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Mă uit după caprele lui Andrei de 3 ore deja. Ne aleargă câinii când încercăm 
să vedem printre barăci dacă-i vreuna a lui. Dulăii ne miros că nu suntem de-ai 
locului, renunțăm și sărim înapoi pe marginea gropii. Mi-am uitat bricheta, nici 
țipenie de om, iar Ion a plecat deja cu oile lui și nu fumează oricum. Nici nu 
bea, decât seara, deși acum nu mai duce mai mult de 200 de țuică, 62 de ani 
nu sunt d-ici de ‘colo. Ion ne spune căNea Andrei nu coboară niciodată în 
groapa Văcărești, le paște doar sus, după buza de ciment și acolo trebuie să 
mergem. Sau acasă. ‘Tuți luna mă-tii, treci înpoia ! treci ! ța! ța, n-auzi?!” 
capra îi caută privirea și trece spășită înapoi la turmă. I s-a făcut sete și ne-a 
lăsat, ne vedem la primăvara la el la livadă, să ne dea vișine acre.  
 
„Coboară, fă, să cauți sticlă!”„Nu cobor.”„Ce fă, nu ți-o fi foame? Nu vrei să 
mănânci ?” Îmi ridic privirea de la unicornul de jucărie care pare că aleargă o 
cursă în jurul bazinului și disting silueta ei, cu brațele încrucișate, înconjurată 
de șapte copii. Sunt toți apropiați de vârstă. Jos, în spate, doi băieței au găsit 
un cauciuc, îl rotesc de la unul la altul și fac planuri lângă o baltă: „barcă-l fac 
bă, auzi? Auzi bă, barca d-aia!" „Ionuțe, adu mama, o tigare". „N-auzi mă!? 
Fugi d-adu o țigare". Pe Ionuț nu-l lasă sufletul să scape roata din mână și 
abia-și mișcă fundul la țipătul înfundat al mamei, care își ține capul plecat de 
tot spre pământ, cu un ciot de fier în mână, sapă. Sapă după sticlă.   
 
„Sărutmâna, țigară?” Îi întind pachetul, îmi dă bună ziua și îi spun că eu caut 
foc „dacă aveți, vă rog frumos”. „Ioane! Cere bricheta, că mi-a dat domința 
tigare!” „Hai odată cu bricheta!” „ „Mulțumesc”. „ Mulțumesc”. Nu-l cunoște 
pe Andrei, dar a mai văzut capre câteodată pe lângă groapă. Mai dă bună 
ziua, dar nu vorbește cu cine le paște, că ea are bărbat.  
 
Sus, pe buza de ciment, un băiat sta întins pe un scaun rupt. Se vrea 
chaiselongue, are toată groapa la picioare. Soarele bate de acolo, apune, nu 
le văd fețele nici celor care stau înșirați în dreapta. Sunt 8 cu totul. O fețiță 
aleargă după câinele alb. Nici el, nici corcitura de lup nu ne latră. Ne privesc 
toți, copii și câini, cum ne uităm printre gunoie.  
 
Păpușa dezbrăcată are fusta ruptă și bluza ridicată. Cineva a încercat să-i facă 
rău. Cățelul de pluș a vrut să urce la copii, dar l-au lăsat picioarele și acum se 
uită la cer și cerul la el. O valiză. Mă rotesc, mă uit în jur de-a lungul 
gunoaielor, sunt multe valize. Toți copiii ăștia au venit într-o zi aici cu câte o 



valiză, și-au scos jucăriile și și-au așezat tabăra, chiar aici unde au văzut o casă 
și-un teren de joacă. Aici printre capete de iepurași de plastic, printre 
unicorni, printre mingi desumflate, cauciucuri, pungi, o canapea, o ușa de 
frigider, faianța spartă, un sul de mochetă, cioburile a o mie de sticle, păpuși 
pângărite, lego împrăștiat printre bolovani, găleți de vopsea goale, conserve, 
bidoane de detergent, un tigru mort, un duș, un pistol cu apă spart, puful 
dintr-o pilotă, celofan, genți diplomat, mormane de cârpe !  
 
