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                                                    cândva, nu foarte demult, 

pe vremea când exista încă vreme, și iernile erau albe și 

primăverile verzi, o fată îmbufnată, într-un sat pitic și creț, 

în care tot vecinu’ era vorbăreț. Fata asta avea privirea de 

vultur și coamă de cal, se ascundea toată ziua de oameni 

și nu vorbea frumos cu nicicare, de toți vecinii au făcut-o 

„sălbatecă”. Doar cu pițigoii și cu veverițele avea vorbă 

dulce, cu câinele roșcat al casei și cu cei cinci porcușori 

din fundul livezii. Și dintre ăștia, cel mai bine se înțele-

gea cu unul mai roz și mai încruntat ca ea, ce-o privea 

înapoi cu aceeași privire de vultur, până s-au îmblânzit 

una pe alta și și-au spus pe numele secret, acela pe care 

îl știe doar cel ce te privește pe dinăuntru. Purcelușa-i 

sărea în cap și o mușca de păr, și ea râdea și râdea de se 

prăpădea. Și ceilalți porcușori după ea, îi săreau în spi- 

nare, dădeau ture prin ogradă, fugeau după pietricelele 

aruncate, se hârjoneau cu câinele și-apoi iarăși îi săreau 

în spinare. Atunci fata, când se întorcea în casă, era plină

A fost odată,
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de fân în cap și de noroi pe picioare, și toți adulții o cer-

tau și-i spuneau că nu se cade, la o fată, să fie murdară 

ca o scrofiță.

 - Păi de ce, mămică? Întreba ea.

 - Că nu se cade! Zicea mămica.

 - Da’ eu nu cad niciodată! Răspundea ea îmbuf-

nată, scotea limba și fugea iar, cât o țineau picioarele, și 

se fugărea și cu câinele, și cu porcușorii. Nimeni și nimic 

n-o putea potoli, deși toți încercau, și cu vorba dulce și 

cu vorba amară, și cu privirea iute și cu cea piperată. Ea 

scotea limba la toți, își încrețea fruntea și se scălâmbăia 

fără frică, de toți îi spuneau c-are să rămână așa, urâtă și 

murdară ca o purcică! Și ea zicea:

 - Și ce? Pe purcică o iubesc eu cel mai tare de pe 

lumea asta! Și tare se mai supăra mămica ei, dar n-avea 

ce să-i facă.

 Seara, înainte de culcare, fata mergea la purceluși 

și le cânta ușurel ceva așa, inventat de ea, și ei își mișcau 

urechiușele în ritm, până adormeau. Și pe purcica ei, al 

cărei nume secret era Roz-de-Dor, pentru că un mare dor 

se făcea între ele când stăteau departe, pe ea o mângâia 

pe căpșor așa cum doar prietenia adevărată te-nvață să 
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mângâi. Roz-de-Dor o amușina cu năsucul ei, ca 

un pupic de recunoaștere, care spunea cam așa: 

ne vedem mâine, Mov-de-Joacă, pentru că o mare 

joacă se făcea între ele când stăteau aproape.

 Așa trecea timpul în sat, zi după zi se rostogo-

lea, urmărind lumina și căldura soarelui, și-apoi noapte 

se făcea, și toate păreau liniștite și obișnuite. Mov-de-

Joacă se cățăra pe căpițe, se juca ascunsea cu por-

cușorii, stătea pe spate și număra norii, și apoi Roz-

de-Dor o chema la minge, să cânte în pietre și să se 

rostogolească pe iarbă. Frumoase erau zilele calde și 

lungi, mâncau împreună plăcintele cu varză ale ma-

mei și se ardeau pe limbă și râdeau, iar când le termi-

nau mai luau patru felii de pâine și puneau între ele ce 

găseau proaspăt prin grădină. Părea că așa va fi toată 

viața: o lungă după-masă cu burta plină, la umbră și la 

briza vântului, departe de vocile și de regulile adulților.

 Dar Roz-de-Dor creștea, și dacă Mov-de-Joacă nu 

vedea, ceilalți cu siguranță o cântăreau din ochi, și-i gân-

deau valoarea la kilogram. Așa se făcu că, într-o zi, când 

Mov-de-Joacă ieși în ogradă să-i scoată pe porcușori din 

hambar, ieși unul, ieșiră doi, ieși Roz – și mama lor. Atât. 
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Unde-s ceilalți? Urlă Mov în gura mare, de auzi tot satul.

 - I-am dat, răspunse mămica.

 - Cum adică? Cui?!!

 - Taci maică că se cutremură pământul! Îi răspunse 

maică-sa aprig, și-i aruncă o privire acră ca o lămâie.

 - Cui i-ai dat? Întrebă Mov iar, de data asta mai în 

șoaptă, pitită lângă picioarele mamei.

 - I-am dat, că ce să facem cu atâția, nu vezi cât 

mâncă? Ne ajung trei, și prea mulți! Că tactu a venit cu 

ideea asta, și acum eu tre să trag să le pregătesc lături și 

să le fierb cartofi și morcovi și ovăz.

 - Da’ mănânc eu mai puțin mămică, jur, ia-i înapoi, 

că o să-mi fie dor de ei!

 - Ei, lasă, că ți-am lăsat-o pe aia care-ți place ție 

încă-un pic. Oricum, știu eu că nu te poți abține de la 

mâncare pentru nimic în lume…  

 - Păi cum adică? Eu să mă abțin de la cartofi moi și 

buni, ele să primească zeci de kile...

 - Fată dragă, ele-s la îngrășat, tu nu!

 - Da’ de ce?

 - E, de ce... La o fată îi stă bine așa, mai supluță, mai 

slăbuță, așa-i în zilele astea... nu ca o purcică, că n-o mai 
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ia nimeni de nevastă!

 - Numa’ bine, că nu vreau să mă mărit! Zise Mov 

supărată și fugi din casă.

 Se trânti pe jos lângă Roz și se hotărî atunci la o 

mare înșelăciune: avea să fure ea cartofii mamei și să-i 

mănânce până nu mai poate, ca Roz să rămână slabă și 

ea să se facă grasă! Așa-i pe Pământul ăsta, tre să le faci 

pe toate fix pe dos, dacă vrei să-ți iasă ceva! De mică 

învățase Mov că adulții vorbesc numa’ bălării, și numa’ 

după tot felul de reguli, de nu se știe de unde le scot. Și de 

mică Mov se hotărî că n-are să fie ca ei, și n-are să facă 

la fel, chiar de crește mare și devine și ea adult, nu, ea va 

fi altfel, nu va merge să împartă ordine stânga-dreapta ca 

cea mai mare regină, și nici nu va tăcea din gură când i se 

va spune ce și cum! Altfel, altfel, altfel!!! Așa, ca Roz. Roz 

era ca frații și surorile ei, dar era mai roz. Roz era și ase-

mănătoare, dar și diferită, pentru că o înțelegea cel mai 

bine, și pentru că era atât de amuzantă, că nici nu știuse 

ce-i râsul cu adevărat, până s-o cunoască. Așa stăteau 

lucrurile: Mov învățase râsul de la Roz, și îmbufnarea de la 

oameni.    

