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2000

15 aprilie. Câmpina. Am regăsit gara parcă mult mai mică
și oarecum străină; senzație bizară și dureroasă. Aceeași im-
presie m-a izbit și când am văzut Aleea Berzei (părea mai
îngustă și mai scurtă – era brusc înghițită de casele îngră-
mădite în mahalaua din fund și de sălciile mari de pe mar-
ginea lacului). Când am ajuns, mama era în bucătărie.
Așezată la masă, scria ceva. Probabil o listă cu care să se
ajute la cumpărături. Coafată, discret machiată, era foarte
frumoasă. Și-a cumpărat ochelari și-s tare bucuros. Avea
de mult nevoie de ei. Tata lipsea.

În copilărie, gara Câmpinei îmi părea un fel de dovadă
a „imperialismului” orașului nostru. Era gara Câmpinei, nu
gara din Câmpina, căci se găsea dincolo de râul Prahova,
în comuna Poiana Câmpina, de fapt Poiana, după cum îi
spunea toată lumea și cum de altfel se și numise până în 1931.
Eu și ai mei coboram dincolo de râu ca să luăm trenul de
București. Mergeam la rudele noastre ori la Spitalul Fun-
deni, unde mama mă ducea o dată pe an „la control la
inimă”, la renumitul doctor Irinel Popescu, fiindcă sufeream
de prolaps de valvă mitrală (mama, întotdeauna mama).
Mai treceam podul când ne lua tata, pe mine și pe fratele
meu mai mare Ionuț, la meciurile de fotbal ale echipei
Poiana Câmpina (tata, întotdeauna tata). „Haaai Poiaaana!”,
scandau tribunele, alteori striga doar câte unul, cu drag,
dar și puțin ironic: „Hai Poienițaaa!”. Echipa juca fie în
Divizia C, fie în B, dar pe stadion am tot auzit cum „Poiana
a băgat-o în A pe Universitatea Craiova”. Se spunea că
într-un an Poiana Câmpina sigur ar fi promovat în A, dar
că din nu știu ce motiv (poate din rațiuni financiare) a
lăsat-o pe Craiova să acceadă în divizia superioară. Bărbații
povesteau mereu și mereu întâmplarea asta, cumva mân-
dri, cumva triști. Mândri și pentru că Universitatea Craiova

era de departe cea mai iubită echipă printre câmpineni
(însă nici Rapidul nu ducea lipsă de susținere). Adrian
Păunescu, pe care aveam să-l detest după 1989 (până atunci
nu știusem mai nimic despre el, la noi în casă nu se discu-
tase nici măcar despre Cenaclul Flacăra), numise echipa
Craiovei „campioana unei mari iubiri”. Cât despre cele
mai urâte echipe, acestea erau cele ale Puterii, deși Dinamo
(grupare a Ministerului de Interne înființată în 1948 de
agenți sovietici, după modelul formației moscovite cu ace-
lași nume) și, mai ales, Steaua (club al Armatei Române,
aflat sub protecția lui Valentin Ceaușescu, unul dintre fiii
dictatorului Nicolae Ceaușescu), de când cu performanțele
de la sfârșitul anilor ’80 (dintre care se remarcă mai ales
triumful Stelei din 1986, de la Sevilla) își atrăseseră multă
simpatie (însă niciodată, într-o confruntare cu Universitatea
Craiova, câmpinenii nu le-ar fi ținut partea). O altă echipă
a Puterii era Victoria, tot a Ministerului de Interne, mai exact
a Miliției, și era, am senzația, cea mai disprețuită, poate cu
atât mai surprinzător cu cât în orașul nostru exista (există
și azi) o mare și binecunoscută Școală de Miliție. N-am să
uit un episod petrecut la un meci dintre Victoria și Rapid
(un meci din Cupa României sau un meci amical, nu-mi
mai amintesc), în care Gheorghe Nițu, portarul Victoriei,
excedat de scandările împotriva sa, și-a dat pur și simplu
șortul și chiloții jos, arătându-le tribunelor fundul. Acolo,
mai ales acolo, în tribunele Stadionului Poiana a început,
de când eram foarte mic, educația mea politică. Cu ochii
eram atent la teren, dar cu urechile către cei din jurul meu.