„Dă bricheta întâi la fată”. Ionuț coboară, abia dacă se uită la mine, cei de pe 
margine se dau mai aproape. Ca la arena, așteptă contactul. Pun mână pe 
brichetă, îi dă drumul neîncrezător, dau să o aprind și mă întorc cu spatele. E 
copil, să nu mă vadă. Mă dau în spate, după ce-l asigur că îi dau eu focul 
mamei. Nu mă crede, se uită la ea, care aprobă. Ionuț rămâne pe loc la fel ca 
ceilalți, ne  alteaptă. Ne urmăresc fiecare pas, râd, e ca o dumincă după-
amiază într-o vineri. « Sugea-mi-ai pula, bă Ioane!” “Să mi-o sugi și tu mie, bă, 
ce crezi ?!”.  
 
Cobor, calc pe moale. Calc pe muschiul verde care caută să scape din 
groapă. Are o bluză bleu, pe gât, cu mâneci lungi. E blondă, părul prins într-o 
coadă la spate, ochii albaștri, asortați cu bluza. Îi întind bricheta, mulțumesc 
frumos. Se ridică, își îndreaptă spatele, e mult mai scundă decât mine. Îmi 
cade privirea pe burta ei, pe copilul pe care-l poartă. Sunetul brichetei 
încercate de mai multe ori, mă face să-mi țin suflul, poate nu se aprinde, 
poate-mi spală păcatul și o aruncă, poate se răzgândește. Se aprinde.  
 
Ne mai uităm de Andrei, în urmă nu se mai aude zarva copiilor, nici balta 
clipocind sub roata aruncată. Mergem cu capul în jos, dăm o bere de la unul 
la altul. „Domnuuu! Dai 10 lei?!” Se aude înfundat din spate. Mă întorc, strigă 
și el „Ce?!” „10 lei dai ?!” Așteptăm să se apropie îndeajuns și ne amintim de 
covrigii din rucsacul meu. Zice „N-am, i-am dat pe berea asta.. Vrei un 
covrig?” Băiatul mai mare rămâne în spate, le dau cei doi covrigi cu semințe și 
îi smotocesc părul celui mic.  
 
Nu spune nimic, se întorc acasă, rămân cu privirea la ei. Se mai uită din când 
în când, îi fac cu mâna.. abia dacă-mi răspunde cu un salut anemic.« Cătăline, 
n-am văzut că e gravidă.” „Ce?!” 
„N-am văzut că e gravidă..” 
 
Mă scutur și mă gândesc că nu poate fi în altă parte, în decembrie când l-am 
găsit, nu era departe de barăcile din afara gropii. A fluierat înspre noi să ne 
facă atenți. «Ai aparatul cu tine ? » « Nu, dar am telefonul ăsta. » « Ia haida sus 
că am niște capre, dacă vrei să le pozezi. » Ne-am îndreptat către el, ne-am 



cățărat pe buza de ciment și în fața noastră stătea sprijinit într-un ciomag, 
Andrei.   
 
Ne-a întins mâna, s-a prezentat, iar eu am spus “Aveți și câini, nu doar 
capre..” iar el mi-a strâns-o cu putere, bucuros că ne-am oprit să ne 
vorbească. “Stai liniștită, că nu vă face nimic, se dă doar după caprele astea’’, 
dar Lică și Negruțu nu ne lăsau din lătrat și doar ce întoarceam capul, se 
repezeau la picioarele mele.Pe cel din urmă îl alintă Negru Vodă, cu ciomagul 
fluturând deasupra capului și câinele nu se sperie, ci dă din coadă, 
gudârându-se la picioarele lui ca o pisică, ca un copil lipit de genunchii mă-sii. 
“Stiți mă, cine a fost Negru Vodă ? Mare domnitor. Ăsta a plecat cu fi-su la 
vânătoare și atunci au năvălit tătarii. Nevasta-sa era acasă și ca să n-o prindă 
de sclavă, s-a aruncat din turn direct în Dâmbovița. Apoi când s-a întors Vodă 
și  i-a prins pe trădători, nu i-a omorât. I-a urcat acolo în turn unde stătea 
domința și i-a pus să facă la fel, să se-arunce-n cap de acolo. Și s-a aruncat și 
ăstia în Dâmbovița.. apă dulce”.Ne arată cu ciomagul înspre capre, 13 la 
număr, cumpărate astă primăvară. “Sunt puiendre, aștept să văd care face iezi 
la primăvară, acum doar le pasc.» În groapă pare că e mai multă verdeață, 
salciile sunt deja înverzite și sunt pâlcuri de iarbă , iar copacii sunt mai deși. « 
Acolo e locul altcuiva, l-am văzut de câteva zile cu niște oi”. 
Ion îl știe pe Andrei de mai bine de 30 de ani. “Omu ăsta n-a avut o zi în viața 
lui o plită, să-i ție de cald, să fiarbă-o apă. Ce muiere să stea cu el? A avut 
câteva da, dar ce muiere să steie acolo, fără-o apă caldă, un gaz? Ca femeia 
cere, vrea s-o-mbraci, vrea la restaurant, mai vrea o podoabă, un sutien, să 
mai vadă ceva ». Odată, toată groapa asta a fost împrejumită si l-au pus pe 
Ion să pazească. Vreo câteva luni a stat, apoi când a văzut că țiganul fură, paza 
fură, românul de-al nostru fură și el.. s-a lăsat, că nu se mai putea. Când era 
pe partea cealaltă a gropii, se încărca de pe splai. Când ajunge pe splai, stai 
că s-au mutat să scoată de pe partea opusă.  
 