 Și bine că învățase, bine că așa se hotărâse, că-n 
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altă zi mai urmă un șoc: nu mai era nici care dintre por-

cușori la locul lor!

 - Unde-s, unde-s, urlă Mov prin curte, ca să desco-

pere că-i mutaseră într-un hambar de lângă casă, sepa-

rați de mama lor.

 - Dar de ce, mămică?

 - Așa se face, se separă de mama lor, că altfel nu 

se-ngrașă la timp...

 - La timp?

 - La timp, pentru tăiere.

 

 De-atunci, Mov nu mai împărți niciodată plăcin-

tele cu Roz, și-ncepu a le mânca pe ascuns în pod, pri-

vind în gol acoperișul. Înțelesese că erau diferite, diferite 

în moduri greu de cuprins: deși ambele trebuiau să stea 

unde li se zice și să facă cam cum li se zice, doar una era 

îngrășată ca să fie devorată de toată familia. Și aceea era 

Roz. Așa stătea Mov și gândea cu ochii-n tavan, că nu 

suporta să vadă cerul albastru când era tristă. Așa stătea 

și se gândea cum ar putea ea să schimbe ceva, ea care 

pe toate le-nvârtea și le modifica? Părinții n-o s-o taie 

niciodată pe Mov, oricât s-ar îngrășa. Asta nu e o soluție, 
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se gândea ea, molfăind pe plăcintă, și apoi își aminti că, 

o dată, văzuse la televizor o femeie grasă pe care o tăiau 

pe burtă, să o facă slabă. Și așa se gândi Mov că nici asta 

nu-i prea sigur. Dar măcar n-au mâncat-o, mestecă ea 

acest gând, înghițind înc-o lacrimă, și se uită la mânuțele 

ei grăsuțe și realiză că așa-i ziceau și copiii de pe stradă: 

purcica! Ca și cum era ceva de rău. Se ridică în fund, și-și 

privi picioarele, și ele cărnoase și puternice. Grase, ar fi 

zis mama. Ca o purcică. De ce e așa rău să fii o purcică, 

se tot întrebase ea atâta vreme, și nimeni nu știuse să-i 

zică, decât că o fată nu trebuie să fie așa. Dar încet încet, 

parcă înțelegea. Scroafele nu prea aveau viața lungă, nici 

frumoasă. Roz poate că era mai liberă, da, dar până la 

urmă tot acolo va ajunge... Și celelalte? Cele din fabricile 

de la marginile orașelor, de care auzise doar în trecere, 

despre care căutase pe telefonul mamei, să vadă dacă e 

chiar adevărat...  Văzuse, da, că așa erau, ținute, născute și 

crescute pentru a fi îngrășate și tăiate. Cele care puteau 

fi mame, trăiau un pic mai mult, tocmai pentru a face co-

pilași care să le fie luați, erau imobilizate între fierătănii ca 

să-i hrănească fără să se miște, fără să le poată arăta ce 

înseamnă să fugi, să scormoni, să cauți. Oare așa ceva era 
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chiar adevărat?!

 Mov văzuse poze și nu le mai putea uita. Părea chiar 

adevărat, deși șunca din farfurie nu semăna deloc cu Roz. 

Dar mama ei îi spusese clar: prietena ei, Roz, va fi tăiată în 

bucăți. Chiar de proprii ei părinți. Mov ridică ochii în ta- 

vanul de lemn și trase aer adânc în piept. Trebuia să facă 

ceva. Atunci, o străfulgeră o idee și se și hotărî: ea are să 

devină o femeie, să nu i se mai bage de vină că nu e cum 

trebuie. Și Roz... la fel.

 Cum să faci din porc om? Asta era întrebarea. Că din 

om, porc, era mai ușor. Toată ziua-n sus și-n jos, era riscul 

ca omul să fie făcut porc. Până și ea își auzise mama, nu 

de puține ori, zicând așa de tata. Dar vorbele nu-s chiar 

fapte, și omul rămânea totuși la masă, în două picioare, nu 

pe masă, cu picioarele tăiate. Cum să faci deci din porc 

om, și din purcică, fată? Mov scotoci în mintea ei toate 

acele amintiri cu toate acele reguli pe care le tot auzise, 

care-i intraseră într-o ureche și-i ieșiseră pe cealaltă, da’ 

parcă-parcă ceva mai rămăsese. Și scotocind așa, răs-

foind reviste și canale de TV și butonând pe telefonul 

mamei pe internet, află că treaba e un pic mai grea decât 

credea înainte. Că nu-i de-ajuns să stai frumos la masă 
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și să citești literele alfabetului și să mănânci cu furcu-

lița, dar mai trebuie și să știi să te îmbraci, să vorbești cu 

cuvintele potrivite, și să faci gesturile care ți se zic: nu 

alealalte!!!

 Vedeți voi, pe lumea asta a lui Mov se zicea că 

oamenii erau doar de două feluri: bărbați și femei. Mov 

trebuia să devină o femeie, iar Roz, să devină o tocană pe 

care Mov să o fiarbă bine pentru bărbatul ei.

 Gândul ăsta era cel mai scârbos gând care îi tre-

cuse vreodată prin cap. 

 După ce-i trecuse bine, dintr-un capăt și până în 

celălalt al creierului, merse și se spălă bine pe față și pe 

dinți și pe limbă, și se privi în oglindă: eu niciodată nu o 

să fiu așa o femeie! Își spuse, și se fixă cu privirea neclin-

tită, nu cumva să se mintă! Da’ chiar așa, altfel de om nu 

puteai fi, decât de două feluri? Mov râse în oglindă, dân-

du-și seama că sunt mai multe feluri de tocană decât de 

oameni!

 Râse, râse, până începu a plânge. De ce era lumea 

așa, nu știa. Dar ea, ea nu va participa. Mov fugi la ea în 

cameră, își făcu ghiozdanul, își puse merinde și un caiet și 

un creion și un pix și o șapcă, și-și luă și un kil de cartofi, 
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și fugi în hambar, și-i zise lui Roz că are să meargă depar-

te, să afle cum să facă din Roz om, și din ea femeie, și că 

are să le salveze pe amândouă.

