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Diana Carmen CIARNĂU
Introducere
Am hotărât ca în acest an să mergem cu elevii întro excursie la Pădurea Neagră. Cei douăzeci de elevi şi noi,
cele trei profesoare, vom încerca să spunem poveşti
referitoare la lucruri auzite din bătrâni. Pe parcursul a trei
seri ne vom încânta auzul cu poveşti înfricoşătoare care au
în ele un sâmbure de adevăr şi care pun un semn de
întrebare asupra existenţei noastre.
Fiecare elev trebuia să se gândească la o temă
referitoare la strigoi, fantome, urmă rea sau ce ştiau ei
despre acest tip de povestiri. Trebuia să se gândească la o
poveste care să fie adevărată sau cel puţin care a fost narată
de un om mai în vârstă. La început, fiecare s-a speriat la
auzirea acestei teme, dar în cele din urmă, după câteva
discuţii şi o reîmprospătare a memoriei, au fost încântaţi de
această idee. După o călătorie destul de obositoare de la
Oradea până la Pădurea Neagră, toată lumea s-a cazat şi s-a
odihnit puţin. Pentru a ne mai destinde, am hotărât să
facem un foc de tabără, iar în jurul focului să spunem
poveştile cu strigoi, urme rele, muma pădurii şi toate cele
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pe care ni le amintim. Toţi elevii au în jur de 15-16 ani. Cu
toţii mor de nerăbdare să începem.
Afară e o seară plăcută de mai, nici foarte cald, nici
foarte frig. Suntem într-o zi de vineri, în data de
treisprezece. Poate acest lucru va influenţa în vreun fel
povestirile care se vor spune. Luna plină e regina nopţii,
domneşte de parcă ar fi o împărăteasă falnică şi trufaşă.
Suntem în mijlocul naturii, la marginea pădurii. Chiar locul
unde am decis să facem focul de tabără are ceva sinistru în
el. Arborii înalţi, cu coroane fastuoase, vântul care adie
printre frunzele copacilor, întunericul pădurii, ochii
vieţuitoarelor care parcă strălucesc din tufişuri, sunetul
păsărilor şi în special a bufniţei, care ne face să tresărim de
fiecare dată, toate formează cadrul perfect pentru o
asemenea seară. Sper ca la sfârşitul acestei seri să putem să
adormim fără să fim îngroziţi de acele poveşti pe care le
vom auzi şi nu vom avea coşmaruri. E atât de interesant să
afli câte lucruri se spun pe la ţară şi câte lucruri ciudate sau întâmplat cu ani de zile în urmă. În faţa noastră se
deschide o lume de basm, mirifică, care nu ar trebui să
piară niciodată. Farmecul poporului român constă în magia
lucrurilor de la ţară.
Pentru a păstra aceste amintiri vii şi nevătămate,
am hotărât să punem pe hârtie lucrurile pe care le vom auzi
în aceste seri. Cum se spune „Vorba volant, scripta
manent”( vorba zboară, se pierde, scrisul rămâne).
– Doamna profesoară, mă anunţă un elev, noi neam aşezat cu toţii în jurul focului şi abia aşteptăm să
începem cu aceste poveşti. Chiar dacă la început nu ne-a
surâs ideea, acum abia aşteptăm. Fiecare din noi s-a gândit
la o poveste pe care a auzit-o când a fost mai mic.
– Dacă suntem gata am putea începe.
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– Aş vrea să încep eu, spuse elevul care mă
întrebase înainte. Dacă tot e vineri seara, ştiu o poveste pe
care mi-a spus-o vecinul meu când eram mai mic. Am auzit
de câteva ori această poveste aşa că o am destul de bine
întipărită în minte. Acum vecinul e bătrân şi locuieşte în
Oradea, dar în tinereţe a locuit în zona oraşului Marghita,
satul nu-l mai reţin. Voi încerca să mă transpun în pielea lui
şi să povestesc cele ce i s-au întâmplat. Voi intitula
povestirea Pe urmele mele, Michiduţă
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Pe urmele mele, Michiduţă
„Povestirea s-a petrecut în urmă cu vreo patruzeci
de ani. În acea perioadă nu existau mijloace de transport:
autobuze sau maşini, cum sunt acum, aşa că dacă doreai săţi vizitezi persoanele dragi: prieteni, iubită sau neamuri,
trebuia să mergi pe jos până la ei.
