât păr este pe broască ori pe capul spânului, 

atâţia bani a trimis “Doamna neagră a iadului” acasă, 

adică nimic. 
Da, dar ura pe Hiog era aşa de mare, încât 

trebuia “rezolvată” cât mai repede problema. Şi a 

început din nou presiunea asupra lui, l-a îmbrobodit, l-

a manipulat, aşa cum a făcut o viaţă întreagă şi ......... 
.....L-a “convins” să ia bani din bancă, sumă 

foarte mare, pe termen de 20 ani, cu gajarea casei, 

grijulia doamnă dându-şi acceptul în toate privinţele. 
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Era singura soluţie de a mai atenua din 

datoriile casei, de a strânge datoriile  într-una singură, 
başca banii ce-i  trebuiau “cucoanei”, doamnei, adică 

restul banilor împrumutaţi. 

Hiog strânge, cum spuneam, astfel datoriile-
ntr-una, să plătească, dar şi Kktrin să trimită bani din 

străinătăţurile calde-n… călduri.   

Se fac demersurile necesare, sfântă prostie a 
lui Hiog, necesare şi legale, actele semnate de ambii 

membri ai familiei, Hiog şi Kk…..; casa este gajată, 

banii luaţi şi imediat daţi, sau cheltuiţi.  

În această situaţie, conform obiceiului de la 
apariţia ei pe pământ, Kktrin …”se supără” şi nu-i 

trimite “ghiolbanului” nimic. 

Plăteşte Hiog sume mari, rate, timp de cca. 
cinci ani şi jumătate (din 20 ani). 

Între timp, mai vine şi Kktrinela pe acasă. 

Câteodată îl mai anunţă pe pămpălău, dar de obicei nu.  

Venea, fără să-l anunţe. Acesta nici nu se 
gândea că mândra lui  trecuse pe-acasă, nu ştia, pentru 

că singur şi părăsit, rar trecea şi el pe acasă, mai bine 

stătea la locul de muncă, mai uita de singurătate în 
preajma colegilor; rar însă mai afla acest lucru de la 

alţii.  

Venea şi cu bărbaţi, fără nici o ruşine de 
vecini. 

Ce credeţi că mai făcea Diva Kk….. la venirea 

ei în patria mumă?  

Cuprinsă de o patimă de neguri şi nouri, când  
lucirile din juru-i devin opace, se împrumută sume de 

bani, între 500 şi 700 euro de la prietenii şi 

cunoştinţele lui Hiog, fără ca acesta să ştie.  
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A profitat femeia de argumentul că a mai 

împrumutat de multe ori bani de la aceştia ca să-şi 
facă, săraca, copiii medici, iar Hiog a plătit corect şi la 

timp. 

Se duce la un coleg de serviciu de-al lui Hiog, 
Cuivo, căci fata avea credibilitate aici şi peste tot, se 

împrumutase de multe ori, iar Hiog plătise corect şi  

cere 700 euro, că-i va da ea… 
Omul îi dă şi peste vreo 4-5 luni îl caută pe 

“datornic” la telefon, la serviciu să-l întrebe cum stă cu 

banii, că are şi el nevoie…Îi trebuie şi omului banii. 

Hiog, normal, îi spune că stă foarte rău, că are 
rate, datorii, necazuri. 

Cuivo îi spune de banii daţi lui Kktrin. 

- Ştiţi, … îîî…, a venit ….îîîî… 
“Doamna”…îîî… atunci …  îîî… şi i-am dat 700 

euro… şi ne cam trebuie banii… 

Hiog rămâne şocat, blocat.  

Îi spune acestuia cu vocea stinsă:   
- Domnule Cuivo, stai liniştit. Vin eu la 

dumneata cât de repede şi-ţi aduc banii.  

Ştiţi că, eu, sunt om serios şi vă dau banii. Aşa 
am făcut de fiecare dată. Ştiţi…. îîîîî  

Se împrumută Hiog, merge acasă la Cuivo, îi 

duce banii, dar îi şi spune să n-o mai împrumute pe 
soţioară. Îi spune, de fapt, adevărul.      

La un Revelion făcut acasă, (după venirea din 

străinătăţurile ei), cu multe din neamurile ei, ce crezi,   

că face femeia fatală? 
           Îi “împrumută”lui Hiog cardul de salariu şi-l 

invită la cumpărături de Anul Nou, alături de fiul lor 

cel mic, Nida. 
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          Cumpărăturile erau foarte multe, trebuia lăsată 

impresie bună musafirilor, căci venise “madam 
frumuşica şi drăgălaşa” din străinătăţuri, cele luate 

erau foarte preţioase, scumpe şi multe ce nu puteau fi 

aduse acasă decât cu maşina.  
 Cu “atenţie şi sensibilitate”, în timpul 

cumpărăturilor îl mai şi întreba pe Hiog: 

Asta “luăm”? “Luăm” şi asta? Mai “luăm” şi 
asta? etc. Adică “luau” amândoi, “cumpărau” 

amândoi. 

  Pămpălache nu zicea nimic. De, ea lua, ea 

plătea! Asta credea nevinovatul ! 
A mai luat de circa 1000 euro ţigări.  

Stupoare!!!!  

La casa de marcat, scoate domniţa cu zâmbet 
de hienă, cardul lui Hiog, codul PIN îl ştia, şi plăteşte. 

 Vru Hiog să zică ceva, dar doamna titrată îi 

şopteşte sec şi dur: 

“Îţi voi da eu banii”. 
Pus în faţa unui fapt împlinit, ca să nu se 

prindă lumea, să nu zică nimic, erau cozi mari şi să nu 

se facă de râs, poate-l vedea şi vreo cunoştinţă, a mai 
crezut-o o dată. A creditat-o din nou, a câta oară, cu 

suflet şi sensibilitate. A tăcut. A sperat că totul va fi 

altfel, mai bine, mai... uman. 
 N-a dat distinsa doamnă Kktrin însă niciun 

ban, oameni buni, nici în ziua de azi. 

 Printre altele, în perioada şederii în patria 

mumă, mai face un “ciubuc” micuţ. 
Merge la un magazin de lângă casa ei, de unde 

a făcut numeroase alte împrumuturi şi pe care Hiog le-

a plătit, cere şi primeşte bani gheaţă vreo zece 
milioane, dar mai face şi cumpărături pentru chefurile 
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făcute cu cei apropiaţi şi cu unele cunoştinţe, de peste 

zece milioane, bineînţeles, fără ca Hiog să ştie. 
 Tot după 4-5 luni, ca şi în cazul lui Cuivo, de 

când Kktrin a luat banii de la cunoştinţele lui Hiog, o 

parte din cazurile explicate mai sus, au început 
oamenii să vină după bani sau să-l caute la telefon 

pentru acest lucru, sau acasă.  

 Să moară sărmanul Hiog, nu alta!  
I se părea că merge pe un drum aiurea, lăsând 

în urmă tăpşanul singuratic între dealuri sterpe cu 

tufişuri şi arbori pitici deasupra unor morminte vechi, 

pierdute, triste şi uitate, iar în faţă este o câmpie 
obosită în arşiţa zilei, sau o văgăună în care coboară şi 

se tot duce, fără a mai găsi drumul de întorcere în 

lumea adevărată, în lumina soarelui, parcă tot aluneca 
pe un tobogan uns cu toate mizeriile îndurate de-a 

lungul vieţii de... ”familist”. 

Numai Marele şi Bunul Dumnezeu l-a ţinut 

zdravăn pe bietul om.  
Dracul de femeie, nu numai că luse banii, dar, 

nespunându-i, l-a făcut şi de râs. 

La magazinul sus-amintit mergea şi amărâtul 
Hiog şi cumpăra, cu “banii jos”, de-ale gurii. 

Cam tot după vreo 4-5 luni de zile, vine 

patroana furioasă, supărată rău la ăsta acasă, la 
“plătitor”: 

- Bine, vecine, ai avut şi dumneata magazin şi 

te duceai după beţivi pe stradă pentru cincizeci de mii    

şi mie ai să-mi dai atâţia bani şi nu-ţi faci vorbă de 
atâta timp! 

Ai luat destule salarii, vii şi cumperi nimicuri 

cu banii în mână, iar de grosul banilor ce ai să mi-i dai, 
te faci că plouă!!! 
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- Ce-aveţi, doamnă? Ce bani?! 

Femeia striga, oamenii se uitau, Hiog… vai de 
mama lui!  

Ce zici, mare cititorule?  

Mai trăieşte, Hiog?!!! Ei, bine! Trăieşte!  
Nefericitul încă mai trăieşte!... 

  Plăteşte Hiog toate “taxele” de la datornici şi 

cu regularitate, ratele la bancă. 
 

După reuşita convertire la traiul fără suflet a 

lui Alimar, ce face Kktrin cu cel mic, cu Nida?! 

Terminase şi el facultatea şi îl putea paşte pe 
copil “un mare pericol” şi anume,  de a discuta cu tată-

său,  de a se apropia cumva de duşmanul ei de moarte, 

de Hiog, plătitorul. 
Depinzând de banii lui Hiog exista 

posibilitatea, marele pericol, ca Nida să înceapă să 

judece altfel situaţia , să vadă lucrurile cum sunt cu 

adevărat, să se apropie de tată-său şi să se “strice” 
copilul. 

Diavoliţa împieliţată, omul negru la suflet, 

mamă de copii, trebuia să “recupereze timpul cât nu a 
fost lângă el, să facă ce ştie ea mai bine: să facă rău! 

Face pe dracu-n patru, insistă la bietul copil, îl 

desparte şi de “fata” lui, un înger de copil, îl lămureşte 
să meargă în străinătate, adică la ea, unde “nu există 

câine fără covrig în coadă”.  

Îl amăgeşte cu fel de fel de minciuni şi… 

desigur n-aţi uitat, se supăra, plângea şi… era 
“bolnavă”. 

          În cele din urmă, părăseşte băiatul fata şi ţara, 

dar mai ales pe tată-său, acesta fiind şi scopul 
principal. 
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(Te pui cu dracul?).  

Fericire mare pe diavoliţă, pe minunea de 
mama devotată: copiii erau cu ea, fără tatăl lor, care 

trebuia să moară în sufletele lor.Nu vroia prea mult. 

Doar  atât! 
Încep greutăţile pentru bietul Nida.  

Ca să ţi se recunoască diploma, trebuie 

neapărat să ştii şi limba, să ştii şi ceva meserie, îţi 
trebuie o groază de bani pentru obţinerea documentelor 

necesare; actele trebuie să fie în regulă. 

Cum acestea costau bani, mulţi bani şi trebuia 

umblat la facultatea terminată, la Ministerul Sănătăţii, 
la Ministerul Muncii, Ministerul Învăţământului, 

consulate, ambasadă etc, actele trebuiau traduse, 

legalizate, intră din nou în scenă Hiog, că doar era tată, 
măcar atât să facă şi el pentru copil că în rest nu l-a 

interest nimic niciodată, nu ??! 

Hiog trebuia să se descurce; Kktrin aştepta 

nervoasă în străinătatea ei, stătea şi aştepta, îşi aştepta 
nerăbdătoare fiul. 

Cine credeţi că trebuia să plătească totul?  

Deja ştiţi.  
Pămpălăul trebuia să plătească, pentru că 

Diva, Kktrin, spunea tuturor:  

- Să plătească! Să mai cheltuie şi el! – adică 
Hiog.  

           Să ştie şi el că are copii!  

Măcar acum, că eu nu mai pot.  

Nu mai poooooot! Se tânguie şi suspină  diva 
“subpământului”. 

Aleargă Hiog, se zbate, plăteşte sume imense, 

se împrumută iar sărmanul, pentru a face faţă cererilor, 
dorinţelor, doleanţelor, să facă şi el ceva pentru copilul 
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lui, măcar acum, că în rest... n-a făcut nimic, după 

spusele soţiei. 
Nu conta cât costa; trebuia făcut totul, să facă 

şi Hiog ceva, nu?  

Moartea şi viaţa au acelaşi drept, nu? 
În cele din urmă, reuşeşte să facă ce părea 

imposibil; să execute totul ca la carte, toate actele 

necesare, ca fiul lor, Nida, să fie medic în Uniunea 
Europeană. 

Chiar a reuşit copilul să plece, iar femeia, 

mama devotată, să-şi ia o piatră de pe inimă; Nida 

fiind cu ea şi departe de tată-său. 
Când stai alături de o femeie păcătoasă, un om 

al diavolului, nu-ţi poate merge bine, omule! Din 

contră!  
Aşa şi cu bietul copil.  

Are un accident groaznic.  

Ascultând-o pe mamiţica sa, Kktrin, se zbate 

copilul între viaţă şi moarte, dar Marele nostru 
Dumnezeu îl ia sub protecţia Sa şi copilul îşi revine. 

Aşa cum spuneam, în lupta cu moartea, în 

urma nenorocitului accident, Nida a fost smuls din 
ghearele diavolului de către Marele nostru Dumnezeu.  

Acesta l-a ajutat să trăiască, i-a dat o nouă 

viaţă, normală.  
Apropierea de Dumnezeu în acea perioadă 

grea l-a făcut pe sărmanul copil să vadă lucrurile 

altcumva decât până acum, să vadă lucrurile bine şi 

normal. 
Venind pe acasă în acea perioadă, Nida chiar i-

a spus lui tată-său Hiog că a greşit faţă de el şi că ar 

vrea să fie prieten cu el. 



Femeia diavolului 

60 

 

“Plouat”, ca o ploaie de noiembrie despletită, 

dezlânată şi jalnică la care nu mai ai speranţe să se 
oprească curând, Hiog i-a răspuns cu glasul stins, cu 

ochi-n lacrimi: 

- Băi băiatul meu, măi  Nida, eu nu sunt 
supărat, mă, pe tine!  

Eu am vrut să fiu prieten cu tine încă înainte 

de a te naşte! 
- Ştiu, tată!  a zis  Nida cu o voce stinsă, 

moale. 

Problema este că Nida vede ce face şi cu ce se 

ocupă mamă-sa, Kktrin, şi nu-i prea convine; îi este 
chiar  ruşine. 

A început să-i fie silă şi să urască apucăturile 

şi metodele de făcut bani în străinătate ale mamei sale,  
neagra-drăgălasă, Kktrin. 

Intrată în prelungite şi prealungi călduri, în 

cele din urmă, nemaisuportând aceste mizerii ale 

mamă-sei, după câţiva ani de stat în străinătate, alături 
de “sfânta mamă”, Nida renunţă la tot, la Uniunea 

Europeană şi vine acasă în ţara lui, ca să înveţe pentru 

rezidenţiat, să recupereze din timpul pierdut. 
În dorinţa nebună a bestiei iadului de a ţine cu 

orice chip copiii departe de Hiog, a făcut propriului 

copil cel mai mare rău; i-a răpit şi distrus lui Nida cei 
mai frumoşi ani.  

Colegii lui de facultate au familie, serviciu, 

casă şi copii. El, nimic. 

Aşa cum spuneam, a ţinut copilul departe de 
ţara lui, în pribegie, alături de ea.  

În dorinţa nebună de  a-şi ţine odrasla alături, 

cu orice risc, chiar cu distrugerea propriului fiu, 
diavoloaica neagră aproape că reuşise.  
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Mare şi Bun eşti, Doamne! 

Numai Tu ai putut să iei din braţele morţii, din 
ghearele diavolului, acest copil minunat şi să-l redai 

omenirii. 

Mare eşti, Doamne!  
Îţi mulţumesc, Doamne!  

Omenirea toată îţi mulţumeşte Mare Doamne! 

Totuşi, Kktrin trebuia să-şi ducă la capăt 
planul diabolic.  

Ce a fost greu s-a dus; mai este un pic.  

Ea se apropie de lovitura finală. 

Toată răutatea lăuntrică, adunată în nişte nori 
lânoşi, aducători de dezastru, ce se luptă între ei în 

rotocoale periculoase, criminale ce întunecă totul de 

mânie, fierbe de dă-n clocot pentru a-şi realiza planul 
de mult pus la cale. 

Vine în ţară, se plimbă cu maşina lui Hiog  

prin multe, multe locuri, pe unde vor muşchii 

dumneaei. 
O plimbă şi Hiog cu maşina de acasă în oraş şi 

invers, peste tot, că, de, este o doamnă şi în sufletul lui 

bleg a rămas mama copiilor lui, nu ? 
“Sunetul clopotului”  împrăştie un sfârşit al 

unui suflet ros la rădăcină de necazuri şi greutăţi 

cumplite. 
Într-o dimineaţă, cu câteva zile înainte de a 

pleca din ţară la cucerirea ei, la ultima ei cucerire, îl 

atacă direct, frontal şi la obiect pe Hiog: 

- Tu ce zici? Nu vezi că nu mai merge 
căsnicia?  

- Care căsnicie, dragă? A cui căsnicie? 

răspunde… soţul,  făcând şi el pe niznaiul... 
- Ce zici? Dăm divorţ?  Dau eu?  Dai tu? 
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Hiog îi răspunde molcom, calm: 

- Dragă, mie îmi este indiferent cine dă divorţ. 
După câteva secunde, i se luminează mintea 

ăstuia şi îi vine o idee frumoasă; Îi zice Kktrinelei: 

- Dragă, n-ar fi mai bine să mergem frumos 
amândoi, să punem capăt căsniciei, de comun acord, 

aşa cum am mers împreună, în urmă cu peste 35 de ani 

când ne-am căsătorit?  Hai s-o facem frumos! Să 
facem această despărţire frumoasă! 

- Mda, zice doamna grav, cu vocea-i tabagico-

bahică  a unui suav zefir. Ar fi ceva bun, Molto bene! 

Molto bene! Graţie! Graţie, senior!  
Omul parcă privea de pe grind stihuri şi bolţi 

fără margini.  

         Aţi auzit, oameni buni, ca dracul să facă ceva 
frumos?   

Păi, sigur că nu aţi auzit, şi nici Kktrina cea 

neagră  pe dinăuntru, la suflet şi în cerul gurii, nu poate 

face aşa ceva. 
După ce stabileşte de comun acord cu Hiog să 

meargă amândoi la judecătorie, să se elibereze unul de 

altul, (chiar stabilesc data când s-o facă), diavoliţa cu 
suflet putred ce pute a a sulf, parfumul iadului, se duce 

singură şi dă divorţ. 

Din mizeria făcută în toată perioada căsniciei 
de peste 35 de ani nu a putut să facă acum nici măcar 

un minim gest  de curăţenie, de frumuseţe.  

Curăţenia şi frumuseţea nu sunt diavoleşti. 

Nu a făcut niciodată ceva frumos, nu putea să 
facă nici acum, iar ura ce-o avea faţă de Hiog îi 

susţinea răul. 

Cum spuneam, deşi stabilise data când să 
meargă împreună cu Hiog să pună capăt fericitei 
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mizerii de căsnicii, peste două zile, când acesta venea 

de la serviciu, (căci munceşte săracul de peste 40 de 
ani), se duce singură şi intentează divorţul.  

Dar ce mai face devotata soţie? 

Anunţă toţi colegii lui, toate cunoştinţele, toate 
rudele că a dat divorţ de nenorocit, că a scăpat de 

“gunoi”, de “nemernic”, de “greutăţi”. 

A cheltuit doamna din străinătate o grămadă 
de bani cu telefoanele, banii lui “hăndrălache” ce-o 

aşteaptă în străinătatea ei. 

Problema interesantă este că la motivele 

divorţului diva Kktrin menţionează că nu este 
protejată, că nu se poate întreţine singură, că Hiog n-o 

îngrijeşte, n-o protejează, ca să-şi recapete sănătatea.  

Până acum, când de nenumărate ori zicea că 
nu-i ajunge pensia nici pentru ţigări, ce să mai zicem 

de băutură, totuşi a putut să facă “singură” copiii 

medici, a fost protejată, îngrijită, întreţinută. 

Aşadar, Femeia Diavolului, omul tenebrelor 
coşmaruri, îl lasă pe Hiog fără copii.  

Se poate spune, oameni buni, că nemernica i-a 

ucis copiii. Înglodat în datorii pentru vreo 
şaptesprezece ani şi jumătate, cu casa gajată la bancă, 

dă divorţ că nu este protejată şi fuge la alesul inimii 

din străinătate, la ultimul dintre ei pentru care mama de 
copii, Doamna Kktrin, s-a bătut cu o femeie.  

A rămas acest om, Hiog,  “fără” copiii lui pe 

care i-a crescut şi iubit ca pe ochii din cap. 

Reprezentantă fiind a diavolului pe pământ, 
trebuia să facă şi acum mizerie şi urâciune. 

Se pare că cel ce-i potolea căldurile i-a dat 

ultimatum şi lumea vorbeşte că a ameninţat-o că nu-i 
mai dă bani, dacă se întorce la el cu acelaşi nume. 
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“Soarele” era aproape de asfinţit, un soare de 

aur, dar mărit şi deformat de aburii bălţii putrede şi 
murdare în care Hiog a zăcut şi s-a zbătut zeci de ani. 

Iată deci scumpă, mare şi bună Omenire, 

Femeia Diavolului există! 
  Feriţi-vă de ea!  Fugiţi de femeia “neagră”! 
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CAPITOLUL  II 
“LĂCOMIA” 

 

Nu departe ca timp şi spaţiu, la circa trei ani şi 
la vreo cincizeci de kilometri, procedând identic, tatăl 

dracilor, Scaraoschi, neavând totală încredere în 

Kktrin că-şi va duce menirea până la capăt de a-l 
distruge pe Hiog, ia măsuri de siguranţă şi face în aşa 

fel să mai apară ceva asemănător pe pământul nostru, 

adică un alt drac, dar care să atace din alt unghi. O altă 

formă de “rudenie”, care să aibă altă deschidere asupra 
vieţii lui Hiog, dar cu acelaşi scop: “distrugerea 

omeniei din sufletul lui”. 

La fel, ca prima dată, şeful dracilor din iadul 
negru însămânţează în pântecele unei alte nevinovate 

femei, Margonita, un alt drac de fată. 

Pândeşte artizanul răului din iad şi de pe 

pământ momentul prielnic, diavolesc, şi face să  
ţâşnească pe pământ o nouă arătare diavolească, printre 

picioarele lui Margonita. 

Margonita… era căsătorită cu Steacos, iar  
până la apariţia micuţului drăcuşor, în casa celor doi a 

fost numai linişte şi realizări frumoase.  

Amândoi erau oameni muncitori, corecţi, 
cinstiţi şi respectaţi de toată lumea.     

Steacos lucra pe şantier, iar Margonita se 

îndeletnicea cu munca de pe lângă casă, ba a fost şi 

educatoare în sat, prima educatoare ce-a avut-o acea 
localitate.  

Împreună au făcut o casă frumoasă, o 

gospodărie frumoasă, în linişte deosebită, au dat 
naştere la unsprezece copii.  
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De cel  mare, de Hiog, erau tare mândri, acesta 

a avut grijă de cei mai mici, căci se făcuse mărişor. 
Cum spuneam, până la apariţia “drăgălaşului 

de drăcuşor” în casa lor a fost pace  şi realizări 

frumoase, dar mai ales linişte şi voie bună.  
Ca şi în cazul anterior, al  Tevei şi Haru, şi aici 

drăcuşorul era cel mai mic. Cel mai mic şi cel mai dat 

...dracului. 
Odată cu apariţia fiarei, a diavolului, s-a dus 

toată liniştea din casa oamenilor pentru toată viaţa, 

până când Margonita şi Steacos şi-au dat duhul.  

Ultimul “musafir”, diavoliţa, a adus iadul  în 
casa acestor oameni.  

A venit ca un vânt năpraznic, o furtună, o 

tornadă ce mătură şi distruge tot ce atrage în vârtejul 
ei.  

Asta s-a întâmplat şi cu liniştea din casa celor 

doi oameni, s-a distrus. 

Nici măcar o dată nu şi-au mai râs unul altuia 
cu drag şi veselie, până la moarte.  

În schimb, şi-au “râs” , unul de altul, până 

când, mai să fie şi de râsul lumii.  
Şi aceşti oameni au considerat arătarea om şi 

au tratat-o creştineşte, cum se cuvine, au şi botezat-o, 

asemeni  Tevei şi Haru cu Kk…., ca să poată răspunde 
şi aceasta la un nume omenesc. 

I-au zis Crizzavera. 

Avea suflet de drac, dar se comporta ca un om 

oarecare, însă făcea cum făcea şi otrăvea tot ce atingea. 
Acidul sulfuric era dulce pe lângă otrava din gura 

spurcată a fiinţei proaspăt apărute pe pământ. 

Ghinionişti oameni, Steacos şi Margonita!  
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Dezastru şi foc rămâneau în urma ei, 

împrejurul ei. “Pârjolea” tot, mai bine zis distrugea tot, 
omora tot. 

Era ca un nor toxic, groaznic de periculos ce se 

deplasează spre casa acestor oameni, intra de-a binelea 
aici, unde umbrele prind a se descătuşa, a se înstăpeni, 

iar stelele pălesc şi sub culoarea slabă de sub bolta 

cerului de unde vine această nălucă se produce 
nenorocire, învolburându-se în vârtejuri ce doboară 

garduri şi locuinţe, naşte necazuri şi patimi grele. 

De mică a trăit pe lângă fusta mamei şi, cu 

toate că  a fost îndrăgită şi iubită, n-avea milă de 
nimic, nici măcar de biata mamă pe care-o asmuţea în 

certuri grele, grave cu Steacos - tatăl. 

Ajută şi ea când şi când şi cât de cât pe mama 
“adoptivă”, Margonita, la muncile casei şi gospodăriei, 

culege buruieni la păsări şi porci, plimbă pe deal oile şi 

caprele cu ceilalţi copii, de o seamă cu ea dar nu la fel 

ca ea. 
Reuşeşte să facă şi ceva şcoală, în satul natal, 

10 clase, căci erau obligatorii. 

Cu astea va rămâne toată viaţa.  
Dacă ar fi putut să le vândă, le-ar fi vândut cu 

siguranţă de mult. Totuşi cine ar cumpăra aşa ceva? Şi 

pentru cât? 
Cumperi, cumperi, dar să ştii şi de la cine, căci 

în această situaţie, când vedeai “vânzătorul” nu-ţi mai 

trebuia nimic, chiar dacă ţi se dădea gratis, ori aici 

fetiţa Crizzavera nu era chiar o plăcere la privit.  
Dorea să vândă şi cele zece clase care le 

făcuse târâş-grăpiş cum se spune la noi în popor. 

Răutatea, minciuna şi ura va fi tot ce are mai 
“scump” fetiţa mami, de curând apărută pe pământ. 



Femeia diavolului 

68 

 

Şi acesteia, dracul cel mare, tată-său, i-a dat 

înfăţişare omenească. 
Diferită de Kktrin la aspectul fizic, pe aceasta 

a “compus-o” Scaraoschi astfel:  

Scundă, grasă şi …”umflată”, cap foarte mare  
dar sec, pătrăţos, buze groase răsfrânte  puternic în sus 

şi-n jos, ca vulva iepii când este culcată, cu gura puţin 

strâmbă, colţul gurii din partea dreaptă era în dreptul 
nasului.  

Ochii puternic bulbucaţi, de culoare albastră, 

dar care foarte des se înroşesc, ca o ceapă lăcrimată, 

bărbia scurtă, fălci mari, osoase şi cărnoase, obrajii ca 
un gogoşar mare şi murat vara la soare, lăsaţi spre 

exterior.   

Sau, se mai poate spune că este mică, 
negricioasă, prăpădită, capul cât o baniţă, 

asemănătoare cu un dovleac galben, adevărată 

sperietoare de ciori, mândră pentru dânsa, dar atât de 

caraghioasă că te apucă râsul când o vezi. 
Fruntea-ngustă, mintea  scurtă, scurtă rău, rău 

de tot, către lipsă, sprâncenele groase şi păroase, 

umflate, lăsate puternic peste ochi, aproape că-i 
acoperă, arată a maimuţă-n călduri,  păr de culoare 

castaniu deschis-spre blond la origine, dar mereu 

vopsit într-un galben murdar mai târziu - lămâie 
putredă - diaree de copil mic. 

Păr avea, fiinţa răului, şi-n nas şi-n urechi.  

 De sub pălăria roşie, răsăreau marile-i 

sprâncene spălucite, obrajii uscaţi şi ochii descrişi mai 
sus. 

Imaginaţi-vă acest umanoid, când se enerva şi 

asta cam de cincisprezece ori pe zi, cum i se îndrepta 
părul din sprâncene, din nas şi din urechi. 
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Sub bărbie are foarte pronunţată o mare guşă, 

probabil plină cu venin, depozitul de venin, iar în 
spinare o cocoaşă destul de pronunţată, în partea 

stângă.  

Picioarele scurte, foarte groase, încât nici nu se 
observă cât de crăcănată este. 

Fundul este aşa de mare, încât zici că poartă o 

baniţă-n spate.  
Viaţa la ţară a decurs aproape ca a unui copil 

normal. 

Plecatul la viaţa de oraş a Crizzaverei a coincis 

cu posibilitatea lui Steacos de a pleca în acele vremuri 
să lucreze în străinătate. 

Renunţă omul la acea oportunitate spre a fi 

alături de scumpetea lui la lansarea acestuia pe pista 
vieţii, care merge deci la oraş să dea examen la liceul 

pedagogic. 

Terminase fetiţa zece clase şi trebuia neapărat 

să lucreze în învăţământ. Era o-bli-ga-to-riu. 
Ce face “odorul”, oameni buni? 

Cum se vede la oraş, scăpată de sub tutela lui 

Margonita…, în gazdă la un consătean, primul lucru a 
fost să-şi taie părul şi să se facă blondă, aşa cum 

spuneam, ca diareea de copil mic.  

Nu avea “cioaia” milă de părul lung şi mătăsos 
când acesta cădea victimă foarfecilor din mâna dirijată 

de golul lăuntric al capului sec, păr ciopârţit fără milă. 

În acel timp şi timpuri tăierea părului nu era o 

condiţie absolut necesară emancipării feminine, super 
emancipării viitoarei mari doamne fără carte, dar ... cu 

funcţii mari, mari  şi multe, venite mai târziu în 

biografia refăcută şi îmbunătăţită a „ciudăţeniei” 
omeneşti. 
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Deşi arăta groaznic, ea era aşa de mândră, 

încât se credea star de cinema.  
Vorbea singură în oglindă, se lăuda şi se 

aprecia, de multe ori pupa oglinda pentru înfăţişarea… 

“frumoasă” ce i-o arăta. 
Tatăl ei, cel de-o creşte, nu “celălalt”, lucra,  

cum vă spuneam pe şantierele patriei şi pe acasă venea 

numai la sărbători.  
Că fata lui, mândreţea lui, odorul lui, se 

pregăteşte să meargă mai departe la şcoală, îl făcea să 

vină mai des. 