* * *

 

 

deau, și nimeni nu mai râdea de ea acum, în drumul des- 

chis și liber. Iar bicicleta, pe măsură ce Mov pedala, tot 

mai ușoară se făcea, tot mai rapidă, prindea și ea forță și 

mai-mai că zbura peste gropi și peste dealuri, fie noapte, 

fie zi. După șapte intersecții și șapte sate, șapte bălți și 

șapte palate, Mov poposi la o cocioabă bătrânească, cu 

iz de lapte și-nconjurată de rostopască. Cioc, cioc, cioc.

 - Cine-i?

 - Sunt doar o copilă, aici am poposit, de departe 

am venit. N-aveți o cană de apă, o bucată de pâine?

 Auzind așa vorbe, bătrâna deschise ușa, și hop pe 

ușă o zbughiră și doi-trei puiuți de găină.

 - Intră, fată dragă, că-i frig pe-nserate și foame ți-o 
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Încălecă Mov pe bicicletă și porni a pedala pes-

te sate și peste văi, peste câmpii și peste pă-      

duri, căci picioarele acelea puternice bine îi prin-



fi. Numa să iei și tu puii ăștia să-i bagi în casă, că multe 

necazuri îmi fac.

 Mov, cunoscând vorba păsărească, chemă puiuții 

la ea imediat, și așa poposi în casa bătrânei, unde un foc 

mic ardea într-o sobă mare. Bătrâna o luă la-ntrebări, că 

vai ș-amar de a plecat așa de-acasă, și dacă știu părinții 

ei, și ce-o căuta așa copilă tânără pe așa drumuri vechi?

 - Știu, maică, că le-am lăsat un bilet, că știu să 

scriu și să citesc, și să pedalez mai repede ca vântul și ca 

gândul de dimineață – nu ca ăla de după-masă, când mă 

dezmeticesc, dar știu, mă descurc! Am plecat, maică, să 

aflu cum să fac din porc om, și din mine femeie, să nu se 

mai ia nimeni de noi, că nu suntem la locul nostru, și nici 

locul nostru să nu mai fie unul mic și-nprejmuit.

 - Greu drum ți-ai ales, copilă dragă. Ia să-ți fac un 

lapte fierbinte, să te mai încălzești și tu.

 - Nu te deranja, maică, că nu beau lapte de la vacă, 

doar de ovăz.

 - I-auzi, așa ceva! Ești toată o surpriză, tu. Apăi de 

ce, că e de la vaca mea, Ioneli, care o știu de mică, n-are 

nimic laptele, n-are Euri de-alea...

 - Știu, maică, nu zic că are, că n-are, eu doar nu 
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beau eu, așa cred eu, că al ei lapte e al ei, și-al meu să 

fie al meu, și dacă o să vrem să-l împărțim cu altcineva 

decât copiii noștri, păi o să vedem atunci...

 - Ee, ce prostii vorbești, fată dragă, că Ioneli face 

lapte cât pentru trei viței!

 - O face, maică, o face,  da’ eu așa m-am gândit: 

oare de ce? Că nu se-ntâmplă pe lumea asta lucruri fără 

rost. Ș-apoi am citit pe telefonul lu’ mămica că nu toate 

vacile fac chiar așa, unele fac mai puțin, da’ noi oamenii, 

pe alea cu mai mult le ținem, e limpede de ce... și n-o 

fi ăsta cel mai mare rău de pe lume, dar chiar și așa… 

vițelușii ce fac?

 - Ce să facă, i-am dat!

 - Așa se-ntâmplă maică, că și eu de-aș avea copii, 

n-aș vrea să-mi fie dați... și-apoi nu vreau să par obraz-

nică, dar cred că nici dumitale...

 - No, îți fac un ceai de mentă atunci.

 Mov îi mulțumi și pe loc și adormi.

 

 Dimineața devreme, când să se trezească, un miros 

de prăjit și de sfârâit îi dădu pe la nas, că sări din pat ca 

arsă!
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 - Te-ai trezit, tinerico? Ți-am făcut jumări și ochiuri, 

să mânci și tu ceva înainte s-o iei la drum...

 - Mulțumesc, maică, mulțumesc, dar eu nici dinas-

tea nu mănânc, că de-aia am și plecat de-acasă, să caut, 

cum să fac din porc om, nu slănină...

 - E, cum se face că nu mănânci nimic, dar ești ro-

tunjoară ca o pară mălăiață?

 - Sunt puternică, maică, de-aia pot pedala peste 

mări și țări!

 - Te cred, că și eu eram așa la vârsta ta, nu mă lăsam 

cu una, cu două, da’ m-a-nvățat viața că trebuie să mai și 

tac și înghit...

 - Așa credeți, maică?

 Bătrâna căzu pe gânduri, cu privirea pe fereastră 

departe.

 - Zic, zic, dar nu zic bine, că știu eu ce-nseamnă 

să taci și să-nghiți... Aș fi vrut, poate și eu, să fac altceva. 

Atâtea am trăit, de le-aș putea măcar povesti cuiva... Ai 

dreptate! Mai bine așa ca tine, să vorbești și să le faci pe 

toate de-andoaselea! Să știi, bine faci. Să n-asculți de ni-

meni și să faci tu cum crezi, că oi avea și tu dreptate cu 

ceva, chiar dacă nu te-nțeleg eu acuma...
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 - Mulțumesc, maică!

 - Ia de mănâncă o pită cu zacuscă, că altceva n-am 

ce să-ți dau...

 - Și de-ntrebarea mea, maică? Cum se face din 

porc om, și din fată femeie?

 - Greu, fata mea, greu... Că femeie, te face lumea și 

fără să vrei, te trezești așa-ntr-o zi, și ți se spune că ești, 

sau trebuie să fii. Dară om, om nu te face, sigur te faci cu 

mâna ta, doară uneori nu prea ai cum, n-ai cu ce...

 - Așa? De ce-i nevoie ca să ai cu ce?

 - E, de ce, de ce... cum zic ăștia pe la televizor, de 

școală, de serviciu, să fii și tu la casa ta, om în toată firea...

 - Așa să fie?

 - Nu știu, fată dragă, un lucru numa’ zic: om, neom, 

moartea ne așteaptă pe toți...

 Mov mușcă din pâinea cu zacuscă, aromată și roșie 

ca luna august, și se gândi la tot ce vorbise cu bătrâna. 

