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Viața la țară
Vară... Căldură mare... Stau pe prispa casei, la umbră, să îmi odihnesc câteva clipe trupul istovit de
atâta treabă. Stați să vă povestesc de unde mi se trage oboseala aceasta.
M-am trezit cu noaptea în cap, înainte de a cânta pupăza din tei (ca să îmi meargă bine toată ziua),
odată cu Vasile al meu și cu Ion, feciorul nostru. Am rămas singurică acasă de îndată ce am făcut ochi.
Bărbații casei au plecat după niște sumane la Condreni și cine știe când s-or întoarce. Eu îmi văd de ale
casei. Vorba aceea: fiecare cu treaba lui.
După rugăciunea de dimineață, mi-am luat hainele de gospodină, două guri de mâncare și am zbughit-o în grădină să îmi ud „copilașii” însetați. Apoi, m-am îngrijit de lighioanele din curte. Treabă este
permanent la casa omului. Dacă stau, îmi stă norocul, așa îmi spune mama.
Avem în grădină un cireș cum găsești rar în sat, care face niște cireșe... îți plouă în gură când te uiți
la ele. Nimeni nu îndrăznește să guste din ele. Abia aștept să culeg o mână de cireșe să îmi astâmpăr
pofta, dar... doar după ce termin de cusut niște ițari și o cămășoaie.
Mă duc în casă să mă apuc de treabă. Nici bine nu am băgat ața în ac... Cioc! Cioc! Cioc! Bate
cineva la ușă. Era Nică, nepotul meu (mare figură)! El căuta pe Ion să se ducă la scăldat. Am scăpat
repede de el, căci Ion nu era.
Când era treaba în toi, văd cireșul zgâțâindu-se de mama focului. O fi cutremur? Las totul din mână
și ies afară. Când colo, ce să văd? Nică „se scălda” în cireșul meu! Pun mâna pe o jordie și îi trag
câteva pe spinare! Când să mă sui în pom după el, împielițatul sare în cânepa mea frumoasă, înaltă
până la brâu.
După o urmărire ca în filme, toată cultura a fost distrusă. Când era să îl prind, m-am împiedicat de
un fir de cânepă culcat la pământ și am căzut lată jos. Până m-am ridicat, obrăznicătura a reușit să
scape din grădina mea.
Dar, doar pentru moment e salvarea ta, Nică! Stai să vezi când va afla taică-tău de isprava ta! El
va face dreptate cireșului și cânepii mele.
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