Se simţea omul ca o dimineaţă deschisă, curată 
şi însorită, sub o boltă senină arcuită peste păduri 

virgine unde adie un fior de vânt ozonat, dătător de 

speranţă şi viaţă bună, deşi în acest caz pathologic şi 
grav nu prea era speranţă de viaţă bună. 

Vine, aşadar şi Steacos, tatăl de-o creşte, de la 

şantier, merge la gazdă la oraş, să-şi vadă “odorul”, 

“scumpeţea” lui, “mândreaţa” lui, cum spuneam, care 
se pregătea… “serios” să dea la liceul pedagogic. 

Intră omul în camera drăcuşorului unde 

aceasta luase repede o carte în mână, fără să-şi dea 
seama, nemernica, o ţinea invers şi să cadă Steacos jos 

din picioare când o vede. 

- Ce e, fă, cu tine în halul ăsta???? 
- Tăticule! Să taci din gură. Să zici mersi că 

sunt în viaţă. 

  M-am spălat pe cap şi am vrut să-mi usuc 

părul la aragaz şi mi-a luat foc.  
De-asta m-am ciumpăvit aşa din ce mi-a mai 

rămas. Nici nu-mi vine să ies afară din casă (sâc!).  
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Nu ştii mata ce este în sufletul şi în inima mea! 

Tocmai acum, înainte de examen, să mi se întâmple 
mie aşa ceva, tocmai mie şi tocmai acum.  

Şi ce păr frumos aveaaaamîîîîîîîîî!  

Când îl voi vedea la loc? Se văita împieliţata 
neagră, ce dădea să plângă.  

Puteam să rămân cheală, tăticule! 

Chealăăăăăăăăăăă! 
- Dar aşa de galbenă de ce te-ai făcut, fă?, 

întreabă omul mirat, crezând-o total. 

- Păi, aşa se astupă mai repede şi mai bine 

arsura părului. Ce, crezi că mie-mi place? -vorbeşte 
mai încet fetiţa tatii, căci simţise că pămpălăul de tată 

începuse s-o creadă. 

-Nici nu-mi vine să ies afară din casă, tăticule!  
-Am cheltuit o groază de bani ca să arăt şi eu 

aşa. Chiar nu mai am nici un ban. Mata mai ai ceva 

bani să-mi dai? …..Ce m-oi face eu în halul ăsta când 

voi veni acasă? Cred că n-o să ies afară din curte. 
- Lasă, fă, numai să iei tu, că ne descurcăm 

noi.  

Gazda asculta din cealaltă cameră şi se 
minuna, se închina, săracul, de ce auzea, de minciunile 

Crizzaverei, el ştiind adevărul. 

Nu-i venea să creadă bietei gazde ce auzea, cu 
ce spontaneitate îl minţea Crizzavera pe tată-său, 

Steacos. 

Vine repede şi perioada examenului de 

admitere la liceul pedagogic unde se înscrisese fetiţa 
cuminte. 

Îţi dai seama, cititorule, ce a fost în curtea şi în 

sala acelui liceu, când la admitere s-a prezentat o 
diavoilţă blondă, cu pălărie în cap de un roşu aprins! 
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         Roşu aprins era şi pe buzele groase şi băloase; tot 

roşie era şi costumaţia candidatei, notă discordantă 
făcând părul scurt, blond-murdar. 

Stă fata la oraş pe perioada examenului şi la 

fiecare probă se prezenta în aceeaşi înfăţişare hidoasă, 
grotească. 

Examenul a venit rapid şi tot rapid s-a dus. 

Sunteţi siguri, iubiţi pământeni, că la examen 
“dracul” de fată n-a făcut nimic.  

Nici nu i s-a mai calculat media, căci nu avea 

ce să fie adunat şi împărţit. Ce operaţii de adunare şi 

împărţire să faci cu zero? 
Merge însă “victorioasă”, împieliţata, acasă, în 

satul natal, în… ţinuta de examen, minte pe mamă-sa 

Margonita şi pe tot satul că a reuşit prima la liceul 
pedagogic, la clasa de maestre. 

După ce-şi reveneau oamenii din spaimă 

datorită aspectului ei fizic, se bucurau de reuşita 

Crizzaverei.  
Nimeni, însă nu mai era sigur că dacă iese mai 

pe-nserate din casă şi se întâlneşte cu pocitania pe 

drum se va mai întoarece întreg acasă. 
Despre păr, pe Margonita, drăcoaica a “servit-

o” la fel ca pe Steacos, ba chiar a liniştit-o că tata a 

apreciat înfăţişarea-i … turbată. 
Între timp, vine şi tata Steacos pe-acasă de la 

şantier.  

Ajuns la domiciliu, bătrânul tată îşi găsi fata în 

“al nouă-lea cer”. 
Se repede Crizzavera disperată de bucurie în 

braţele lui şi strigă ca apucata în gura mare: 
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- Tăticuleeeeeee, am luat!!!!  Am luat, 

tăticuleeeeee!!! Am luat prima la clasa de maestre, cea 
mai bună clasă. 

Cum, fă, ai reuşit?  

Au, Doamne, ţine-mă!!!!! 
Ce bucurie pe bietul om!  

De bucurie, tata, a uitat de înfăţişarea ei 

“murdară”, blondă, buze roşii, ţinută roşie, ca la 
examen, ce mai.  

Aşa umbla ciupina pe-acasă, de când “luase” 

la pedagogic, la clasa prima, de maestre.  

De acum era fată de oraş, vorbea orăşeneşte, 
rar şi apăsat, aproape pe silabe, se purta după cum ştiţi. 

Cine o vedea se închina discret, se ruga să n-o 

viseze noaptea şi intra repede în curte.  
Se purta şi arăta groaznic, la fel cum îi era 

sufletul. 

Steacos dorea şi el nişte explicaţii şi amănunte, 

să stea mai departe de drac, dar s-o asculte. 
- Cum, fă, chiar ai reuşit? (avea el o oarecare 

îndoială, parcă nu-i venea să se bucure aşa de rău, să 

fie mai reţinut).  
- Am reuşit, tăticule! La clasa cea mai bună, de 

maestre, la Piatra Neamţului (în traducere 

românească). 
- Cuuuum!!!! 

- Da. Pentru Piatra Neamţului, dar se vor face 

schimbări, că cei mai buni vor rămâne în oraşul nostru.  

Nu dau ai noştri pe cei mai buni aşa de 
departe, în alte oraşe, tăticule. 

Pe bietul Steacos l-au trecut toate apele.  

Obosit de munca grea de pe şantier, omul 
decide să ia rata şi să vină la liceu, să-şi vadă fata pe 
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lista de reuşiţi şi să vorbească cumva … cu cineva … 

ca să nu plece fata departe, departe de casă. 
- Fă, uite ce! Eu merg la liceu, să văd ce pot 

face, le spune el lui Margon şi Crizzaverei. 

Du-te, tăticule, du-te!  
Du-te să vezi şi poate aranjezi matale ceva, dar 

să ştii că eu nu sunt pe lista cu admişi, că…. eu… 

îîîî…. nu sunt pe lista cu admişi că….îîîîî…. ăăăăăă 
…. sunt cu… lista de …  Piatra Neamţului, glăsuieşte 

“odorul tatii”, aproape în silabe. 

Pleacă Steacos, zbuciumat, până la staţia de 

autobuz, să “ia rata”, condus de diavoliţă, ţinându-l de 
braţ, mândră, şi-i repeta mereu că “ să aranjeze el ceva, 

să rămână în oraş, să nu o dea la … Piatra Neamţului”. 

Merge săracul obosit şi cu inima frântă, chinuit 
de gânduri în toate felurile.  

Punea sărmanul tată şi binele şi răul în calcul, 

era total bulversat. 

Parcă vedea, acum, oraşul învăluit într-un 
întuneric urât, unde spectrul morţii îi aşteaptă pe toţi şi 

peste tot bântuie fantome negre, urâte, scârboase, dar şi 

periculoase. 
Ajunge la liceu şi ia de câteva ori la rând la 

citit listele cu cei admişi. 

Cu chipul posac, pleoapele parcă prăbuşite, îşi 
încrunta tatăl “candidatului” fruntea-naltă, plină de 

riduri şi cu degetele butucănoase de muncile 

şantierului, urmărea numele copiilor de pe listele 

liceului.  
Bătrânul tată, urmărea, deci, fiecare rând, 

fiecare nume de pe lista admişilor şi a “căzuţilor” , dar 

fetiţa tatii nimic, nicăieri, lipsă, lipsă to-ta-lăăăă. 
Un mic oftat- geamăt, exprimă totul. 
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La un moment dat a început să tremure efectiv 

ca un câine la injecţie. 
Aşa cum sincer spusese Crizzavera, ea nu era 

pe aceste liste cu cei admişi, dar nici pe lista cu Piatra 

Neamţului nu era, că nu erau liste cu aşa ceva. 
Intră Steacos la secretariat şi-o întreabă pe 

secretară: 

- Doamna secretară, nu s-ar putea face ceva cu 
fata mea, Crizzavera, să nu mai meargă la Piatra 

Neamţului?  

Vrea omul, fără încetare să continue, să-i 

spună că este amărât, că n-are decât o fată, restul 
băieţi, că are copii mulţi, că munceşte din greu pe 

şantier, că n-are bani şi altele… 

Nu a mai putut spune nimic însă, căci secretara 
l-a şi luat la rost: 

- Ce Piatra Neamţului, omule? Ce tot spui cu 

Piatra Neamţului? 

Nu înţeleg! 
           Ce legătură avem noi cu Piatra Neamţului? 

Între timp, în secretariat intră directorul 

liceului.  
Şi acesta rămâne şocat, blocat, înlemnit de cele 

auzite de la cei doi. 

- Cum îl cheamă pe copil, domnule? Zice 
directorul liceului pedagogic. 

- Crizzavera domnule director. 

- Ia căutaţi dosarul Crizzaverei, doamnă! zice 

directorul către secretară.  
            Când se uită toţi trei în dosar, văd că nici nu i 

se calculase media, media de candidat … nereuşit, 

“picat”.  
Ce să calculezi cu zero? 
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Directorul îl bate uşor, cu milă, cu reţinere şi 

stângere de inimă, pe Steacos pe umăr şi-i spune: 
- Ţi-a “tras-o” rău de tot copilul, domnule! 

Ce să mai zică amărâtul de om?!  

           Toată amărăciunea lumii era în sufletul său.  
          De acum înainte va avea cele mai mari suferinţe, 

până la sfârşitul zilelor din cauza diavoliţei negre la 

suflet, dar cu părul blond şi-n ţinută roşie. 
 Marele şi Bunul nostru   Dumnezeu l-a ţinut pe 

picioare pe acest om.  

          Mai stă vreo 5-6 ore aiurea prin oraş, nemâncat,  

până când pleacă rata spre satul lui, spre “comoara” 
lui. 

 Îţi dai seama tu, om de-al lui Dumnezeu, ce 

era în sufletul şi inima acestui om, un tată disperat, om 
drept, cinstit, apreciat de toţi oamenii care-l 

cunoşteau?!  

          “Premianta” mai şi spusese la tot satul că a reuşit 

la prima clasă de maestre a liceului pedagogic. 
 Ajunge Steacos în cele din urmă acasă sleit de 

puteri, cu sufletul negru.  

La început, avea impresia că aude tunete care 
răcneau, ori fulgere care sfâşiau cu săbii luminoase 

uliţele şi potecile satului natal.  Dar… linişte … 

Aici, linişte! Liniştea care plutea peste o 
margine de pădure, iar inima codrului părea că nici ea 

nu mai bate, însă vânturile erau priponite de sufletul 

negru al fundului de iad, de unde cât de curând vor 

porni furtună năpraznică, năucitoare, născătoare de 
mare dezastru sufletesc, chiar moarte. 

Abia apucă sărmanul să spună: 

- Bine, fă, n-ai luat, n-ai luat, dar de ce ai spus, 
fă, la tot satul că ai reuşit?  
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Şi de ce, fă, m-ai făcut să merg la oraş, să mai 

cheltui şi bani pentru minciunile tele? Tu ştii fă ce greu 
fac eu banii pe şantier ca s-o duceţi voi bine acasă? 

Ce ai cu fata? Ce vrei, s-o omori?????  

Alţii le-au făcut “căşi”, palate, le-au luat maşini  
fetelor şi tot nu le-au omorât!!!!!  

          Vrei să moară fata??? Vrei s-o omori?????! sare 

Margonita cu gura. 
“Mândreţea familiei”, ce credeţi, oameni buni, că 

făcea?  

Stătea lângă fusta mamei Margonita, ascunsă 

de Steacos şi toată noaptea s-a prefăcut că-i este rău, 
gemea, se zbătea, de ziceai că este “apucată”; făcea 

urât rău de tot, ca să “impresioneze”, ca nu cumva în 

zilele următoare, cât mai stătea Steacos pe acasă să-şi 
ia binemeritata “porţie”.  

Laşul tot laş, porcul tot porc, dracul tot drac şi 

toate la un loc Crizzavera. 

Dimineaţa, Margonita, speriată de 
comportamentul nocturn al “micuţului geniu”, de fapt 

de teatrul scârbos al acesteia, se duce la Steacos si-i 

spune franc: 
- Mă, să laşi fata în pace! Să n-o cerţi, că azi- 

noapte era să moară de trei ori.  

Am înviat-o cu spirt, apă rece şi oţet. Era să 
moară. Lasă fata în pace, că este copil şi n-a venit 

borţoasă acasă, n-a venit cu burta la gură. 

Este copil şi ea. Este mai sensibilă ea, fetiţa 

noastră, tu nu şti cât este de sensibilă, sensibilă rău! 
Bate-te peste gură, fă! 

Omul, dorea şi el o explicaţie măcar.  
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De ce a minţit, căci a minţit urât şi fără rost  şi 

ce se face el cu lumea din sat căreia împieliţata 
întunericului a spus că a reuşit la liceu?!?? 

- Las-o dracu de lume! zice răstit Margonita. 

Tu pleci şi mă descurc eu cu ea, cu lumea.  
  Le spun că a mai fost o altă fată cu nume 

asemănător şi că fata n-a văzut bine, a avut şi ea 

emoţii, că este foarte emoţionantă, dar că a reuşit fără 
loc.  

          Aşa am să le spun. Mă descurc eu. Tu să-ţi vezi 

de treaba ta. 

- Bine, fă, bine, dar ce facem cu ea, că arată ca 
dracu! Tu nu vezi, făăă, cum arată, cu părul tăiat şi 

vopsit “galbin”?! 

Hai, să zicem că era să-i ia părul foc, dar la ce-
şi face, fă, buzele aşa de roşii ca la purceaua noastră, 

când îi vine de vier?    

Spune-i tu să nu-şi mai facă buzele şi ţine-o 

mai mult prin curte şi prin casă, să n-o prea mai vadă 
lumea în halul ăsta că râde de noi. 

- Bine, mă! Aşa o să fac. 

Între timp, strigă la poartă gazda, consăteanul 
lor, la care stătuse Crizzavera la oraş în timpul 

examenului.     

            “Odorul” fuge în casă; Steacos merge la poartă. 
- Să trăieşti, bă, nea Steacos?! Ce mai faci, 

bre?! Ce-a făcut, mă, fetiţa, … Crizzavera?!!!! 

- Ei, oftează Steacos, un pic de ghinion. A 

reuşit fără loc. 
  Ce să mai zică omul când ăsta a apărut tocmai 

când nu trebuia?! 
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- Măi nea’ Steacos, noi suntem şi cam rude, 

cam de departe, dar suntem, zice omul cam pe şoptite. 
Nu te feri de mine, că nu spun la nimeni.  

O să fie vai şi-amar de pielea mata dacă nu 

bagi în cap ce-ţi spun eu! 
Eu am fost la liceu şi m-am interesat. Le-am 

spus că este nepoata mea. Chiar am tratat-o ca pe 

copilul meu cât a stat la mine, dumneata ştii bine că nu 
am copii şi mi-am dorit mult.  

Nu este bre, afişată la “fără loc”. Nici nu este 

afişată, că nu i-au calculat nici media.  

Eu sunt om serios şi am auzit cum te minţea că 
i-a luat părul foc. Să ştii că te-a minţit. Ea şi l-a tăiat şi 

l-a vopsit, bre.   

Să mai ştii că, atâta timp cât a stat la mine, nu 
a învăţat deloc. Ba începuse să vină seara târziu  şi am 

ameninţat-o că o trimit acasă, drept pentru care nici nu 

mai vorbea cu noi.     

            - Bine, mă, nene! zice Steacos. Bine! … 
Mulţumesc! 

 - Nu te supăra pe mine, nea Steacos, dar eu am 

considerat că aşa este mai bine, să-ţi spun adevărul, să 
ştii ce ai în curte, cu cine ai de a face. 

 - Să laşi fata în pace! “sare” Margonita, care 

auzise totul, toată discuţia.  
            - Lasă-l dracu-n pace pe-ăsta!. Să laşi fata în 

pace că tu nu ştii că era să moară azi-noapte. De trei 

ori era să moară! 

 - Bine, fă! Bine! zice Steacos. Bine! Bine! 
Pleacă, sărmanul, trist pe şantierul lui.  

Acesta este numai începutul belelelor pentru 

acest om datorate diavoloaicei Crizzavera.  
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            Este numai începutul unor mizerii crunte de 

care va avea parte până la sfârşitul vieţii. 
 Diavoliţa le va mânca zilele şi lui Steacos şi 

mamei Margonita, dar şi fratelui Hiog, iar Steacos şi 

Margonita  nu se vor mai suporta toată viaţa lor. 
 Ura a pus stăpânire totală pe bieţii oameni, 

începând cu acest negru şi nenorocit episod creat de 

“neagra” Crizzavera şi nu-i va părăsi niciodată.  
           Este adevărat că această ură a fost permanent 

alimentată de drăcoaica neagră-n suflet Crizzaverina. 

 După cum s-a văzut, neplăcându-i cartea, fata 

iadului, Crizzaverica a aterizat într-un oraş, la o fabrică 
de covoare unde înghiţea de zor la scame, se văita la 

toată lumea, în special fratelui Hiog. 

 Nemernica întunericului nu a vrut să meargă în 
oraşul unde lucra Hiog, fratele cel mare, căci nu-i 

mergea cu acesta.  

         Hiog îi găsise serviciu uşor, ca să aibă “dracu” 

posibilitatea să meargă la liceul seral, să înveţe carte.  
         Stătea cu el în gazdă, gătea, ca să nu cheltuiască 

bani, el o îngrija şi o întreţinea. 

Aranjase Hiog cu şeful lui să o înscrie pe 
surioară la liceul la care soţia lui era directoare şi era 

bucuros şi fericit că va sta cu sora lui, că aceasta va 

merge la şcoală şi la serviciu. Îi ştia caracterul, dar sora 
e soră, sângele e sânge şi bunătatea sufletului lui îl 

obliga s-o ajute, să o vegheze pentru binele ei şi pentru 

mulţumirea părinţilor. 

Cum să facă “genialitatea” aşa ceva? Pe Hiog 
nu-l putea minţi, avea frică de el, bun –bun dar corect 

şi drastic, iar acesta o pedepsea, dacă… minţea şi nu se 

ţinea de treabă. 
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Munca era grea, şcoala la fel, iar aceste două 

minuni dumnezeieşti nu sunt, evident, pentru draci. 
Totuşi, insista “frumuseţea” la fratele Hiog s-o 

scoată din scame, că moare săraca.... nemernică! 

Ar fi fost de mirare să prindă rădăcini aici sau 
undeva. 

Merge Hiog, băiat cumsecade, la un om 

suspus, la partid, îi explică frumos că trebuie ca sora sa  
să vină în oraşul natal, că părinţii sunt bătrâni, n-au pe 

nimeni pe-aproape, ceilalţi sunt departe, ea este fată 

cuminte şi câte şi mai câte. 

- Bine, mă! zice omul de la partid. Ce carte 
are??? 

- 10 clase, răspunde Hiog cu vocea cam moale, 

dar va continua studiile, va merge la liceul seral, apoi 
la facultate.  

- Păi, până acum, în atâţia ani de când a 

terminat zece clase, de ce nu s-a înscris şi ea la seral? 

Toată lumea face liceul seral! 
- Se va înscrie acum, vă promit eu, 

domnule…, garantez, eu...  

Insistă Hiog, elegant, cu bun simţ la omul de la 
partid şi-l asigură că ea, Criz(z)a…., e o fată cuminte, 

nu va crea probleme…  

Reuşeşte nevinovata ... “mocirla  cazanului cu 
smoală” în cele din urmă să vină mai aproape de casa 

părintească şi cu funcţie de conducere, şefă de raion la 

un magazin de lux, cu zece clase, fără şcoală de 

specialitate. 
Ajutoarea “şefei de raion”, Zora, avea 

specialitate, şcoală de comerţ, şi… normal, ea trebuia 

să ţină gestiunea, iar “şefa”, domniţa diavolului, nu 
avea nici o răspundere.  
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Deh … greşeli ale Partidului …! 

Este adevărat că şeful magazinului a ajuns să 
ridice tonul la omul de la partid: 

- Ce faceţi cu mine? Mă băgaţi în puşcărie! N-

o pot angaja cu 10 clase, n-are pregătire în domeniu, 
dar s-o mai pun şi şefă? 

Hiog, să intre în pământ, căci asista la această 

discuţie de angajare a sorei lui cea mică şi lucrurile 
erau în neregulă într-adevăr. 

         - Dacă intri dumneata în puşcărie, intru şi eu 

zice omul de la partid.  

           O angajezi şefă de raion că este nepoata mea.  
           Postul de şefă este liber; şefă o angajezi! 

Aşa s-a şi întâmplat, dulce omenire!  

        Lupul a fost pus paznic la oi.  
         Crizzavera, şefă de raion, cu numai zece clase 

elementare.  

Le-ar fi vândut dumneaei şi pe acestea, aşa 

cum spuneam, dar n-a găsit cumpărător nici până în 
ziua de azi şi nu-i păsa dacă acest lucru se termina 

pentru ea printr-o pedeapsă.  

Dacă nu le-a putut vinde până acum, slabe 
şanse de acum înainte, de când şi-a atribuit numai 

funcţii înalte. Ce-i mai trebuie carte doamnei negre, 

când avea funcţii??? 
          Şefă, fără inventar, fără şcoală, fără pregătire, 

fără nimic, dar… cu tupeu  groaznic. 

Nu putea fi altfel chiar dacă tatăl copleşit de 

greutăţile vieţii şi mama plângeau. 
 Hiog se mutase şi el în oraşul din apropierea 

părinţilor, pricinuindu-le acestora multă bucurie că au  

copiii, cel mare şi cel mai mic în acelaşi oraş, aproape 
de casa bătrânească şi trimitea colege de serviciu la 
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Crizzaverica  la magazin căci vor fi servite … foarte 

bine, având şi ea astfel vânzări, dar şi ciubucuri.   
 Ce făcea “Şefa raionului”, oameni buni, când 

se prezentau aceste “cumpărătoare”?  

          Le întreba pe “cliente”  ce număr poartă şi le 
invita a doua zi la ea acasă, căci “nu avea atunci” 

numărul şi acel model; “mâine” îl primeşte. 

 Acasă, ea lua trei perechi, trei numere, unul cât 
zicea clienta, unul mai mare şi unul mai mic.  

          Bineînţeles că Zora, fata cu inventarul, nu ştia 

nimic. Magazinul era destul de mare ca să nu se simtă 

lipsă ceva. 
 Venea, deci, clienta acasă, cumpăra, lăsa şi 

cadou consistent, căci era servită special, plecând apoi 

foarte mulţumită de cumsecădenia “doamnei dulci”, 
sora lui Hiog.  

           Se bucura şi băiatul Hiog, când clientele îi 

lăudau sora cea mică, prâslea familiei, când lumea 

vorbea la superlativ de ea. 
 Mai venea şi Steacos pe la copii, trecea şi pe la 

“odor”, văzând cum munceşte ea “suplimentar” şi 

acasă, cum veneau clienţii şi ce respectată este fiica 
lui. 

 La un moment dat, Steacos îi zice lui Hiog, cu 

vocea cam stinsă: 
- Mă, asta are două magazine, unul acasă şi 

unul în centru. 

- Ce zici, tăticule…?  

- Mă, să stai tu de vorbă cu ea, să nu se 
întâmple cumva, ceva, să afle omul de la partid, să ne 

facem dracu’ de râs sau să intre nebuna în puşcărie, că 

eu nu am cu ce plăti dacă face asta vreo prostie. Cu ce-
i mai ţin pe ceilalţi? 
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Nebuna trăia cu adevărat pe picior mare, 

servea masa la restaurant cu cei de la Alba-Neagra şi 
alţi “bogătaşi ciudaţi” ai vremii.  

Pe Hiog, fratele cel mare, nu-l prea mai băga 

în seamă, nu-l prea avea la “maţe”.  De fapt, nu l-a 
avut şi nu-l va avea niciodată. 

La un moment dat, se întâlneşte Hiog cu Zora 

pe stradă, Zora, colega Crizzaverei, cea care ţinea  
inventarul magazinului, care era foarte amărâtă. 

În urma unui inventar, la raionul unde lucra 

doamna cu funcţie şi fără şcoală Cri… , se ieşise lipsă 

rău de tot. 
Plângea femeia şi blestema că ea n-a furat 

nimic, că ea şi ciubucul îl împărţea cu Crizzaverina.  

Blestema pe cel ce a furat şi trebuie să 
plătească acum ea, omul ce avea inventarul, adică ea, 

Zora.  

Era femeia deprimată, cătrănită rău de tot.  

Ba chiar zicea că o lasă bărbatul. 
A ieşit mare scandal şi… Zora, omul 

nevinovat, a şi plătit cu tot C.A.R-ul ei şi al lui 

bărbatu-său, ba s-au mai şi împrumutat oamenii, căci 
se putea lăsa cu puşcărie “frumoasă”.  

Lui Zora, pentru “grave” probleme la serviciu, 

i s-a schimbat locul de muncă. 
Având “pile” la partid, (ştia toată lumea lucrul 

ăsta), n-a vrut nimeni să vină cu Crizzavera la 

magazinul din centrul oraşului. 

În cele din urmă, “paşnic”, i-a fost schimbat şi 
Crizzaverinelei  locul de muncă, într-un alt colectiv, 

unde   erau mai multe colege.  

Toată unitatea ştia adevărul adevărat despre 
dezastrul produs la magazinul “jefuit” din centru, dar 
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oficial, prejudiciul a fost recuperat, “vinovatul” 

pedepsit administrativ şi disciplinar. 
La noul loc de muncă al Crizzaverei stăteau 

colegele cu ochii pe ea ca pe... dracu.  

O urmăreau pe rând tot timpul; nu i se 
permitea să lucreze cu bani; nu avea acces la casa de 

marcat. Ea era acum “şefă” cu măturatul, ştersul 

prafului, adusul apei, etc. 
Era supravegheată permanent, dar roadele 

acestei munci au fost pe măsură, căci nu  ieşea lipsă  

nimic.  

De la acest magazin nu s-a mai ieşit lipsă, era 
un magazin model. 

Între timp, şi de mult timp, Crizzaverina 

“intrase în călduri” şi, pretenţioasă cum era, la valoarea 
ei de piaţă liberă, dorea ca alesul inimii să poarte 

uniformă. 

Aşa-i spunea ea lui Margonita, căci aici putea 

ea să-şi golească traista cu minciuni, să “vomite” cele 
mai groaznice minciuni, aici găsea locul propice.  

Minţea incredibil, o minţea pe biata mamă 

inimaginabil, groaznic de urât!  
Aşa de rău o minţea, că fata cu suflet putred şi 

negru credea şi ea din “gogoşi”. 

- Mămico, eu voi “lua” om în uniformă! 
“susur-horcănea” fetiţa mamei. 

- Bine, fata mamii! 

Culmea este, oameni buni, că l-a şi găsit, 

nebuna!  
         A găsit omul în uniformă.  

         Frumos, cuminte de prost, chiar prost rău, cu 

puţină demnitate, care şi-o va pierde de tot cât de 
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curând şi care din lipsă de caracter îl va lua cu 

împrumut pe-al... “nevestei”.  
          Prost, frumos şi-n uniformă, pe calapodul 

diavoliţei.  

          Se poate spune că s-a unit tusea cu junghiul.  
          Cull, omul în uniformă, cel care-i va deveni 

soţ şi părtaş în nebunie, o va susţine.  

-Vai!!! Ce viteaz îmi este!!! Socotea mândra, 
proaspăta soţie de om prost, dar în uniformă. 

De fapt, n-avea, niciodată, nici o părere 

proprie, nici o dorinţă numai a lui, n-avea nimic 

împotrivă la orice. 
Şi rană mare şi grea de-i curăţă, cu toate că 

lasă durere îngrozitoare soţul nu crâşnea, căci diavoliţa 

îi spunea ceva şi tot ea hotăra şi aproba, încât 
nemerniciile ei erau aprobate de amândoi.  

           El era de accord tot timpul cu ce plănuia 

soţioara. Era omul “DA” pentru ea.  

           Era liniştea casei lor, era omul mut. 
           Treptat, treptat, Crizzaverica urcă în vârful 

piramidei diavolului.  

Bea şi fumează foarte mult. Bea de “stinge”, 
de zace  pe jos. 

Se spune că, în desele perioade de… “mangă”, 

nu se putea urca pe scaunul WC-ului şi… “făcea pe 
ea”. 

           Toată lumea era a ei.  Minţea de stingea.  

           Minciuna a fost, este şi va fi călăuza ei, crezul 

ei, idealul omului-neom negru la suflet, la maţe şi în 
cerul gurii.  

          Cum spuneam, minţea aşa de rău, că-şi credea 

propriile ordinării. Minţea atât de rău şi diferit, încât 
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nu mai ştia ce spunea; se încurcau rău toate  minciunile 

îndrugate.  
          N-o puteai opri. Una lumea s-a prins, îi dădea 

ascultare şi încercau oamenii să scape elegant de ea.  

Din pământ, din iarbă verde, mai scoate zece 
minciuni şi se lăuda in-cre-di-bil. 

Bea şi fuma enorm de mult, şi atunci şi acum. 