Moartea vine, da, dar o grăbește cineva, ceva? Așa Mov 

se gândea, înfuleca și se gândea, și burta-i-nvârtea hrana 

pământului și-a soarelui și-a vântului. Mov mătură, Mov 

curăță, Mov hrăni puii și duse apă la vacă și-nvârti fânul, o 

mângâie și-i zise două, trei vorbe, aproape neomenești.
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Ea mugii și se scutură, și-i zise înapoi, două, trei vorbe, 

aproape omenești. Și Mov se cutremură și se gândi iar 

la purcelușii „dați”, și la vițelușii „dați”, și la toți cei „dați”, 

morții și burții și poftei omenești. Și se-ntrebă Mov, oare 

face bine? Să caute din porc să facă om, când mai este și 

văcuța, și vițelușul, și atâți alții, ce rămân animale, numa 

bune de pus la fiert în oale?

* * *

va pune să-și scrie și povestească viața, că nu era nicio-

dată prea târziu. Apoi o porni la drum, cu greu, dar și mai 

abitir, să afle măcar ceva din toată treaba asta. Pedală 

și pedală, cu foc și c-o energie, de nu s-a mai văzut și 

n-o să mai fie. Așa de tare pedală, că pe seară, neo-

bosită, bicicleta sări de pe un dâmb direct în aer și uită 

să cadă! Prinse o pală de vânt și-ncă una și-ncă una, și 

Mov se trezi că pedalează pe-aproape de luna plină, ba 

chiar aproape c-o ajunge. Și nu se sperie ea cu una, cu 
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Pentru primirea călduroasă, Mov mulțumi 

bătrânei lăsându-i ale ei pixuri și foi și ca- 

iete, în semn că poate așa, la un imbold, se



două, nici de stratul de ozon, nici de gravitația pămân-

tului, pedală cu încredere în continuare, și când să bată 

ceasul de miază-noapte, ea era deja pe lună, între două 

cratere mai mici și mai prăfuite. Nu o uimi pe ea treaba 

asta, că de pleci să faci din porc om, multe nebănuite se 

pot întâmpla, și o bicicletă zburătoare, și o respirație fără 

oxigen, și o copilă pe lună. Și nu o uimi nici că acolo, pe 

lună, era un astronaut pitit într-o navă spațială ca o cutie, 

care stătea mai că nu se mișca, și părea că doar calcula 

ceva. Mai auzise ea de oameni pe lună, ba chiar auzise și 

de căței aruncați în spațiu, și de cimpanzei, și-așa că nu 

era o mirare că nu era singură acolo, ci era de-a dreptul 

de așteptat.

 Cioc cioc cioc! Bătu ea în ușa navei, și-omul des- 

chise, tot costumat, de nici ochii nu-i vedea prea bine.

 - Bună seara, domnule astronaut, am venit de de-

parte și cu greu, mă primiți la un ceai?

 Astronautul se uită în dreapta – nimic, în stânga – 

o bicicletă aplecată, în față – Mov, o fată, cu un păr lung 

de cal și-o privire aprigă de vultur. Ridică din umeri (cât 

putu) și-o pofti înăuntru.

 - Ce caută o copilă tânără ca tine, singură pe lună 

18

la miezul nopții?

 Mov ridică din sprâncene.

 - Nu știi că-i periculos? Continuă domnul astro-

naut.

 - Știu, domnule, dar eu sunt o copilă puternică, și-n 

plus sunt și grijulie, nu mă-ncred așa în oricine, doar în 

cine-mi pare de bine. Ca dumneata!

 - Ia loc, atunci, și-ți aduc o limonadă, că ceai 

n-avem pe Lună. Și-mi zici cum de-ai ajuns aici, ce zici?

 - Vă zic, cum nu, că am plecat și-am pedalat toc-

mai ca să aflu ceva de la dumneata...  

 Astronautul îi întinse o pungă de plastic cu un pai, 

și-i zise că asta-i limonadă.

 - Mulțumesc, zise ea surprinsă. Și cum se bea?

 - Așa, se deschide de-aici și se trage din pai. Dar 

vezi, că dacă nu ești atentă, iasă limonada prin navă și ne 

face numai necazuri.

 - Așa, iasă singură, și dacă nu o scutur?

 - Da, uite, zise astronautul, și-i deschise clapa, și-

ncet-încet se formă o bulă de limonadă cât o minge de 

ping-pong și porni la drum plutind prin aerul camerei.

 Mov făcu ochii mari, mari cât o planetă.
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 - Ia, prinde-o acum!

 Sări Mov pe bula de limonadă și-o-nhăță în gură, 

mai mai să se-nece cu ea de râs.

 - Mai vreau, mai vreau! Zise ea, și zicând așa își 

aminti de Roz, Roz-de-Dor a ei pentru care plecase, ce 

s-ar mai fi distrat ele împreună, ce-ar mai fi râs, împrăști-

ind limonadă prin toată nava și fugind în toate colțurile 

după ea. Amintirea o potoli, și se așeză într-un loc privind 

în gol, cu punga de plastic în mână, molfăind pe pai.

 - Te-ai liniștit, deci? Îmi spui și mie de ce-ai venit?

 - Am plecat de-acasă să aflu cum să fac din porc 

om și din fată femeie, dar nu mai sunt așa sigură că asta 

trebuie să fac...

 - Așa poveste n-am mai auzit, zise astronautul.

 - Nu? Dar ce povești se zic aici, pe Lună?

 - Păi, de exemplu, noi știm cum se face din om a- 

stronaut și din specia omenească, născută pe Pământ, o 

specie și mai și, ce poate trăi și pe Lună, și pe Marte, și 

călători prin stele, tot mai departe...

 - Pare frumos, poate mă fac și eu astronaut!

 - Astronaut femei, nu-s foarte multe, dar... poate, 

că deja ești aici, nu zic că n-ar fi posibil. Dar din porc om, 
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n-am auzit să fie... numai așa, dintr-o bucată de porc, să 

devină bucată de om, da... dar nu tot porcul...

 - Păi ce rost are, atunci? Eu pentru Roz a mea am 

plecat, ea fiind o purcică, știți? Știți cum e viața pur-

celelor... nu e prea bună... și-atunci am zis, ca să fim pri-

etene pentru totdeauna, s-o fac așa, ca mine...

 - Adică, fată?

 - Da, adică, om, în primul rând, deși nu știu cum e 

cu ordinea, prima dată ești fată sau băiat, sau prima dată 

ești om și apoi...?

 - Eu, de dinainte să mă nasc, m-a vrut tata băiat, să 

joc fotbal cu el și să fiu bun la matematică, și să devin a- 

stronaut, cum am și devenit, și-atunci vezi că dacă eram 

fată, alta îmi era viața...

 - Am înțeles, și atunci dumneata zici, mai bine decât 

doar așa om, s-o fac pe Roz bărbat? Că e mai avantajos?