Tribunele musteau de o veselie care astăzi pare de neînțeles
pentru acele timpuri. Acolo, în tribunele fără scaune, cu
câte trei sau patru stinghii prinse pe treptele de ciment,
bărbații erau mai veseli și mai vocali decât la crâșmă (știu
bine, pentru că mama mă trimitea uneori să-l caut pe tata
prin baruri, iar de-l găseam, întotdeauna mă convingea să-l
aștept un pic, îmi lua un cico și, după ce le spunea priete-
nilor de pahar câteva cuvinte despre mine – „ăsta e căpos
ca mă-sa, nu-i ca ăla mare, dar de ce să mint, amândoi
sunt copii cuminți și îi iubesc ca pe ochii din cap” –, conti-
nua să bea și să discute cu ceilalți bărbați). Dumnezeu știe
câți securiști și turnători erau plantați pe stadion. Nimănui
nu părea să-i mai pese. Nu se spunea numele ceaușeștilor,
desigur, dar să vorbești despre aranjamentele politice din
fotbalul românesc era aproape același lucru. Îmi amintesc,
așadar, momentele de pe stadion aproape cu euforie, erau
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momente cumva strălucitoare, de-o strălucire uneori vul-
gară, dar vii, al naibii de vii, așa cum nu mai erau nicăieri.
Și-ntotdeauna era o vreme foarte plăcută, era cald, era
soare, poate și de aici strălucirea prezentă în amintirile
mele. Echipamentul jucătorilor lucea ca ambalajul bom-
boanelor din bradul de Crăciun, gazonul îmi părea verde-
verde și aș fi dat orice să calc pe el, iar mingea, modelul acela
cu douăzeci de hexagoane albe și douăsprezece pentagoane
negre, mă făcea să înghit în sec, atât de mare îmi era pofta
de a șuta măcar o dată în ea. Ionuț avea nu doar să calce pe
acel gazon, ci să și joace fotbal acolo, ca atacant în echipa
de juniori a Poienei. L-am văzut o singură dată. Pentru prima
oară am simțit atunci ură față de bărbații din tribună.
Când fratele meu a avut o mare ratare, cineva a strigat: „Aoleu,
ce gloabă ești!”. Și eu, și tatăl meu am fost parcă scurtcircu-
itați de un amestec de furie și amărăciune. Am rămas tăcuți
și triști, privindu-l pe Ionuț, care, într-adevăr, nu juca prea
bine. A urmat însă un moment de grație, fratele meu a
marcat elegant printre picioarele portarului și tribuna a
explodat. Chiar și bărbatul acela, devenit, pentru mine,
cel mai nesuferit om din lume, mai nesufericit chiar și
decât Ceaușescu, s-a bucurat, a ridicat pumnii și a strigat:
„Gooool! Așa mă, vezi că poți”. L-am îmbrățișat pe tata
cum numai o dată o mai făcusem, în 1986, după ce marele
Duckadam apărase și cea de a patra lovitură de la 11 metri.
La meci mergeau bărbații, spuneam, căci nu-mi amintesc
să fi văzut și spectatoare. Stadionul era un fel de templu al
masculilor. Nu de puține ori m-a săgetat întrebarea: „mama
de ce nu poate auzi discuțiile de aici?!”. Mi se părea ne-
drept să nu aibă și ea parte de aerul acela de libertate și mă
simțeam vinovat. Dincolo de faptul că mama n-ar fi vrut
să meargă pe stadion (Oare? Uite că n-am întrebat-o nicio-
dată, cum nici tata nu o întreba, părea de la sine înțeles că
nu vrea, căci ei nu-i plăcea fotbalul, îi plăcea doar să-l audă
pe Cristian Țopescu comentând – o încânta felul lui calm
și civilizat de a vorbi, precum și faptul că oferea și infor-
mații extrafotbalistice, despre orașul în care se disputa par-
tida, de exemplu, despre vreun eveniment istoric care avuse
loc acolo, despre vreo personalitate etc. –, după cum nu su-
porta să-l audă pe Ilie Dobre, care comenta „etapa” la radio
și te făcea să crezi, chiar și când partida decurgea în cel mai
anost mod cu putință, că tocmai avea loc un atac furibund
care se sfârșea cu o ratare uriașă, iar când o echipă reușea
să marcheze, striga „gol!” atât de lung, după moda craini-
cilor sud-americani, de ziceai că s-a stricat radioul și a rămas
bietul Ilie Dobre înțepenit în zbieret – eforturile sale aveau
să-i aducă, până la urmă, un loc în e Guinness Book of
Records), nici nu cred că ar fi fost în regulă să audă chiar
tot ce spuneau bărbații ăia (nu că pentru niște băieți –
prima oară am fost pe stadion când aveam patru sau cinci
ani – ar fi fost bine, dar băieții erau considerați un fel de
învățăcei – „lasă-i, bă, să audă, că așa ajung bărbați”,
declama câte unul). Evident, în comparație cu ce se strigă

astăzi pe stadioanele din România, porcărioarele juisate
înainte de Revoluție par glumele răsuflate spuse de Stela
& Arșinel în programul TV al revelioanelor din era comu-
nistă față de mizeriile proferate ulterior la ProTV de grupul
Vacanța Mare. Totuși, cele mai vulgare lucruri le-am auzit
pe Stadionul Poiana nu din gura bărbaților, ci din a unor
femei, însă nu e vorba despre spectatoare, ci despre țigăn-
cile care mișunau printre sectoarele tribunelor, îmbrăcate
cu fuste crețe și înflorate și purtând pe-un braț coșuri de
nuiele pline cu semințe de floarea-soarelui și de dovleac pe
care le vindeau fie la cornet, fie vărsându-ți-le cu un pahar
de lemn în palmele făcute căuș. Era mai bine să cumperi
la cornet, paharele fiind mai mereu măsluite. Judecând
după înălțimea lor, păreau încăpătoare, dar în realitate nu
erau scobite decât pe jumătate. De la țigănci am auzit
glume atât de deocheate și de colorate, încât păreau o limbă
străină. Habar n-aveam că se poate vorbi în felul acela la noi.
