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                                               LINIA  PE  LA  1951                                
 
       Un drum de țară , șerpuind pe culmea unui deal ; atât de îngust în cât 
două care de abia se strecurau unul pe lângă celălalt . 
       Ori de câte ori ploua , s-au se topeau zăpezile , noroiul era atât de 
mare , în cât trecea cu mult peste opincile localnicilor , care vrând ne vrând 
trebuia să-l calce-n picioare  după treburile gospodărești . Drumul pornea 
din șoseaua comunală ; urca în tr-o pantă abruptă pe lângă (palatul) lui 
Papa Mischia , așa-i numiseră sătenii casa învățătoarei și ajungea până-n 
pisc . După care făcea curbă la stânga pe lângă casa lui Goriță al Lii și 
imediat se bifurca în tr-un V ca o coadă de rândunică , cu un altul parcă și 
mai îngust și care de abia se strecura pe buza unei văi adânci , coborând pe 
lângă căsuța țigăncii Salomia și ajungând în albia pârâului Vieru . Din 
bifurcație , drumul urca în tr-o pantă ușoară strecurându-se printre 
puținele case , care nu erau mai mult de cincisprezece la număr , până la 
casa lui Fănică Fierarul ; apoi începea să devină mai abrupt , trecând prin 
spatele bisericii , lăsândo-n urmă pe partea stângă pe o colină cu multă 
iarbă verde ; iar pe partea dreaptă rămâneau ultimele două case al 
cătunului . După câteva zeci de metrii , ulița iarăși se bifurca ca un T : O 
parte cobora în partea stângă , ajungând iarăși în drumul comunal ; iar 
cealaltă , o lua-n jos șerpuind în spre izvoarele pârâului Vieru .Privită de sus 
; ulicioara noastră arăta ca un rășchitor , cu care gospodinele satului își 
depănau jurubițele . Pe partea stângă a cătunului cum urcam ,chiar în 
centru ; era singura suprafață mai dreaptă de teren arabil  , care nu era 
mai mare de cinzeci de arii și care se termina în pante verticale ce cădeau 
precum un canion în strâmta vale a Vierului . 
      Localnicii botezaseră acest mic firicel de apă : Vieru ; probabil că atunci 
când ploua mult , s-au când se topeau zăpezile , se revărsa atât de năvalnic 
, cu atâta furie , în cât mușca cu putere din nisipoasele maluri , îngustându-
le și mai mult micuța și singura câmpie a cătunului ; distrugându-le 
puținele recolte . Cum treceam albia pârâului , care era extrem de îngustă 
și mai tot timpul lipsită de apă ; către răsărit , vedeam înălțându-se 
coastele abrupte ale Piscului Înalt , care cu a lui înălțime  , străjuia ca un 
scut pe toată lungimea cătunului și pe ale cărui pante cu greu stăteau 
cățărați : Salcâmii , teii , păduceii , ori câteva tufe răzlețe de gârniță . 
       Pe partea de apus a cătunului , după nici vreo trei zeci de metrii de 
pantă ușoară , terenul cobora tot abrupt până-n șoseaua comunală și-l 
numiseră : Sub Pisc care nu depășea lățimea de vreo trei sute de metrii . 
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       Pentru ca gospodarii satului Colțești de care aparținea și micuțul 
nostru cătun ,să poată urca la biserică și pentru ca cei din cătunului nostru 
, să poată coborî după cumpărături la prăvălia lui Dumitru Chivi și să nu 
mai ocolească drumul , pe la Papa Mischia ; Constantin Motorga , 
împreună cu vecinul de mejdină , au lăsat o fâșie de pământ pentru o 
potecă lată cam de un metru . 
       Nu știu din ce motive și din ce timpuri îndepărtate , localnicii de prin 
părțile noastre au numit ulițele satelor Linii: Nu sunt nici drepte precum o 
linie , nu au nici casele aliniate după vreo arhitectură bine stabilită și totuși 
, ulițelor strâmte și șerpuinde printre case , li se spuneau Linii și uite așa și 
ulicioarei noastre în Teu de rășchitor  i se zicea Linia din Piscul Vierului . 