 Părinţii lui Cull  doreau, ca orice părinte, să 
aibă şi ei copiii aproape; el, singurul lor băiat, să le fie 

aproape la bătrâneţe căci se apropiau fireştii ani când 

singurătatea te sperie, ai nevoie de ajutor, la început 

mai mult moral, apoi din ce în ce mai mult fizic. 
 Au făcut oamenii demersurile necesare ca să-şi 

aducă băiatul cu familia şi serviciul aproape, căci purta 

şi uniformă şi transferurile, mutările se făceau mai 
greu în cazul nemernicului cu comportament de 

instrument cu rezonanţă numai la “ciupiturile” 

nevestei.  

           Era, totuşi, mândria socrilor şi a părinţilor. 
 Această “afacere”, mutarea,  nu cădea bine lui 

Steacos care nu dorea în nici un chip ca ginerele lui în 

uniformă şi fata lui de la magazinul din centrul 
oraşului să plece departe.  

Nu ştia săracul om că “odorul său” nu mai 

lucrează în centru, ci la… periferie. 
          El ştia că Crizzavera şi Cull  o duceau foarte 

bine, văzuse de multe ori lucrul ăsta şi nimeni nu 

trebuie să plece de la bine.  

Câinele nu pleacă de la abator decât dacă este 
turbat, le spunea Steacos, iar aici turbarea era foarte 

evidentă pentru toţi, numai pentru părintele “orb”în 

iubirea lui nu se vedea. 
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 La mijlocul “afacerii” era, bineînţeles, 

Crizzavera, care minţea de trăznea! Minţea oribil, pe 
toţi, … nu ierta nimic.  

           Cu chipul ei gălbejit şi faţa buhăită  îi spunea lui 

Steacos: 
         - Tăticule, pot să se dea ei în cur şi-n cap, că, 

dacă eu nu vreau, nu are cum să-l mute pe Cull.  

         -Statul nu desparte familia şi Cull  este de 
partea mea. Partidul nu desparte familiile, tăticule!  

-Poate zgripţuroaica de soacră-mea cu privirea 

ei serioasă şi liniştită să se dea şi peste cap, eu nu 

vreau să plec şi nu vom pleca.  
-Ai să vezi a răspuns mândra cu un gest 

dispreţuitor, ridicând din umeri. 

  -Nu  mă ştii pe mine?????? 
Îi mergea gura ca o moară ce avea clapetele de 

admisie a apei ridicate şi “fereca” în gol, necontrolat, 

dar care ascundea ceva tainic, minţea mai bine zis, 

minţea periculos în toată înfăţişarea ei exterioară şi 
interioară. 

          Rudelor şi părinţilor lui Cull  le spunea însă că 

abia aşteaptă să plece şi chiar dorea, nebuna, lucrul 
ăsta.  

           Se deochease rău cu serviciul, măgării nu mai 

putea face, căci erau toţi cu ochii pe ea; minciunile nu-
i prea mai ţineau, erau pe terminate, le cam terminase 

aici. Situaţia a luat alt curs. 

Nemernica, cu o privire fugară, îşi cam dădea 

seama de acest lucru şi cel mai bine este să-şi pună 
coada pe spinare şi să plece, să-şi schimbe teritoriul. 

 Hiog îi spunea lui tată-său Steacos: 
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- Măi, tăticule, nu te mai zbate atâta, că asta tot 

pleacă!  Toată lumea-mi spune lucrul ăsta. Şi rudele de 
la capitală mi-au spus la fel.  

Îmi ziceau: 

- Dragă Hiog, dar de fiecare dată când 
Crizzaverinela vine pe la noi, pe aici, nu zice să venim 

şi noi pe la voi pe la ţară, pe la părinţii tăi, ne invită să 

venim pe la ei, pe la părinţii lui Cull şi că abia aşteaptă 
să se mute la ei. 

- Cum, bre, Hiog să nu ştie părinţii tăi lucrul 

ăsta?! se mirau oamenii. 

Aşa a şi fost, “neagra subteranului”, devenise 
nervoasă, fără astâmpăr, dar hotărâtă!  

A plecat lăsând în urma ei numai minciuni, dar 

şi multă suferinţă. 
O tăcere adâncă s-a aşternut în sufletul 

sărmanului tată Steacos ce nu dorea să-i plece fata aşa 

de departe. 

Soarele ei scapătă acum, aici, aproape de casa 
părintească, după zidurile triste şi umede ale acestei 

“cetăţi”, în stricăciune fizică. 

S-au mutat în zona lui Cull, în oraşul lui Cull, 
servindu-i “cu vocea stinsă” lui bietul Steacos una şi 

mai şi: 

- Tăticule, eu nu am mai putut face nimic. Cull  
s-a mutat la ordinal lui Ceauşescantina      (traducere n. 

a).  

L-a dorit mult asta la noul loc de muncă! Avea 

mare nevoie de el aici, la noul loc de muncă! Nu te 
poţi pune, tăticule, împotriva partidului… Matale ştii 

mai bine!  

Vorbea “fata tatii”  aşa de grav, rar şi apăsat, 
încît “juriul” dădea în plâns.   
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Nu fi supărat! O să vezi că va fi bine. Ne vom 

vedea şi mai des ca până acum.    
Până acum, veneai matale la noi; acum, voi 

veni eu, căci o să avem casă şi maşină la dispoziţie.   

Matale nu ştii cine sunt eu şi ce noroc este pe noi, 
tăticule!  

         Ni se va da casă, guvernantă, maşină, serviciu 

bun, cu de toa-te. Eu am fost şi am văzut, mi-am 
impus punctual de vedere.  Ştii matale că sunt eu 

proastă? Ce naiba, tăticule!  

         Să vezi matale ce des o să ne vedem noi...  

         Margonita, săraca, credea tot.  
          Dacă  Steacos le mai … “rumega”, Margonita 

le “înghiţea” cu totul, ba dădea fuga şi spunea la toată 

lumea, să ştie toţi ce fată are mamiţica. 
- Fă, să nu prea spui la lume ce zice asta până 

nu vedem că ne facem dracu’ iar de râs, dacă cumva nu 

este aşa, îi zicea Steacos lui Margonita. 

Da’ de unde! Margon… spunea imediat tot 
despre fata ei.  

Ori nu le prea înţelegea, ori mai exagera şi ea, 

dar spunea repede şi imediat totul, totul despre 
fericirea Crizzaverinoaicei negre. 

Fapta era săvârşită.  

Steacos, cu un suspin posomorât, îi spune 
fiului cel mare, Hiog, toate astea.  

Hiog, cunoscând-o bine, îi răspunde sec 

tatălui: 

- Minte, bă, tăticule! Minte crunt! Cine sunt, 
mă, ăştia, să apeleze Ceauşescantina la ei, să le mai 

dea şi casă, masă, maşină, serviciu şi alte tembelisme 

de-ale ăsteia? Nu te-ai săturat, mă, tăticule, de 
minciunile şi nemerniciile ăstora? 
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           Nu-i prea cădeau lui Steacos bine răspunsurile 

dure şi directe ale lui Hiog, ba mai credea că ăsta este 
ofticos pe reuşitele Crizzaverei. 

 În sfârşit, mutată în noul oraş, fata vine cu 

zece clase, (nu le-a putut vinde nici acum, cum 
spuneam anterior), carte de muncă imaculată de… 

lucrător în comerţ şi multă experienţă într-ale 

afacerilor, ale vieţii. 
 Se zbat, săracii, părinţii lui Cull şi sperau să-i 

găsească norei Crizzaverinela  un serviciu bun, că de 

… o singură noră au şi reuşesc acest lucru.  

Ce noroc pe biata Crizzavera!  
Şefă de raion la un magazin de marochinărie.  

Noroc cu carul.  

Şefă de raion! Iar. 
Ce se mai mândreau părinţii lui Cull  şi rudele 

lor cu nora lor “scumpă” pe dinafară şi neagră pe 

dinlăuntru.  

Iară, însă lupul paznic la stâna statului. 
Nu ştiau sărmanii nenorociţi că şi-au băgat 

mărăcinele-n curte, uliul în porumbei, vulpea-n coteţ, 

lupul paznic la propria stână.  
Nu ştiau săracii ce mari nenorociri le va aduce 

această catastrofă subterană ce semăna cu omul.  

Le va mânca zilele, ficaţii, viaţa. 
Credeau sărmanii că viaţa lor va fi ca o zi 

senină, dar ziua aceasta “senină” a lor era străpunsă de 

“fulgere şi trăznete” din gura-i veninoasă de noră cu 

limba neagră de şarpe veninos. 
Cull,  sărmanul, era în proces rapid de 

dezumanizare. Stai cu dracul, faci ca el, eşti ca el. 
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Ce crezi tu, iubite cititor, care te-au pătruns 

toţi fiorii prin ce ai citit , că face Crizzaverina ca şefă 
de raion?  

Ce face, oameni buni, femeia iadului? 

“Iese” lipsă (în bani româneşti) 70 000, 
aproape echivalentul unei maşini de-ale noastre Dacia, 

nouă, în acea perioadă, care costa 75 000.  

Îţi dai seama, cititorule nevinovat, ce 
nenorocire s-a abătut asupra acelor oameni???  

Cancer, sida, varice, boala vacii nebune, pesta 

porcină, râia căprească, gripa porcului, toate la un loc.  

Moarteeeeee, nu alta!...  
Nora lor, frumoasă foc şi “dăşteaptă” rău dă 

tot, a dat şi mai rău cu ei de pământ.  

Au ajuns, săracii, dezamăgiţi, cu durere în 
suflet, să vândă lucruri din casă, să se împrumute la 

toată lumea ca să achite banii, să nu intre nebuna în 

puşcărie, să rămână măcar “la locul de muncă”, să nu 

se prindă cunoştinţele, să se facă ei de râs, de ruşinea 
lumii. 

În ochii trişti se oglindea durerea fizică şi prin 

inima acestor oameni sufla un vânt de jale, de moarte. 
Îi plătesc oamenii, numai ei ştiu cum, lipsa în 

gestiune, iar pentru asta nenorocita îi va duşmăni toată 

viaţa ei până când îi va băga în mormânt. 
În rapidă degradare, Cull este şi el degradat, 

lăsat fără uniformă, deci fără serviciu şi trimis în 

batalionul disciplinar, întrucât începuse bine să nu-i 

mai placă munca. 
Toată viaţa lui, acestui individ, Cull,  i se poate 

alătura cuvântul “fără”. 

Fără omenie, fără demnitate, fără serviciu, fără 
casă, fără grade, fără de toate cele bune şi fără orice, 
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dar cu un drac mare lângă el şi după el, mai bine zis în 

faţa lui, în fruntea lui.   
Ştiţi foarte bine, oameni buni, că o nenorocire 

nu vine niciodată singură. 

Iat-o şi pe-asta pe capul bieţilor oameni. 
Venirea Crizzaverei  în casa şi viaţa acestor 

oameni minunaţi a devenit ca o tornadă ce se abate 

peste coama pădurii asupra satului lor, a casei lor, a 
vieţii şi sufletului amărâţilor oameni. 

“Tornada” aceasta cu şuier sonor, pardon 

minciuni groaznice, îi va distruge, îi va băga-n pământ 

de vii. 
Au băgat pe dracu-n casă şi acum trag 

ponoasele.  

Între timp, nora mamei nu a stat degeaba; a 
procopsit familia cu două progenituri, a dat naştere la 

doi copii, două fete: Ciam şi Iviv. 

Să nu crezi lume bună că s-a ocupat 

Crizzavera de creşterea copiilor.  
Doamne fereşte! 

Avea preocupări atât de vaste, încât îngrijirea 

copiilor îi îngreuna “evoluţia”. 
Pe Ciam au crescut-o de la naştere, socrii, iar 

pe Iviv, părinţii Crizzaverinelei, de la şase săptămâni, 

de când le-a dus-o Hiog acasă, surioara având…  
treabă, copleşită de treburi.  

Reuşesc catastrofele încă să-şi păstreze 

locuinţa dată de stat, Cull lucrează ocazional, zilier ca 

şofer, iar Crizzaverinicalica  hamal în port, căci 
trebuia să-şi ispăşească pedeapsa de… şefă de raion la 

marochinărie… la… “locul de muncă”. 

De-ale mâncării aveau grijă sărmanii părinţi ai 
lui Cull care le-aduceau de la ţară şi mâncare gătită.  



Femeia diavolului 

94 

 

Le aduceau de toate.  

Le creşteau păsări şi porci.  
“Gospodina” Crizzavera, după spusele lui 

Steacos şi ale părinţior lui Cull nu se ocupa de nimic. 

De multe ori lăsa carnea de se strica.  
Nici măcar n-o arunca.  

O arunca sărmana mama soacră, când venea  

să-i gătească şi să-i spele rufele, inclusiv dedesubturile, 
căci putrezeau în cadă.  

Odată, când se întorcea Hiog din concediu cu 

familia şi cu nişte rude, trece şi pe la ţară, pe la părinţii 

lui Cull, pe care- i iubea foarte mult.  
Oamenii aveau o gospodărie foarte mare, 

frumoasă şi îngrijită.  

Culmea, şi gardurile erau pline cu rufele… 

Crizzaverei. 
- Uite, Hiog, mamă, sunt rufele lui 

Crizzavera, lăsate în cadă de cine ştie  când.  

Nu am avut eu timp să le spăl şi să le calc 
acolo, că uite ce treabă avem şi le-am luat acasă, aici.  

Aşa face, mamă; nici rufele nu şi le spală. 

Să spună fata asta. (Ciam confirmă cele spuse 
de bunica şi încă altele, lucruri şi fapte, murdare 

Crizzaverineşti).  
Cum mamă toţi fraţii ei sunteţi oameni buni şi 

cumsecade şi numai ea este aşa de ciudată, de 

nenorocită?! 

Cum spuneam, copiii, fetele, le-au crescut 

părinţii şi socrii. 
Vine vremea, se fac fetele mari şi trebuie 

aduse la şcoală, la oraş, să fie sub tutela, îngrijirea şi în 

special în educarea mamei Crizzavera, “mama  
ideală”, gospodina gospodinelor. 
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Să aibă ea grijă de ele, să le educe, să fie fete 

cuminţi, să înveţe carte, să se facă oameni, să fie 
dăştepte ca ea, ca mama lor. 

Apare însă marea libertate, Lovitura de Stat 

din  -----brie ---9.  
           Butoiul cu lapte şi miere se revarsă peste ţară. 

Dreptul oamenilor de a fi patroni, de a avea firme, de a 

se descurca în mod capitalist de acum, se vede la 
orizont, devine certitudine. 

 În realitate de casa acestor oameni se apropiau 

nori negri. 

Se învăluiau nori negri, urâţi, periculoşi, 
purtători de mare furtună şi dezastru sufletesc.  

Se apropiau aceştia aşa periculos de casa lor, 

casa dată de stat încât, cât de curând o vor pierde, 
sărmanii nenorociţi. 

Furtuna aceasta cumplită genera feluri, feluri 

de curcubee care de fapt erau nişte arcuri, nişte săgeţi, 

adevărate săbii cu vârfurile ascuţite dotate serios cu 
venin, ce pătrundeau în inimile şi sufletele părinţilor, 

socrilor, fraţilor şi cumnaţilor. 

 Ce-i stătea mai bine Crizzaverei de acum? Să 
fie ghid.  

Ghidă, oameni buni, nu ghindă de cărţi, cu 

care diva îşi descânta, descântă şi ghiceşte “clienţilor”. 
          Ce educaţie pe copii?!  

          - Sunt mari, trebuie să înveţe, să-şi gătească, să 

se îngrijească pentru că eu, mama lor, sunt foarte 

ocupată cu noua şi dificila muncă. 
 “Face” femeia diavolului Turcia, Polonia, 

Rusia şi alte ţări europene; face şi familia praf, praf din 

ce mai rămăsese. 
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 Din educaţia ce-a dat-o fetelor şi de felul cum 

s-a ocupat de educaţia lor, Ciam naşte prin clasa a IX 
a, pe la 14-15 ani. 

 Face Crizzaverona crize, brize şi balize din 

ecluze, dar şi multe, multe criţe, (criţe de criţe) se dă 
peste cap şi-şi mărită fata cu nuntă cu alesul inimii, 

tatăl copilului, soţul fetei Ciam, de care … ea personal   

s-a ocupat şi a educat-o de când a venit de la bunici. 
Nuntă frumoasă, oameni împăcaţi, intraţi în 

rândul lumii. 

Făcăreaţă cum este, face şi magazin alimentar 

în casa socrilor, dar îl falimentează rapid, “uşurându-i” 
pe oameni şi întristându-i şi mai rău pe aceştia, 

deoarece ei credeau că treaba va merge bine. Chiar 

putea merge, dar diavoliţa i-a făcut iar de râs.  
Rău de tot, căci se cam făcea “mangă” pe 

acolo, dădea de băut la toţi, fără bani, când o lua pe… 

“ulei”. Rapid golea rafturi întregi de băutură. 

Continuă munca de ghid.  Unde azi avea de 
toate, mâine nimic. 

Îl minte pe Steacos de-l stinge, mai ales pe 

Margonita, când vine pe acasă, în satul natal, foarte 
rar, căci era ocupată rău cu… “serviciul”, cam odată la 

doi ani şi asta, după bani, când “îi mirosea” că aveau 

bani, amărâţii de părinţi.  
Avea asta o privire diabolică şi un miros al 

banilor ce nu vă imaginaţi! 

Minţea făcând spume la gură ce mare şi tare 

este ea.  
Le spunea, printre altele, că are autocare şi pe 

ele va scrie mare numele ei, Crizzavera.  

Crezându-şi de multe ori propriile minciuni, 
chiar credea că autocarul (deocamdată doar unul) este 



Gheorghe Puiu Răducan 

97 

 

al ei. Prin măgării a vrut s-o înşele pe proprietara 

autocarului să i-l ia ea. 
Deja asta spunea şi pe la ţară, lui Steacos şi 

Margonita, la toată lumea, că ea, Crizzavera are 

autocar şi că va veni pe-acasă cu el, dar ea, aşa cum 
spuneam venea să ia banii amărâţilor de părinţi.  

Avea grijă să-i convingă, să nu cumva să afle 

Hiog, dar asta, numai după ce era cu banii lor în 
buzunarul ei. 

Ajunsese doamna afaceristă într-ale turismului 

cu minciunile că are deja vreo    5-6 autocare.  

Creştea numărul autocarelor ca piru-n vie în 
urma ploii. 

Mulţi oameni îşi scuipau în sân, dar mai erau 

şi ceva creduli, mai ales mama, Margonita.  
Asta credea tot. 

Tata, Steacos, era, ca de obicei, mai suspicios. 

Când credea, când nu credea.  

Se “răţoia” la Hiog, fratele cel mare al 
“vedetei”, când acesta îi spunea că minte. 

- Câine, câine! îi zicea de multe ori lui Hiog.  

Ai ciudă pe ea, că are şi tu nu, şi o duşmăneşti. 
Minte! repeta Hiog. Minte! îi răspundea sec. 

Aşa o ţinea, mereu Hiog.  

Minte escroaca!  
O făcea escroacă pentru că-şi bătea joc de 

părinţii lui. Toată dragostea de frate se transforma în 

dispreţ când vedea cum, sărmanii oameni sunt  

escrocaţi de bani prin adevărate aberaţii şi nu putea 
permite aşa ceva, când ştia de câtă muncă este nevoie 

ca să strângă şi ei un ban. De-asta era dur în expresii 

faţă de aceştia, despre Crizzavera, sora lui cea mică, pe 
care chiar o iubea, deşi era o ciufută şi o ciudată. 
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Aşa cum se povesteşte, vrând să ia murdar şi 

cu japca autocarul unor oameni ce i-au întins o mână, 
Crizzavera declanşează un proces lung şi costisitor.  

Angajează fata avocat scump, cu nume de 

capitală europeană, care-i pretinde şi-i cere de toate. 
Îi dă ea de toate, dar de unde să aibă atâţia 

bani?  

Vinde fata casa, apartamentul, de fapt rămâne 
fără el, cu fetele şi nepotul prin gazde cu mobila ce le 

mai rămăsese, după ei. 

Îi trebuiau bani de proces, căci va câştiga ea… 

zeci de apartamente şi autocare, de nu va avea loc unde 
să le pună. 

Din acest proces urât şi murdar, 

Crizzaverinela va ieşi foarte… “fleoşcăită.”  
Va rămâne pe drumuri cu familia.  

Se împrumută de bani, ca să trăiască, să stea la 

cine poate, la cei pe care-i poate minţi.  

O căuta lumea să-şi recupereze banii, căci pe 
mulţi înşelase “patroana”, ba a lăsat şi oameni pe 

drumuri, o biată femeie bătrână, bolnavă şi şchioapă, 

gajând cu propria  ei casă ca s-o ajute pe “doamna 
neagră”.  

Plini până peste cap de datorii, i-au făcut pe 

bieţii părinţi Steacos şi Margonita să-şi vândă vacile, 
să-i dea ei banii, căci îi va da ea înapoi înzecit, căci va 

lua ea bani mulţi, mulţi de la proces. 

L-a făcut şi pe blegul Hiog, frate-său, să vândă 

o casă ce-o avea moştenire prin testament de la nişte 
bunici, pentru că-l minţise că are grave probleme la 

serviciu, rămâne pe drumuri cu fetele, şi-o va lăsa Cull.  
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I-a dat şi Hiog 85 000 (în bani româneşti), 

jumătate din cât luase pe acea casă, bani mulţi la 
vremea aceea, reprezentau costul unei maşini străine. 

Crizzavera era în călduri, alerga după bani.  

De fapt, să înşele oamenii şi le promitea (ştiţi 
deja) că le va da banii după proces, când va avea ea cei 

mai mulţi bani din lume. 

Lui tata Steacos nu i-a spus iniţial că a pierdut 
casa.  

Întâmplarea face ca în acea perioadă, când 

casa lor era “pierdută”, n-o mai aveau, Hiog merge pe 

acasă pe la părinţi. 
Era iarnă şi zăpada foarte mare. Steacos îi zice 

fiului: 

- Mă să mergi tu cu mine deseară la opt la 
Didok,  pentru că are telefon şi am un aviz de la 

cuscru, tatăl lui Cull, şi eu nu prea aud bine. 

- Merg, tăticule, că-mi este dor de el, de nea’ 

Didoc, de tanti, suntem şi rudă, nu?  
Îmi este dor şi vreau să vorbesc şi cu tatăl 

cumnăţelului Cull care este un om deosebit, un om 

foarte cumsecade. 
Se apropie ora “telefonului”, care era  aşteptată 

cu mare bucurie. 

Cei doi, tată şi fiu, Steacos şi Hiog, băiatul lui 
cel mare, se înfăţişează la casa lui nea Didok, unde 

deja telefonul îşi face datoria. 

Răspunde cu foarte mare bucurie tatălui lui 

Cull, dar imediat faţa lui Hiog se întristează rău de tot, 
glasul i se schimbă, vocea-i devine tremurândă. 

Plângea omul, tatăl lui Cull, a moarte, plângea 

de nu putea vorbi. Se îneca în lacrimi şi suspine. 
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I-a spus lui Hiog, printre lacrimi, suspine şi 

oftaturi că nemernicii şi-au pierdut casa; că era cât pe-
aci să-l păcălească şi pe el să gajeze cu casa ca să ia ei 

bani din bancă cum au făcut cu o femeie amărâtă şi 

prăpădită, cu handicap, de au lăsat-o pe drumuri. 
- Nu mai au casă, nu mai au serviciu, nu mai 

au nimic, zicea sărmanul om în hohote de plans, 

Crizzavera i-a nenorocit pe toţi, i-a făcut de râsul 
lumii. 

Hiog a rămas şocat, blocat. N-a mai zis nimic, 

decât sec: 

- Hai, tăticule, acasă! 
Cei ai casei lui nea Didok erau parcă speriaţi 

de figura lui Hiog, de nedumerirea şi furia lui. 

- Ce s-a întâmplat, nepoate Hiog???? zice nea 
Didok. La fel întreabă mirată şi tanti, soţia acestuia. 

- Ei, o mică supărare, glăsuieşte cel ce vorbise 

la telefon, cu vocea tulburată. 

Lasă cei doi oaspeţi ai lui nea Didok fiertura 
nebăută, un fel de ţuică fiartă de la noi, se îmbracă 

repede şi părăsesc casa omului, cum nu făcuseră 

niciodată. 
Imediat, pe drum, Steacos îşi întreabă fiul? 

- Ce ai avut, mă, la telefon, de nu puteai vorbi, 

de se mirau şi oamenii, de se uitau speriaţi unii la alţii 
şi la noi? 

- Tăticule, este groasă! Este groasă rău de 

tot!... 

- Zi, mă, dracului, odată, nu mă chinui aşa, că 
nu ţi-am făcut nici un rău. 

- Tăticule, e rău de tot!  

Nemernicii dracului şi-au pierdut casa, sunt pe 
drumuri, fără serviciu, fără casă.  
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Plângea omul ăsta, cuscru, tatăl lui Cull, de nu 

mai putea, şi matale îl ştii ce om este.  
Au vrut să-l păcălească şi pe el să-i gireze cu 

casa pe nemernici.  

I-auzi, că au înşelat pe o femeie bătrână, 
bolnavă, cu handicap, să-i gajeze cu casa, nu a plătit şi 

acum o dă afară din casă pe biata femeie (îi ia banca 

casa). 
Auzind cele spuse de Hiog, lui Steacos i-a 

venit rău, a căzut în zăpadă.  

Din străfundul existenţei lui, sărmanul Hiog, 

simţea durerea şi amărăciunea tatălui său bătrân şi 
bolnav, afectat de “afacerile” fiicei sale, cioinoaşe ca 

negura iadului, la suflet. 

Trecând pe lângă ei o sanie, l-a urcat Hiog în 
ea şi l-a dus acasă, iar oamenii cu sania au dat fuga şi 

au adus doctorul satului de i-a pus perfuzii şi i-a făcut 

injecţii. 

Şi-a revenit, în sfârşit, Steacos şi toată noaptea 
nu a dormit nimeni în casa lui. 

Toţi vorbeau de toate. 

Hiog îi zice lui Steacos: 
- Tăticule, fii calm! Asta este situaţia. Revino-

ţi! Şi matale eşti de vină că ai crezut-o tot timpul pe 

surioara mea, i-ai dat astfel apă la moară, cum se 
spune.   

-Eu zic să-ţi faci drum pe la ei. Te faci că nu 

ştii nimic, dar te duci mata, tăticule, şi pe la cuscru, pe 

la ţară, că ăla este om serios, îl ştii, să afli adevărul, că 
nemernicii ăştia or să te mintă iarăşi. 

Du-te matale, tăticule, că dacă mă duc eu, o 

omor pe nemernica escroacă şi pe boul ăla de Cull. 
Du-te matale că îţi dau eu bani. 
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- Mă duc, mă Hiog, mă duc. Să ştii că ai 

dreptate.   
S-a dus şi el aşa… pe la ei, la insistenţele lui 

Hiog. 

Ce credeţi, oameni normali ai acestui pământ, 
că au făcut dracii, ce i-au spus ei lui Steacos, tatăl lor, 

când acesta a văzut unde stau în gazdă, în ce condiţii 

stau, că nu mai au casă, cum şi-au bătut ei joc, nu se 
mai ştie a câta oară, de bietul tată bătrân şi bolnav? 

Mai luaţi un pic de apă rece! Daţi-vă la frunte, 

tâmple şi buric cu apă rece şi o să vedeţi de ce este în 

stare dracul de pe pământ, “femeia diavolului”. 
Ce a făcut ea, împieliţata Crizzavera şi ce i-a 

zis  tatălui ei, Steacos? 

           - Tăticule, uite ce este, trebuie să-ţi spun marea 
surpriză şi marea noastră bucurie!!!:  

       Am vândut apartamentul, am mai pus noi ceva 

bani, încă de vreo două ori pe-atâta şi am luat casă cu 

curte în centrul oraşului.   
- Ce, numai fratele Hiog să aibă casă 

şi curte în centrul oraşului?   Ce, să facă numai el 

grătare în curte? Să vezi grătare la noi! 
      Să cadă Steacos jos şi de mirare şi de bucurie. 

- Bine, măi copii, zice săracul tată, plin de 

bucurie! Haideţi să o văd şi eu. 
- Gata, tăticule! Mergem oricând. Nu te grăbi, 

casa este tot acolo.  

Mergem s-o vezi, cum să n-o vezi, dar nu 

putem intra în curte, deoarece proprietarul este plecat 
în Australia şi vine peste câteva zile. 

Diabolici cum sunt, au avut grijă înainte să-l 

întrebe pe bietul om când pleacă, pentru că… “exact” 
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după plecarea lui “venea” fostul stăpân al vilei 

supercentrale, din… Australia.   
Zilele acelea, care mai erau, până să vadă 

bătrânul tată, casa copiilor săi “cuminţi” erau foarte 

triste.  
Parcă era sub influenţa unui vânt ce-l sufoca, 

un vânt ciudat dinaintea unei ploi torenţiale, o 

adevărată urgie a cerului. 
Steacos stătea, deci pe… “ghimpi”.  

Dorea neapărat să vadă şi el casa copiilor, fie 

şi numai pe dinafară, din stradă. 

-Ce te grăbeşti, bre? îi zice Cull, devenit în 
urma traiului cu nevestica lui iubită, un mincinos 

profesionist. Ce te grăbeşti?  

Ai s-o vezi şi ai să stai acolo cât vrei, că ai 
camera matale.  

De-asta am luat casă mare, bre, să aibă toţi loc 

în ea, să stea câţi mai mulţi şi cât de mult.  

           Ai camera dumitale cu tot ce-ţi trebuie, n-o să te 
deranjeze nimeni. Explica acestea Cull cu o relaxare, o  

degajare inimaginabilă. Dădea credibilitate 

extraordinară celor spuse de femeia iubită de lângă el. 
Pleacă în cele din urmă toţi trei, Crizzavera, 

Steacos şi Cull. Pleacă să vadă casa, lăsând la gazdă 

fetele şi nepoţelul, pe care bunica lui, doamna  
patroană, tocmai l-a despărţit de tatăl lui adevărat. 

Oameni buni, omenire bună, fiţi calmi, ţineţi-

vă bine:  Le arată cei doi, fiică şi ginere, lui Steacos o 

casă, într-adevăr, mare, o vilă uriaşă, în centru, pe care 
scria “De vânzare”.  

- Tăticule, noi nu intrăm în curte până nu vine 

proprietarul, adică fostul proprietar, căci sare hoţul în 
urma noastră şi noi suntem răspunzători.   
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Nu intrăm în curte până nu-şi ia omul totul şi 

se mută. Ştii cum a făcut şi Hiog când s-a mutat la casă 
cu curte.  