La noi, unde se râdea până la leșin când Jean Constantin,
într-un film, se uita la o monstruoasă basculantă cu roțile
mai înalte decât un om și spunea: „Mare te-a mai făcut mă-ta!”.
O glumă ca asta era maximul posibil. Așa credeam. Ei
bine, imaginația țigăncilor făcea ca de pe limbile lor de dia-
volițe să zboare ca niște flăcări vorbe care ne uimeau și ne
îngrozeau în același timp. Nu mai văzusem niciodată femei
atât de lipsite de inhibiții. Spuneau, în fața sutelor de băr-
bați din tribune, cele mai lubrice lucruri. Bărbații le provo-
cau și se distrau teribil când una dintre ele le făcea pe plac,
oferindu-le o mostră de umor deșănțat. Unele cuvinte îmi
erau necunoscute, dar de când le-am auzit prima oară mi-au
înflorit în creier ca niște flori de mucegai. Știam că nu pot
însemna decât ceva „rușinos”, așa ziceau bătrânele care tre-
ceau pe strada noastră, către cimitir, cu un buchet de flori
în mână, ziceau „vai, ce rușine!” sau chiar mai tăios: „nu vă
e rușine?!”; când auzeau cum noi, copiii ieșiți la joacă, la
trozbal, cum numeam tenisul cu piciorul, sau la vreo miuță,
scăpam în focul disputei câte o vorbă ca „ești prost?” sau
„du-te, mă, naibii!”, aceasta din urmă fiind singura mea in-
vectivă. Până să termin liceul și să plec la București n-am zis
numele Diavolului, căci fusesem marcat de amenințarea
bunică-mii: „să nu spui numele ăluia că-ți dau peste
gură!”, amenințare însoțită de regulă cu un gest din dosul
palmei. Se vede treaba că în orașul pierzaniei mi s-a dezle-
gat limba și dracii au trecut prin vocabularul meu ca Vodă
prin lobodă. Tare-mi e că au mai și rămas. Dar să las deo-
camdată Bucureștiul și să mă-ntorc în „poiană”. De la gară,
când nu aveam autobuz, o porneam pe jos către casă. Tre-
ceam pe lângă stadion, treceam și podul de peste Prahova
și luam în piept o primă porțiune mai abruptă, până la
terenurile de tenis, unde Alex, unul dintre cei doi foarte
buni prieteni ai mei (celălalt fiind Răzvan, căruia însă îi
spuneam Vane), se antrena și unde odată m-a dus și pe
mine, eu dovedindu-mă cu totul netalentat pentru sportul
alb. Urma iarăși o bucată de drum blândă, pe lângă Lacul
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Curiacul, despre care se zice că ar adăposti un vagon cu
muniție (abandonat de germanii care, în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial, se retrăgeau), devenit într-o peri-
oadă, din cauza gunoiului și a molozului aruncate în el, o
adevărată mlaștină, dar care astăzi este frumos amenajat,
cu trotuar, bănci și felinare de jur-împrejur (amenajare care
a scos la iveală câteva... proiectile și cartușe din Al Doilea
Război Mondial, motiv pentru care, de teama unei explozii,
s-a renunțat la ideea de a se săpa mai adânc), pe lângă casa
poetului și toboșarului Alexandru Ștefan Sașa, cel care avea

să-mi fie profesor de tobe vreme de câteva luni, și pe lângă
Fabrica de Ciorapi, unde au lucrat părinții mei, mama
întâi la remaiat, apoi la poartă, ca paznic, mutată acolo la
intervenția tatălui meu, care era șef atât peste remiza de
pompieri, cât și peste serviciul de pază. Mama i se plânsese
că nu face față la remaiat, așa că el a aranjat cu directorul
fabricii să fie mutată, devenindu-i astfel șef. Nu știu cum
de s-a putut una ca asta, dar iată că s-a putut. Tata lucrase
mai înainte ca șef de tură la remiza de pompieri a
Rafinăriei Steaua Română, dar fusese dat afară după ce su-

periorul său îl turnase la Securitate: asculta la serviciu Eu-
ropa Liberă și îi înjura pe ceaușești. E adevărat că nu doar