 - A, nu știu, nu știu dacă din scroafă se poate scoate 

un bărbat... s-ar putea, dacă ar fi mai avansată știința... 

poate...

 - Știința? Știința știe așa ceva?

 - Știința le știe pe toate, și pe care nu le știe le va 

ști! Cu cât va trece timpul, omul va tot descoperi, până nu 
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va mai rămâne nimic neștiut...

 - A, înțeleg, dar omul acesta, trebuie să fie bărbat 

sau femeie, nu? Deci când ziceți om... vă referiți la bărbat, 

mai des? Să înțeleg și eu...

 - Tu ești fată deșteaptă, bine zici! Chiar nu m-am 

gândit așa... dar drept e că majoritatea oamenilor de ști-

ință sunt bărbați. Sau nu, nu zic că e drept, doar că așa 

e. Dar, să ne înțelegem, asta e o chestie de moment, sau 

așa, de istorie. Mama mea m-a învățat, că, deși ca băiat 

eram mai avantajat, nu era fix așa necesar să fie... ar fi pu-

tut fi și altfel. Mie mi-a prins bine, dar dacă mă nășteam 

fată, nu eram mai neștiutor, știi?

 - Sau chiar porc!

 - E, asta nu-i posibil...

 - Păi de ce?

 - Că omul e om, de aia...

 - Și nu-i niciodată porc, să înțeleg?

 - A, nu, nu cred... deși, uneori, vezi, eu am studiat 

istoria, uneori omul mai era tratat și ca un porc, sau mai 

bine zis un animal... da, se mai întâmplă... dar nu știu să-ți 

zic de ce. Eu sunt doar astronaut, fac treburi omenești 

aici pe lună, nu-mi pun întrebări dinastea. Poate trebuie

23



să vorbești cu un istoric, sau un antropolog, sau un filo-

zof...

 - Deci nu cu o filozoafă?

 - A, și cu o filozoafă o fi bine...

 - Sau chiar așa, cineva ce face filozofie, și nu-i nici 

bărbat, nici femeie, o fi existând?

 - Nu știu, multe întrebări mai pui tu! Ia pune-te și te 

culcă, că vine dimineața și-mi începe tura de lucru.

 Mov îi dădu înapoi punga de plastic cu paiul molfăit 

și se cuibări într-un colț, împăturată fedeleș într-un sac 

de dormit prins de perete, să nu-și ia zborul în somn.

* * *

 

să-i mulțumească lăsându-i sacul de cartofi (că el n-avea 

așa ceva pe Lună, doar prafuri!). Apoi, pac pe ușă-afară, 

să-și ia bicicleta și să-și continue drumul, că se făcea 

tare târziu. De aceea, îl și rugă pe domn să le trimită un 

mesaj părinților că ea e bine, sănătoasă! De-acolo, de 
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pe Lună, chiar și de la așa o distanță, tot va ajunge mai 

repede acasă decât ea, că mai era drum lung de făcut, 

până să știe destule să se poată întoarce.

 Bicicleta zbura spre cerul albastru al Pământu-

lui, și mic mai părea Pământul de la distanța asta, mici 

păreau toate viețuitoarele pe care Mov le bănuia că se 

hrăneau și tolăneau la soare acum. De acolo, de sus, doar 

oceane albastre și pământuri verzi, maro și gri se zăreau, 

pe cât se apropia, câte un nor, un vânt, un vârf de munte, 

și sclipirea soarelui reflectată. Sunetele pământului i se 

adunaseră toate între urechi, și când să intre în atmos-

feră, auzi ghețarii cum se desprind și cad în apele reci 

și adânci, auzi furtunile tropicale cum hrănesc familiile 

de copaci, auzi până și pământul uscat crăpându-se în 

zonele deșertificate și pustiite. Toate, de acolo de sus, se 

adunau în capul ei și se învârteau ca-ntr-un linghișpir. 

 Vrrr, vrr, vrr ce-i mai vâjâiau gândurile, și dorul i se 

mărea și o cuprindea în tot corpul, dor de casă, dor de 

mama, dor de Roz, Roz-de-dor. Și brusc o cuprinse o 

frică, că oare Roz a ei ce face? Nu cumva s-o fi dat părinții 

și pe ea! Și pedală și mai și, pedală, din mezosferă în stra-

tosferă în troposferă, să simtă pământul drag sub tălpi și
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Peste paisprezece ore, când deschise ochii, 

o zbughi direct afară din sac și pluti până 

la domnul astronaut, să-și ia la revedere și



să fie aproape de toate cele vii.

 Câte se schimbă de pe o zi pe alta, de noaptea 

până dimineața, și uneori și în câteva ore. Plecase Mov 

de pe Lună cu zâmbetul pe buze și plină de optimism, 

și ajunsese pe Pământ cu picioarele obosite, cu urechile 

asurzite, cu inima cutremurată și burta înfometată. Se 

așeză pe iarbă jos, chiar unde aterizase, și se strânse bine 

în propriile brațe, că nu mai era nimeni să o strângă, să-i 

sară pe spate, să-i mănânce părul sau să-i dea un pupic.

 Chiar atunci poposi un porumbel lângă ea, și o privi 

așa, cam nedumerit. Mov se întoarse spre el încet, încet, 

să nu-l sperie.

 - N-am nimic de ronțăit, cartofii i-am dat, 

snack-barul l-am mâncat... nici nu știu unde să mă mai 

duc. Oamenii ăștia nu știu nimic, mă trimit de la unul la 

altul, așa pot merge la nesfârșit, că n-au răspunsuri la în-

trebările mele, numa vor să le-nmulțească și mai tare. Tu 

ce zici?

 Porumbelul întoarse capul și se mai apropie nițel, 

văzând că nu-i pericol. Dar cum ea respiră ceva mai cu 

foc, cum făcu un pas înapoi, mai să-și ia zborul.

 - Așa zic și eu, că trebuie să fiu mai atentă... dar la
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cine, la ce? Tu ce zici?

 Porumbelul, frumos și gras, cu un penaj gri și alb și 

un gât împrejmuit de pene-ntunecate, ca un guler, se mai 

apropie puțin. Mov îl privi cu ochi curioși și nu se mișcă 

deloc, să nu-l sperie. Și atunci,  porumbelul, haț, îi dădu 

un pupic pe nas cu ciocul! Un râs sclipitor se trezi în ea, 

dar îl înghiți pe loc, să nu-l îndepărteze cu sunetele ei 

ciudate de om. Și haț, înc-un pupic! Mov se abținea zâm-

bind până la urechi. 