Mata mergi acasă liniştit şi ai să vezi ce-o să 

facem noi aici. Raiul de pe lume o să fie. O să avem 
cea mai frumoasă casă, cea mai frumoasă curte şi 

grădină! Mă ştii pe mine ce gospodină sunt !!!!!!!!! (?)  

-Matale te duci acasă şi ne lasi în pace, să ne 
rezolvăm problemele noastre. Ne mai costă nişte bani, 

dar uite ce este aici. Se merită, nu?  

-Dacă ai mai avea matale nişte bani acum, ar fi 

mai bine... 
Vei avea camera dumitale aici, ca şi casa 

dumitale, zice fetiţa tatii, cu vocea groasă, gravă, 

bahică şi tabagică. 
Pleacă omul aproape convins, uită să mai 

meargă pe la cuscri şi se duce şi el pe la băiatul său 

Hiog să-i spună şi lui despre bucuria şi realizările 

Crizzaverei, vestea mare şi bună. 
- Minte! i-o retează Hiog, sec şi scurt. 

    Să moară, Steacos de oftică, să-l şi pleznească 

pe Hiog pentru că o duşmăneşte pe sora Crizzaverinela 
şi este invidios pe realizările ei.  

Ba îi mai şi spune fiului: 

- Băăăă, te rămâne soru-ta cu casa. A lor este 
mult mai mare, are beci, are garaje, are parter, are etaje 

şi camere mult mai multe decât aveţi voi aici. 

- Tăticule, să-i ajute Dumnezeu, dar mint. Să 

fac şi eu copiii medici, să am putere şi sănătate şi o 
fărâm şi eu pe-asta, fac alta mai mare, dar eu îţi spun: 

Crizzavera te minte, nenorociţii ăştia te mint iarăşi.  

-Te mint rău de tot şi nu ştiu de ce, că nu le-ai 
făcut nici un rău.  
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-Te-au jupuit de bani, ai vândut şi vacile, îşi 

bat joc nemernicii de mata şi eu mă iau de ei. Nu-i mai 
suport. Sunt râsul lumii. 

Dacă eu mergeam pe la ei şi-mi spuneau 

bazaconiile de care vorbeşti, îi nenoroceam.  
- Nu am treabă cu nemerniciile lor. Pe mine 

mă doare că escrocii ăştia doi îşi bat joc de părinţii 

mei.  
Nu ştii că ea are două consătence de-ale 

noastre, foste colege de şcoală generală cu mincinoasa 

noastră, măritate acolo, la ei în oraş şi au început să 

vorbească pe la noi prin sat (mai ales când vine 
Crizzavera pe acasă şi se laudă) despre cât sunt de 

amărâţi, au fost daţi şi în ziarele de acolo pentru 

prostiile ce le-au făcut.   
Nu-i mai crede, că te mint. Te mint rău javrele 

astea, tăticule! Se pare că Crizzavera a făcut şi 

puşcărie, ori matale ştii şi nu vrei să-mi spui. 

Mai face omul bătrân şi bolnav, rănit pe front 
în timpul războiului, Steacos, drumuri multe la ei şi-i 

găseşte tot chinuiţi: ei, fetele şi nepoţelul, pe la diferite 

gazde, mereu altele, că nu le mai ţinea cu minciunile.  
Oamenii cereau bani pentru chirie şi, în cele 

din urmă, îi dădeau afară, pentru că nu plăteau. 

Se întorcea săracul Steacos plângând la fiul 
său, Hiog: 

- Ce mă fac, băăăă? I-am căutat tot oraşul, la 

toate cunoştinţele.  

I-au dat toţi afară că nu plătesc şi-i caută 
lumea, îi ameninţă şi-i blesteamă, că i-au înşelat cu 

bani şi n-au de unde plăti.  
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Au venit nişte oameni cu copii mici în braţe şi 

s-au luat de mine că au să le dea bani, iar ei plecaseră 
de acolo. Ce mă fac?! Se mută ca ţiganii cu cortul! 

  De voie, de nevoie, au recunoscut minciuna cu 

casa în centru, dar o ţineau tot pe-a lor: că vor câştiga 
procesul şi se vor umple de bani.  

Sute de milioane vor câştiga. Aşa spuneau. 

Erau criminalii sadici ai propriilor părinţi.    
Hiog, de fiecare dată când Steacos încerca să-i 

laude, îi spunea sec: 

Mint! Sunt mincinoşi! Sunt oameni de nimic 

dacă te mint în halul ăsta şi pe matale care le-ai dat tot 
ce-ai avut!  

Atât Steacos cât şi tatăl lui Cull îl înjurau la fel 

pe acest nenorocit, pentru că nu este şi el bărbat s-o 
pună la punct pe diavoliţa spurcată, că “patroana” îşi 

distruge propria casă.  

Amândoi îl înjurau la fel, de parcă citeau de 

undeva înjurătura. 
Hiog le spunea amândurora: 

-  Ce să mai distrugă, oameni buni? Ei sunt 

distruşi de tot. Nu mai au ce să-şi distrugă.   Le-a dat 
statul casă şi serviciu şi le-au… terminat pe-amândouă 

şi casa şi serviciul. Nu mai au nimic. Ce să mai 

distrugă, fraţilor?      
S-au autodistrus ei nenorociţii, prăpădiţii 

dracului.  

Mai bine zis, “doamna cu pălărie roşie” i-a 

distrus pe toţi.  
          Nu mai au   n i m i c. 

 Trebuie subliniat şi remarcat faptul că această 

“doamnă” a odiosului subteran, Crizzavera, era total 
devotată misticismului, vrăjitoriei, (bozgoanelor) 
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miciunii, lenei, fumatului, băuturii, tuturor relelor, de 

altfel.  
 Preda lecţii despre vrăjitoriile ei, despre 

predicţiile şi prezicerile ei, despre “puterile” ei.  

Mergea nopţile în cimitire unde erau morminte 
“proaspete”, lua de pe mormintele acestea toate 

lumânările, florile şi pământ.  

Avea “colecţii” de pământ de la toate numele 
morţilor. 

 Dacă cineva “de-al ei”, prost sau proastă, avea 

nevoie de vreun “sfat”, de vreo “procedură”, să 

pedepsească pe cineva, contra cost, bineînţeles, 
Crizzavera, le da puţin pământ, rest de floare sau muc 

de lumânare, îi preda “reţeta”, iar acesta putea să-şi 

facă singură vrăjitoria acasă şi “praful se alegea” de cel 
ce trebuia “pedepsit”.  

 “Idealul” ei era ca măcar una dintre fetele ei  

să-i practice meseria de mare prezicătoare şi făcătoare 

de “rele”, ghicitoare şi vrăjitoare. 
 Mult timp a crezut că fata cea mare, Ciam, îi 

va călca pe urme.  

La un moment dat, când se mutau ca ţiganul cu 
cortul, cum bine spunea, bietul, tata Steacos, au stat 

fără să plătească la sora lui Cull, Nicamo. 

Crizzavera o duşmănea de moarte pe cumnată-
sa, ca şi pe frate-său Hiog, de altfel. 

Face “doamna vrăjitoreasă” un plan şi-l 

explică fiicei mari, Ciam:    

Stabileşte ca acest plan să fie pus în aplicare 
când va veni “cumnăţica” Nicamo de la serviciu, sub 

privirile atente ale lui Ciam. 

 Deschide Nicamo uşa şi este luată în braţe de 
cumnăţica, Crizzavera. 
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- Mânca-o-ar mama de cumnăţică! Mânca-o-ar 

mama!  
Să-ţi facă mama o cafeluţă, că eşti şi tu 

obosită. (Nicamo lucra şi avea locuinţă; Crizzavera, 

ba.) 
Între timp, îi face cu ochiul lui Ciam, să fie şi 

ea atentă şi să înveţe ce vede.  

Face, într-adevăr, cafeaua şi-i pune un prăfuleţ 
de pământ de pe mormântul unui mort ce purtase 

numele “pacientei” Nicamo. 

Îi duce cafeluţa cu multă “plecăciune” 

cumnatei, o roagă să servească pentru că ea face cea 
mai bună cafea, după cum toţi ştiu. 

În timp ce se deplasa cu cafeaua către Nicamo, 

fiica Ciam, îi făcea semn cu degetul din spatele 
Crizzaverei, lui Nicamo, că… “Nuuuuu, nuuuu, să nu 

bea!”. 

Fată deşteaptă, Nicamo, n-a băut, dar, într-o 

clipă de neatenţie a Crizzaverei, a aruncat din ceaşca 
de cafea, cât două înghiţituri, într-un ghiveci al unui 

ficus. 

Se preface de câteva ori că gustă, dar la fel, 
…”dă să bea” cafea ficusului fără să observe “Baroana 

neagră” Crizzavera. 

Se mai face Nicamo şi că-i vine rău şi că 
trebuie să meargă la baie. 

“Viespea” Ciam merge în baie după Nicamo, 

dar are grijă să-i facă cu ochiul “maestrei” Crizzavera, 

mamă-sa. 
Stând Nicamo aplecată cu capul peste vasul 

WC-ului ţinută de cap de Ciam, aceasta din urmă îi 

şopteşte de “tratamentul” din cafea, de conţinutul ceştii 
de cafea.  
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I-a părut rău fetei de mătuşa ei pentru că a avut 

grijă de ea când era mică, dar a rugat-o să nu cumva 
să-i spună mamei sale, vrăjitoarea neagră, Crizzavera. 

“Mare bucurie” pe Crizzaverina de reuşita ei, 

de demonstraţia ştiinţifică făcută fetei sale Ciam, de 
lecţia practică ce i-a servit-o dar şi de reuşita 

“tratamentului” său.  

Mergând Nicamo să se culce căci era obosită 
de la serviciu, doamna “fără obiectul muncii” i-a ţinut 

o teorie “ştiinţifică” fiicei sale, Ciam, despre 

demonstraţia la care a asistat şi despre eficienţa 

descântecului, vrăjitoriei, de fapt, despre câte are de 
învăţat de la “mama”, dacă este cuminte şi-o ascultă. 

Supărată că Nicamo nu-i face acte de vânzare-

cumpărare pe casă, Crizzavera nu mai acceptă să stea 
cu toată familia pe gratis pe capul cumnatei sale.  

Pleacă în “pribegie” la diferite gazde (unde 

stăteu tot gratis, pentru că nu plăteau şi erau daţi afară) 

cu toată gaşca (Cull, fete, nepot şi mobilă din ce-a mai 
rămas) să vadă… părinţii şi socrii ce cumnată 

nenorocită are ea, că nu-i face acte pe casă şi pentru 

asta părăseşte casa cumnatei, sora “degradatului” la 
propriu şi figurat, Cull. 

  O altă “lucrare magică” marca Cryzzavera a 

avut loc într-o fierbinte vară când dogoarea ei te 
îndeamna, chiar te forţa sa consumi… lichide. 

După cum spuneam, părinţii lui Cull erau nişte 

oameni foarte muncitori, aveau de toate.  

Se îndeletniceau săracii cu creşterea păsărilor, 
animalelor, cu munca grea a câmpului. 

Într-un an, auzind că vânzarea fructelor a “dat 

roade” la cei ce au făcut aşa ceva, s-au gândit sărmanii 
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oameni că n-ar fi rău dacă ar vinde  şi ei fructele, 

pomelo, anul următor.  
Se folosesc la adresa acestor oameni expresii 

ca: săraci, sărmani, etc. datorită acestei mari greutăţi, 

mari belele, ce a căzut pe capul lor, “maestra, geniala 
noră”… Cryzzavera. 

  S-au mai gândit că  dacă bunul Dumnezeu îi 

va ajuta cu natura, vor face şi ei la sfârşitul verii rost 
de ceva bani ca să dea copiilor, adică lor, prăpădiţilor. 

I-a ajutat într-adevăr Marele şi Bunul 

Dumnezeu. 

Anul a fost foarte bun şi recolta de pomelo pe 
măsură, adică peste aşteptările  lor. 

Recoltă mare, bună, multă, numai că trebuia şi 

vândută “marfa”. 
Neputând pleca de acasă datorită muncilor ce 

le aveau  sărmanii oameni, nora lor nu putea sta acasă 

căci nu era bună de nimic, la ce s-au gândit ei? 

Ce şi-au spus ei între ei (bineinteles)? 
- Mă, dacă tot Crizzavera noastră “taie frunze 

la câini” (ştiţi bine că nu muncea, nu-i plăcea aşa 

ceva), haide s-o trimitem pe ea la Mare cu fructele, să 
le  vândă căci ştie bine că va primi bani din aşa ceva.  

Vorbesc cu “doamna”, cu nora lor Crizzavera 

despre acest lucru şi spre marea bucurie a oamenilor, 
aceasta “acceptă din prima”. 

Aleargă oamenii să găsească un camion mare, 

să-l inchirieze pentru transportul fructelor. 

Au găsit într-adevăr, au plătit  transportul şi i-a 
pus, cine i-o fi pus?!, s-o trimită, aşa cum spuneam,  pe 

nora lor Crizzavera, om “dedicat” trup şi suflet 

comerţului, “şefă” cum a fost ea la viaţa ei, la vândut 
pomelo. 



Gheorghe Puiu Răducan 

111 

 

Ajunsă în preajma Mării, vânzătoarea de 

pomelo comandă brusc şoferului: STOP ! 
Se dă jos din ditamai mastodontul, pune mâna 

la ochi, se roteşte de câteva ori, dar nu pentru găsirea 

unui loc cu “vad” ca să poată vinde repede şi bine 
pomelo, ci pentru a fi mai aproape de o cârciumioară 

unde să-şi potolească madam “patroana”, vânzătoare,  

setea … nu numai din cauza căldurii văratice, ci setea 
aia arzătoare care o cuprindea tot mai des de un timp 

încoace. 

După câteva încercări şi căutări ce o iritaseră  

rău de tot, găseşte… locul. 
Cum a descărcat şoferul fructele, căci doamna 

n-a pus mâna nici macar pe unul, i-a promis că-l va 

plăti din primele vânzări pentru asta a şi luat-o către 
obiectivul principal, principal cauză a opririi în acel 

loc. 

Întâmplarea s-a petrecut, în aşa fel căci au 

venit într-adevăr oameni, cumpărători, chiar mulţi şi ea 
l-a plătit destul de bine, surprinzător de bine pe şofer, 

dar cu o condiţie:  

Să spună acasă că ea a descărcat singură toate 
fructele, a muncit de s-a-mbolnăvit. 

Urma pasul doi: Să găsească un vânzător 

căruia să-i dea ea mână liberă şi toată încrederea de 
“patroană”, numai să vândă el.  

Cum să stea ea, o aşa de mare doamnă, cu 

specializarea de “tăietor de frunze la câini”, cu studii -  

zece clase,  cu funcţii şi specializări de nu le mai ştie 
numărul, să vânda pomelo?! 

Un om aşa de valoros ca ea să vândă pomelo?! 

Fată deşteaptă rău de tot, descurcăreaţă din 
fire, găseşte într-adevăr…un  “vânzător”. 
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  Găseşte un copil, un ţigănus care cerşea în 

timpul liber, iar când nu era liber, fura... 
Pune ochii madam “şefa” pe el, exact ca vipera 

pe broască, îl cheamă sobru şi serios la ea, îl priveşte 

diabolic şi atent, după care îi spune: 
- Bă, a dat norocul peste tine! Uită-te fix la 

mine! Nu ştii ce noroc te-a lovit! Tu dacă mă asculţi pe 

mine, om te fac!  
Eu am mai făcut mulţi oameni mari, dar pe 

tine te fac mare! Mare rău de tot, băăăă! 

Trece repede, chiar rapid peste… “instructaj” 

căci copilul este deştept, îi spune ea lucrul ăsta, îl lasă 
stăpân, şef la vânzare şi fuge cu banii ce-i mai 

rămăseseră de la plata şoferului exact la locul pentru 

care oprise de fapt, adică la cârciumă.  
Setea fiind mare ca de obicei, dar acum mai 

era şi căldura toridă, “doamna” uită de mâncare şi se 

repede cu putere şi forţă în… sticle. 

Pleacă de acolo, “temporar”, căci a reuşit să-i 
treacă prin minte o micuţă idee că… trebuie să 

“strângă banii” din vânzări. 

Copilul vindea într-adevăr, vindea mult şi 
bine, dar dădea banii la cei câţiva ţigănuşi de-ai lui 

care stăteau cu ochii pe “patroană”  ca pe butelie, s-o 

vadă când vine ca ei să se… “retragă”.  
Unde să ţină el banii “puşi deoparte” când era 

numai în chiloţi?! 

Iese “patroana” din cârciumă, dar în loc să 

vină la … pomelo, a luat-o în partea opusă, fără să 
meargă drept, asta însă, nu din cauza nisipului 

fierbinte.  

Deeee… “căldură mare”. 
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Doamna se simţea ca într-o noapte când vântul 

nu bate şi zăvoiul este neclintit, iar luna este... lipsă, 
doar stelele luminând cerul.  

Cerul ei însă este întunecat şi tulbure de aburii 

alcoolului. 
Când aproape s-o piardă copilul din ochi, a 

fugit după dânsa şi a adus-o   la… “locul faptei”, la 

grămada de pomelo. 
A luat banii din mâna copilului, l-a lăudat că e 

deştept, că ea nu se înşeală când… pune ochii pe 

cineva şi a adormit imediat langă grămada de pomelo. 

Şi … 
…………………………. 

Venea la fructe lumea toată 

Venea şi observa îndată 
Pe fusta-i “neimaculată” 

În fund, o… preaurâtă pată. 

…………………………… 

Se putea spune că era de la transpiraţia verii 
fierbinte, dar după comportamentul oamenilor care-şi 

ţineau şerveţelul la nas, sau după râsul înfundat al 

ţigănuşului, situaţia se pare că era… “dezastruoasă”. 
Râgâia şi horcănea “patroana” pe toate părţile. 

  În colţurile gurii îi apăruseră nişte clăbuci 

tulburi, nişte spume urâte, de parcă dădea pe-afară 
preaplinul din ea. 

Se poate spune că aceste scârboşenii provin de 

la mâncare sau băutura multă, dar de fapt era veninul 

din guşa-i spurcată şi de la putreziciunea sufletului 
care-i dădea pe dinafară.  

A zăcut ceva timp acolo, după care s-a trezit şi 

l-a întrebat pe copil dacă ştie vre-o cârciumă pe 
aproape. 



Femeia diavolului 

114 

 

- Păi, uitaţi-o ….. acolo …..pe aceea ….unde 

…. Îîîîî … aţi fost. 
- Băăăăă, hâc, vezi că … hâc “te dau, hâc, 

afară” şi …. hâc  închid, hâc, magazinul. Cum adică, 

hâc,  am fost? 
- Păi, …îîîîî, mă duc eu ….ăăăăă ….să vă iau 

ce doriţi! Zice copilul timid, dar şi de frică să nu-l “dea 

afară” patroana căci credea el că mai face rost de mulţi 
bani, că mai are ceva de “ciordit”.  

Era într-adevăr norocos cum îi spusese la 

început “şefa fructelor”, doamna patroană.  

Într-adevăr sărmanul nu avusese niciodată… 
“în buzunarul prietenilor” atâţia bani cât furase până 

acum de la “madam Pomelo”. 

Problema era că nu se vânduse  nici jumate din 
“material”, era cu adevărat mare posibilitate de făcut 

bani cu o aşa patroană, o doamnă patroană modernă. 

- Te duci şi-mi aduci patru sticle de două chile, 

dar să fie reci, reci. 
Şi-a dat repede seama “Doamna Pomelo” că 

nu se putea duce în halul acela la potolirea setei, i se 

mai întâmplase acest lucru nedorit de domia sa  şi de 
toată lumea de câteva… zeci de ori. 

Norocoasă cum este , după plecarea copilului 

la cârciumă, nefiind nici oameni mulţi pe aproape, se 
schimbă madam repede, milităreşte, îşi ia alte haine, le 

cocoloşeşte pe cele folosite şi pătate, punându-le într-o 

pungă, apoi doamna  este ca şi nouă, mai să n-o 

cunoască ţigănuşul. 
A fugit deci copilul, angajatul, vânzătorul, să 

execute ordinul, dispoziţia “şefei corporaţiei” şi deabia 

a venit cu sticlele reci ţinându-le în braţe, pe pielea 
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goală, dar şi înjurând printre dinţi de mama focului, 

căci erau reci rău faţă de căldura de-afară. 
Pe una din sticle a golit-o doamna “patroană”  

aproape imediat.  

Şi-a creat acest “ritual” de somn-băut sau 
invers, căci nici nu şi-a dat seama cum au trecut câteva 

zile, de a reuşit să… vândă… “TOOOOOT”. 

A… vândut ea “tot”, dar la sfârşit, copilul a 
fugit cu banii, “şefa”, doamna patroană rămânând 

lipsă-n propria gestiune, lipsă de tot, fără bani de băut, 

fără bani de întors acasă, fără… nimic, fără nici un ban 

din toată “vânzarea”. 
Nu-ţi face probleme şi griji onorate cititor, căci 

“doamna neagră”, doamna… “patroană” se descurcă şi 

acum. 
S-a “descurcat” doamna în situaţii mai grele, 

mult mai dificile faţă de acest… “fleac”. 

Merge şefa fructelor la cârciuma unde 

“servise” până acum şi unde plătise cu mult ciubuc 
căci “doamna” se respectă, face o comandă serioasă de 

mâncare şi băutură după care se… “retrage” fără să 

plătească, nu mai avea cu ce. 
Fată descurcăreaţă cum este, pentru că îi iese 

în cale un oficiu poştal, intră înăuntru, dă telefon acasă 

cu taxă inversă să vină s-o ia căci nu mai are pomelo, a 
vândut tot. 

Ce s-a întâmplat cu bieţii oameni, cu munca 

lor, cu speranţele lor este… dezastru, “bombă 

ecologică”, “bombă nucleară” şi toate genurile de 
bombe… la un loc. 

În casa şi sufletul oamenilor muncitori ce-şi 

trimiseseră nora să le vândă munca lor de-un an de zile 



Femeia diavolului 

116 

 

era un nelimitat ceremonial de înmormântare, unde 

urma doar cântarea de mort. 
Problema este că s-a supărat rău de tot 

Cryzzavera pe sărmanii socri, le-a făcut un scandal 

monstru şi nici nu mai vorbea cu ei, nu i-a făcut ei acte 
pe casă pentru a o putea gaja la o bancă de unde să 

ridice bani pentru… “afaceri”, să rămână ei, socrii pe 

mâna ei, să-i facă ea “doamna afaceristă”, “oameni 
adevăraţi”... 

De mare supărare, inimă rea şi grea suferinţă 

fizică şi sufletească, ştiţi bine, lume bună, de ce se 

sting din viaţă Steacos şi tatăl lui Cull, la puţin timp 
unul după altul.  

Erau victimele drăcoaicei negre şi turbate, 

primele victime, primele ei reuşite privind menirea 
pentru care a fost trimisă pe pământ de tată-său, 

Scaraoschi. 

Şi-a omorât “doamna de fier” părinţii. 

Fiind în imposibilitate de a mai sta în acel 
oraş, Crizzavera nu muncea (ai văzut tu omule normal, 

drac muncind?), fetele erau mari trebuiau şi ele 

întreţinute, nepoţelul Godar care crescuse, la fel, 
băuturile erau destul de scumpe căci, scumpă omenire, 

ai aflat şi ştii de mult, Crizzavera bea de stingea, 

Crizza… se făcea una-două criţă şi mangă în acelaşi 
timp, dar nu din puţin.  

Se făcea cu adevărat Crizza…, criţă de 6-7 ori 

pe săptămână.  

Nu avea ruşine de nimeni, nici de nepoţelul 
Godar, care, deşi nu putea vorbi bine, îl auzeai:  

- Cli ….. mangă.  
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Copilul pronunţa perfect cele două cuvinte în 

comparaţie cu altele care erau mai uşor de pronunţat. 
De… era mic, dar ce vedea şi auzea, aia spunea. 

Pe bunica lui, Godar o alinta “Cli”. (Să fie 

oare de la criţă?).  
L-a legat  Cri… pe bietul nepoţel cu lanţul de 

gard la soare, în curte şi i-a dat să mănânce tărâţe cu 

apă, pentru că n-a ascultat-o.  
A ţipat la ea să se trezească de pe urma unei 

beţii ce-a pus-o la pat şi a făcut-o să tragă un “pui” de 

somn de vreo 7-8 ore în “zona” prânzului, iar copilului 

îi era foame. 
După moartea tatălui Steacos, Crizzavera a 

revenit triumfală, “voievodală”, “regală”, 

“împărăteasă”… în satul natal.  
A revenit şi n-a mai plecat.  

A venit exact când tata Steacos era în tron, era 

miezul nopţii când fiica mortului, a tatălui decedat, 

drăcoaica mai bine zis, a început să urle la poartă: 
- Tăticuleeeeeeeee, unde te duci şi mă laşi 

tăticuleeeeee?! Nu pleca, tăticuleeeee! şi câte şi mai 

câte istericalo-jelenii.  
Mai mult ţipa s-o audă vecinii; să afle şi ei cât 

de mult îşi iubeşte  tatăl, pe care l-a băgat în mormânt 

din cauza suferinţei şi umilinţei pe care i-a pricinuit-o.  
Tatăl ce-a crescut-o, nu Scaraoschi, tatăl, 

adevărat. 

Urla nebuna cât o ţineau plămânii. Urla ca o 

lupoaică-n călduri, s-o audă toţi, cei din preajma casei 
părinteşti.  

Nu intra în curte, ţipa de la poartă.  

Când madam cu pălărie neagră de-acum 
(împrumutată pălăria de la o casă de modă)  a fost 
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sigură că vecinii au aflat de prezenţa ei, a tăcut, a intrat 

în curte; nici nu s-a dus să-şi vadă tatăl, a dat cu pălăria 
de pământ şi l-a întrebat pe Hiog dacă este ceva de 

băut, că este foarte obosită de drumul lung şi foarte 

însetată din cauza suferinţei şi câte şi mai câte. 
După moartea lui tata, Steacos, Crizzavera n-a 

mai plecat din satul natal.  

A rămas în casa părintească, vezi Doamne, să 
aibă grijă de mama Margonita, bătrână, dar şi bolnavă. 

După câteva luni de cumplită suferinţă, se 

duce la Domnul şi Margonita, mama. 

Rămasă trai pe vătrai, Crizzavera mai avea 
ceva păsări prin curte, porc şi alte ...”de toate”, căci 

Steacos şi Margonita au avut tot ce le-a trebuit, o 

gospodărie bună, frumoasă şi bogată. 
Trebuie menţionat că, până să-şi dea mama 

Margonita duhul, aceasta, mama,  a fost o mare 

greutate pe capul fiicei diavolului,  Crizzaverea.  

“Duhul rău” spunea la toată lumea că n-o iartă 
Dumnezeu pe bătrâna Margonita şi că ea, Crizzavera, 

nu mai poate de greu ce-i este; că mai bine s-ar… 

“duce”, decât s-o chinuie Dumnezeu.  
Realitatea este că doamna de la oraş îşi lăsa 

mama, care nu se mai putea mişca în pat, o lăsa pe 

biata mamă în suferinţă câte-o jumătate de zi sau mai 
mult şi pleca hai-hui pe cine ştie unde, se făcea mangă, 

uitând de biata femeie ce-a născut-o şi-a crescut-o. 

Abia aştepta, madam pălărie roşie, Crizzavera, 

să moară şi mamă-sa.  
Trăgea ea nişte beţii crunte cu cine putea, chiar 

şi la capătul muribundei mame care auzea, dar nu 

putea face nimic.  
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Bea şi râdea de ziceai că este la nuntă, nu la 

căpătâiul bătrânei şi suferindei mame. 
Vedea bătrâna Margonita cu ochii 

muribundului, auzea, simţea, dar nu putea să mai zică 

nimic.  
Era ca un ultim, mare, blestem. 

S-a stins cu mare durere sub privirile triumfale 

ale fiicei Crizzavera. 
Aşa cum spuneam, rămasă trai pe vătrai, 

scăpase de două mari greutăţi, tata Steacos şi mama 

Margonita.  

Fata mamii şi-a tatălui, ambii “duşi” la 
Domnul, a vândut tot şi pe mai nimic, mai bine zis pe 

băutură, tot ce au avut cei doi oameni.  

Repet, mare şi dulce omenire, oamenii ăştia, 
Steacos şi Margonita au avut de toate, nu le-a lipsit 

nimic. Toată viaţa lor au muncit şi au adunat, ca să nu 

le lipsească nimic.  

Pentru Crizzaverinela, fata lor, fără şcoală, dar 
cu funcţii mari ce şi le adnota, a fost mult prea  puţin.  

Repede lumea a aflat de poftele ei bahice şi, 

dacă doreau ceva, o invitau, făceau ei cumva să-i dea 
ceva de băut şi obţineau pe loc tot ce doreau, orice 

lucru bun ce a aparţinut “dispăruţilor”, ce mai era prin 

curtea lor.  
Devenea “fiica neagră” de o generozitate ieşită 

din comun.  

Dădea tot, că doar nu muncise ea pentru ceva! 

Dacă “cinstea”gazdei era…consistentă, “diva” 
le spunea şi… “secrete” din ce-a fost şi ce a făcut 

dumneaei la viaţa ei, cum ar fi: ce cazuri grave a 

judecat ea când a fost prim-grefier, cum a fost ea 
informator comunist, (cum a luptat ea cu anticorupţia), 
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cum punea dânsa cătuşe la criminali (când îi prindea în  

faptă, cu fapta-n mână, cu mânuţa ei pe “faptă”).  
Minţea într-un mod  patologic şi atunci şi 

acum. Minciuna era pentru ea ca aerul. Mitomania era 

în floare în creierul ei. 
A vândut deci, Crizzavera destul de repede tot 

ce agonisiseră părinţii ei într-o viaţă.  

A vândut şi a distrus tot ce adusese fratele 
Hiog, de care tata Steacos era tare mândru: cazanul de 

ţuică, abrichtul, geamurile de la seră, moara şi 

circularul, tabla de acoperit casa, cimentul pentru 

repararea caselor, fierul, două maşini de scânduri, carul 
şi căruţa etc.  

Nu mai era nimic prin curtea părinţilor 

defuncţi, nimic din ce au agonisit prin muncă grea şi 
cinstită ei o viaţă întreagă.  