asta făcea. În timp ce asculta Europa Liberă și îi înjura pe
ceaușești mai și trăgea la măsea, așa că fie și doar acest
motiv ar fi fost suficient pentru ca tata să zboare din
funcție. Dar, un șut în cur, un pas înainte, Partidul a decis
că un eventual incendiu într-o fabrică de ciorapi nu putea
fi la fel de periculos ca unul dintr-o rafinărie. Tata îmi
spusese cândva, arătând spre imensele rezervoare ce se
zăreau prin fereastra triplă a camerei dinspre stradă: „Numai

unul de-ar sări în aer și casa noastră ar fi rasă de pe fața
pământului”. Casa noastră era de fapt doar o parte dintr-o
casă pe care o împărțiseră comuniștii la trei familii. Era o
construcție de la 1896, din care nouă ne revenise cea mai
mică parte, două camere modeste ca dimensiuni și, pentru
bucătărie, o bucată din clădirea separată, de asemenea îm-
părțită, unde altădată probabil că locuiseră servitorii. La
fel fusese împărțit și beciul. Noi însă eram singurii fără
baie. Ne spălam în bucătărie, în cele două copăi de plastic
pe care le țineam sub patul îngust și înalt de acolo (deasupra
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căruia, pe perete, o vreme am avut atârnat un calendar în
care Fabrica de Ciorapi își prezenta, cu ajutorul celor mai
cunoscute manechine din România acelor ani, Bianca Brad
și Cătălin Botezatu, produsele realizate pentru celebra
firmă australiană Woolmark, pe fiecare pagină fiind scris
următorul mesaj: „Woolmark, lână pură virgină”). Una
dintre copăi era crem și aproape la fel de mare ca o cadă obiș-
nuită, cealaltă, mai mică, roz. Puse una într-alta, foloseau
și ca loc de depozitare pentru săpunul de casă. Cât despre
veceu, ne revenise ceea ce probabil fusese latrina servito-
rimii, o cușcă de dimensiunile unei cabine telefonice în
care vedeai, prin gaura tronului de lemn, viermii colcăind
în grămada de rahat îmbibat cu pișat, ba uneori se zărea,
când aprindeai lumina (Slavă Domnului că exista lumină!),
câte un șobolan care, speriat, o rupea la fugă. Cât am fost
mici, eu și Ionuț ne-am făcut nevoile la țucal, însă până la
urmă am fost obligați să folosim și noi veceul din curte,
chiar și iarna, când în cușca aia era aproape la fel de frig
ca afară. Mă urcam cu picioarele pe tron și stăteam cu fun-
dul cât mai sus, de teamă să nu mă muște vreun șobolan,
de ajunsesem să am coșmaruri. Mai târziu, când am citit
despre omul cu șobolani al lui Freud și am aflat despre
acea tortură orientală în care unui individ dezbrăcat și
întins pe burtă i se așază peste fese un vas cu șobolani,
șobolanii sfredelind anusul și pătrunzând în organism, am
avut impresia că era vorba despre unul dintre coșmarurile
mele. Cine știe ce lucruri deștepte s-ar grăbi să spună un
psihanalist citind rândurile de mai sus, dar adevărul este
că în cazul meu nu era vorba despre vreun delir obsesional,
ci doar despre frica normală pe care o resimțeam când
șobolanii ăia mișunau pe sub dosul meu. Casa mare a fost
transformată în trei case mici, spuneam, a noastră, care era
lipită de a bunicilor lui Alex, iar a bunicilor lui Alex de a
bunicilor lui Vane. Prietenii mei locuiau tot în Câmpina, la
bloc, dar preferau să vină mai mereu la casa mare. Bunicul
lui Alex, nenea Purje, Petre Purje, s-a născut în 1926, iar
astăzi, 6 aprilie 2018, când scriu aceste rânduri, este încă
în viață. A fost copil de trupă la un regiment de infanterie,
în 1938 a plecat pe front la o unitate de fortificații, în 1941
a trecut Prutul pe la Galați, luptând la Cahul, Chișinău,
Tiraspol, Tighina, unitatea sa ocupând apoi portul Odessa.