 - Of of of, ce frumos ești, șopti ea, ce drăguț și ce 

bun, din partea ta accept și pupici, chiar dacă nu te cu-

nosc!

 Și stând așa pe-o parte în iarbă, lângă acea pasăre 

alb-gri, ochi în ochi și nas în cioc, așa realiză Mov, că ple-

case la drum cu întrebarea greșită. Realiză, sau poate că 

porumbelul îi spuse, sau poate, gândiseră acest gând îm-

preună:

 De ce să facă ea din porc om, când e atât de bine 

să fii porc, când Roz era atât de fericită când putea să 

miroasă, să scurme, să se rostogolească pe pământ? De 

ce să facă din ea om, dacă omul era cel ce greșea față de 

ea? Cum să facă din ea om, dacă omul e cel ce o ucide? 
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Ce crudă și înfricoșăroare i se părea acum întrebarea!

 - Dar nu toți oamenii sunt la fel... îi șopti Mov porum-

belului, sau poate își șopti chiar ei, privindu-și mânuțele 

grăsune și degetele bătătorite de la atâta strâns de ghi-

don. Nu, și nici toți porcii sau porumbeii! Mai adăugă ea, 

râzând foarte puțin, numai cât să nu se înece. Și totuși, 

ceva îmi scapă aici... continuă ea. Dacă nu toți oamenii 

sunt la fel, cum se face că majoritatea se comportă ase-

mănător cu celelalte animale?

 Se rostogoli ea pe spate, și porumbelul îi sări pe 

piept și se așeză confortabil, împăturindu-se în propriile 

aripi. Cu ochii-n cer, de unde venise, se gândi Mov la tot 

ce știa și tot ce nu știa, la toate câte i s-au spus și nu i 

s-au spus, la ce-o-nvățase mama, și câinele, și vecinii, și 

bătrâna, și astronautul, și Roz. Și-așa, cu mâinile în iarbă, 

i se făcu brusc poftă de clătite cu gem, de-ar fi vrut să 

sară și să pedaleze până la primul popas, și dacă n-ar fi 

fost porumbelul, așa ar fi făcut! Gându-i una, filozofia-i 

alta, dar burta te cheamă și te drege, își spuse Mov, și se 

cutremură apoi, amintindu-și că propria ei mamă, pro-

pria ei mamă, se gândea s-o îngrașe pe Roz și s-o taie-n 

bucăți! Și-i pieri iar pofta de mâncare. Îl mângâie atunci 
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pe porumbel, cu un singur deget, apoi cu două. Uite, așa, 

încet, încet, gândi ea, mai înveți câte ceva despre cineva. 

Cum îi place să fie mângâiat, de exemplu. Un lucru foarte 

important, pe care Mov îl știa doar despre câinele casei 

și despre purceluși. Mama, tata, vecinii și ceilalți copii – 

un mister! Uneori nici nu voia să știe, ce-i drept...

 Stând ea cu ochii-n soare, simți brusc un miros, un 

miros cunoscut, ce era? Hmm, să fie oare... ceva carame- 

lizat... ceva sărat... să fie oare chiar... popcorn!

 - Domnu’, domnu’, nu-mi aduceți și mie popcorn? 

Vă rog, că am un porumbel pe mine, și nu vreau să plece!

 - Dominșoară, vă aduc, dar bani aveți? răspunse 

domnul mustăcios din spatele standului de popcorn.

 - Nu am bani, dar am multe povești interesante, și 

de pe lună...

 - Cu poveștile nu pot cumpăra de mâncare.

 - De ce nu?

 - Că nu le primește la supermarket, de-aia!

 - Dar, dacă ar fi să cumpărați de la cineva de la 

piață, oare le-ar primi?

 - Nu, cu poveștile nu poți cumpăra nimic.

 - Sunteți sigur?
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 - Așa cred, deși, există și unii care vând povești, dar 

nu știu cum reușesc...

 - ...Dar așa, de milă și fără poveste, mi-ați da pop-

corn?  

 - Așa, de milă... poate...

 - Deci mai bine pentru nimic decât pentru po-

veste? Că pot să și tac, îmi conserv energia...

 Domnul de la stand dădu din cap, în semn de de-

zaprobare, și umplu o pungă de popcorn medie cu sare, 

că era totuși un copil care-i cerea, deși cam nesimțit.

 - Mulțumesc mult!!! Dar nu vreți să mi le și aruncați 

în gură? Că o țin deschisă...

 Domnul își dădu ochii peste cap, murmurând: copiii 

din ziua de azi! Și-i lăsă punga de popcorn lângă mânuță, 

să se descurce singură. Încet, încet, se mișcă și el, că-nțe-

lesese care-i treaba cu porumbelul, și se întoarse la stan-

dul lui. Una mie, una ție, una mie, una ție, începu Mov să 

împartă popcornul cu porumbelul. Apoi își aminti ceva 

important și haț, luă popcornul din ciocul porumbelului! 

Acesta se dădu puțin în spate, cam încruntat și nemulțu-

mit.

 - Staaaai! îi șopti Mov cu ochii mari. Stai că am citit
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că sarea și grăsimile nu fac bine la unele animale… Stai că 

ling eu sarea de pe popcorn, să nu zică nimeni că n-am 

avut grijă de tine… șvulp, una mie, asta linsă ție…

 - Domnu’, domnu’, strigă Mov peste ceva vreme. Nu 

vreți șapca asta a mea să vă țină umbră? Că stați de cam 

mult timp în soare. Haideți, luați-o, de la mine! Că mie 

oricum nu-mi place...

 - Păi de ce? Nu pot să-ți iau șapca, măi copilă...

 - Nu, că mie îmi place soarele direct în cap, se 

transformă în muzică! Vă zic! Oricum n-o port, dar la 

dumneata pe cap ar sta frumos, v-ar proteja!

 Mai mult de gura lui Mov, care străfulgera tot par-

cul, domnul acceptă șapca, deși, fără să recunoască, îi 

prindea chiar bine, că soarele era dogoritor pentru o zi 

ca asta, și el mai avea multe ore de stat sub el în picioare, 

întrebând: popcorn? Pooopcorn? Pooop-coorn? 

 Însă nimic n-o obosea pe Mov de la mâncat. Ea 

continua tot așa: una mie, una linsă ție, de parcă punga 

era fără fund, și popcornul tot ieșea din ea la nesfârșit. Și 

ar fi mâncat popcorn până la sfârșitul timpurilor, poate, 

dacă nu li s-ar fi făcut frig și sete. Atunci, pe înserate, Mov 
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se ridică și porumbelul îi arătă unde era fântâna cu cea 

mai proaspătă apă, din care băură împreună, înainte să-și 

ia la revedere. Pupici omenești și pupici păsărești, și duși 

au fost!