Scule, piese, car, căruţă, moară, cazan circular, 

butoaie, porc, păsări, tuciuri, totul, dispăruse pe 

băutură, din casa părintească.  
A vândut nemernica tot. A distrus doamna 

neagră  tot. “Fabrica” de minciuni însă funcţiona la 

maxim, din plin, perfect. 
Le spunea oamenilor, cum aţi aflat deja, că a 

fost prim-grefier în oraşul lui Cull, că a fost securistă, 

că a fost mare şefă, mare mahăr, câte şi mai câte, 
minciuni, minciuni şi iar minciuni.  

Nu conta că le mai încurca şi că oamenii îi 

făceau observaţie că le confundă.  

Minţea groaznic!  
Minţea cu atâta ardoare şi convingere încât 

“clăbucea” spume verzi-albastre-stricate şi patimă 

grea.  
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Minţea de nu mai avea suflu, gâfâia, îşi dădea 

sufletul, îi tremura guşa mare, plină cu venin. 
Satul ştia că minte, ştia de la cele două 

consătence şi foste colege de şcoală generală ce erau 

măritate în oraşul lui Cull.  
Ştia “satul” şi că a fost la  “bulău”.  

Ea, măreaţa lumii! Inteligenţa satului, omul 

(negru) ce se dorea justiţiara localităţii natale, continua 
să mintă, să înşele, să excrocheze. 

Lumea, ca lumea, clevetea pe la spatele ei, că 

avea şi de ce. 

         - Fugiţi, bre, de-aici cu prim-grefiera şi securista 
voastră, că asta a făcut şi puşcărie, că a ieşit lipsă în 

gestiune, au scris şi ziarele.  

Erau vorbele ce “refulau” în urma minciunilor 
doamnei venită de la oraş ca să “justiţieze” acea 

localitate, să facă ea dreptate acolo. 

Crizzavera se dădea şi la vrăjitorii.  

Toată “arta”ei depindea de prostia omului ce-l 
avea în faţă.  

Făcea de toate, minţea, ghicea, se lăuda, bea 

rău şi des, dar… nu muncea.  
În grădina casei părinteşti, parcă părăsită 

acum, se vedeau straturi de pământ din anii trecuţi, cu 

pietre care păreau nişte oase rotunde. 
Deci noului locatar al satului ei de baştină nu-i 

plăcea munca. 

Şi uite aşa , vin şi repet :*Drac muncind ai 

văzut tu, omule?????* 
Nu scotea nici măcar o găleată de apă, punea 

pe alţii. Ea, când era doamnă, când bolnavă.  

Depindea de “client”.  
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Când era ceva de muncit şi atunci, şi acum, 

Crizzavera se lega la cap, îşi punea o mână la cap, una 
la spate, mergea încet, încovrigată de şale, într-o 

dungă, îşi strâmba gura se văita  şi…. era “grav” 

bolnavă. 
Dacă-i arătai atunci o sticlă cu băutură şi o 

clătinai uşor în stânga   şi-n dreapta, se înroşea la faţă 

dintr-o dată, începea să râdă necontrolat, lua mâna de 
la spate (nu mai era durere, nici suspin) se îndrepta 

spre tine şi trecea la “treabă”- golirea sticlei- şi nu-i 

mai tăcea gura. 

    - Las-o dracu’ de treabă! te repezea, dacă-i 
spuneai cumva, că mai trebuie făcut ceva. 

După ce se termina sticla, dacă nu mai era alta 

şi trebuia totuşi, neapărat, de făcut ceva, sau trebuia 
continuat lucrul, o apucau iarăşi durerile de cap şi 

spate.  

Se strâmba, legată la cap era deja de prima 

dată, şi mergea la pat căci era… “bolnavă”. 
După ce a… “scăpat” de amândoi părinţii, la 

câteva luni se înfăţişează cu toată gaşca în satul natal.  

Vine grabnic Cull cu restul de mobilă, cu 
fetele şi nepotul Godar. 

Mare fericire pe noul locatar al localităţii de 

baştină, Crizzavera şi mare blestem s-a abătut asupra 
acelui sat. 

Primul la care a apelat a fost, bineînţeles, 

fratele Hiog. 

- Hiog, găseşte-i serviciu lui Cull, că trebuie 
pensionat. 

Fapt rezolvat rapid. 

Hiog, trebuie gazdă pentru Cull şi fete. 
Fapt rezolvat. 
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- Hiog, vreau meditaţie pentru Iviv, ca să facă 

dreptul. 
Fapt rezolvat. Gratis, bineînţeles, ca şi 

celelalte. 

           Rezolvă Hiog toate doleanţele sorei sale, iubite 
şi dragi, că de, sângele apă nu se face! Ce bucurie mare 

pe bietul om, că este cu sora şi cumnatul lui!  

           Era o bucurie mai mare? Nu, omenire. Nu. De 
mii de ori nu! 

 Le dă Hiog bani cu ghiotura, îi ajută din toate 

punctele de vedere, cu mare bucurie, căci are o singură 

soră şi… automat, un singur cumnat.  
Rudele lui pe care le iubea cu toate păcatele 

lor, cu toate supărările pe care i le aduseseră, 

rămăseseră în inima lui şi era în stare să facă orice 
pentru a le susţine şi ajuta... 

 Îl plimbă pe Cull prin toată ţara. Unde mergea 

Hiog, hop! şi cumnatul Cull.  

          Cum spuneam, Hiog era în culmea fericirii, că 
este cu sora şi familia ei.  

          Îi lăuda la toţi prietenii lui, oameni minunaţi, 

cumsecade până peste, normali, cinstiţi, de încredere, 
rudele lui bune, ce mai!...  

          Soră, cumnat, nepoate şi domnişorul Godar. 

 Cum spuneam, le dă Hiog bani, le cumpără 
alimente şi haine. Erau fericirea lui. 

  Mereu le spunea Hiog: 

 - Cum este oare sufletul lui tata Steacos şi 

mama Margonita acum, când sunt copiii acasă şi se 
iubesc aşa de mult?!  

           Cât de mult doreau morţii să-şi vadă copiii la 

casa bătrânească, atât pe cel mare cât şi pe cel mic, să 
fie împreună cu linişte şi cu dragoste.  
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           Iată, mare Doamne, ce linişte şi pace este în 

casa părinţilor! zicea Hiog, de faţă cu diavolii. 
 Bucuria lui Hiog era nemărginită acum când 

casa părintească s-a umplut de lume, lumea surorii lui, 

Crizzaverinela. 
 Toate cunoştinţele, toate rudele şi tot satul se 

mira când venea Hiog pe acasă, de voia bună ce era în 

casa părinţilor lor, Margonita şi Steacos. 
Veselie, veselie, dar cu dracu nu poate fi şi 

pace şi înţelegere. Cu dracu, veselia este înaintea 

dezastrului.                        

Planul împieliţatei era să-l   dea pe Hiog afară 
din drepturile părinteşti.  

           Aşadar, de faţă cu Hiog, veselie-n faţă, şi-n 

spate, “săpături la temelie”, murdărie groaznică.  
           Trebuia Hiog dat afară din casa părintească, dar 

deocamdată era în căutarea planului perfect.  

Era el credul, dar Crizzaverica ştia că, dacă-l 

calcă pe bătături, este de rău pentru domnia sa. 
 Cum dracul e drac, perseverenţa-i diabolică dă 

roade.  

Crede fiica satanei că dă roade, speră şi trece 
la atacul criminal.  

           Se menţionează aici că, între timp, fiica cea 

mare a drăcoaicei, Ciam, cu experienţa ei de rigoare de 
acum, se plimbăreşte printr-o ţară caldă, străină unde 

cunoaşte pe cine-i trebuie atât ei cât şi mamei sale, 

Crizzavera.  
Cunoaşte “fetiţa mamii” un străin cu vreo 25 

de ani mai bătrân ca ea, se înrudeşte repede cu el şi, 

bineînţeles,  posibilitatea înşelării, minciunii, 

escrocheriilor se iveşte la orizont, atât pentru Ciam, cât 
şi pentru hoaşca neagră, Crizzaverinica. 
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V-aţi dat seama, oameni buni!  

Dă Crizzavera iar de bani, trai pe vătrai, chef 
pe chef de chef până se face “criţa” …. Offfff! 

Organizează Crizzavera şi o nuntă, a doua, că 

vor mai fi, cu fetiţa mare şi străinul.  
O nuntă fără popă, căci unul dintre nuntaşi, era 

de-o credinţă, Ciam, şi mirele bătrân, moşulică, era de 

altă credinţă. 
  Ce trebuia popă şi primar pentru cununie, dacă 

era Crizzavera?  

Face, deci, Crizzavera nuntă aiurită, de se 

mirau toţi sătenii.  
Niciodată nu a mai fost pe pământ aşa ceva: 

nuntă cu dar şi lăutari, fără popă şi primar.  

Îi trebuiau bani drăcoaicei, îi trebuiau repede şi 
mintea-i mergea, să vedeţi cum:  

Se menţionează în anale, blândă lume, că 

Crizzavera a despărţit-o pe fiică-sa Ciam de primul 

soţ; că acesta nu se comporta bine cu “mama soacră”, 
nu-i dădea de băut şi de fumat.  

De asemenea, el şi neamul lui erau primitivi, 

nu erau oameni de înaltă societate, nu beau şi nu 
fumau, dar le plăcea  munca, aveau de toate şi nu i-au 

dat ei, doamnei, …”frâiele” casei lor şi nu au gajat-o 

cu casa lor la bancă, să ia doamna patroană bani pentru 
afaceri, ca ei s-o ducă bine. 

Are loc, aşadar, oameni buni, nunta fără popă 

şi fără primarul de la sfatul popular.  

O îmbracă pe fiică-sa Ciam în mireasă, pe 
străinul “moşulică” în ginere, chef, că asta-i place la 

hoaşca neagră, chef, lăutari, dar şi gata nunta. 

Drăcoaica Crizzavera a vrut rochie specială cu 
sclipici.  
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Mult sclipici.  

Unde aţi văzut voi, oameni buni, drac 
sclipind? Unde?  Unde??? 

Ciam, fiică-sa, nu a vrut să se cumpere aşa 

ceva. Astfel, a îmbrăcat-o cumnată-sa Kktrin într-un 
hal fără de hal.  

S-a răzbunat, asta, pe ea ce nu s-a văzut.  

Aşa cum spuneam, cele două hoaşte negre se 
iubeau între ele ca hiena cu căprioara… printre gardul 

de metal. 

A apărut, oameni buni, soacra mică în miez de 

iarnă, soacră mică a doua oară, la a doua nuntă a fiică-
sii, într-o fustă de vară, subţire şi scurtă, care de-abia o 

încăpea pe grăsană, peste nişte pantaloni groşi, bufanţi, 

pantaloni de pufoaică, bărbăteşti. 
Sandale în picioare, deşi afară era zăpada până 

la genunchi, iar buzele înspăimântătoare, ca de obicei 

vopsite într-un roşu foarte aprins şi, bineînţeles, în cap 

părul blond, diaree de copil mic, cu nelipsita-i pălărie 
roşie, apucături din frumoasa-i şi aiurita tinereţe, că 

tristă a fost pentru alţii, pentru cei la care le-a mâncat 

sufletele, inima şi ficaţii, nu pentru ea. 
Dacă pe această femeie, soacra mică de acum 

(încă odată la aceeaşi mireasă), te întâlneai pe stradă, o 

luai la fugă în situaţia în care erai tare de inimă, că, 
altfel… 

Râdea micuţul Godar de nu mai putea de 

“splendida” înfăţişare a bunicii sale, a soacrei mici, 

râdea de ziceai că-i gâdilat la tălpi cu pana de gâscă. 
Râdea aşa de rău şi de tare, căci el a fost de fapt 

distracţia nunţii. 

Când nu mai râdea Godar, când lua şi el pauză, 
nu mai râdeau nici mesenii, care începuseră să vină cât 
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mai mulţi, căci doreau să vadă şi ei ce n-au mai văzut, 

adică pe dracu în carne şi oase, pe soacra mică. 
Mai pusese soacra mică, Crizzavera, ceva pe 

ea ca să arate înspăimântător, deoarece era… “foarte 

pretenţioasă”. 
Trebuie menţionat, lume bună, că această 

soacră mică, Crizzavera, va mai face o nuntă cu 

aceeaşi fată, a treia nuntă, dar de data aceasta la străin 
acasă. 

Deşi au trecut câţiva ani de atunci, soacra 

mică, Crizzaverinica, nu a mai trecut pe la casa lui 

ginerică-moşulică, străinul.  
Este posibil ca într-un rar moment de trezie să-

şi fi dat seama de ce a făcut la străin, de sinistrul 

spectacol dat şi de-asta nu se mai duce. 
I-a speriat pe bieţii oameni de beţia făcută şi 

cu ţinuta ei “extravagantă”.  

Este posibil ca acei oameni să creadă că ceea 

ce a făcut madam negru de fum (la pipotă) este un 
ritual al datinilor ei strămoşeşti din epoci de mult 

apuse, primitive, dar cu siguranţă şi acum le este frică 

să nu se mai ducă namila, hoaşca peste ei, ca să-i 
distrugă.  

A fost mare râs de lume! Râ-sul  lu-mi-i! 

Râsul lumii, oameni buni, nu distracţie!... 
Aşadar, cititorule, s-a trezit fata Ciam cu trei 

nunţi, şi cu doi gineri.  

Te pui cu dracu? Niciodată. 

La nunta din satul natal al hoaştei, diavoliţa a 
pus naş un unchi, avocăcăţel ce avea rude mari la 

împărăţia meseriei lui. 

Cum tusea cu junghiul se unesc tot timpul, iată 
că şi acum se petrece acelaşi fenomen, numai că nu se 
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ştie, ca şi în alte cazuri, cine este tusea şi cine este 

junghiul. 
Avea şi (naşul), un biet avocăcăţel, o înfăţişare 

de călugăr convins, de călugăr hidos, ce nu-l găseşti în 

nici o mănăstire din lume. 
  Ca nu cumva lumea să creadă că nu este 

avocăcat, a venit la nuntă îmbrăcat în ţinuta de 

serviciu.  
Aşa a stat tot timpul nunţii.  

Astea erau de fapt şi pretenţiile soacrei mici. 

Lumea trebuia să vadă cu cine are ea de a face. 

Avocăcatul, cum spuneam, avea un aspect de 
tot hazul.  

Cap mare, către patrat, cu urechile mici ce 

păreau nişte antene laterale ca la extratereştrii, ca la 
renumiţii marţieni, cu mult păr ce-i ieşea din nas şi 

urechi, asemănare ca la fina, Crizzavera.  

Ochii foarte mici care clipeau foarte des, gâtul 

foarte scurt, către lipsă, îţi lăsa impresia că-i răsare 
capul direct din corpu-i ciudat rău, râdea continuu. 

Gura foarte mică iar când vorbea te făcea să crezi că 

vezi un peşte mare, durduliu, în poziţie verticală într-
un acvariu, cum cască.  

Scund, foarte scund, corpul foarte dezvoltat în 

lateral, lumea nunţii vorbea că este imposibil să-şi 
găsească haine pe măsură.  

Dacă erai cumva la plajă, cu ochii închişi, la 

soare şi-i deschideai când trecea pe lângă tine, în 

costum de baie, avocăcatul marţian, precis se întâmpla 
cu tine ceva groaznic.  

Originile acestui avocăcăţel sunt necunoscute: 

Unii spun că s-ar trage din tribul Kpdebo, de undeva 
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din Bangladesh; alţii zic că provenienţa lui s-ar datora 

tribului incaş Kpsek.  
Fie că a vrut mamă-sa să-l avorteze şi n-a 

reuşit, fie l-a bătut rău tată-său în cap când era mic, ori 

alţi copii, toate astea făceau ca avocăcatul să arate şi să 
se comporte groaznic. 

          Se mai vorbeşte că s-ar trage dintr-un trib al 

beduinilor, piraţi  al deşerturilor arabe, ce aveau 
obiceiuri de vampiri transilvani; sugeau sânge.  

El, în schimb, … nu … suge … sânge … 

Dorea soacra mică să capete împuternicire 

oficială din partea instituţiei justiţiare prin intermediul 
lui, ca să facă ea “ordine“ în sat, să fie ea, “doamna”, 

şefa satului; doar le spusese tuturor că a fost “prim-

grefier” în oraşul lui Cull. 
Neavând aşa ceva oficial, nu se putea, n-avea 

cum şi cu ce, s-a autooficializat ea, … madam proces, 

cum îi zice lumea în localitatea de baştină. 

Şi-a luat madam proces, doamna de la oraş, 
agendă şi, dacă auzea cumva că se ceartă cineva, doi 

oameni, două familii, fie chiar la margine de sat, nu 

conta distanţa, se înfiinţa fosta “prim-grefieră”, fosta 
securistă, fosta şefă de raioane de comerţ, actualmente 

şefă la toate, inclusiv vrăjitoare, se ducea automat la 

casa unuia dintre “certăreţi”.  
Intra peste el în casă, cu un tupeu incredibil, 

foarte sobră, scotea agenda, le cerea numele, adresa şi 

alte date, asta rapid, după care-i aburea cu fel de fel de 

minciuni ca să-l dea pe cel cu care se certase în 
judecată, că va câştiga sute de milioane; că are ea un 

avocăcat mare, cu relaţii; că a mai câştigat ea multe 

procese şi i-a umplut de bani pe cei care i-a ajutat şi au 
ascultat-o pe ea; că n-a pierdut niciodată niciun proces  
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şi câte şi mai câte meschinării, ordinării, jigodisme, 

strict  specifice doamnei “justiţiare” cu sufletul de 
culoarea măslinei coapte. 

Dacă-i ţinea cu ăsta, se ducea cu “cazul” la 

avocăcatul ei, Kpdebo, dar bineînţeles că nu pleca din 
casa omului cu mâna goală: bani, păsări, boabe – 

porumb, grâu, ce avea omul… pe-acolo pentru… 

doamna.  
Dacă erau dintre acestea, adică… produse, 

deci nu lua bani, pe drum le şi făcea bani, căci pe cine 

întâlnea în cale, le făcea oferte cu ele şi direcţia 

....prima cârciumă.  
Bea de urla. 

Odată,  în stare gravă de… “mangă” a căzut în 

mijlocul curţii, în comă alcoolică, în toiul verii.  
După câteva ore bune de zăcut în soarele 

năpraznic, a început să horcăne cam ciudat, de au 

auzit-o trei bărbaţi, trei consăteni ce treceau pe drum. 

Au intrat oamenii în curte, cu mare greutate au 
luat “namila” din soare şi au târât-o, sus, în casă.  

De-abia au reuşit s-o urce-n pat. 

După câteva ceasuri, când unul dintre cei trei 
binefăcători s-a reîntors acasă, i-a zis nevestei: 

- Ţacre, du-te tu până la “balauroaică” acasă, 

să nu fi murit, dracu, că o fi  zăcut mult în curte, la 
soare, îmbrăcată gros. 

- Du-te, mă, tu, că eu am mai fost şi pute rău; 

şi dacă cumva se trezeşte, începe să mă blesteme sau 

să ne blesteme copiii şi nepoţii. 
- Du-te, fă, tu, că nu ţi-e aşa scârbă, că noi 

când am dus-o sus, băşea groaznic şi-şi dădea ochii 

peste cap, de ziceai că e om mort.  
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Cred că a făcut pe ea că mirosea groaznic. 

Efectiv am luat-o la fugă toţi trei după ce am aruncat-o 
în pat. 

- Mă, eu nu mă duc. Ştii bine, miercuri, când 

am fost la ea tot pentru aşa ceva, tocmai se trezise 
hoaşca, se trezise şi am dat nas în nas cu ea când să 

intru în camera ei.  

Atunci a început să mă blesteme, să ne 
blesteme copiii şi nepoţii.  

Nu ştii că a ieşit apoi în drum, a mers la porţile 

vecinilor, unde îngenunchia, lua ţărână în gură şi îi 

blestema să le moara copiii şi nepoţii, că i-au făcut 
vrăji? Ştii bine că în situaţii de-astea, de-ale ei, nu mai 

iese niciun vecin afară din curte. 

- Fă, du-te, fă, tu, că Dumnezeu nu ascultă toţi 
descreieraţii şi moare namila, că în halul ăsta nu am 

văzut-o niciodată. Intru dracu în puşcărie, că eu am 

fost la ea în curte când era vie. Vrei să mă vezi la 

bulău? 
În cele din urmă s-a dus biata femeie, bărbatu-

său rămânând s-o aştepte curios, în curtea casei, în 

dosul porţii.  
S-a dus biata vecină, a văzut despre ce este 

vorba şi s-a întors la casa ei râzând pe ascuns.  

Coborând însă din casa “bolnavei”, în curte, 
vede vecina lângă un castronel gol şi uscat vreo 4-5 pui 

de găină cu ciocurile căscate, morţi de sete.  

Se duce repede la fântâna din curte, scoate o 

găleată de apă şi umple  vasul gol pentru bietele fiinţe, 
apoi pleacă  repede spre casa sa, abia abţinându-se de 

râs. 

Când să intre în curte, s-a speriat de omul ei, 
ce-o aştepta curios după poarta curţii. 
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- Ce dracu stai, mă, ascuns aci, că mă speriaşi 

de moarte?! 
- Lasă, fă, astea! Zi ce face moarta! 

- Mă, moarta e vie, n-are, mă, nimic, horcăne 

şi toacă din măsele, cioflăie aşa, ca purceaua noastră. 
În ziua următoare, ce crezi mare şi blândă 

omenire că se întâmplă? 

Iese “madam proces”, Crizzaverinoaica, din curte, la 
poartă, legată la cap, strâmbă, cu o mână la cap şi una 

la spate şi-i iese-n cale exact unul dintre oamenii care o 

duseseră ieri târâşi din curte-n pat. 

Ce credeţi, dragi cititori, că-i spune femeia 

iadului omului? 

I se adresează foarte sobru şi-i zice că o va da 
în judecată pe Anaio, că i-a aruncat vrăji în curte, a 

alunecat ea pe ele, s-a lovit la spate şi de-abia s-a târât 

sus în casă şi că zace de ieri.  
Se duce ea la finul ei, avocăcătul ei, Mormin 

Kpdebo, să-i facă dosarul. 

Revenind la cazul cu procesul, cu procesele la 

care ea ducea oamenii satului şi la ce primea pentru 
serviciile făcute acestora, ea transforma totul în bani 

pentru băutură. 

Banii erau totuşi bani, restul se transforma tot 
în bani.  

Dacă era plătită pentru proces, hoaşca mai 

cerea împrumut pentru ea, cât de mult, cât putea să 

scoată, că… va primi pensiile peste câteva zile şi-i va 
da imediat.  

În cazul în care acest nefericit îi dădea bani 

împrumut, nu-i mai vedea în veci, la fel cum nu i-au 
mai văzut nici ceilalţi consăteni care au împrumutat-o. 
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Dacă cineva care a împrumutat-o cu bani 

venea să-i ceară banii împrumutaţi, căci a trecut  
timpul de când trebuia să-i înapoieze, doamna neagră 

la maţe şi în cerul gurii făcea un scandal monstru, apoi 

chema o ţigancă, singura care îi mai intră-n casă 
(rudele şi vecinii au renunţat de mult), îi mai zice şi 

doamnă şi, doi copilandri care o mai ajută prin curte, 

făcea un “material”, o reclamaţie de fapt, o ducea la 
poliţie şi la avocăcatul ei că a fost foarte jignită, 

ameninţată şi câte şi mai câte, apoi o şicana pe biata 

femeie sau bărbat până se lipsea de bani.  

Renunţa la banii împrumutaţi balauroaicei. 
La un moment dat i-a zis la telefon lui frate-

său Hiog, când acesta a întrebat-o ce face: 

          - Gătesc o curcă, pentru că am câştigat un 
proces  la una. 

           Dacă în schimb individul peste care “madam 

proces”, femeia diavolului, intra în curte, nu era de 

acord să meargă cu vecinul în judecată, trecea la nişte 
ameninţări urâte asupra lui.  

Îl ameninţa că va pierde sute de milioane şi că 

ea nu va avea milă de el, tupeu de drac, nu alta, şi se 
ducea la celălalt, unde-i repeta acelaşi lucru. 

            Dacă-i reuşea cu vreunul din ei, mare realizare 

pe capul împieliţatei, şi  avocăcăţelului ei. 
 Cei doi, “fina” şi avocăcăţelul, au distrus tot ce 

era frumos din casa, duşilor la Domnul Steacos şi 

Margonita, dar şi liniştea satului, căci niciodată în acel 

sat nu a fost aşa ceva. 
 Lumea crede că se petrec şi alte murdării, 

orgii, în casa defuncţilor, în nopţile când avocăcatul 

doarme la fina, cu fina şi pleacă în ziua următoare 
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mahmur, rezemându-se unul de celălalt la ieşirea din 

curte, precum boii în proţap. 
Visul escroacei nemernice, diavoliţa 

Crizzaverinela, de a-l da afară din casa părintească pe   

fratele Hiog prinde contur din ce în ce mai mult, pe 
măsură ce relaţia hidosului cuplu, naş-fină, de mai sus 

se maturizează, se cimentează. 

Pentru serviciile făcute, oameni duşi la 
tribunale şi câştigurile de rigoare, evident avocăcatul o 

sfătuieşte, cum să procedeze, doamna, pentru 

realizarea marelui ei deziderat: scoaterea din drepturile 

părinteşti a fratelui Hiog. 
Storcându-l bine de bani pe ginerele moşulică, 

fără chică, străin, dar străin şi cu duhul, minţindu-l 

groaznic, ca la balamuc  (i-a zis, la un moment dat că 
va fi primăriţă şi că acum este omul nr. 1 cu justiţia în 

localitate), Crizzavera decide să facă lucrări de 

structură la casa părintească, dar, atenţie!… Hiog, 

fratele cel mare, să nu ştie nimic.  
Planul diabolic, criminal al “sorei”… fostă 

“prim-grefier-vrăjitoare-madam proces (mai bine s-ar 

numi madam porces)” şi al avocăcatului prinde contur; 
totul este sub strictă urmărire şi supraveghere. 

          Declanşează doamna afaceristă un adevărat 

şantier în curte, cârpaci toţi nu meseriaşi, mai fură şi ei 
ce a mai rămas de la bieţii defuncţi.  

           Problema era că trebuia construit rapid şi să nu 

cumva să afle Hiog. 

 Pe frate, doamna neagră îl ţine la distanţă şi, 
când acesta dorea să vină pe-acasă, în această perioadă, 

îi spunea surioara că pleacă de acasă, că nu e nimeni, 

câte şi mai câte minciuni.  
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De fapt, îl lămurea pe Hiog să nu vină acum; 

să amâne pentru altă dată. 
 La un moment dat, când Hiog a vrut neapărat 

să vină şi el pe acasă, ce hotărăşte sora lui, iubitoare de 

rău, făcătoare de rele şi otrăvitoare ca o cucută ? 
 Îl sună după vreo zece minute şi-i spune să nu 

mai vină, că au ei nişte probleme la oraş, nu mai este 

nimeni acasă, dar că vor trece ei pe la “frăţior şi 
cumnăţel”. 

 Aşadar, lasă nemernicii curtea şi casa plină cu 

oameni la lucru, vin la Hiog şi stau două zile până când 

acesta trebuia să plece la serviciu, fiind siguri de acum 
că omul, fratele bestiei, nu va mai veni la ţară. 

 Aşa au făcut nemernicii până când au terminat 

lucrările la casa mare.  
         “Organizează” atunci oamenii răului, bestiile 

negre, un fel de petrecere la care invită nişte oameni, 

cam dubioşi, nişte ciudaţi, negricioşi, poate posibili 

martori la un proces ce era ticluit din timp. 
  Nu tu rude, nu tu vecini; de fapt, rudele şi 

vecinii au cam început să rărească venitul la… “fosta 

prim-grefieră-vrăjitoare-madam proces-mangă”.  
Apare în aceste condiţii şi Hiog, invitatul, care 

rămâne mirat: 

-Băăăăă, ce aţi făcut, bă, aici?!... Bă, ce frumos 
este!...   Bă, cum o fi sufletul părinţilor noştri, când văd 

că înfloreşte casa lor?... 

  S-a bucurat mult Hiog.  

Nu i-a întrebat de ce au făcut, că nu este făcută 
taxa de succesiune, că nu au construit cu firmă 

autorizată, că nu au autorizaţie, etc.  

Nu le-a zis nimic. 
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S-a gândit omul în sinea lui că este sora’sa şi 

că mai vine şi el în casa părintească din când în când. 
 Ba gândul îi zbura s-o protejeze într-un fel pe 

surioară, în cazul în care apăreau probleme pentru 

neregulile făcute de escroci, pentru faptul că au 
construit ilegal.  

De fapt, Hiog, când venea îi anunţa, aducea 

omul băutură şi mâncare, de mai şi rămânea.  
Era voie bună; Hiog nu ştia nimic, iar sora lui, 

Crizzavera, nu mai contenea cu laudele, în faţă şi pe 

faţă pentru “frăţiorul “ei.  

Numai aşa-i zicea (în faţă, bineînţeles, că în 
spate...).  

  Toţi vecinii se mirau de voia bună ce era când 

venea “frăţiorul” pe acasă.   
Se bucurau şi ei de veselia din casa lui Steacos 

şi Margonita. 

         Gândul diabolic de a-l da afară din drepturile 

părinteşti nu-i dădea pace “bunei surioare”.  
         Avocăcatul o sprijinea, o învăţa ce şi cum să 

mintă, ce să facă, pentru ca  apoi să-i oficializeze el 

minciunile la tribunal.  
          Mai avea nemernicul acesta de avocăcăţel 

interesul s-o ajute şi pentru că era naşul fiicei 

drăcoaicei, Ciam, cea cu moşulică, cea cu doi bărbaţi şi 
trei nunţi, care îl invita pe “năşic” de câteva ori pe an 

la ea în străinătate, gratis, bineînţeles.  

         Este de lepădat această ofertă, cititori? Sigur 

că nu, zic oamenii răului. 
 Cu avocăcatul în…”spate”, văzând că Hiog nu 

a zis nimic la ceea ce lucraseră la casa mare, continuă 

planul diabolic pe care-l ştiţi. 
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 Mai dărâmă nemernicii două magazii făcute de 

Hiog şi Steacos şi parţial, cam o treime din fânăria 
alăturată celor două magazii.  

          În locul acestora “toarnă” rapid o fundaţie şi se 

apucă oamenii de construit.  
         Tot aşa, fără niciun fel de aprobare, fără firmă, 

fără autorizaţie, fără să fie proprietari, total ilegal, 

lucrările făcându-se tot cu cârpaci, muncitori 
necalificaţi, drept dovadă fiind aspectul că, la câteva 

luni, după ce făcuseră casa mare, aceasta se crăpase 

deja. 