O femeie batea într-un preș atârnat pe o sârmă prinsă între doi copaci, printre 
alte rufe abia spălate. O fată le întindea de la un cap la altul. Nu puteam să 
coborâm din cauza câinilor așa că am strigat la ele de sus de pe deal. Printre 
zarva de cotcodăcit, gâște agitate, câini înebuniți în lanț și alții care alergau 
după noi, femeia a zis că Andrei locuiește mai la dreapta, dar are și el 
lighione, frica noastră e percepută chiar și de la depărtare. Mai la dreapta, un 
bărbat solid, mai înalt decât noi, învârtea să scoată apă dintr-un puț. Oamenii 
fac curațenia de primăvara, tot locul este plin de crengi uscate de la copacii 
curățați, prin vreo două locuri mai la stânga, ardeau mormane de gunoiae și 
fumul se ridica spre mall, băgând în ceața soarele de pe acoperișul mall-ului 
Sun Plaza.   
 



Îi ridic mâna în semn de salut și întreb dacă-l cunoaște pe Andrei. Să fie între 
noi vreo 50 de metri , gălăgia curții de la țară unde mă lăsa mama câte două 
săptămâni pe vară când eram mică și gălăgia străzii de oraș. Ne face semn 
spre una dintre barăci, intră, strigă de vreo două ori “Haide bre, Nea Andrei, 
că te-așteaptă oamenii ăștia.” 
“Ai o țigare?” 
 
Prima dată când am venit cu bicicletele în Văcărești, n-aveam de niciunele, iar 
întrebările curgeau în aceeași ordine,  nici nu m-a auzit când i-am spus atunci 
că n-am și s-a întors spre Cătălin care i-a părut mai golan: « Tu n-ai țigări? » « 
Nici eu n-am. « « Dar nu fumezi? » « Ba da.. câteodată. » A început să râdă de 
mine, sincer și cu poftă. De data asta am venit pregătită și pentru întrebările 
despre tutun și bere, i-am dat tot pachetul știind că avea să îmi ofere el câte o 
tigară de câte ori își aprindea una ca și cum ar fi fost ale lui de la bun început.  
 
„De unde veniți, mă?”„De la Eroilor, cu bicicletele.” „Aaahaa, taman d-acolo 
?! așa mult ați mers..” Ca și cum Parcul Văcărești este într-o altă lume, mult 
îndepărtată orașului. Andrei are 72 de ani, nu are familie și locuiește chiar 
lângă groapă, ne-a arătat casa undeva în stânga. În dreapta, apartamentele 
Asmita Gardens, în stânga țarcul în care se odihnesc caprele noaptea. 
Înălțimea orașului şi viața lui Andrei, acolo jos, în Parcul Văcărești. 
 