Nu știu dacă nenea Purje s-a remarcat pe front aruncând
cu ghiulele, pietre și tigve după inamici, dar știu că ulterior
a devenit multiplu campion național, european și mondial
la popice, motiv pentru care i s-a acordat titlul de Cetățean
de Onoare al Municipiului Câmpina. Pe partea cealaltă a
peretelui care despărțea casa noastră de camera de zi a fami-
liei Purje erau înșirate cupe, medalii, fanioane și diplome,
astfel că uneori mi se părea că nu-i chiar atât de nasol să ai
budă cu viermi și șobolani dacă de casa ta stau atârnate
trofeele unui mare campion. Casa cea mare cu trei case în
ea avea și trei ieșiri, a noastră dădea înspre est, în aleea
Berzei, a bunicilor lui Alex înspre sud, în strada Bobâlna

(sau Cimitirului, cum o numeau unii), iar a bunicilor lui
Vane înspre vest, în aleea Aviatorilor. Obișnuiam să spunem,
toți cei din casa mare, că strada Bobâlna avea într-un capăt
biserica, iar în celălalt cimitirul. Ea continua de fapt și din-
colo de cimitir, dar în acel loc strada făcea o curbă și nu
puteai vedea mai departe. Aleile coborau amândouă către
Lacul Bisericii, doar că Aviatorilor cotea brusc spre final
și sfârșea în Berzei. Singură, aleea noastră continua drumul
spre apă. Porțiunii acesteia cu un picior îndoit și altul
aproape scăldându-se-n lac, la cap având în loc de cer o
stradă pe care nu zburau păsări, ci mingi de fotbal, mașini,
camioane, cisterne, basculante și, într-o lentă și imposibilă
plutire, dricuri trase de cai, i se spunea, nu știu de ce, Colonia.
În Colonie trăiau tot felul de oameni, îngrămădiți și ei în
case de asemenea împărțite de comuniști. Erau case zdra-
vene, din cărămidă, care rezistaseră admirabil la cutre-
mure. Nu la fel se întâmplase cu prima noastră locuință,
o casă joasă, amărâtă, aflată pe strada Cloșca. La cutremu-
rul din 4 martie 1977 aveam doar câteva luni (sunt născut
pe 7 septembrie 1976) și dormeam în pătuț. Nașul meu
(mă cheamă și Gheorghe pentru că așa îl chema pe el) m-a
luat în brațe și m-a scos din cameră, salvându-mi viața: în
clipa următoare tavanul s-a prăbușit. Pentru că tata fusese
deja luat la ochi de Securitate, am fost apoi cazați cu chirie
într-o cameră dintr-un bloc de nefamiliști de pe strada
Bobâlna, situat între cimitir și Uzina Neptun, deși părinții
mei erau căsătoriți și aveau doi copii. Mama l-a rugat pe
tata să se înscrie în Partid, sperând că vor primi astfel și ei,
așa cum primea toată lumea, un loc în care să-și ducă mai
ușor traiul, dar tata a refuzat. Prost de gură, cum zicea
mama, îl înjura peste tot pe Ceaușescu, fapt care mai târziu
avea să aducă în fața casei de pe Bobâlna un Aro al Secu-
rității, pentru ca apoi tata să fie chemat de mai multe ori
la interogatoriu. Până la urmă, fiindcă legea spunea ca
familiilor cu copii să li se dea o locuință, ai mei au primit
una dintre cele trei case mici din casa mare, plătind chirie
către Rafinărie, căci casele din Colonie erau ale Rafinăriei,
pentru ca la scurt timp de la revoluție să reușească să o
cumpere. În curtea altădată comună, între noi și familia
Purje a apărut un gard. Tata a fost nevoit să construiască
un mic veceu în continuarea holului de la intrare, pentru
că vechea latrină se afla în perimetrul vecinilor și nu mai
aveam acces la ea, la fel cum în grădinița din fața casei a
fost nevoit să sape pentru a construi beci, visând ca pe el
să ridice o a treia cameră, lucru care nu s-a mai întâmplat.
Eu și Ionuț am plecat la București, după câțiva ani mama
avea să divorțeze și să vină după noi, iar tata să-și piardă
încet mințile în micuța și tot mai degradata casă mică din
casa mare. Alex & Vane au ajuns și ei la București, dar nu
mai suntem cei mai buni prieteni. Aș vrea să-i revăd, dar
nu reușim să ne mai amintim cine suntem și rămânem
străini în orașul pierzaniei. 
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