* * *

 

pedală, pe noapte și pe-ntuneric, un pic pe vânt, un pic 

pe apă, numa’ să nu meargă pe străzi neiluminate, că știa 

că-i periculos pentru o tânără fată.

 Peste trei nori și trei dealuri, trei munți și trei valuri, 

pedală Mov, pedală, peste câmpie verde și pământ gri, 

peste lanuri de grâu aurii și păduri și livezi vișinii, pedală 

pedală până acasă-n livadă frână. Hop! Jos de pe bici-

cletă și fuga la hambarul porcușorilor, să o smotocească 

pe Roz cu foc și cu tot dorul ce se adunase-ntre ele.  

 Apropiindu-se, începu să simtă că ceva nu e-nreg-

ulă. Inima îi bătea tot mai tare, aproape asurzitor – de ce 

nu auzea respirația porcușorilor dormind? Așa de liniștiți
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Mov se urcă pe a ei bicicletă și porni spre 

casă, că se și plictisise oricum, se hotărâse 

cât de cât, și tare îi era dor. Pedală ea și



erau? Mov deschise scârț, scârț, scârț, ușa de lemn și piti 

capul înăuntru-n întuneric.

 Nimeni.

 Nimic.

 

 Mov căzu în genunchi, înfricoșată până în vârfurile 

degetelor. Unde era Roz? Ce se întâmplaseră cu ei? Se 

adună cu furie și frică – să fi fost părinții ei de vină, să 

o fi ucis deja? Așa de repede – nu, nu se putea. Roz era 

încă tânără, nu ajunsese la kilogramele la care se tăiau, de 

obicei, cei ca ea.  Strânse din dinți acest gând și o zbughi 

în casă.

 - Mămică, mămică, unde-i Roz? Urlă ea la intrare, 

cu vocea tulburată a unei persoane cuprinse de gândul 

morții.

 - Ia te uită, zise mămica, îndreptând ștergarul în 

bucătărie. Ia te uită cine s-a întors!

 - Mămică, spune-mi, spune-mi că n-ați dat-o!

 - Copiii pedepsiți nu primesc răspunsuri.

 - Mămică, te rog, promit, promit că nu mai plec 

nicăieri, spune-mi ce s-a întâmplat! Plânse Mov, lipin-

du-se de mijlocul mamei. Mirosea a aluat, a făină și ulei.
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 - Of, draga mea ... haide, hai aici, spuse mama, și o 

luă pe Mov în brațe un pic.

 - Îmi spui?

 - Nu am dat-o, dragă... după ce ai plecat, a deve-

nit tot mai supărată, tot mai arțăgoasă, că n-o mai pu-

team scoate în curte că mirosea tot, răsturna tot. Poate 

te căuta, nu știu. Așa cred. Într-o noapte, probabil n-a 

închis-o tactu bine, a ieșit, ea și cu porcușorii ceilalți, și 

a făcut ce-a făcut, că au plecat cu toții, toți trei și mama. 

I-am căutat prin tot satul, că doar unde să fi mers? Dar nu 

i-am găsit. Poate au plecat după tine. Poate nu. Oricum, 

au dispărut. Și-acum, n-avem nimic de Crăciun...

 - Of, mămică, ce rea am fost, nu trebuia să plec...

 - Da, n-ar fi trebuit.

 - N-ar fi trebuit să plec fără ea...

 - N-ar fi trebuit să pleci deloc! Hai, du-te și spală-

te. Ți-am spus, tu trebuie să te aranjezi un pic, că ești 

frumoasă, dar așa deșirată, n-o să te ia nimeni. Nu poți să 

faci numai cum vrei tu, să vii, să pleci. Trebuie să mai și 

asculți.

 - Dar, mămică, cine să mă ia? Și pe mine vreți să mă 

dați?
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 - Nu, dragă, când crești mare, când vei fi femeie la 

casa ta.

 - Deci eu nu voi fi om la casa mea, ci femeie?

 - Ai plecat cu întrebări și te-ai întors tot cu ele... 

apăi după ce te-ai mai dus!? Că ne-am îngrijorat cu toții. 

Noroc cu mesajul de la domnul astronaut. Tare cumse-

cade.

 - Mămică, spune-mi, chiar trebuie să fie lucrurile 

așa cum sunt?

 Mămica căzu pe gânduri, supărată și obosită și ea.

 - Haide, ia o plăcintă... Să-ți spun o poveste. Când 

eram fată tânără, eram și eu ca tine, credeam că pot să le 

fac pe toate cum vreau eu, să trăiesc la oraș și să mănânc 

la restaurant, iar acasă să am frigiderul plin de alimente 

strălucitoare și colorate și frumos ambalate. Credeam 

asta, fiindcă știam că există fete care așa aveau, deci se 

putea. Se putea, da, dar nu se pot toate pentru toți pe 

lumea asta, sau cel puțin așa am învățat eu. Să-ți spun, 

colegele mele, ele veneau din familii de la oraș, se nășteau 

în case cu frigidere și urmau să trăiască în alte case, mai 

mari, cu și mai multe frigidere.  Părinții lor le cumpărau 

lucruri și roz, și galbene, și roșii, și de mătase, și de catifea, 
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și de bumbac. Ele toată ziua puteau să-și facă temele, 

dacă voiau. Eu trebuia să car apă și hrană la animale, și 

mâinile îmi erau bătătorite, și oricât le dădeam cu cremă, 

nu se făceau ca ale lor. Și hainele îmi miroseau a grajd, 

și oricât le parfumam, nu miroseau ca ale lor. Băieții de 

oraș nu mă plăceau, nu cu adevărat. Niciunul nu voia să 

se mute la țară. Tatăl tău însă s-a îndrăgostit de mine, 

m-a luat la casa lui și s-a comportat întotdeauna fru-

mos, chiar de-l mai dojenesc eu... Eu nu am vrut așa ceva 

diferit, cum vrei tu. Doar un pic mai mult decât aveam, 

știi? Și nici aia nu s-a putut, dragă. Nici aia.

 - Of, mămică, îmi pare rău, spuse Mov, și o strânse 

și mai tare în brațe. Dar e greșit să vrei ceva diferit?

 - Nu, dragă, nu e greșit. Doar că doare. Doare, când 

nu se poate.

 Mămica își propti fruntea pe căpșorul fiicei, și Mov 

îi susținu capul aplecat, respirând împreună.

 - Dar și ce se poate doare, mămică... și ce se poate.