Pe acoperișul grajdului sunt aruncate niște lemne și câteva cauciucuri, totul 
este ridicat din nailon, ceva plăci de pal și plastic. Nu are curent, nici căldură, 
trăiește singur cu animalele pe care le mai salvează de pe stradă. Scoate din 
buzunar patru ouă proaspete pe care mă îndeamnă să le înfăsor în ziare să nu 
se spargă. “N-am, Nea Andrei, ziare după mine.” Rup două foi din caiet, le 
pun în căciulă și le bag în rucsac, unde unul se sparge și îmi umple totul de 
albuș. Cățeaua Rifca mă slăbește din lătrat și acum mă adulmecă. E nume 
jidănesc, una care a născut la doișpe ani o fată, după ce și-a sfidat neamul și a 
fugit cu un vânzător de bijuterii cu un an-doi mai mare. Fata a făcut și ea un 
băiat la unșpe ani, cu unu de treișpe, iar pe copil, Ion, l-au logodit cu una de 
opt.  
 
Când s-a născut la Ceptura, mai stătea cu 3 frați și o soră, care acum nu mai 
este pe pâmăntul ăsta, a plecat. Fratele mai mare are patru băeieți și sta în 
Voluntari, și-o mai ia în gură de la gemeni, dar după ce i-a dat la poliție, n-au 
mai dat așa în el. Mai are un frate care a plecat în California înainte de 
revoluție, are doua fete acolo, dar nu mai păstrează legătura, că a pierdut 
contactele când Tovarășul i-a dărmat casa din lac. I-a fost greu să plece din 
țară. Când nu l-au lăsat la prima încercare, a ajuns pe la Spitalul Nouă și abia 
după ce-a ieșit de acolo a reușit s-o taie. 



 
Tac-su creștea 30-40 de oi.Plătea un băiat să le pască, dar ăsta le păștea 
noaptea în porumbul vecinilor și el dormea toată ziua, până l-a prins într-o 
dimineață când se ducea să verifice pepenii. Pe el și pe două bețive, care și-
au umplut traistele cu brânză, «  futu-vă tămădău mamilor voastre!” Nu le-a 
bătut, dar le-a luat brânza îanpoi, le-a dat câte o feile de foame și apoi le-a 
strigat numele în gura mare la biserică.  
 
În spate se aude drujba vecinului, Andrei stă pe iarbă, iar eu dau după capre 
să nu sară jos în gropă. Rifca și Lică mă atacă de câte ori alerg vreo capră și 
atunci când doua sar jos, mă trimte după ele se le urc înapoi. Mi-am luat 
copite în stomac încercând s-o prind pe aia mai blondă, de-i zice Elena Udrea.  
 
Are șapte clase și nu are facultate nici de carte și nici din cealaltă. Își 
încrucisează încheieturile sugestiv ca pentru cătușe și râde de sine că nu i-a 
plăcut să fure sau să cerșească. La 16 ani a venit în București, la fratele din 
Bobocica și a început să învețe meserie din mers, pe șantier, a rămas insalator 
toată viața. Pe la 20 de ani , l-au luat în armată și l-au dus la Lipova, dar apoi a 
mers și la Oradea mare. A fost ultimul an când erau obligatorii doi ani, dar el a 
făcut numai un an și șase luni. “Să nu ne calce rușii, că jar mâncăm. Băieții azi 
nu știu să țină o armă-n mână, armata te făcea om ». S-a mutat în groapa 
Văcărești, unde erauși niște sere, mai erau și alți oameni. După ce i-a dărâmat 
Ceaușescu, lui i-au dat casă în Chitila, « dar cum să rămâi acolo când ești 
înconjurat de țigani și toată lumea te fură ?! ». O țigancă i-a furat vaca din 
curte, alta niște păsări, alta pensia “futu-i muma-n cur de curva”. Ion 
Moldoveanu, ăla cu oile din groapă, i-a furat jumătate de purcei, când a lasat 
odată scroafa la el, să fete acolo. Dar i-a dat Dumneazeu și lui că “are doua 
fete și doi băieți, toate măritate cu țigani, dă-l dreacu, că și el tot țigan este, 
țigan moldovean”. 
 