 Vine între timp băiatul cel mic al lui Hiog, 
Nida, pe acasă.  

A doua zi era o mare sărbătoare de sfânt cu  

numele ce-l purtase şi mama Margonita. 
- Măi, Nida, zice Hiog, nu vrei, mă, să mergem 

şi noi mâine pe la ţară? Este şi Cull, că a venit de la 

fiică-sa Ciam din străinătate, de la verişoara ta. 

Mergem şi aprindem şi noi o lumânare la 
mormântul lui mamaie Margonita, că ştii cât te-a iubit. 

- Mergem, tată, cum să nu. 

     Se duc cei doi la magazinul alăturat, cel de 
unde cumpăra şi nu plătea hoaşca Kktrin, cumpără 

lumânări     şi ce mai trebuie de dat de pomană, apoi 

Hiog îşi sună surioara: 
-Alo!, Alo! Alo!... Ce faci, dragă?  

Diavoliţa parcă presupune. Mormăie ceva ca 

ursoaica-n călduri, se face că nu aude, că nu cunoaşte 

vocea şi altele. 
- Bine, bine! Tuuu? 

- Sunt cu Nida, dragă, că a venit pe acasă şi 

vrem să venim şi noi mâine,   să fim împreună, să 
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mergem şi la cimitir, să aprindem şi noi o lumânare la 

mormântul mamei Margonita. 
- Alo! Alo!. Aloooo!.  Nu te aud se bâlbâie 

afacerista, nu te aud. Să nu vii, că nu suntem acasă! Nu 

te aud. Mâine plecăm, aprindem noi lumânări… Şi 
altele. 

Hiog a crezut-o şi a zis: 

- Băi, Nida, am luat lumânările degeaba. Nu 
mai mergem. Ăştia nu sunt mâine acasă; sunt plecaţi. 

- Tată, nu am luat lumânările degeaba. 

Mergem. Nu sunt acasă, mergem la cimitir, aprindem 

lumânări, împărţim ce am cumpărat şi venim acasă 
înapoi aici la noi. 

Zis şi făcut. Pleacă cei doi, tată şi fiu, în satul 

natal al Crizzaverei negre şi al lui Hiog, cu gândul să 
meargă la cimitir.  

“Diavolii erau plecaţi” şi era ziua de sfânt al 

numelui ce-l purtase mama Margonita.  

Ajung în dreptul casei părinteşti, dar nu opresc 
maşina, căci cei dragi, (mai bine zis cei draci) nu erau 

acasă, după cum se ştie. 

Nida vede însă o femeie intrând în curte. 
- Tată, uite, a intrat o femeie în curte. 

- Hai, mă, să oprim, că poate n-or fi plecat, or 

fi acasă. 
    Opreşte Hiog maşina, dă înapoi, până în 

dreptul casei şi… deja… aţi intuit.  

Javrele dracului erau acasă.  

           Dracu minţise iarăşi. Erau cu toţii acasă, ba şi 
încă pe deasupra, la chef. Chef de chef. 

 Prin curte abia puteai să mergi de blocuri de 

ciment ce trebuiau puse la noua construcţie.  
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          Cum spuneam, cele două magazii şi parţial din 

fânărie erau demolat, în locul lor fiind turnată altă 
fundaţie , apoi urma construit… edificiul. 

 Ştiţi deja, oameni buni, că totul se făcea ilegal, 

iar Hiog trebuia dat afară că… nu a investit, că nu a 
făcut reparaţii şi alte ordinării ale cuplului hidos: 

avocăcat-Criza…..  

          Totul se făcea fără autorizaţie, fără firmă, fără să 
fie proprietari, cu toţi “fără” din lume, dar cu mult 

tupeu, răutate, ură şi nesimţire.  

          Căsuţa mică din curte era “golită” şi în ziua 

următoare era pusă pe… demolare. 
 De-asta zicea surioara: “Nuuuu suntem acasă” 

şi… nu-l auzea pe Hiog la telefon.  

           N-ar fi vrut scumpa surioară să-i vină Hiog pe 
cap tocmai acum. 

          Să fi venit şi el peste o săptămână, două, trei, 

când demola ea tot şi termina şi construcţia. Hiog, ca şi 

la casa mare cu lucrările făcute de nemernici, nu 
trebuia să ştie.  

           Planul era identic; îl chemau după terminarea 

demolărilor şi construcţiilor. 
- Ce faceţi, mă, aici?, întreabă Hiog, mirat  de 

şantierul din curtea părinţilor, dar şi  pasiv. 

- ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ,…..păiiiiiii, … îîîîîîî……. Îţi place, 
frăţiorul meu, ce surpriză îţi face surioara ta? 

Mă, văd şi eu ceva aici, dar ce faceţi????? 

- Păiiiii,….ÎÎÎÎÎÎÎÎ,…….ăăăăăă,….. Colo sus îţi 

face cumnăţelul tău, Cull, o cameră, să vii tu cuuuuu 
….femeiii….  ăăăăăă,…. Îîîîîîîîîî…. 

- Lasă-mă, bă, fată, cu femeile tale!… Chiar, 

ce vreţi să faceţi aici?! zice Hiog fără nici o suspiciune. 
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- Ei…..îîîîîîî,….. ăăăăăăă… construim ceva, 

căci magaziileeeeeee erau vechiiii, fânăriaaaaaaa 
vecheeeeeee….ăăăăă,….îîîîîî. 

- Fă, ce dracu te bâlbâi, fă, aşa? Până acum 

vorbeai bine. Ce ai? Să fiţi sănătoşi voi, să fiţi 
sănătoşi! 

Merge Hiog cu fiul său cel mic , Nida, la 

cimitir, aprinde lumânări, împarte, dă de pomană, se 
roagă pentru sufletul părinţilor duşi la Domnul… 

După asta, la venire către casa părintească, se 

întâlneşte cu nişte oameni ai satului de înaltă ţinută 

morală. 
- Ce faci băi, Hiog? Ce mai faci, bă, băiatule? 

Îl întreabă aceştia pe “victima de mai târziu”, după ce-i 

îmbrăţişează şi-i pupă pe amândoi, pe tată şi fiu.  
După nişte discuţii, şi banale  şi interesante, 

ajung într-un punct ciudat cu discuţiile: 

- Bine mă, de ce eşti  mă aşa de prost?  Tu nu 

ştii, n-ai auzit, ce face nebuna asta de Crizzavera pe 
aici, că vrea să te dea afară din casa părintească?  

Asta zice ea, mai ales când se… 

“mangoseşte”, şi… destul de des: 
 - “Am să-l dau afară pe nenorocit din casa 

părinţilor. El nu are nici un drept în casa mea (a 

părinţilor).  
Demolez tot, construiesc tot, îl dau în judecată 

şi-l dau afară, mă ajută finu’ Mormin Kpdemor 

(avocăcatul)”. 

Multe de-asta spunea Crizzavera, când se 
făcea mangă, sau mai bine zis numai de-astea “vomita” 

noua locatară a satului.  

Şi asta se repeta destul de des. 
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Ajunge Hiog acasă, soră’sa  numai lapte şi 

miere pe lângă el. Frăţiorul meu, nepoţelul meu, 
doctoraşul meu, ce vă iubesc eu pe voiiiii…îîîî. 

Ce-mi doresc eu mie, asta să vă dea vouă 

Domnul! 
Aşa zicea escroaca neagră. 

Numai aşa le zicea de câte ori se întâlneau, 

erau faţă-n faţă. 
Aşa de mult îi… “iubea”.  

Nu mai putea de Hiog!...  

Nu-ţi puteai da seama, omenire, dacă era beată 

sau nu. Oricum, avea chef de vorbă şi-i copleşea cu 
mari cuvinte pe cei doi “oaspeţi” nedoriţi şi nepoftiţi. 

Hiog nu zicea nimic la ”bâlbâielile şi 

tembelismele”  Crizzaverei.  
Ridica însă din sprânceană.  

Deşi auzise destule şi văzuse multe, nu a 

aplecat serios urechea, dar s-a gândit la un plan. 

Ajuns acasă  la oraş, la casa lui, îi întinde o 
cursă, în care femeia diavolului, surioara lui, a spus tot 

ce el, Hiog, auzise de la consătenii lui.  

O auzise pe ea, pe hoaşcă, spunând ce i-au zis, 
acei oameni.     Incredibil!  In-cre-di-bil!  

Imposibil ca sora lui (pentru care făcuse atâtea 

lucruri şi pe care n-a deranjat-o cu nimic) să spună 
despre el aşa ceva, să-l vorbească aşa de urât.   In-cre-

di-bil! 

Ce ziceţi, oameni buni???? 

Veninul din spurcata-i guşă era să dea pe 
dinafară; se aşează pe bandă şi-i zgârie rău de tot  

urechile şi sufletul lui Hiog.  

- “Am să-l dau afară pe nenorocit, am să-l dau 
afară, am să-l dau în judecată, am să-l jupoi de bani.  
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O să vedeţi voi ce fac eu cu idiotul, îl am pe 

finul (avocăcatul) Mormin Kpdebo care m-ajută”, şi 
câte şi mai câte debita, făcând spume la gură, doamna 

Crizzavera. 
Hiog rămâne blocat, şocat. 
Nu se- poa-te! Nu se- poa-te!  

Repeta aceasta întruna. N-a dormit toată 

noaptea, dar a pus la punct o strategie: 
Se reîntoarce în satul natal cu o cerere către 

conducerea primăriei, prin care aduce la cunoştinţă 

toate măgăriile făcute de Crizzavera în gospodăria 

părintească şi scopul ei murdar.  
Le povesteşte prietenilor de la primărie totul 

cu lux de amănunte.  

Oamenii s-au mirat şi nu s-au mirat prea tare, 
dar ştiau unele lucruri murdare despre Crizzavera, 

despre caracterul ei, infect de murdar, despre care 

vorbeşte deja toată lumea din satul lor. 

Se duce Hiog la ţară şi cu o scrisoare pentru 
cei doi, soră şi cumnat.  

Nu mai putea sta de vorbă cu ei; îi era scârbă!  

Îşi aducea aminte omul de cât şi-a bătut joc de 
părinţii lui, de cât i-au terorizat javrele.  

De fapt, aceşti draci i-au omorât lui părinţii. 

- Mă, doar s-o speriaţi, s-o ameninţaţi, să-i 
spuneţi despre lege! le spune el oficialităţilor comunei.  

Să n-o amendaţi pe nenorocită!  

Ştiind acum despre ce este vorba, eu nu vreau 

decât să discutăm, să ne înţelegem noi, ca fraţii, în 
urma celor rămase, ce mai rămăsese ne dat din casă de 

către Crizzavera, mai discuta Hiog cu cei de la 

primărie. 
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Trece Hiog pe la casa părintească şi aceeaşi 

“voie bună”, frăţiorul, frumosul, dăşteptul, poetul, 
inginerul, profesorul, iubiţelul etc. 

Hiog nu-i mai suportă, le dă scrisoarea, în 

care-i atenţionează despre măgăriile lor şi scopul lor 
murdar. 

Îi anunţă în scris să-l caute la telefon şi să 

discute concret şi corect despre situaţia gospodăriei 
părinteşti. 

Hiog intenţiona să renunţe la drepturile ce-i 

revin de la părinţi, s-o lase pe sora lui, pentru că ea n-

avea casă, n-avea nimic; el venea pe-acasă odată, de 
două ori pe lună şi, până când îşi făcea o căsuţă peste 

drum, stătea şi el la sora lui, că doar sunt fraţi. 

Asta dorea Hiog, căci vrea să se retragă şi el în 
final în satul natal la bătrâneţe, în satul care-i este atât 

de drag. 

Ce credeţi însă că se întâmplă mare şi blândă 

omenire? 
Ce credeţi, oameni buni, că face omul iadului, 

neagra Crizzavera? 
Ei, bine, aflaţi acum. 
Când vine Hiog de la serviciu, fiul său Nida îi 

spune: 

Tată, ţin’-te bine! şi-i arată o citaţie.  
  Tanti Crizzavera te-a dat în judecată. 

Se-aşează rapid omul, fratele bun al 

Crizzaverei, pe canapea, capul îi cade-n mâini, 

respiraţia i se modifică, iar sufletul îi este ca o fântână 
goală, seacă. 

Aşa era, oameni buni şi nevinovaţi! Bestia 

neagră la maţe şi în cerul gurii, cu sufletul otrăvit, 
amar, putred şi stricat (nu are nici fosă septică), pute ca 
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un cuibar proaspăt de pupăză verde, îşi dusese planul 

la capăt.  
Femeia diavolului îl dă în judecată pe Hiog, pe 

fratele ei, să-l dea afară din drepturile părinteşti. 

Aranjează escroaca cu avocăcatul Mormin 
Kpdemor, naşul fiicei sale cu trei nunţi la bord şi cu 

perspectivă,  umple un dosar cu minciuni groaznice, 

minciuni ce le oficializează cu ajutorul relaţiilor sale 
cu care Crizzavera se lăuda, de altfel, cu gura plină, 

mai ales în situaţiile de cruntă mangă. 

Naşul, Mormin Kpdebo, avocăcatul, avea tot 

interesul să-l dea afară pe Hiog şi-i promitea asta  
finei, căci nu era degeaba.  

El mergea des la fina, în străinătate şi nu 

plătea, “sărmanul” nimic.  
Plătea fina, cea cu trei nunţi şi perspective 

largi în domeniu şi moşulică. 

Avocăcăţelul mai avea şi rude la înalta 

împărăţie a domeniului ce-l practica şi automat şi 
influenţă la judecătoarea procesului, Vulvul-vâ.  

Toţi trei, Crizzavera, Mormin Kpdemor şi 

Vulvul-vâ, mint şi oficializează minciuni.  
Mai ales Crizzavera minte, iar cei doi dau 

statut legal, minciunilor doamnei de la oraş. 

În urma unor procese deplorabile, Vulvul-vâ 
dă şi hotărâre serioasă şi legală pentru cei doi fraţi în 

litigiu, cu drepturi egale de pe urma părinţilor decedaţi. 

Hotăreşte solemn şi legal (de fapt, toţi trei), 

hotăreşte ea, ca om corect al justiţiei ţării de care 
aparţine, că, Hiog are drept la 5% din drepturile 

părinteşti şi Crizzavera 95% ,  (deci … juma-juma). 

Ofuscată şi supărată fleaşcă, foarte, pe decizia 
“incorectă” a instanţei, Crizzaverinela face recurs şi 
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contestă cei 5% ai lui fratelui său Hiog la instanţa 

superioară. 
Aceasta, (iată că există şi dreptate), dă decizie 

definitivă şi irevocabilă de 50% pentru fiecare. 

Aşadar sunt anulate toate minciunile diavoliţei, 
unele cu caracter penal din dosar.   

Se ştie că instanţa, uneori, se mai şi 

autosesizează, dar nu în acest caz.  
Sunt, deci, anulate minciunile Crizzaverei, 

oficializate de cei doi măg…, pardon, magistraţi. 

Se zbate scorpia neagră, vipera cu corn, de fapt 

cu coarne, Crizzavera, face spume la gură şi-n toate 
părţile, aprinde câte 99 de lumânări, ca pe Hiog să-l ia 

dracu, după un ritual ştiut numai de ea, mare maestră 

în chestii drăceşti; mai pe şleau, ca Hiog să moară! 
Dă în cărţi, ghioc, bobii, ameninţă cu degetul 

de mort, învârte globul ei de sticlă, blesteamă cu 

spume scârboase la gură de fiecare dată, ca de Hiog să 

se aleagă praful.  
Asta face nemernica foarte des cu ceva 

“epave” asemănătoare din jurul ei. 

Dă nemernica Scaraoschiană telefoane la toată 
lumea să-l denigreze pe Hiog; dă şi la conducerea 

intreprinderii unde acesta lucrează de peste 40 de ani; 

dă la toţi şi spune ce-a spus o viaţă: minciuni, ordinării, 
scârboşenii caracteristice unui om cu apucături 

diavoleşti, care n-a muncit şi nu munceşte, dar 

transpiră excrocând. 

Se dă mama lui Hiog, amantă, soacră, soţie, 
cumnată, o bună cunoştinţă etc şi-l vorbeşte numai de 

rău.  
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Rău este pentru diavoloaică faptul că ea este 

convinsă că e crezută şi sare-n sus de bucurie, nebuna, 
exultând: 

I-am făcut-o iar! 

Ce-a mai făcut surioara celui ce a ajutat-o tot 
timpul, fratelui Hiog, între timp?  

Bineînţeles că numai rele şi mari, mari 

măgării. 
I-auzi, lume: 

Până în procesul cu Hiog, a aflat de la acesta 

că are o colegă cumsecade, Cicalu, cu bani, şi că este 

în bune relaţii cu “frăţiorul”.  
Fără să-i spună fratelui, merge la Cicalu, fără 

s-o fi văzut vreodată, unde se înfăţişează ea grav…, 

ştiţi deja în ce ţinută… şi nu vă speriaţi! 
Sunt sora lui Hiog! 

        Bineînţeles că a fost băgată în seamă, 

respectată şi tratată cum se cuvine, adică foarte bine.  

         Mare bucurie pe împieliţată.  
        Deja planul s-a şi prins:  

Trebuia să vină de multe ori pe aici, să afle 

multe, căci nu se ştie; trebuie la vreun şantaj, 
înşelăciune, proces, vrăjitorie şi, de ce nu, poate face 

rost de nişte bani, de mulţi bani. 

 Vine, aşadar, de mai multe ori la Cicalu, o 
îmbrobodeşte cu toate minciunile şi “grozăveniile” 

lumii, îi spune verzi şi uscate, cine a fost ea la viaţa ei, 

dar avea grijă, bezmetica, să mai strecoare pe ici pe 

colo... “Să nu afle frate-mio Hiog”… că… mai adăuga 
aici restul mizeriilor Crizzavereşti. 

 Trebuia, se apropia scopul, doar nu mai era 

cazul să se piardă timp.  
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Trebuia, oameni buni, să dea escroaca 

“tunuleţul” sau, de ce nu, “tunul”. 
 Vine a nu se mai ştie câta oară la Cicalu, 

supărată, tristă, cu buza de jos… lăsată “la genunchi”, 

începe să se vaite, să ofteze, să plângă, să tremure, de 
ziceai c-a dat în boala copiilor. 

             - Cicalu, nu mai pot! Nu mai poooooooooot! 

Îmi vine să moooooor!  
        Uite şi tu, vin ăştia cu curentul şi mi-l taie că 

am uitat să-l plătesc şi acum n-am bani că pensiile lui 

Cull vin din străinătate peste o săptămână şi degeaba 

vin atunci bani de n-am ce să fac cu ei, căci îmi vin 
mulţi, ăştia îmi taie curentul şi rebranşarea mă costă 

zeci de milioane şi mă omoară frate-miu şi Cull. 

 Auziţi, voi, oameni buni! Ştia asta de frica 
cuiva?! Auziţi, că primea acum Cull pensii din 

străinătate!! 

 Îi cere  bietei femei, aşa acolo, vreo 30 de 

milioane că-i va da peste o săptămână.  
- Femeia n-a avut la ea decât  zece milioane, 

dar i-a zis: 

- Uite, măi, Crizzavera, nu am acum decât pe 
ăştia, ia-i, dar dacă stai până la sfârşitul programului, 

merg şi scot de la bancomat şi-ţi dau! 

Nu mai fi aşa de tristă! Problema ta este ca şi 
rezolvată! 

Bucuroasă nevoie mare de reuşită, de tunul 

tras! Ceva însă o deranja. Trebuia să vină Hiog, fratele 

ei cel mare şi bun şi nu trebuia să afle acesta de 
“afacerea financiară”. 

Atunci, Crizzavera, auzind că trebuie să vină 

Hiog, o  roagă pe Cicalu s-o lase să dea un telefon.  
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Mima că vorbeşte cu cineva care-i va da restul 

de douăzeci de milioane, asta ca să nu meargă cu Hiog 
şi Cicalu la bancomat.  

Asta şi face diavoliţa, după care-i spune 

femeii, lui Cicalu, cât este de bună, de cumsecade, dar 
nu-i mai trebuie bani, nu mai trebuie să meargă la 

bancomat, căci îi va da restul de bani persoana cu care 

tocmai… “vorbise” la telefon, dar, dar… nu trebuie să 
afle Hiog.  

Este el băiat bun, dar nu trebuie să afle de 

problemele “noastre” de prietene ce suntem.  

Să rămână asta, aşa, între noi femeile, doar 
suntem prietene, nu! 

După vreun an, doi,  de minciuni, în care 

Cicalu s-a cam convins despre ce este vorba, păcălind-
o pe aceasta cu mult mai multe, îi cumpăra mereu 

medicamente căci Crizzavera, dacă era cineva bolnav 

în sat, îi lua reţeta şi-i spunea că-i aduce ea 

medicamente.  
  Lui Cicalu îi zicea la telefon că ea este bolnavă 

şi moare, dacă nu ia acele medicamente, dar… n-are 

bani.  
Aceasta le cumpăra rapid şi i le trimitea să se 

facă “Doamna neagră” bine. 

I-a mai trimis şi păsări, căci ale ei “au murit” 
şi o omoară Hiog şi Cull dacă aud.  

De bani nu-şi mai făcea vorbă. 

Aşadar, convinsă de minciuni, Cicalu îi spune 

lui Hiog totul şi îl roagă să-i spună soră-sei să-i trimită 
banii.  

De asemenea, îi mai spune că pe el, pe Hiog, 

sora lui îl vorbeşte groaznic de urât. 



Gheorghe Puiu Răducan 

149 

 

Recunoaşte bestia în faţa lui Hiog că are să-i 

dea bani lui Cicalu şi că-i va da, dar ea, Crizzavera, a 
terminat-o cu ea, că este o femeie de nimic.  

Surpriza lui Hiog a fost când Cull, (tusea sau 

junghiul, Cull şi Criza…, nu mai ştii care cine sunt, 
cine este tusea şi cine junghiul dintre cei doi 

nemernici), ştia totul şi că a decretat :  

- Dă-o bă-n…., nu-i dăm nimic. 
Să mori de inimă, omule normal, când eşti pus 

în această situaţie. 

Răcindu-se relaţiile cu Cicalu, dar venind şi 

procesul cu fratele Hiog, explicat mai sus, ce face 
doamna  neagră la maţe şi în cerul gurii?! 

Ce face ea pentru “răul” ce i l-a făcut Cicalu, 

că i-a dat bani, medicamente şi păsări, bani de vreo 
doi, trei ani? 

Ei, bine, ţineţi-vă bine!  

Doamna baroană-patroană, justiţiară, madam-

proces-vrăjitoare şi de toate, “corecta lumii” îi face 
două reclamaţii lui Cicalu la unitatea unde lucrează în 

care spune minciuni groaznic de periculoase ca să-i 

facă acesteia rău, s-o dea afară. 
Îi face şi fratelui Hiog tot două reclamaţii la 

fel, cu groaznice minciuni. 

Află Hiog, merge la instituţia la care lucrează, 
să vadă despre ce este vorba, iar oamenii îi zic: 

- Mă, asta este normală????? 

Tot în perioada când cele două femei 

Crizzavera şi Cicalu, erau pe… bune, a avut loc un alt 
caz de nemernicie, diavolesc, pus la cale de împieliţata 

ce arăta ca o bufniţă roşie în pragul exploziei, sora lui 

Hiog. 
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Ca să se înţeleagă cazul, trebuie  vreo două 

explicaţii. 
În perioada în care relaţia lui Hiog cu Kktrin 

era pe “drojdie”, îşi dădea firescul sfârşit, hoaşca 

Kktrin a mers la hoaşca Crizzavera, povestindu-i 
cazul, ştiind bine profesia Crizzaverinelei  într-ale 

vrăjitoriei, mai bine zis ştiind-o vrăjitoare 

profesionistă.  
Trebuie menţionat că cele două femei-draci nu 

s-au suportat niciodată.  

Faţă în faţă, însă, ziceai că sunt surori 

pământene, că sunt siameze chiar. 
Kktrin, îi “dă apă la moară” Crizzaverei, iar 

aceasta spune, promite solemn, că va face, contracost, 

demersurile şi procedurile vrăjitoreşti ca lucrurile să 
meargă cum dorea Măria sa Kktrin. 

Îi dă soţia lui Hiog ceva “mărunţiş” 

“specialistei diavolului”, roteşte asta globul cu degetul 

de mort, îi spune ceva dar… îi mai spune şi că… 
ritualul este lung, să aibă răbdare, că ea a “vindecat” 

multă lume, că durează, dar dumneaei, vrăjitoarea 

Crizzavera, face tot posibilul, iar ea, Kktrin, să meargă 
liniştită în străinătatea ei, că ştie cât de mult o iubeşte 

cumnăţica, şi îl va aduce ea pe Hiog pe…”calea cea 

bună”, dar să-i trimită restul de bani; altfel, nu se 
lipeşte vrăjitoria. 

Mai insistă fata diavolului, Crizzavera, către 

cealaltă doamnă neagră, Kktrin, că ea nu a dat greş 

niciodată, iar Hiog va fi ca şi până acum la picioarele 
ei; prostul proştilor, mai bine zis. 

Pleacă diva Kktrin uşor influenţată de cumnata 

ei, dar soră-n cele drăceşti cu Crizzavera, pleacă-n 
ţările calde unde… “bărbaţi-o-aşteaptă”, dar repede-şi 
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dă seama ce păcăleală şi-a tras singură, mergând unde 

nu trebuie, ba mai dându-i şi bani vrăjitoarei, pe care o 
cunoştea destul de bine ce-i poate pielea. 

A lăsat Kktrin orice promisiune făcută 

cumnatei, de a-i mai trimite bani pentru ritualul de 
comun acord stabilit, dar şi ofticată până peste cap că a 

căzut în plasa nebunei ce-o cunoştea foarte bine. 

Putea lăsa, omenire, “doamna cinstită şi 
corectă”,  Crizzavera nepedepsit acest gest de om 

incorect?! 

Putea ea avea linişte, când cineva nu-şi 

respecta cuvântul dat şi hotărârea luată; când ea se ştia 
pe… “sine” cât este de “corectă” şi cum îşi “respectă” 

dumneaei cuvântul, de lumea-i zice Doamnă?! 

Ei, bine, scumpe cititor, nu putea avea linişte, 
şi, aşa cum spuneam, gestul acesta neomenesc, trebuia 

pedepsit. Aspru pedepsit. As- pru-uuuu. 

Kktrin trebuia aspru pedepsită şi 

“vrăjitoarea”, într-un moment de adâncă, prelungă şi 
prealungă judecată şi gândire diavolescă, şi-a făcut un 

plan.  

Acest plan consta în faptul că ea, Kktrin, 
trebuia să fie izolată de fraţii ei, duşmănită de aceştia.  

Ce este aia iubire frăţească?! 

Ea nu ştie de aşa ceva şi madam Kk… trebuie 
pedepsită în acest mod. 

Planul experimentatei doamne într-ale 

întunericului, Criz…, era să meargă la Cicalu cu o 

hârtie scrisă de mâna ei. 
Cicalu s-o rescrie, şi s-o pună la poştă pe 

numele cumnatei lui Kktrin, soţia fratelui, o femeie 

cuminte, serioasă, cu serviciu bun şi bisericoasă. 
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Această scrisoare trebuia să pară că este de la 

o vrăjitoare la care se ducea Kktrin ca s-o plătească, să 
se aleagă praful de familia cumnatei profesoare, a 

soţului acesteia, fratele Kktrinelei şi a copiilor lor. 

Scrisoarea conţine lucruri groaznice, josnice 
specifice “maestrei” şi Crizzavera credea că a reuşit să 

bage pe dracu-n casa fratelui Kktrinoidei. 

Ei, bine, lume bună, n-a reuşit “doamna vraja”, 
căci întâmplarea a făcut ca această scrisoare să cadă în 

mâinile lui Hiog. 

Văzând scrisoarea şi cunoscându-i scrisul, 

Hiog a rămas stupefiat. 
Fiţi siguri, lume bună, că Hiog a dat totul pe 

faţă şi nu  s-a întâmplat nimic. 

Diabolic este faptul că, în acea scrisoare, 
doamna vrăjitoare, Crizzavera, femeia diavolului, se 

ruga de cumnata lui Kktrin, căreia dorea să-i facă rău, 

ştiind-o bisericoasă, să se roage la biserică pentru sora 

lui Hiog, adică pentru ea, Crizzavera. 
Mai înţelegeţi ceva, oameni buni?! 

Mai puteţi să spuneţi că nu este diavolul pe 

pământ? Iată-l în cele de mai sus şi în cele de mai jos. 
În momentul de faţă, hoaşca neagră, 

Crizzavera a căzut în ultimul hal de degradare 

omenească, dar în vârful trufiei diavoleşti. 
Are atâta agitaţie-n capu-i sec cu minte 

putredă, precum la casele mirilor când este nuntă. 

Izolată de toată lumea, fuge lumea de ea ca 

dracu de tămâie, nebăgată în seamă de nimeni, a apelat 
la o veche şi bună prietenă de-a ei din timpul şederii în 

oraşul lui Cull.  

O ghicitoare şi vrăjitoare.  
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A adus-o pe aceasta şi familia ei la casa 

părintească a Doamnei negre la suflet, Criz…, pentru 
a-şi completa “madam proces, studiile”, pentru a-şi 

definitiva studiile şi a obţine  titlul de “Mare Maestră” 

în ale vrăjitoriei. 
Ziua dorm şi beau, iar noaptea merg în 

cimitirul satului, adună de pe mormintele bisericii 

flori, pământ şi lumânări pentru vrăjitorii. 
Pe cine li se pune lor “pata”, le aprinde 

lumânări la porţi şi după un ritual al lor, fac descântece 

şi farmece ca acei oameni să moară. 

Ard lumânări la porţile oamenilor toată 
noaptea, ard lumânări la toate capetele podurilor şi 

răscrucilor de drumuri. 

Când vin tinerii în serile mai târzii de la 
distracţii, se sperie când văd un adevărat candelabru de 

lumânări aprinse la porţile oamenilor, la porţile celor 

pe care doamna Crizzavera îi duşmăneşte şi vrea să-i 

“vindece”… 
Mai trebuie menţionat blândă omenire un alt 

aspect, ceva ce trebuie neapărat reţinut în privinţa 

“Marei  maestre”, Cryzzavera. 
În timpul proceselor cu “frăţiorul ei scump şi 

drag”, îl vede pe acesta purtând ochelari de vedere. 

Poartă omul aşa ceva, acum, poate şi din cauza 
vagoanelor de cărţi citite sau din cauza miilor de 

pagini de cărţi scrise. 