În acea vreme aveam o iubită foarte frumoasă,
înaltă, suplă, brunetă cu ochii negrii – negrii. Ea avea
optsprezece ani, iar eu douăzeci. O cunoscusem în urmă
cu o lună la un bal la Marghita. Când am văzut-o pentru
prima oară, am crezut că e o zeiţă căzută din cer. M-am
îndrăgostit de ea la prima vedere. De atunci ne mai
văzusem de vreo câteva ori, dar acum trebuia să merg la ea
acasă să-i cunosc mama, pentru că tatăl ei nu mai era, mai
bine zis nici nu-l cunoscuse. Maria, aşa se numea iubita
mea, nu prea ar fi vrut să merg la ea deoarece locuia în
vârful unui deal, fiind singura casă din împrejurimi.
Având în vedere faptul că mie îmi plăcea foarte
mult de ea, am decis totuşi să plec. Era într-o vară, vineri
seara. Maria îmi explicase pe unde trebuie să ajung la ea.
Oricum cunoşteam destul de bine zona, aşa că nu era nicio
problemă. Îi spusesem mamei mele să-mi pregătească două
buchete de flori, pentru că nu puteam să merg fără nimic la
ele, iar în perioada aceea nu găseai foarte multe la
alimentară.
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Frumos aranjat, cu buchetele în mână, am hotărât
să-mi vizitez iubita. Pe drum mă gândeam la toată
conversaţia pe care o vom purta. Trebuie să recunosc că
aveam emoţii. Drumul până la ea a fost o adevărată
plăcere, deoarece era o seară potrivită pentru o plimbare,
sau cel puţin aşa am crezut la început. Ajuns acolo, Maria a
ieşit înaintea mea. Casa pe care o vedeam în faţă era o casă
modestă, nici săracă, dar nici bogată. În întâmpinarea mea
a ieşit şi mama ei. Era şi ea o femeie foarte frumoasă, dar
în privirea ei citeam ceva ciudat. Au fost foarte flatate şi
încântate de flori, deşi bineînţeles nu au ajuns într-un
stadiu foarte bun după două ore de mers.
La insistenţele mamei ei, am intrat în casă la cină.
Pregătise special pentru sosirea mea sarmale, ciorbă
ţărănească şi cozonac. Ne-am aşezat la un pahar de vorbe
înainte de a mânca. După o oră de povestit în cele din
urmă am luat şi cina. Dar pe parcursul ei, mama fetei se
comporta ciudat. Schimba feţe – feţe şi nu ştiam ce se
petrece, scăpa mâncarea din gură, linguriţa din mână. Am
insistat să-mi spună dacă o pot ajuta cu ceva. La un
moment dat s-a hotărât să meargă până afară pentru că a
auzit că cineva o strigase. Eu, sincer unul, nu auzisem
nimic, dar în fine, dacă ea aşa susţinea…
A ieşit afară şi vreo două ore nu s-a mai întors.
Iniţial crezusem că a plecat doar ca să ne lase singuri.
Bineînţeles că eu mă bucuram de aceste momente pentru a
putea sta în linişte cu superba mea iubită. Mă îndrăgosteam
cu fiecare secundă tot mai mult de ea. Mi se părea cea mai
minunată fată pe care o cunoscusem până atunci. Fiecare
vorbă pe care o rostea era cel mai frumos lucru pe care îl
auzisem vreodată. Totul părea atât de frumos, parcă era un
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vis. Era prima oară când mi se întâmpla să mă îndrăgostesc
aşa de o fată. Ţin minte că în timpul conversaţiei mă
gândeam cât de fericit eram atunci şi, cu siguranţă, ea era
fata cu care aş fi vrut să mă căsătoresc.
După ce ne-am bucurat de tot acest timp petrecut
împreună, în cele din urmă, apare şi mama fetei. Nu-mi
venea să cred ce vedeam în faţa ochilor. Femeia era toată
vânătă, părul tot răvăşit, ochii în lacrimi. Nu mai rămăsese
nimic din acea doamnă care mă întâmpinase la intrare.
Prima mea reacţie a fost una de frică. Am încercat să o
întreb ce se întâmplase, dar în ochii ei citeam doar ură
împotriva mea. La început nu a scos nici un cuvânt, nici
către mine, nici către Maria. După vreo cinci minute a
început să urle să ies afară din casa ei pentru că nu mai vrea
să-i curtez fata. Nu puteam înţelege nimic. Maria m-a rugat
să o aştept câteva minute afară, pentru că dorea să discute
între patru ochi cu mama ei.