La pensia de 350 lei, Ponta i-a mai pus 50, dar el nu s-a dus la vot, că tinerii 
erau cu Iohannis oricum. A auzit la radio că a dat 40 de mii la tineri și ăștia l-au 
ales. Ține radioul într-un buzunar pe interiorul hainei și este tot ce îl 
conectează cu lumea din afara gropii Văcărești. Ascultăm Antena Satelor, de 
unde el află în fiecare zi cât e ceasul și câte grade o să fie afară. E pe baterii, 
se duc repede, dar trece strada înspre blocuri și acolo sunt vreo două 
magazine de unde își mai ia una alta. De altceva n-are nevoie, dacă este un 
pic de țuică și animalele în grajd. 
Aud gălăgia de pe stradă, mașinile care trec cu altă viteză decât ce se 
întâmplă aici. Mă uit la turnurile Asmita și mângâi capre, am și eu un ciomag 
în mână și le mân după bunul plac.  
 



Ne uităm la groapă și aflu că Tovarășu a vrut să facă lac acolo, să se plimbe cu 
barca, de asta i-a demolat pe ei. Dar n-a mai apucat, că l-au împușcat. La 
Revoluție era în Chitila și a auzit tot la radio.“Mai bine îl dădea puterea lui 
Nicu, că nu era așa nebun, deși s-a urcat pe masa atunci, când a comandat la 
restaurant niste stridii și s-a pișat pe ele de sus. Apoi când n-a vrut nimeni să 
le mănânce, a dat cu sifonul pe ele să le spele ». Tot atunci, Nicu a aruncat o 
rusoiacă de la fereastra hotelului și România a intrat în datorii. « Ca să-l scape, 
Ceaușeascu a dat rușilor Delta și grânarul țării, futu-i prafu’ mă-sii ». Mă 
lămurește că el n-a fost acolo ca să vadă, dar de la radio știe ce s-a întamplat. 
 
O caută pe Rifca de căpușe și mă pune și pe mine să mă caut odată ajunsă 
acasă. « De ce ți-a luat capre, nea Andrei ? » « Pentru că nu oi ». Dar și pentru 
că un doctor l-a vindecat pe un bărbat de ciroză hepatică cu lapte de capră. A 
auzit la radio când îi luau interviu. 
 
Casele sunt bine delimitate de garduri improvizate, pe toți îi calcă hoții din 
când în când. Un vecin strigă la Andrei și îl pune în temă că mai târziu vine 
Nea Viorel pe acolo. El este printre vecinii buni, e avocat și i-a rămas grădina 
asta de la tatăl care a murit acum vreo doi ani. Ne salută și pe noi. Mai trec 
oameni dintr-un cap al altuia al gropii, scurtătura dintre Splai și Sun Plaza. Toți 
belesc ochii când ne văd așezat lângă Andrei, cu caprele rumegând la rucsacii 
noștri. 
Mai are vecini niște țigani din Mizil și își aduce aminte de un copil din 
Ferentari, care umbla iarna deculț pe străzi. Niște străini, din California, l-au 
luat, l-au spalat, îmbracat și l-au dus înapoi acasă. Țiganii au înnebunit când și-
au văzut copilul așa curat și înfofolit, au zis că l-au “descălit”, ce să mai facă cu 
el așa.“Ceaușeasca era țigancă, din Titu. Âlălalt era din neam de nomazi, 
tătar.. nu mai e lumea curată, ‘ai ?!” 
 
Nu s-a căsătorit niciodată, iar acum vreo două luni a găsit pe una, dar s-a 
gândit mai bine și a scutit banii de divorț. Ni se alătură și pisoiul Matache, pe 
care l-a băgat în sac de pe stradă și la dus la mă-sa și soră-sa care stateau 
atunci la Baicului. L-a luat mai târziu, că își făcea nevoile în sifonul de la baie și 
lor nu le mai convenea. Pisoiul se alintă răsturnat pe iarba, iar o capră roade la 
ciomagul lui neica. Iubește toate animalele, se uită într-o parte când omoară 
căpușele. “Lică hai încoa, hai că nu te bate tati pe tine.” 
« Dar tu ce zici ? Ia uită-te la mine, ce zici cred sau nu cred în Dumniezău? Nu 
merg la biserică, decât așa rar, mai aprind o lumânare, mai spun rugăciuni. 
Dar cui îi trebuie, tataie biserică, ce ? acolo-i Dumniezău ?» 
 “Când te ia Satan, te ia din brațele popii și din fața altarului, m-auzi ?” 
 
 