       Din puținele case ale cătunului nostru , cam jumătate erau construite 
cu etaj și frumos lucrate cu modele cioplite , inspirate parcă din portul 
popular , ori din arta marelui sculptor  Constantin Brâncuși  , care dădeau 
un aspect de muzeu al satului .  
       Toți gospodarii , oameni ambițioși și dornici de frumos ; se întreceau în 
ași face fiecare gospodăria mai frumoasă , mai bine împrejmuită , mai 
arătoasă ; dar și mai numeroasă , (mai gălăgioasă) . Așa se face că de la un 
pumn de case , pe linia noastră , seara se adunau vreo optsprezece 
gălăgioși sprinteni și plini de viță .  
      Oameni evlavioși și cu multă credință-n Dumnezeu , dar și cu dare de 
mână ; locuitorii satului Colțești , împreună cu cei de pe linia noastră , au 
durat o biserică mare și impunătoare , așezată maiestuos pe cea mai înaltă 
și frumoasă colină , de unde ca o regină , își privește întregul sat . 
       Pe acele vremuri unii dintre localnici , cei care doreau să învețe o 
meserie și mai ales dacă aveau și o situație materială mai bună , plecau pe 
la București și se întorceau după ani ; școliți în vre-o îndemânare .  
      Așa se face că și bunicul Constantin Motorga , tot un gospodar ambițios 
ca și consătenii lui și pus pe fapte mari ; de tânăr a luat drumul 
Bucureștiului , de unde s-a întors meșter în prelucrarea fierului , în meseria 
de fierar și cu tot necesarul de scule , cu care și-a pus pe picioare un atelier 
de fierărie . Fierăria satului ;  care de fapt i-a adus și porecla-n sat , de 
Constantin Fierarul ; poreclă pe care a moștenit-o și tata Fănică Fierarul  
       Fierăria era o construcție din scânduri , cam de vreo două zeci de metri 
pătrați , acoperită cu țiglă și așezată acolo sus în vârful piscului , chiar în 
capătul de sus al potecii ce o lăsase ca drum public , și care nu era prea 
departe de biserică . După care , pe aceiași bucată de pământ ,ceva mai jos 
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peste linie ș-a construit o casă cu etaj , lucrată din lemn de la temelie și 
până la acoperiși . 
       În partea de jos , construcția era din bârne groase de stejar , frumos 
îmbinate la colțuri ; partea de sus , adică prispa casei cu stâlpii ce 
sprijineau acoperișul și pe care se vedeau tot felul de incrustări , care mai 
de care mai plăcute ochiului , cu balustrada lucrată din scânduri frumos 
modelate . Prispa , s-au pridvorul  cum i-se mai spune , înconjura casa pe 
două laturi ; latura ce străjuia fațada casei și latura de la apus ,adică latura 
dinspre linie .Tot etajul casei : Cu stâlpii , balustrada , streașina de sub 
acoperiși ce înconjura toată casa ; toate erau lucrate de meșterii cioplitori , 
ce dăltuiseră modele tradiționale locului și care de fapt le puteai admira  , 
pe mai toate casele de pe linia noastră . Tabla zincată de pe acoperiși , ce 
strălucea în bătaia soarelui și care se putea zării de cum veneai , fie din 
josul , ori din susul liniei și care dădea casei un aspect deosebit de plăcut 
dar și pentru faptul că era așezată pe o înălțime în partea de sus a 
cătunului . Toată această construcție  părea ca un turn de veghe peste 
aproape  toate casele de pe linia noastră . Intrarea în casă , era pe la parter 
dinspre linie ; în fața ușii o lespede rotundă din piatră , din a cărei 
circumferință lipsea o bună bucată de arc , iar în centru era dăltuită o 
gaură pătrată ; semn că până nu de mult , fusese râșnița ce zdrobi-se 
porumbul pentru mămăligă și pe care acum ne ștergeam picioarele . După 
ce deschideam o ușă greoaie din lemn de stejar , dădeam în tr-o cameră 
mare din care pe partea stângă , se vedeau alte două uși la fel de mari și de 
grele , în spatele cărora era beciul casei , s-au pivnița . Drept înainte , o altă 
ușă care se deschidea în tr-o cameră mai mică ,un fel de bucătărie , cu 
sobă și cuptor ; din care pe partea stângă intram în camera noastră , al 
copiilor . În camera de la intrare ; pe partea dreaptă , o fereastră cu câteva 
ochiuri , pe lângă care treceam și urcam o scară din scânduri groase tot din 
stejar și foarte frumos îmbinate , cu o balustradă bine lustruită ; pe care 
mai târziu o transforma-sem în tobogan . 