Ochelarii au început s-o frământe pe doamna 

cursantă la vrăjitorii în scopul dovedirii titlului de 
“Mare Maestru”, dar şi pentru că dacă şi ea poartă 

ochelari este mai… “intelectuală”. 

Ce face atunci doamna neagră? Ce visează ea 
noaptea între două descântece? Ce pune dânsa la cale? 
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Sigur nu ştiţi, dar cu puţină răbdare veţi afla. 

Se trezeşte cu noaptea-n cap ca să prindă rata 
de oraş, de prima oră, să aibă timp să se şi întoarcă, în 

casa părintească deoarece nu are alta. A avut, dar… nu 

mai este, a pierdut-o. 
Merge la oraş, se interesează de un magazin 

unde se vând ochelari ca să-şi cumpere neapărat o 

pereche pentru că a auzit dumneaei că oamenii 
inteligenţi poartă ochelari.  

Aşadar ajunge la magazinul respectiv, cel cu 

ochelari. 

Ghinionul oamenilor care peste ceva timp vor 
asista la ceva sinistru,  este că la acest magazin se 

deschidea mai târziu, dar mai rău pentru ei, este faptul 

că lângă acest magazin era o cârciumă. 
Cum setea nopţii trebuia stinsă, intră 

“doamna” în cârciumă.  

Roteşte uşor, discret, elegant privirea prin 

local şi totul este ca şi planificat.  
Lumea stătea liniştită la mese şi nu se uita la 

doamna cu pălărie roşie. 

Se apropie discret de bar şi comandă în şoaptă 
vreo trei sute de grame de tărie, şi un pahar mare cu 

suc.  

Gustă repede din băutura dulce, apoi fără să-i 
fie jenă de ospătară, toarnă peste suc, tăria.  

O roagă încet apoi pe aceasta aşa ceva să-i mai 

aducă la masă când îi va face ea semn. 

După câteva serii de comandat, a intrat 
doamna în “rândul lumii”, adică vorbea cu toţi, se 

ducea la  toţi la mese unde le “povestea” din trecutul ei 

justiţiar de prim-grefier, ce cazuri grave de corupţie, de 
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anticorupţie, a rezolvat la viaţa ei şi câte şi mai câte 

bazaconii crizzaverineşti.  
Pălăria şi-o aşeza când pe frunte, când într-o 

parte, când în toate părţile, când vorbea cu toţi, când 

vorbea singură, chiar se şi certa singură. 
Şi-a adus, însă, aminte că venise la oraş pentru 

ochelari, să fie şi ea… intelectual căci se poate şi cu 10 

clase aşa ceva, nu!  
Iese madam cu suflet de tăciune atentă, cu 

grijă din bufet, este ajutată să coboare cele trei trepte 

de un coleg de pahar, pe care-l impresionase cu 

discursul său… aristocratic. 
Intră doamna în magazinul de ochelari unde la 

rând era o mamă cu  fetiţa. 

Merge “doamna”, viitoare intelectual, rar şi 
apăsat, ducându-şi discret picioarele unul înaintea 

altuia, aşa… ca la o prezentare de… miss. 

După ce pleacă cele două, trage o privire către 

uşa de la intrare şi spre bucuria ei, nu mai intră nimeni. 
- Doamnă, uite ce este (vorbea pe silabe, 

vorbea cam greu), eu ştiu că in-te-lec-tul din om se 

măsoară în rama şi grosimea geamurilor de la ochelari, 
iar eu să ştii că sunt foarte intelectă.  

Foarte, foarte, foooorte in-te-lec-tăăăăăă, dar 

nu am ochelari, aşa că te rog să-mi dai ochelarii cu cele 
mai mari rame şi cu cele mai groase sticle (lentile de 

ochelari aţi înţeles, nu sticle din cele din care băuse). 

- Poftiţi, doamnă??? Îi zice amabil fata de 

după “tejghea”.   
-Nu ai tu ochelari aşa de mari pentru cât sunt 

de intelecută.  

- Doamnă, vă trebuie un control… 
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- Auzi, fă! Tu să nu mă faci nebună că nu ştii 

cine sunt eu, ce funcţie am şi nu-l cunoşti pe naşul 
meu, avocăcatul Mormin! 

Se uită mirată, disperată biata femeie, dar nu 

avea cu cine să se înţeleagă, “intelectuala” dorea 
ochelari şi-atât. 

În cele din urmă, pune doamna cu intelectul 

mâna pe nişte ochelari mari cu rame groase, lentile 
asemenea şi decide: 

- Pe-ăştia îi iau, FĂ! 

Îi pune la ochi, dă să mai zică ceva în drum 

spre oglindă ca să vadă cum îi stă şi să se aprecieze, 
dar nevăzând nimic, se împiedică şi cade namila peste 

un fotoliu, fără să-şi dea seama că intelectualitatea este 

totuşi foarte grea. 
Fără ochelarii căzuţi şi fără pălărie, începe să 

ţipe şi s-o ameninţe pe biata femeie că nu are ordine în 

magazin.  

Cumpără în cele din urmă ochelarii 
intelectuali, pe cei cu care căzuse. 

Mulţumită vânzătoarea că pleacă “doamna 

intelectuală”, ba a făcut şi vânzare, îi vorbeşte frumos 
“doamnei cumpărătoare”, îi aşază pălăria şi ochelarii, o 

laudă şi o apreciază, îi spune că este cu adevărat o 

intelectuală acum şi o scoate… “lento” din magazin pe 
trotuar în stradă.  

A dus-o ţinând-o de braţ ca să nu-i mai spună 

fel de fel de mizerii “intelectuale”. 

Se întoarce femeia în magazin făcându-şi 
semnul crucii, râzând şi deodată aude un sunet ciudat 

de frână prelungă de maşină. 

Când se uită afară, pe geam, vede că era să dea 
o maşină peste diva cu ochelari intelecţi şi pălărie 
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roşie, căci nu vedea nimic şi era s-o bată şoferul 

maşinii, zicându-i câte şi mai câte, ce se spune în astfel 
de situaţii. 

De nevoie îşi ia ochelarii din nas şi merge spre 

locul de unde trebuia să ia rata către casă, unde-şi va 
pune ochelarii intelecţi. 

Ajunsă la casa părinţilor că ea nu are aşa ceva, 

este aşteptată de vrăjitoarea şefă şi o altă 
“personalitate” în domeniu, o femeie de o “înaltă ţinută 

morală şi caracter deosebit”, ca al lor, o ţigancă.  

Se adresează deci, celor două dive cu toată 

intelectualitatea din ea, după ce-şi pusese, bineînţeles, 
ochelarii şi îşi aranjă bine pălăria serios obosită după 

“turneul” de la oraş: 

- Fă! Ce bem? 
Companioanele au avut grijă de aşa ceva. 

Madam stătea pe scaun şi nu lăsa ochelarii 

intelecţi de deasupra nărilor, servea de zor chiar dacă 

mai ducea paharul pe lângă gură din cauza intelectului 
super dezvoltat de-acum şi închina mereu pahar după 

pahar, până când, ca de obicei, începea cântecul.  

Un cântec, pe care maestrele îl cântau de vreo 
nouă ori pe săptămână, pe care toţi vecinii îl ştiau pe 

de rost şi care în româneşte ar suna cam aşa: 

Fi-e vre-me bu-nă, 
Fi-e vre-me rea, 

Bem pâ-nă la man-gă, 

Ţui-că şi ca-fea…. (refren, refren etc.) 

……………………………………… 
 

La început, cântecul era mai încet, cu sonor 

mai mic, după un timp atingea intensitatea maximă, 
apoi după câteva ore se înmuia intensitatea până când 



Femeia diavolului 

158 

 

se transforma în nişte mormăieli-horcăituri şi apoi… 

linişte. 
Linişte lungă, însă. 

În timpul unei asemenea “linişti” s-a dus, în 

urmă cu câteva “spectacole sinistre” până la doamna 
cu ochelari şi pălărie roşie, o vecină pentru o oarecare 

problemă. 

A ieşit săraca imediat afară cu colţul baticului 
în jurul nasului spunând la toată lumea că în casă unde 

zac cele trei “somităţi”, miroase a hoit. 

În cele din urmă, “gazda”, obţine diploma de 

mare maestră într-ale vrăjitoriei, iar vrăjitoarea şefă 
părăseşte satul, gonită de poliţie, deoarece s-a dus 

vestea despre ce făceau “maestrele” acasă şi prin sat. 

Se pare că fidelul soţ Cull a dat bir cu fugiţii, 
ştiind că Crizzavera, “odorul” lui, împarte acelaşi 

bărbat cu celebra vrăjitoare de curând sosită în satul 

natal al soţioarei sale, (acum gonită de poliţie).  

Săracul , cu duhul, nu ştia că “ocrotitorul”celor 
două muieri sinistre fusese dat afară din sat. 

Purtarea de grijă a unui om amărât este totuşi 

un lucru bun.  
Iată, lume mare şi bună, numai câteva aspecte, 

foarte puţine, din viaţa a ceea ce a trimis dracul pe 

pământ.  
Iată un urmaş al diavolului pe pământul nostru 

mare şi frumos. 

Iată această hidoasă creatură diavolească ce şi-

a ucis părinţii şi socrul, după care vrea să-şi distrugă 
fratele ce a ajutat-o tot timpul, iar ca drept răsplată îi 

pregăteşte periodic, la intervale foarte mici ritualuri 

diavoleşti ca şi acesta să “ia urma părinţilor săi”. 
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Iată că există diavolul pe pământ, reprezentat 

cu succes, de fapt, o copie fidelă şi exactă a acestuia, 
de doamna cu suflet negru, Crizzavera. 

Iată FEMEIA DIAVOLULUI! 

Există, fereşte-te de ea!  
Există dracul pe pământ!      

         Ţi-am prezentat, mai sus,  FEMEIA 

DRACULUI!!! 
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CAPITOLUL III   
“NERECUNOŞTINŢA” 

 

Muncind dracul cel mare, Scaraoschi, cu toţi 
dracii lui s-o facă pe Kktrina şefa dracilor pe pământ, 

muncind milioane de ani, dar văzând că nu este de  

încredere căci aceasta vinde şi trădează până şi pe 
dracu, a scos-o pe pământ, după cum ştiţi, pe 

diavoloaica Crizzavera, mama dracilor tereştri. 

Şi în aceasta, mai a dracu decât toţi dracii 

iadului, nu aveau încredere. 
Au stat cele două diavoliţe, Kktrin şi 

Crizzavera, pe acest pământ, făcând numai rău, dar 

pretenţiile dracilor iadului fiind mult mai mari, acestea, 
nemernice cum sunt, i-au mai şi trădat, căci, aşa cum 

spuneam, trădează şi vând inclusiv pe părinţi, fie ei cei 

ce le-au crescut şi le-au dat nume, fie cei adevăraţi, 

adică dracii ce le-au adus pe pământ. 
Cum pe pământ şi-n cer există Dumnezeul 

nostru, diavoliţele nu au putut face chiar tot ce şi-au 

propus, menirea pentru care au ajuns pe pământ, de a 
face numai rău, spre nemulţumirea părinţilor lor din 

iad. 

Nemulţumit de acestea, de cele două, 
Scaraoschi ia decizia de a mai trimite pe pământ, de a 

mai implanta în sufletul pământenilor o altă drăcoaică. 

Ceea ce trebuia să se întâmple la o distanţă de 

zeci de milioane de ani, cum spuneam, între aceste 
apariţii hidoase, diavoleşti, femei ale diavolului, iată 

că Scaraoschi a reuşit în numai 27 de ani să aducă pe 

pământ trei, una după alta.  
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Aşadar, de la apariţia Kktrinei pe pământ, la 

trei ani dracul a propulsat-o pe diavoliţa Crizzavera.  
După cca. 25 de ani, de parcă n-ar fi ajuns în 

omenire şi pe capul lui Hiog cele două turbate 

diavoloaice, dracul o aduce şi pe  “superba” Alimar, 

privire de înger, suflet de drac. 

Deie Marele şi Bunul nostru Dumnezeu să 

facă în aşa fel să ne lase… pământul nostru pătat doar 
cu cele trei arătări, doar cu cei trei monştri, să nu mai 

apară alţii! 

Aşadar, ai înţeles, cititorule, a mai apărut un 

reprezentant al răului pe pământ, al treilea şi anume, 

Alimar. 
Spera marele diavol acum că cele trei vor 

domina relele lumii. 
Spre deosebire de primele hidoşenii diavoleşti, 

Kktrin şi Crizzavera, cu Alimar, Scaraoschi şi toţi 

dracii lui au schimbat ceva:  

Sătul până şi Scaraoschi de figurile hidoase 
ale celor două balauroaice de diavoliţe, Kktrin şi 

Crizzavera, i-au dat lui Alimar o înfăţişare foarte 

frumoasă, frumoasă din cap până-n picioare, frumoasă 
foc. 

Sportul pe care-l va practica i-a făcut un trup 

frumos, perfect, dar nu a putut să-i dezvolte mintea.  
Nu a putut, pentru că nu a avut din ce dezvolta, 

că ce iese din putregai, mare omenire? Nimic. Nimic 

este, nimic răsare. 

Ce păcat că nu i-a dat şi un pic de creier! 
Măcar ăsteia mici, diavoliţei mici. 

Ca şi în cele două hidoase cazuri şi personaje, 

şi aceasta arată ca un om, are comportament de om la 
început, dar devine drac sigur mai târziu. 



Femeia diavolului 

162 

 

Nici nu se putea altfel! 

Pare om, creşte pe lângă casa familiei lui Hiog, 
căci de data aceasta Alimar a apărut pe pământul 

nostru printre picioarele lui Kktrin.  

Drac din diavol. 
Ca şi Steacos, tatăl lui, Hiog nu a simţit acest 

lucru. Multe lucruri n-a simţit ăsta, de a ajuns cum a 

ajuns, dar pe Alimar a iubit-o ca pe ochii din cap. 
Dragostea pentru fiica lui l-a orbit şi i-a adormit toată 

neîncrederea. Nu a mai păstrat nici un scut de apărare. 

El, tot, cu fiecare răsuflare era dedicat iubirii pentru 

“copilul lui”, ochii lui, inima lui, exista numai prin ea. 
Credea că în sfârşit a răsărit soarele şi pe uliţa lui. 

Căldura din suflet îl făcea să vadă lumea frumoasă, 

problemele să dispară, Kktrin să fie mai plăcută, 
nimic nu mai era urât în viaţă, viaţa însăşi era 

ALIMAR. 
O lua din pat ca să-i doarmă-n braţe. 

Se fălea cu fata lui la toată lumea şi mereu 
zicea: 

- Doamneeeeee!!! O sută de copii să am, nici 

unul nu va fi ca Alimar! Era marea lui iubire, marea lui 
realizare, marea lui dorinţă, marea lui dragoste! Era 

sufletul lui! Îngeraşul lui!, aşa-i zicea. 

Adevărul, omenire, este că şi ea, când era 
mică, era lipicioasă şi stătea numai în spatele lui, după 

cap, sau în braţele lui.  

Nu-i putea despărţi nimeni.  

Zicea mama lui Kktrin, Teva, că ea nu a văzut 
în viaţa ei aşa ceva; un om să-şi iubească în aşa hal 

copilul. 

O fi vrut Alimar să-i toace sufletul tatălui de-o 
creşte, să i-l pângărească la aşa vârstă fragedă a ei?!  
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Dracu ştie, adică ele ştiu, numai ele ştiu. 

Contribuţia de drac a maică-sii, Kktrin, nu este 
aşa de evidentă în perioada copilăriei lui Alimar. 

Ştia din experienţa ei că nu trebuie să te dai de 

gol prea devreme. A lăsat-o să capete singură 
experienţa, MANIPULĂRII, pe care, ea, o stăpânea la 

perfecţie ( şi o mai stăpâneşte, dar pe alte meleaguri), 

să cunoască toată slăbiciunea sufletească a lui Hiog, 
pentru a şti care este cel mai dureros punct al lui, vis-a-

vis de ea. 

Şapte ani, diva mică  îi petrece alături de 

bunica Teva, la ţară, apoi şcoala generală şi restul la 
oraş. 

Duce Hiog “odorul” la sport chiar din clasa I-

a, căci sportul întăreşte organismul, îl căleşte pe om, îl 
face puternic, frumos şi sănătos, te face chibzuit, 

ordonat şi îţi dă capacitatea de a duce o viaţă frumoasă.  

Începe fata antrenamentele, deşi era moale rău, 

stângace şi lentă. 
Ce se gândeşte tatăl lui Alimar?  

Cumpără o minge specială pentru sportul 

respectiv şi iese cu fata la antrenamente în curtea 
şcolii, “la joacă”, la muncă, la perfecţionare. 

  Când pleca la antrenament cu Alimar, de 

foarte multe ori, din guşa otrăvită a lui Kktrin auzeai 
cu glasul ei bahic şi tabagic ca dintr-n butoi mare şi 

hodorogit, ca dintr-o vale adâncă şi periculoasă: 

- Nu laşi fata la desene animate? Ce-i tot bagi 

sportul pe gât ?! Este copil, las-o să se joace...! 
Făcea Alimar un pic de “bot”, atunci, lăsa 

ea… “buza jos”, dar îi trecea, căci Hiog ştia să se lăse 

păcălit la joc, ca s-o provoace, dar avea şi grijă ca 
fiică-sa să-şi perfecţioneze jocul, mijloacele tehnice 
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specifice acestui sport, rapiditate în acţiuni. Doar şi el 

fusese sportiv, ani buni şi chiar dacă a fost alt sport, 
principiile sunt aceleaşi: antrenament, disciplină, 

seriozitate. 

Ani de zile, tata Hiog făcea pe antrenorul… în 
particular.  

Ce nu-i ieşea Alimarei la antrenamente şi 

jocuri, el nota, iar, la “antrenamentele lui”, le punea la 
punct, de multe ori fără voia ei, dar mai ales împotriva 

lui Kktrin care tot timpul era împotrivă.  

Ea, Kkatrina, mama Alimarei, era omul 

contra-mpotrivă la orice sugestie venită din partea lui 
Hiog, pentru binele fetei. Nu pentru că dorea răul fetei 

ci doar pentru a face ca Hiog să nu fie bine văzut şi 

iubit pe propiul copil. 
Prinde, în aceste condiţii, fata lotul, participă 

la turnee în ţară şi apare şi prima medalie, de bronz. 

Unde crezi tu, omenire mare, că stătea medalia 

lui Alimar?  În vitrină?  În sertar?  Nuuuuuu!!!! 
Ei, bine, să ştii şi tu, lume, sau poate ştii, că 

această medalie stătea lângă pachetul de ţigări şi 

bricheta sau chibritul din geanta mai-că-sei, Kktrinela. 
Mai apar încă şase medalii, în total şapte:  

două de aur, două de argint, două de bronz şi una de 

platină. Asta, în cei zece ani de sport. 
S-a lăsat de sport, chipurile, cică, pentru 

pregătirea la facultate. Realitatea este însă alta.  

Intrată şi ea în călduri, căci se făcuse fata 

mare, trebuia să-şi dedice timpul cel mai mult… 
băieţilor, spre marea bucurie şi satisfacţie a mamă-sei.  

Vă daţi seama, se făcuse fata mare. Pe de-o 

parte, influenţa de drac a Kktrinei, pe de altă parte, 
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dracul din ea, face în aşa fel să se îndepărteze de tată-

său. 
Era fată mare, ochii-i fugeau al dracului de rău 

şi de mult după băieţi, de ziceai că sunt teleghidaţi, 

spre marea bucurie a Kktrinei, cum spuneam.  
De multe ori, în curtea şcolii, când Alimar era 

la antrenamentul suplimentar, particular, când apărea 

câte-un băiat pe la colţ, uita fata de minge, de joc, de 
tot, rămânea cu gura căscată după el. 

Hai, Alimar! Fii atentă! 

Gata, Papa! Şi reîncepea joaca.  

Norocul ei era că mingea cu care se juca era 
mare că, la cum rămânea cu gura căscată, dacă era mai 

mică, putea să-i scape pe gât. 

Cu cartea, bineînţeles, o lăsase cam moale, 
moale rău, dar…”mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa”, 

doreau ca Alimar să se facă doctoriţă, să fie “medică”. 

Hiog, ce să zică? 

Deşi nu prea era băgat în seamă, (ba nu prea 
era de loc băgat în seamă, după cum ştiţi), după cum 

zicea “lumea”, fata lui trebuia să fie medică sau, de ce 

nu, doctoriţă. 
O dau oamenii la meditaţie încă din clasa a IX-

a, căci medicina este grea, este mult de învăţat.  

Face Alimar meditaţie contracost la cele trei 
materii la care se dă examen la facultatea de medicină.  

Aşa se cerea: Alimar trebuia pregătită în 

particular şi mai ales trebuia să se facă, neapărat, 

doctor. 
Într-un an, în preajma revelionului, dă şi Hiog 

telefon la un profesor, cu care fetiţa, neagră la maţe, 

Alimar făcea pregătire, să-i ureze şi el omului, sănătate 
şi cele cuvenite cu această ocazie, dar mai ales să-i 
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mulţumească pentru că face meditaţie şi-şi dă interesul 

pentru fata lui, ca să devină medic. 
Profesorul meditator i-o serveşte omului din 

prima, fără preluare cum se mai zice în… popor: 

- Domnule Hiog, fata dumitale, Alimar, n-a 
mai venit de două luni la meditaţie! Ce-a păţit? 

Hiog rămâne perplex. 

- O să vă căutăm noi, domnule profesor!  
-Vom veni noi până la dumneavoastră să 

discutăm, căci este într-adevăr o problemă, dar Alimar 

va reveni la pregătire, va continua pregătirea cu 

dumneavoastră. 
-La Mulţi Ani! Să trăiţi! Sănătate multă!  

Asta a mai putut să mai spună tatăl viitorului 

medic de talie mondială.  
  O anunţă, bineînţeles, pe baroana, neagră-n 

cerul gurii, pe Kktrin.  

Ia aceasta problema şi-o rezolvă ea.  

Cum a rezolvat-o, dracul ştie, adică ea. 
Cum a rezolvat-o, Hiog nu ştie nici acum.  

Se pare că s-a dus diavoliţa mică în continuare 

la învăţat în particular. După rezultate, se pare însă că 
nu. 

Cum spuneam, intrată de-a binelea în călduri, 

spre marea “excitaţie” a mamă-sei, fetei nu-i prea mai 
ardea de carte. 

De fapt, cartea este şi grea.  

Ia tu, lume bună, în spinare un sac cu cărţi, să 

vezi ce greu este, ce grele sunt cărţile, faţă de un sac de 
lână, sau un sac de paie, de exemplu. 

Aşadar, multă carte îi făcea rău diavoliţei mici, 

la fel cum i-a făcut şi mamă-sei, Kktrin, sau mătuşii 

Crizzavera. 
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Situaţia şcolii şi a fetei a devenit exclusivă 

celor două diavoliţe.  
Hiog nu trebuia să se bage; el trebuia doar să 

plătească. 

Într-o dimineaţă, vine şi Hiog de la serviciu, 
după cea de-a patra tură de noapte, la rând. Patru nopţi 

nedormite.  

Aşadar, într-una din zile de miez primăvăratic, 
când zările erau încărcate de rouă, “zefirul” adia 

generos  odată cu răsăritul îndrăzneţ al soarelui, când 

cerul devenise nespus de limpede, şi afară totul părea 

un albastru de opal, omului muncitor i se închideau 
ochii de oboseală şi se trânteşte în pat pentru o 

binemeritată odihnă. 

Nici nu apucase tatăl de copii să adoarmă bine, 
că sună telefonul.  

Nu avea cine să răspundă, căci Alimar era la… 

şcoală, Nida la… şcoală, iar Kktrin era, provizoriu, 

vânzătoare la un magazinaş. 
Da, vă rog! zice Hiog somnoros. 

Alo, Nida, Alimar este acasă, mă? 

Nu este, zice Hiog. Este la şcoală. 
- Mă, tu n-auzi, boule, că nu este la şcoală şi a 

întrebat diriga de ea, că face meditaţie cu mediciniştii 

şi apoi, dacă află cumva nebunu’ de tac-tu, Hiog-al 
vostru, că nu este la şcoală?! 

- Tu cine eşti? Întreabă tata-prostu’ (fata 

credea că la telefon este fratele lui Alimar, Nida, că şi 

acesta chiulea de la şcoală). 
- Sunt Furnica, boule, nu mă ştii, sau eşti şi 

acum beat? 

Păpuşico, eu sunt tatăl lui Alimar, Hiog. 
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Imediat vine tonul telefonului, tonul ce 

permite să formezi un nou număr. 
Mai putea pămpălăul Hiog să doarmă, oameni 

buni? Sigur că nu.  

Se scoală, se spală, se îmbracă şi se înfăţişază 
la soţia lui, să-i “nareze” convorbirea telefonică de-

acasă cu colega Alimarei care era – nu era la şcoală.  

Ajunge acolo şi îi povesteşte diavoliţei Kktrin 

cazul. 

Ar fi vrut ea să plece, să rezolve… problema, 

cazul, dar n-a putut.  

Mai bine zis, nu dorea să-l lase pe Hiog în 
locul ei la chioşc- magazinaş. 

Mă duc eu, dragă! zice atunci Hiog.  

Să nu i se fi întâmplat ceva fetei, ceva rău! 
Intră Hiog în curtea şcolii pătruns şi de gânduri 

negre, urcă opt etaje şi, spre bucuria lui, îşi vede fata în 

carne şi oase, bine merci, ba şi veselă, se învârtea în 

holul şcolii ca o balerină. Se învârtea de nu se mai 
oprea. 

  Şi dacă “lua” prima la medicină, tot nu era aşa 

de bucuroasă, de fericită, ca acum pe holul şcolii. 
- Psssst! Pssssst! Pssssst! Erau strigătele, mai 

bine zis pâsâiturile colegilor Alimarei, care-l văzuseră 

pe Hiog venind către… “balerină”. 
Se apropie Alimar de el, cu braţele larg 

deschise mişcându-le uşor în sus şi în jos, ca aripile 

berzelor ce pleacă în ţările calde. 

- Ce faci, Papa?????  Ce faci Papa????  Ce-i  
cu tine Papa?! 

Alimar, unde ai fost, tu, la primele ore? 

- Păi …...ăăăăăă….îîîîîî…., am avut di-ri-gen-
ţi-e şi chi-mi-eeeee, … întreab-o pe doamna dirigintă. 
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- Măi, fată, eu ştiu ce ai avut tu şi că la 

amândouă orele aţi avut meditaţie la medicină, dar 
unde ai fost tu? 

- Papa, poţi s-o întrebi pe doamna dirigintă. 

- Măi păpuşe, draga mea, mergem amândoi s-o 
întrebăm? 

- Mergem, Papa, cum să nu mergem! 

Ce e Doamne, cu mine? zicea Hiog în gând. 
Coboară amândoi cele opt etaje, către 

cancelaria de la parter. Alimar îl ţinea de braţ.  

Tocmai spre cancelarie se îndrepta şi… diriga. 

- Alimar, unde ai fost primele două ore? Am 
făcut meditaţie cu mediciniştii ştii bine că v-am spus 

de rândul trecut că în programul de azi mă ocup de voi. 

Alimar, pauză, pauză mare şi lungă. Mută. 
O trezeşte însă Hiog cu o palmă părintească cu 

mâna dreaptă peste obrazul stâng al bestiei şi o trimite 

la ore.  

O mai şi atenţionează să meargă încet să nu se 
împiedice, căci era… “emoţionată rău”  acum.  

  Îşi cere scuze omul doamnei diriginte şi pleacă 

şi el acasă, să se culce liniştit acum, după cele patru 
nopţi nedormite, dar nu înainte de a trece pe la soţia 

lui, femeia iadului, Kktrin, s-o liniştească, să nu mai 

aibă madam griji, căci viitoarea doctoriţă este vie, este 
bine merci,… pluteşte. 

Se duce omul, în sfârşit, acasă; dac-o fi dormit 

sau nu, nu se mai ştie.  

Se vorbeşte însă că n-a putut dormi. Adevărate 
spaime puneau stăpânire pe el de cum închidea ochii. 

Cert este că trebuia să vină acasă atât Alimar 

cât şi Kktrin:  Alimar de la….şcoală, Kktrin, de la 
chioşc. 
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Trec câteva ore bune de când mama şi fiica  

trebuiau să fi venit. 
Ce credeţi, oameni buni ai Terrei mari, că pun 

împieliţatele casei la cale? 

Se duc la câteva persoane care erau prietene cu 
Hiog, iau şi nişte profesori şi sună la uşa 

apartamentului lui Hiog, casa lor de fapt, de parcă nu 

ar fi avut cheie.  
Între timp, merg la toţi vecinii de pe scara 

blocului să-i roage să le primească şi pe ele în casă, 

căci Hiog este om “răăăăăău” şi s-ar putea să nu le dea 

drumul înăuntru, dacă cumva este… beat. 
Cu planul făcut, bine ticluit, cu “gaşca” după 

ele şi cu vecinii cu urechile ascuţite la uşile lor, sună la 

apartament. 
Cum deschide Hiog uşa, se aruncă hoaşca 

bătrână, Kktrin pe jos în hol, începe să urle cu spume 

la gură şi peste tot: 

N-o omorîîîîîîîîîîăăăăăă, n-o omorîîîîîîîîîîîîî. 
Mai bine omoară-mă pe mineeeeeeeeeee, 

omoară-măăăăăăăăăă, omoară-măăăăăăăăă, dar lasă 

fataaaaa! Lasă fataaaaa!!!! 
- Măi femeie! Ce e, dragă, cu tine?! Ce ai?!   

Se uită Hiog şi vede o grămadă de lume în hol, 

toţi bune cunoştinţe. 
Măi fraţilor, haideţi înăuntru! 

- N-o omorîîîîîîî, n-o omorîîîî, omoară-

măăăăăă! începe iar diva Kktrin din guşa-i spurcată şi 

otrăvită. 
- Nu mă omorîîîîîîî……., nu mă 

omorîîîîîîîî…….., începe acum şi Alimar, copil al 

femeii întunericului, ce-şi ştergea spumele de la gură, 
urlând ca apucata-n gura mare, cu uşa apartamentului 
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deschisă de parcă întârziase şi nu respecta planul 

diabolic.  
Se menţionează aici faptul că diavoliţa mică a 

început şi ea să răcnească după ce bestia bătrână i-a 

făcut semn ca să-şi poată şterge ea spumele verzi de la 
gură. 