 - ... și-atunci, tu așa zici, nu, draga mea? Mai bine să 

doară ce nu se poate și ne dorim, decât ce se poate și nu 

ne dorim?

 - Mai bine.
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 - Mai bine.

 - Doar dacă-am știi, cu adevărat, mămică. Ce ne 

dorim. Ce să ne dorim.

 Mămica o sărută pe Mov pe frunte și-i spuse așa:

 - Hai, înțeleapta mea. Mergi și te spală și te culcă. E 

târziu, tare târziu.

 

 Dormi, Mov, istovită, dormi, șapte nopți și șapte zile 

dormi, și când se trezi avea ochii noi, proaspeți de lacrimi, 

tristețea stoarsă din trup i se uscase pe pernă, și ea era 

nouă și putea să gândească limpede. Coborî ea din pat, 

și privind cu fruntea lipită de geam hambarul gol își spuse 

așa:

 - N-ar fi trebuit niciodată să plec fără Roz a mea. 

Roz-de-Dor, Roz-de-Dor, tare, tare, de tine mi-e dor. De 

ce am plecat? Am crezut că te pot salva singură. Ce mică 

eram și ce puține știam. Am crezut că alții îmi vor spune 

mai multe despre tine decât puteai chiar tu. Ce tânără 

eram, și ce demult pare acum, când ne jucam. Trebuia să 

plec cu tine, sau să stau cu tine. Oare unde ești tu acum? 

Cine îmi va mai știi numele? Cine îți va mai știi dorul? 

Și cum voi face să cresc și să devin femeie fără tine? În 
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propriile mele cuvinte, în propriile mele cuvinte. Așa cum 

tu vei rămâne tu însăți, așa voi rămâne și eu. Roz-de-Dor, 

Roz-de-Dor, sper că ești bine. Mi-e așa teamă pentru 

tine. Astronautul mi-a spus, că și el, acolo sus, are carne 

de porc ca și tine. Are, pentru că cei ca tine se cresc în 

fabrici înghesuiți, și purceii îi taie imediat ce se-ngrașă 

destul și scroafele sunt ținute pentru a se înmulți, și 

nemișcate sunt ținute pentru a-și hrăni copilașii, și unele 

nu se pot nici mișca de pe o parte pe alta, sunt îngrășate 

și chinuite și omorâte. Așa cum ai fi fost și tu, dacă n-ai fi 

dispărut. Dar tu, m-ai cunoscut pe mine, și pe soare, pe 

grădină, pe iarbă, pe câine, ți-ai cunoscut mai bine mama 

și frații și... dacă m-ai auzi. Dacă doar m-ai auzi. Ți-ar face 

mai bine să știi? Sau mai rău?

 Mov oftă și tăcu. Își privi mâinile și picioarele, tot 

mai puternice de la atâta pedalat. Și hotărî atunci, pe 

loc, că de va crește într-adevăr mare, va fi după capul ei, 

după voia ei și după regula ei, a ei și nu doar a ei, ci și a 

celor ce o iubesc, da. Dar nu a lor mai mult decât a ei. Nu. 

Nu regula lor contra regulii ei. Nu. Și greutatea asta i se 

puse pe piept, greutatea de a împăca lumea cu ea, și pe 

ea cu lumea. Și i se așeză pe umeri, ușurătatea asta de a

39



nu trebui să te pliezi pe lume, doar tu pe lumea asta, și ea 

pe tine nu. Și una plus una nu făceau două, căci nimic nu 

e simplu la împăcarea dintre lume și sine. Nu făceau, dar 

erau ceva ce nu avusese înainte. Un fel de spațiu în care, 

în sfârșit, putea să respire.

* * *

 

 

bitoare, și deveni femeie, femeie așa cum își dorea, în pro-

priile ei cuvinte, și nu se căsători, deși iubi mulți oameni, 

de multe feluri, nu doar două. 

 Peste câțiva ani de la călătorie, e de notat, s-a mai 

întâmplat ceva. Sigur că Mov nu se lăsase, o căutase pe 

Roz peste tot, dar nu era de găsit. Nu era de găsit, nu, 

însă era ceva ciudat în dispariția ei, ceva ce nu-și putea 

explica, ceva nesfârșit, și uneori noaptea, pe geam, avea 

impresia că o aude mișcându-se la marginea livezii, că 

vede o umbră, o urmă.

 Mai apoi, într-o zi de primăvară verde și crudă, Mov 
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se plimba prin pădure singură. Era un obicei nou pe care-l 

dobândise de când dispăruse Roz. Pădurile îi deveniseră 

un fel de-a doua casă, locuri în care să cunoască lumile 

celorlalți. Pășea foarte încet, să nu sperie vietățile din jur, 

și respira foarte încet, să fie ca o boare de vânt. După un 

copac, într-un ascunziș de crenguțe și fân, o familie de 

porcușori sălbatici se odihnea, dormind unii peste alții. 

Mov rămase la distanță, nu cumva să o pună pe mama lor 

în alertă. Cu privirea ei de vultur, se uită în jur, și o văzu: o 

scroafă frumoasă, puternică, cu părul sur și tare, complet 

neinteresată și neimpresionată de prezența ei. Și, puțin 

mai încolo, lângă ea, ca o parteneră, căutând prin pământ 

după mâncare pentru toți, o purcică ceva mai roz, ceva 

mai Roz. Da, era chiar ea. Era sigură, deși se schimbase 

atât de mult, îi crescuse părul lung, avea ochii mai atenți 

și mai incisivi. Roz o privi. Și Mov o privi. Și dorul dintre ele 

se topi. Prudentă, Mov nu se mișcă. Prudentă, Roz coborî 

încet. O mirosi. O văzu. O recunoscu.  

 

 Așa recunoaștere și așa prietenie vă doresc și vouă, 

celor ce mă ascultați. Așa fericire, ca aceea de a fi văzută, 

cu adevărat. De ajungeți să vă împrieteniți cu cele a căror
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Povestea vieții lor nu se termină aici, însă 

povestea pe care v-o spun eu e pe sfârșite. 

Mov crescu, crescu mare și puternică și iu-



vieți sunt sub semnul mărfii, semnul morții, semnul 

obiectificării, așa bucurie să aveți, de a știi că ele sunt vii, 

sunt libere, că și-au găsit un loc al lor, o familie. A ști că 

sunt iubite. Că pot să supraviețuiască chiar și fără voi. Și 

ușurarea, ușurarea aceea eliberatoare: că nu trebuie să 

le salvați voi. Doar să fiți acolo, să le creați încrederea și 

posibilitatea salvării. Ușurarea aceea, atât de rară, de a ști 

că s-au salvat singure.

Sfârșit
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