Cred că au fost cele mai cumplite momente de
aşteptare din viaţa mea. În cele din urmă Maria a ieşit afară
să-mi explice ceea ce se întâmplase. Lucrurile pe care mi lea zis atunci mă cutremură şi acum. Mama ei lucra cu
necuratul (nu-i voi zice numele pentru că e vineri seara şi
nu aş vrea să am parte de surprize) şi de fiecare dată când
mânca trebuia să-i dea şi lui să mănânce. Acesta a fost
motivul pentru care a fost agitată în timpul cinei. Trebuia
să-i dea de mâncare, dar de ruşine, nu a făcut acest lucru.
Pentru această neascultare şi-a primit pedeapsa. Un fel de
învăţătură de minte.
Mama ei mă considera pe mine vinovat de cele
întâmplate. Până la acel moment nu mai avuseseră invitaţi
la cină şi nu se mai confruntase cu o astfel de problemă.
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Maria, cu lacrimi în ochi, îmi povestea despre cât de mult
suferise, din cauza acestui lucru, toată viaţa ei. Nicio colegă
nu fusese la ea în vizită, nu avea un prieten care să o
viziteze. La început îi fusese frică să mă invite la ea, ca în
final această frică să se adeverească. Nu vroia să mă piardă,
dar nici nu mă putea obliga să stau alături de ea. Îmi va
respecta decizia, oricare ar fi aceasta. Discuţia noastră a
fost întreruptă de mama ei care o chema în casă. La
despărţire îmi spusese că poate ne vom revedea şi vom
putea fi împreună.
Trebuia să plec acasă. Nu ştiau ce să mai cred, ce să
mai gândesc. Se întâmplaseră atât de multe dintr-o dată că
nu putea realiza că e şi adevărat. Îmi era milă de Maria, dar
în acelaşi timp îmi era şi frică de consecinţele acestei
întâmplări. Pe drumul spre casă îmi imaginam tot felul de
scenarii în care mama ei şi cu „prietenul” acesteia puneam
la cale tot felul de planuri ba pentru a mă căsători cu Maria,
ba pentru a mă ţine cât mai departe de fata lor. Nu mai
ştiam ce simt nici pentru acea fată. Nu îmi venea să cred că
în urmă cu o oră eram ferm convins că ea era cea cu care
aş fi vrut să mă căsătoresc, iar acum îmi era frică de toată
această poveste. Vroiam să cred că era doar un vis urât din
care mă voi trezi.
Mergând pe drum doar eu cu gândurile mele, dintro dată aud un plânset de copil. Mă opresc din mers. Mă uit
în împrejurimi. În faţa mea - poteca, în stânga - lan de
porumb, în dreapta - lan de porumb, dar copil nu vedeam
niciunde. Primul gând – mi se păruse mie că aud acest
plânset. După toate cele întâmplate şi auzite poate era
normal ca acum să am şi halucinaţii. Îmi continui drumul,
iar aud un plânset de copil, mă opresc din nou… nimic. La
14
Extras din volumul: Ciarnău, D. C., Mandra, A. M., & Zaica, G. G. (2010).
Mistere din Carpaţi.
Iaşi, România: Lumen.

Mistere din Carpaţi

al treilea plânset am început să mă enervez. Mă uit mai
bine şi într-adevăr în lanul de porumb un copil de vreun
an. Nu ştiu ce să fac. Fără să conştientizez gravitatea
problemei, încerc să-l calmez pe băieţel spunându-i „gata,
gata copilaş. Las’ că vor veni părinţii tăi după tine. Nu te
teme, totul va fi bine!” Mă iau să plec mai departe, fără să
conştientizez că era doisprezece noapte şi că normal nici
un copil la o oră atât de târzie nu ar avea ce să caute acolo.
Încerc să revin la gândurile mele şi să îmi văd de
drum. Plânsetul îl auzeam tot mai puternic. Mă uit în
spatele meu… surpriză, copilul mă urmărea. Încep să
conştientizez faptul că ceea ce se întâmplă nu este normal.
Măresc pasul, mă uit în spate, copilul în spatele meu. Intru
în panică, nu mai ştiu ce să fac. Ce ar putea face un fricos
într-un asemenea caz? Cel mai bun lucru – să o ia la
sănătoasa. Aşa că încep să fug. Şi fug eu ce fug în speranţa
că voi scăpa de acest copil. Cred că dacă aş fi participat
atunci la o competiţie de atletism, aş fi luat locul întâi. Nu
mai auzeam plânset de copil. Prima reacţie – cea de
bucurie, dar din nefericire pentru scurt timp deoarece în
momentul în care m-am întors bucuria mi-a fost
spulberată. Copilul era tot acolo, doar că acum nu mai
plângea ci zâmbea, şi nu orice fel de zâmbet, ci unul ironic,
ucigător care îmi dădea senzaţia că aş fi preferat acea
simfonie de plânsete decât surâsul.
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