- Măi fraţilor, măi oameni buni, intraţi 

înăuntru! zice Hiog cu vocea stinsă, în urma 
spectacolului sinistru, dat gratis de diavoloaice. Intraţi 

în casă, nu vă fac nimic, mă cunoaşteţi doar. 

 Între timp nebunele intercalau strigătele cu 

spume la gură.  
Una: - N-o omorîîîîîî! Cealaltă: - Nu mă 

omorîîîîîîîîî! 

- Ce dracului aveţi, fă, nebunelor, că aşa nu v-
am văzut niciodată! zice Hiog. 

La un moment dat, într-o pauză scurtă a 

nebunelor, o profesoară zice:  

- Domnule Hiog, n-o lăsaţi pe Alimar să 
meargă acasă la noi, să doarmă cu Pupăzica, fiica mea, 

colega şi prietena Alimarei? 

- O las, doamnă, o las! 
- Du-te Alimar, du-te, fata tatii! zice Hiog cu 

vocea stinsă de tot.  

Pleacă Alimar şi cu toţi cei ce au asistat la 
hidosul spectacol; rămân  Hiog şi Kktrin. 

     Ce credeţi, oameni buni, că face Kktrin, cum 

se comportă ea cu bărbatul ei?!  

       Vorbeşte calm şi frumos, de parcă nu s-a 
întâmplat absolut nimic şi-i grăieşte elegant, după ce 

închisese uşa locuinţei lor: 
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- Săraca fată! Putea să se întâmple ceva cu ea, 

să facă vreo prostie. Nu te mai comporta şi tu Hiog, cu 
ea aşa!… 

-Am să vorbesc eu cu ea, să fiu mai aproape de 

ea, şi sper să-i treacă, să-şi revină, altfel nu mai ajunge 
doctoriţă.  

-Am s-o conving să se împrietenească cu tine, 

să te ierte, deşi este greu acum în urma celor 
întâmplate. 

  -Înţelege şi tu că doctorii sunt oameni mai 

sensibili, n-o vezi pe Alimar?  Eu îţi promit că are să 

te ierte. 
Mai zi, Hiog ceva! Se uită omul ca speriatul în 

toate părţile, ca porumbelul nevinovat urmărit de şapte 

ulii. Nu mai înţelege  nimic.  
Un alt caz deosebit de interesant din viaţa 

viitorului medic de talie mondială, Alimar, este demn 

de povestit şi reţinut; 

Într-o după-amiază, către seară, stătea şi Hiog 
în pat, alături de consoarta lui, diavoloaica  balaur, 

Kktrin şi discuta şi el ca tot omul  cu soţia sa despre 

Alimar, copilul lor, despre ceea ce vedea el în casă, 
despre cum se…“omora” fetiţa  cu cartea, despre 

“preocupările ciudate” destul de vizibile ale viitorului 

medic. 
  - Dragă, eu n-o prea văd cu cartea în mână cât 

stă pe acasă. Mai mult vorbeşte la telefon. Chiar tu ai 

spus că telefonul luna trecută ne-a costat mai mult 

decât pensia ce-o iei, iar eu nu-l folosesc deloc. 
- Auzi! Tu să-ţi vezi de treaba ta. Nu te băga 

Hiog, în treburile noastre!!!!! 

- Dragă… 
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- Ţi-am spus să taci, că mă ocup eu de fată, nu 

este problema ta. Alimar este un copil foarte sensibil, 
numai eu ştiu cum să procedez cu ea.  

-Doctorii sunt oameni foarte sensibili, tu habar 

nu ai, nu ştii lucrul ăsta. Nu toţi oamenii sunt făcuţi să 
fie medici sau doctori ca fata noastră.  

-Asta este înzestrată să fie medic! Este foarte 

dotată şi deşteaptă pentru aşa ceva! 
Se pare că “doctoriţa” Alimar asculta din hol, 

la uşa camerei părinţilor ei dragi. 

În timpul acestor discuţii între părinţi despre 

“odorul” lor, viitorul doctor planetar intră brusc în 
cameră ca o furtună tropicală în mijlocul oceanului 

nevinovat, peste părinţi şi se adresează pe un ton foarte 

ridicat şi murdar tatălui: 
- Cum îţi permiţi, nenorocitule, să discuţi de 

mine pe ascuns, să mă bârfeşti şi să mă denigrezi?  

- Măi, Alimar! Vorbeam cu mama că tu nu 

prea înveţi şi că la medicină trebuie multă carte şi 
sacrificii. 

- Ce sacrificii, nemernicule? Nu este suficient 

că te suportăm? Ce alte sacrificii vrei să mai facem 
noi? 

- Măi, Alimar …   

-Să taci! Nenorocitule! 
 Se ridică oameni buni prăpăditul de Hiog, 

ajuns la capătul răbdărilor, dincolo de orice încercare 

de calm  şi-i trage o binemeritată bătaie, o bătaie cu 

strigături, ca la măgar în pantă cum se spune în popor. 
 De frică, (poate frică de moment- că nu se 

întâmplau des astfel de evenimente), împieliţata 

bătrână, Kktrin, de frică să nu le ia şi ea, nu a făcut 
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nimic decât s-o scoată cât mai teafără din mâinile lui 

Hiog, pe “preacurata” Alimar, pe viitorul medic.  
Trebuie menţionat faptul că de la aceste 

episoade urâte şi scârboase, bine direcţionată de mama 

sa, Alimar a început să-şi arate pe faţă, cât mai direct, 
spre marea bucurie şi satisfacţie a dracului de Kktrin, 

ura şi dispreţul faţă de Hiog, tatăl ei. 

Termină fata liceul, “burdufă” de carte, şi de 
meditaţii, ştia “tot”, se înscrie la examenul de admitere 

la facultatea de medicină. 

Cu înscrisul la facultate a rămas, căci, la cât 

era de… pregătită, a picat… direct şi....frumos. 
Ce să facă oamenii acum, lume bună?!  

Hiog trebuia scos la atac. Să se intereseze de 

profesori universitari, că cei de liceu erau proşti, 
spuneau ele, să facă Alimar pregătire, căci ea este 

sortită să fie “medică” sau măcar doctoriţă. 

Dacă “mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa” 

vor, trebuie. 
Uitând de ura care i se arată, de umilinţa ca 

părinte, fără să mai ţină cont de toate momentele urâte, 

de şicanele făcute, pleacă Hiog rapid şi imediat în 
oraşul facultăţii de medicină, face rost de trei profesori 

ai facultăţii, oameni deosebiţi, de înaltă ţinută morală 

şi profesională.  
Le explică acestora că fata lui a făcut meditaţie 

patru ani la materiile de admitere şi că fata este 

pregătită, că numai un ghinion a făcut ca să nu 

reuşească din prima, că fata lui este… emotivă…. şi 
sensibilă ca... o medică.... 

La vreo câteva zile, conform celor stabilite, se 

înfăţişează Hiog cu “Prinţesa” lui la o profesoară cu 
care discutase, pentru nişte teste, nişte verificări. 
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Ce credeţi, oameni adevăraţi, că-i spune 

profesoara lui Hiog?  
- Domnule, nu are cunoştinte elementare.  Zici 

că nu este nici în clasa a VIII-a, iar dumneata ziceai că 

a făcut patru ani meditaţie, că are liceul terminat. 
- A făcut, doamnă, nu am minţit, dar fata este 

foarte emoţionată, este... emotivă.  

-Nici nu a dormit de când a auzit că vine la… 
“scărmăneală”, minte Hiog acum.  

Doamna profesoară, poate în acest an cât stă 

pe “tuşă” (terminase fata liceul, şi cu liceul), are timp 

să “mănânce” trei cărţi, căci este un copil cuminte şi 
ascultător. 

- Cum ziceţi, dar, normal, eu n-ar trebui s-o 

primesc. Nu are cunoştinţe generale, iar eu sunt 
profesor universitar, nu predau noţiuni  elementare. 

Se roagă bietul Hiog de profesoară, o imploră, 

discută civilizat, îi spune că sunt oameni amărâţi, că 

soţia este bolnavă, operată, că el este angajat la stat, 
câte şi mai câte şi-i garantează că Alimar va recupera 

totul. 

Acceptă, deci, profesoara să facă meditaţie, la 
insistenţele şi explicaţiile lui Hiog. 

Vin amândoi acasă, dau raportul  drăcoaicei 

Kktrin,  hoaştei bătrâne şi spurcate, dar îi şi spune că 
fiica lor Alimar nu ştie nimic, că aşa a zis profesoara, 

după ce au stat de vorbă vreo trei ore.  

- Nu ştie nimic, n-a scos trei vorbe în trei ore îi 

spune dezamăgit Hiog hoaştei bătrâne, Kktrin. 
S-a cam ofuscat balauroaica bătrână, namila  

întunericului, când a aflat că cineva zice despre odorul 

ei că este proastă. 
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S-a supărat, pe moment, dar i-a trecut, căci 

uşile de acum erau deschise la cei trei profesori; nu 
mai era nevoie de Hiog; se ducea putreziciunea de 

smoală  acum. 

Într-adevăr, Hiog n-a mai fost, dar nici n-a mai 
fost lăsat de împieliţate să se ducă.  

El trebuia să afle doar atât: 

- Fata face progrese foarte mari, în scurt timp 
devine cea mai bună din grupul colegilor de meditaţie, 

profesorii se miră de capacitatea şi inteligenţa ei, (de 

nici nu mai ştiu ce să predea), iar profesoara (cea care 

zicea că nu are cunoştinţe elementare) îşi cere scuze şi 
se miră de viitoarea “medică”, de valoarea ei. 

Asta trebuia să ştie Hiog şi neamurile. Şi de la 

cine să ştie?! 
Păi, de la diavoloaice! 

La început, când Alimar s-a dus la meditaţii 

înalte, a stat la o mătuşă de-a ei, dar n-a făcut mulţi 

purici acolo, mătuşa spunându-i lui Hiog:  
- Măi mamă, cu asta nu faceţi nimic! A început 

să vină cu băieţi după ea şi stă până noaptea târziu. Nu 

citeşte, mamă, şi nu învaţă nimic. Stă în casă numai 
când veniţi voi, când ştie că veniţi voi, mai ales tu. 

Deşi îmi este jenă să-ţi spui, duceţi-o în altă parte. 

Poate să se supere soru-mea pe mine, (soacra lui Hiog, 
Teva), dar eu nu pot s-o mai ţin. 

Îi zice Hiog foarte voalat acest lucru lui Kktrin 

şi… “madam Negru de Iad” decide sec: 

- Găseşti gazdă fetei, dar ai grijă unde şi cum, 
să nu mai fie fata stresată, că… adio doctoriţă! 

Găseşte, într-adevăr, gazdă bună la nişte 

prieteni de-ai lui, unde situaţia este pe placul lor, al 
diavoliţelor, mai ales pe placul lui Alimar. 
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Libertate totală! Doctoriţă să se facă!  

Hiog n-a mai stat de vorbă cu niciun profesor.  
Avea cine să facă lucrul ăsta; nu mai era treaba 

lui. OBLIGAŢIA era să aducă bani ! 

Tot anul, bietul om trebuia să ştie că profesorii 
cu care Alimar face pregătire, pe banii lui, se cruceau, 

se speriau pur şi simplu, uneori mai şi… “plângeau de 

bucurie” că Alimar face mari progrese, uriaşe chiar, iar 
el , parcă era drogat şi din dorinţa de a fi adevărate cele 

ce auzea şi din prea mare dragoste pentru odorul lui, 

nu mai verifica nimic. Parcă-l legase dracul la ochi şi-i 

încâlcise mintea! 
De mult devenise cea mai bună dintre colegii 

de meditaţie.  

Se pare că ajunsese fata cu deşteptăciunea că 
putea chiar ea să facă meditaţie cu ei, cu colegii ei, cei  

care vor reuşi la medicină în cele din urmă. 

Devenise genială, nu s-a mai pomenit aşa 

ceva! 
Nota zece şi locul întâi la admitere se 

întrezăreau la orizont, la orizontul lor, din închipuire 

dar şi al lui, din prostia de părinte prea iubitor. 
Asta-i spuneau drăcoaicele lui Hiog.  

El avea trasată o singură sarcină.  

O ştiţi bine, oameni buni! Treaba şi sarcina lui 
era să plătească.  

Atât. Numai una.  

Să facă rost de bani, că-i trebuie fetei, deja 

doctoriţă, “medica” mamii.  
Şi-a luat omul concediu de odihnă şi toţi banii 

au fost cheltuiţi de cele două “prinţese negre”, ale 

familiei pămpălăului, Hiog, în trei zile.  
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Trei zile le-au ajuns acei bani, pe care o 

familie numeroasă, normală, nu i-ar fi cheltuit în cinci 
luni. 

Referitor la pregătire, după spusele lor, 

aproape nu mai trebuia meditată fata.  
Ştia tot. Ştia mai mult ca profesorii. Era 

genială.  

Deja ştia cât pentru 3-4 ani de facultate.  
Era nemaipomenită, nemaiauzită, 

nemaiîntâlnită, nu mai trebuia examen de admitere 

pentru ea, trebuia dusă direct prin anul IV-V. 

Examenul era o banalitate, o simplă 
formalitate, o nimica toată în faţa viitoarei “medice”. 

Indiferent cum era, problema este că anul de 

meditaţie s-a cam dus şi examenul este pe aproape.  
Se apropia aşa de repede, încât a şi venit. 

Şi cum a venit, aşa s-a şi dus. 

Alimar nu a fost deasupra liniei cu admişii.  

A fost tocmai la fund, sub această nenorocită 
linie, la fundul listei. 

Ghinion curat, mai bine zis murdar!  

Murdar ca ele şi ca sufletul lor spurcat, ce pute 
a cuibar vechi şi necurăţat de ani de zile, de anii în care 

l-au minţit şi manipulat  pe credulul de Hiog , aşa cum 

au vrut. 
Aşadar, pică cu succes Alimar, după ce a făcut 

patru ani pregătire particulară în timpul liceului şi un 

an cu trei profesori universitari ai facultăţii de 

medicină. 
Vă daţi seama ce ghinion mare, dragi 

pământeni, care deja plângeţi, de mila lui Hiog, nu a 

lor, că... , v-ati dat voi seama până acum, că nu meritau 
ele milă. 
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În dorinţa nebună de a-şi face fata “medică”, 

familia drăcoaicelor face eforturi supraomeneşti, mai 
bine zis Hiog face, nu ele, şi o înscriu pe Alimar la 

facultatea particulară de medicină, unde examenul de 

admitere era mai “liniştit”, candidaţi nu prea erau, că 
era scumpă rău de tot pentru “omul” de rând, dar nu 

pentru Alimar. 

“Mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa” trebuiau 
să-şi facă fata “medică”. 

  Nu putea fi altceva, faţă de aptitudinile ei, faţă 

de pretenţiile ei şi de ce nu… “pentru cât a muncit”.  

Se înscrie deci fata mamii la facultatea de 
medicină, particulară. 

“Ars cu ciorba” din anii de liceu şi cel de 

pregătire cu trei profesori universitari, Hiog suflă şi-
n… urechile profesorilor de la facultatea particulară, 

unde “odorul” era student şi unde se profila deja, lua 

contur, viitorul medic de talie mondială, salvatorul 

omenirii, vindecătorul bolilor fără leac până acum. 
Aşadar, Hiog merge la facultate, nu le mai 

spune nimic, nemernicelor negre la maţe şi în cerul 

gurii, ia legătura cu nişte profesori ai facultăţii; de fapt, 
cu nişte oameni minunaţi. 

Chiar se împrieteneşte cu câţiva dintre ei, 

cărora le spune că este amărât, că soţia lui este 
bolnavă, operată, amărâtă, (ce bine că n-o vedeau) că 

nu are venit mare, şi dirijează în aşa fel discuţia ca 

profesorii s-o cunoască pe Alimar, s-o iubească, să fie 

aproape de ea, iar ei, nemernicei negre, să-i fie ruşine 
de dumnealor şi să înveţe carte, să poată termina 

facultatea, nu cum a făcut până acum. 
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Substratul creat de Hiog era acela ca 

profesorii, cunoscând-o, ei îi va fi jenă de aceştia şi va 
învăţa carte, cum spuneam. 

Diavoloaicele remarcaseră dragostea 

profesorilor pentru Alimar, dar ele credeau că aşa se 
cuvine şi-i spuneau mereu acest lucru lui Hiog. 

A dat roade acest plan cum nu se poate, căci, 

speriatule cititor, în urma unor sacrificii extraordinare, 
sacrificii la limita nebuniei, Alimar termină facultatea. 

A terminat-o, dar n-a luat rezidenţiatul, căci n-

avea cum să-l ia. 

Planul diabolic însă pentru care dracul cel 
mare le-a adus pe pământ funcţiona fără probleme. 

Pe măsură ce se termina… facultatea şi cu 

facultatea, Hiog era din ce în ce mai marginalizat, 
îndepărtat şi, în cele din urmă, părăsit de diavoloaice. 

Punct ochit, punct lovit, se poate spune căci 

aşa s-a şi întâmplat. 

Cum a terminat Alimar studiile universitare, 
cum a şi terminat-o cu tată-său Hiog, definitiv şi 

irevocabil, cum se spune-n instanţă.  

Stătuse prea mult pe capul bietei fete; gata, 
ajunge, l-a suportat destul pe Hiog. 

Între timp, a pus fata ochii pe un băiat bun, cu  

stare materială deosebită, foarte bună (tipul acesta, de 
femei – drac, au parte de aşa ceva). 

Să fie băiatul acesta o nouă victimă?!  Dracu 

ştie, şi numai el. 

S-a măritat cu acesta, a făcut şi un copil, dar, 
tata Hiog nu a avut ce să caute la nuntă sau la botez. 

Cum să păteze el un aşa eveniment? 

Misiunea lui se încheiase demult, de acum 
şapte  ani, de când diavoliţa a terminat facultatea. 



Gheorghe Puiu Răducan 

181 

 

În toţi aceşti ani doctoriţa nu a vrut să-l vadă, 

nu l-a căutat vreodată, nu i-a zis tată; era prea… jos 
faţă de ea. 

Fostul finanţator, înglodat în datorii pe timp de  

douăzeci de ani ca să-şi facă copiii medici, bolnav, trist 
şi singur, a ajuns o epavă. 

După cum aţi aflat, dragi cititori, Kktrin a dat 

şi ea divorţ de “nenorocit”.  
La ce-i mai trebuia Hiog acum? 

Cum să stea ele, “Doamnele”, cu un asemenea 

om, cu o aşa ruşine de om?! 

Aşadar, lume mare şi bună, femeia diavolului 
există! 

Feriţi-vă de ea! 

Amărâtul şi nesuferitul lor Hiog a rămas… 
trist, pe drumuri, cu sufletul uscat. 

Starea lui lăuntrică era ca o ploaie mohorâtă de 

toamnă ce nu se mai termină. 

  Atmosfera cenuşie a ploii, lui, îi mai înviora 
simţămintele, că parcă el nu era încă aşa de cenuşiu, 

dar îl subjuga totuşi, îi îngreuna judecata, să zicem, 

logica. 
Îşi simţea sufletul pătruns de săgeţile 

picăturilor de ploaie ce-l pătrundeau sacadat în ritmul 

trăznetelor şi tunetelor ce-i explodau periodic în cap. 
În viaţa lui a avut mari cumpene, cel puţin 

zece cazuri din care a scăpat cu viaţă. 

Zece cazuri de moarte, dar nici unul nu s-a 

comparat cu durerea de a se vedea dat la o parte ca un 
balast, ca un obiect inutil pe care nu-l mai păstrezi nici 

ca valoare sentimentală, era cel mai inutil lucru din 

lumea asta. 
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Marea suferinţă din viaţa lui cu cele trei 

diavoloaice l-a făcut pe Marele şi Bunul nostru 
Dumnezeu să-i întindă, la fiecare cumpănă, o mână 

Dumnezeiască. 

A suferit prea mult omul acesta ca să-l ia 
moartea, aşa că a devenit protejatul Domnului. 

Şi, aşa cum se spune, orice necaz trebuie trecut 

la capitolul noroc. 
Aşa că,  amărâtul nostru Hiog, este norocos!  

A avut, în cele din urmă, mare noroc că l-au 

părăsit diavoliţele împieliţate acum, nu mai târziu. 

Dacă-l părăseau mai târziu “fetele negre”, 
când cerea şi el un pahar cu apă?!  

Cui mai cerea?!  Cine-i mai dădea?!    Vedeţi, 

lume bună, că este norocos? 
Lume mare şi bună, fereşte-te de Femeia 

Diavolului! 

Ea trăieşte şi-ţi face numai rău. 

Este rea, fără scrupule şi “omoară” tot ce este 
frumos în sufletul unui om, tot ce este dumnezeiesc, cu 

sânge rece, mai rău decât orice animal de pradă ce 

ucide mult mai mult decât poate mânca. 
 

Epilog  
 

Tristă Epavă, vie, pământeană, Hiog a ajuns 

rău de tot. A ajuns să vorbească singur pe drum, prin 

deşertul său nenorocit.  
Se considera, se simţea cel mai prăpădit, cel 

mai amărât, cel mai inutil, cel mai nenorocit om de pe 

pământ.  
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Noaptea era toată zi, iar ziua tot zi, dar o zi 

foarte tristă, o zi neagră tot ca o noapte, o zi foarte, 
foarte grea. 

Fiecare zi era pentru acest om ca o câmpie 

aridă arsă de focul nenorocit al caniculei. 
Doborât crunt şi dărâmat de cele păţite, 

nedormit de nu se mai ştie de câte zile, adoarme în cele 

din urmă. 
Un somn greu, ca de moarte, l-a cuprins, un 

somn lung de multe  ore, de multe zile, un somn cu 

multe vise şi cu multe sperieturi. 

  Unul dintre vise, un vis destul de interesant şi 
emoţionant trebuie reţinut însă, şi povestit, blândă şi 

mare omenire: 

Se visa Hiog al nostru, într-un deşert pustiu, 
fierbinte şi uscat. Zăcea pe partea dreaptă cu faţa spre 

Răsărit. 

  Plin de ape, ce-i şiroiau prin toţi porii şi intrau 

în nisipul fierbinte, aude din hău un tunet puternic ce s-
a transformat în nişte vibraţii ciudate, apoi, parcă un 

pâsâit scurt.  

Deschide Hiog încet un ochi, apoi pe amândoi, 
dar îi acoperă repede cu mâna, gen streaşină, din cauza 

luminii şi căldurii puternice.  

Tresare cumplit, geme şi parcă se trezeşte din 
adâncu-i somn, deşi doarme buştean. 

Vede alături de el, la câţiva paşi, un bătrân cu 

părul în plete mari, mari, albe, barba imensă, albă, 

ochii mari senini şi frumoşi de un albastru aşa de 
frumos…, fără sfârşit, unicat.  

Un albastru de “Voroneţ”, un albastru de cer 

senin dimineaţa, asemeni viorelei primăvăratice. 
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Acest Bătrân, stătea pe o tulpină groasă de 

pom secular, privea direct spre Hiog, iar în spatele său 
era o cruce uriaşă, imensă, pe care stătea Maica 

Domnului cu Pruncul nostru în braţe. 

Aşa de mare, de înaltă era această cruce, încât 
speriatul Hiog, de acolo de jos, o vedea că urcă la cer. 

Nu mai era nimic de jur - împrejurul acelui 

ţinut în care se afla cel căzut la pământ… în somn 
adânc. Totul era pustiu, pustiu ca sufletul celui de jos. 

Domnul cu barba albă şi pletele la fel, mult 

timp îl privi pe omul căzut, pe Hiog.  

Îl privea fără să clipească, fără să scoată o 
vorbă.  

La un moment dat, cu o voce gravă, cu un ton 

baritonal Domnul îi zice simplu: 
Ce faci? 

Acea voce era parcă însoţită de un ecou 

prelung, parcă zguduia universul.  

Fiecare cuvânt era aşa de rar pronunţat şi 
urmărit de propriul ecou. 

- Ce să fac, Doamne! Zac şi mă vaiet. 

- De ce zaci? De ce te vaieţi? 
Tu trebuie să fii bucuros.  

Nu mai ai necazuri, te-au părăsit.  

Eşti un om norocos! 
- Chiar, Doamne?...  M-au părăsit?...  Eu ce fac 

acum fără ele?...  Sunt ale mele!...  Ce fac eu fără 

ele?... Şi de ce nu simt şi eu că sunt bucuros??? De ce 

sufletu-mi este pustiit şi inima nu-mi tresaltă de 
bucurie ci de oftat şi suspine ? 

- Tu crezi în ceva? 

- Cred, Doamne!  
Cred în ce este frumos. 
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Cred în pace, în linişte.  

Cred în iubire. 
Cred în recunoştinţă! 

Cred în suferinţa celor de lângă mine.  

Cred în milă.  
Cred în lumină.  

Cred în sfinţii părinţi.  

Cred în tot ce este bine. 
Poate cred  în prea mult.  

Sunt, chiar, prea credul ?!?  

Sunt PROST de credul, Doamne!  

- Iertarea ştii ce este? 
- Cred că ştiu Doamne! 

- Tatăl nostru îl ştii? 

- Îl ştiu Doamne! L-am zis de mii de ori.  
La un moment dat Hiog începe să spună Tatăl 

nostru.  

Îl zicea rar şi apăsat, însă aşa de tare de i se 

zguduiau plămânii. 
 

Tatăl nostru carele eşti în ceruri, 

Sfinţească-se numele Tău, 
Vie împărăţia Ta, 

Facă-se pe voia Ta, 

Precum în cer, aşa şi pre pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele, 

Dă-ne-o nouă astăzi, 

Şi ne iartă nouă greşalele noastre, 

Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; 
Şi nu ne duce pre noi în ispită 

Ci ne izbăveşte de cel rău. 

Că a ta este Împărăţia,  
Puterea şi Slava. 



Femeia diavolului 

186 

 

 

 În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. 

Amin.  

Bătrânul, Domnul, îl asculta cu mare atenţie, 
fără să clipească.  

De fapt în toată discuţia ce Hiog a avut-o cu 

Domnul bătrân cu barba şi pletele albe, cu ochii 
albaştri, acesta nu a clipit deloc.  

Asculta, privea şi vorbea foarte rar şi apăsat. 

- Ce cuvânt se repetă în Tatăl nostru? 

- Iertare, Doamne! 
- De câte ori este folosit cuvântul iertare în 

Tatăl nostru? întrebă Domnul  bătrân. 

- De mai multe ori, Doamne! 
- Tu ştii să ierţi? Poţi să ierţi? 

- Da, Doamne! Iert totul. Pot ierta totul.  

Mă rog să-i fie bine celui ce face rău, celui ce-
mi face rău. Mă rog ca acesta să se îndrepte. 

- Ştiu şi te şi cred acum.  

Erai plin de rău.  

Erai în stare să faci mult rău. 
- Aşa este, Doamne!, dar acum nu mai pot.  

Nu mai pot să urăsc.  

Nu pot, Doamne să fac rău celor ce mi-au 
făcut rău.  

-Crede-mă, Doamne că aşa este. 

Zicea aceste vorbe Hiog în somnul lui adânc şi 

greu, dar le zicea cu convingere. 
- Aşa să faci, fiule prost!  

Acum, eu am să plec la locul meu, iar tu 

trebuie să te trezeşti.  
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Domnul bătrân se mişcă încet într-o parte şi 

alta, se ridică în sus, în picioare pe lângă crucea uriaşă, 
unde stătea Maica Domnului cu Fiul nostru  în braţe.  

   A întins Domnul bătrân cu părul şi barba albă 

mâinile în lateral care au devenit nişte aripi uriaşe, ca 
un voal mare, alb şi se ridică încet spre cer, strigând la 

adormitul Hiog: 

- Trezeşte-te! …  
Trezeşte-tee! …  

Trezeşte-teee! … 

Trezeşte-teeee! …  

Trezeşte-teeeee! …  
Trezeşte-teeeeee! ...   

Tre-ze-şte-teeeeeee! … 

Aşa de rari şi tari erau pronunţate aceste 
cuvinte pe care Domnul bătrân le zicea tot mai rar şi 

tot mai de sus, până  când deja nu se mai vedea, dar 

ecoul se auzea încă, iar Hiog, speriat, tremurând, plin 

cu adevărat de ape care-i curseseră în aşternuturi, însă, 
nu pe nisipul deşertului din vis, icnind, zbătându-se 

parcă, bombănind ceva, s-a trezit. 

Somnul adânc şi discuţiile avute cu Domnul 
Bătrân din somn, i-au schimbat total judecata 

amărâtului Hiog, a dispărut ura ce-o avea pe cele trei 

femei “negre”,  Kktrin, Crizzavera şi Alimar, iar acum 
se roagă pentru binele lor.  

După câteva zile, Hiog se întâlneşte pe scara 

blocului la care stă, cu vecinul de dedesubt, de la etajul 

opt. 
-Vecine, ce s-a întâmplat acum câteva zile la 

matale în casă? Ai avut slujbă?  

Se auzea foarte tare cum ziceai Tatăl nostru. 
Era vocea dumitale, erai mata.  
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Strigai cât puteai.  

Ai intrat în vreo sectă? 
Să dea în bâlbâieli Hiog.  

- Vecine, am să-ţi spun altă dată, este ceva 

interesant, deosebit. 
Nu i-a spus însă nici în ziua de azi ! 

Omule blând şi normal, cu frică şi respect faţă 

de Marele nostru Dumnezeu, învaţă ce este bun din 
această carte.  

Fii blând şi iertător! 

Binele face tot timpul bine, iar răul numai rău. 

Este mult rău pe pământ, nu mai fi şi tu aşa.  
Totuşi încearcă, fă şi tu eforturi să vezi răul, 

să-l cunoşti, să te fereşti de el şi mai ales să-l schimbi 

în bine. 
Îţi spune acest lucru, iubite cititor, Hiog 

păţitul. 

 AMIN! 

Nu a trecut mult timp, oameni buni, şi Sabia 
Grea a Cinstei şi Dreptăţii Dumnezeieşti a început să 

lucreze asupra celor patru personaje la care această 

carte face referire. 
Dumnezeu există Oameni Buni! 

Acolo unde nici nu te aştepţi ! 

Dumnezeu este în tot şi toate! 
Fiecare primeşte ceea ce merită. 

Fiecare plăteşte pentru ceea ce face. 

Degeaba ai dreptate dacă nu ai pe Dumnezeu 

cu tine. Nu este cu tine pentru că ai luat calea 
diavolului, ori ai diavolul lângă tine. 

Totuşi, omule, fereşte-te şi fugi de femeia 

diavolului! 
Aleluia! 
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