       Odată ajuns în prispa casei , mă bucuram de o priveliște deosebit de 
plăcută , pentru că de aici se putea vedea aproape întreg cătunul , cu linia 
ce se strecura printre case , până jos în bifurcație , dar mai cu seamă 
priveliștea dealului din partea stângă, cu pestrița lui pădure ; Piscul Înalt , 
cum pe drept cuvânt îl botezaseră localnicii , pentru că peste cătunul 
nostru , soarele răsărea ceva mai târziu , iar pe timpul verii , de acolo din 
înălțimea lui ne trimitea valuri de miresme îmbietoare : De tei , salcâm și 
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alți arbuști plăcut mirositor . De aici din prispa casei intram în tr-o cameră 
destul de spațioasă : Pe partea stângă , adică pe peretele dinspre linie , un 
dulap din lemn , pe ale cărui uși se puteau număra straturi de var coșcovit 
și în care mama își ținea vasele de gătit ; pe peretele din față un pat , iar în 
colțul din dreapta , dinspre camera unde dormeau părinții , era corlata sub 
care bunicul zidise cuptorul , în care acum mama cocea mălaiul și tot sub 
ea se făcea focul pentru încălzirea celor două camere . În fața cuptorului ,  
stătea veșnic rezemat un vătrai din fier , frumos meșteșugit de bunicul în 
fierăria lui , dar destul de greoi și care era folosit a vrăuii jeratecul și 
lemnele în cuptor . În mijlocul camerei , trona o masă mare din scânduri 
groase , în jurul căreia leneveau câteva scaune taburet la fel de greoaie . 
Cum prispa înconjura casa pe două laturi , iar la capătul ce dădea în spre 
spatele casei , nu avea balustradă și terenul fiind în pantă, se putea sării 
foarte ușor în porumbii vecinului Mițaghe . 
      Din curtea casei care era destul de largă și până-n malul Vierului , 
bunicul plantase multe soiuri  de vie hibrid și câțiva pomi fructiferi , iar în 
fața casei , peste drum sădise un nuc , în care mai târziu , copil fiind aveam 
să-mi fac antrenamente de cățărare ,(păcat că bietul meu bunic s-a 
prăpădit , înainte ca eu să mă fi născut) . În toată gospodăria noastră , nu 
erau decât : Câteva găini , o vacă cu vițel pe care ne-o cumpărase bunica 
după mamă , în timpul cât tata își satisfăcea stagiul militar (amândouă 
pătate alb cu negru ), ca și pisicuța din casă pe care cu primele cuvinte ce 
le putusem rostii , o botezasem AU ; probabil terminația singurului ei 
cuvânt MIAU . Cam așa arăta casa și gospodăria noastră prin 1951 , cu 
împrejurimile ei ; casa părintească unde m-am născut , unde am văzut 
pentru prima oară lumina zilei ,unde mi-am petrecut o bună parte din 
copilărie și de unde din ne fericire , mi au rămas cele mai sumbre amintiri , 
care mi-au marcat aproape întreaga perioadă a copilăriei mele ; copilărie 
care pe acele vremuri nu era nici pe departe , de o potrivă cu a vreunui 
copil de pe meleagurile noastre . Și totuși , har bunului Dumnezeu ; mă 
consider un mare norocos că am trăit acei ani , în mijlocul acelui mic ciopor 
de copii de pe linia noastră , gălăgioși dar cuminți ; în mijlocul acelor 
gospodari deosebiți de sufletiști și lipsiți de : Prejudecăți , orgolii și vanități 
. Drept pentru care-mi pare nespus de rău , că nu sunt înzestrat cu harul 
scriitoricesc , să aduc în lumina ochilor cititorului , starea  lor sufletească 
plină de compasiune , dragostea , de mărinimie : Pentru semenul lor , 
pentru cel de aproape , pentru cel năpăstuit de soartă .         




