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Enya la Malu Spart



Marin Gârjoabă închise ochii şi încercă să memo -
reze cele citite. „Padocul bibilicilor poate fi înlocuit
printr-un adăpost înalt de doi metri, cu suprafaţa cel
puţin dublă, asigurând pentru fiecare pasăre cel puţin
zece centimetri de stinghie, conform normativelor în
vigoare stabilite de Uniunea Europeană.“ Numai de
padocul bibilicilor nu se ocupase până acum Uniunea
Europeană. Hotărât lucru, ori cineva bramburise totul,
ori autorul cărţuliei pe care o răsfoia nedumerit Marin
Gârjoabă avea probleme cu propria lui bibilică. Ca să
se convingă pe loc că nu nimerise în altă parte, ţăranul
redeschise ochii, scoase din buzunar o hârtie moto -
tolită, o netezi cu palma şi mai citi o dată, în gând,
cele câteva rânduri pe care ar fi putut deja să le recite
pe de rost. Adresa era corectă, data corespundea, ordi -
nea de zi aşijderea. Singurul lucru care nu părea să
se potrivească era cărţulia verde ca o perdea de măta -
sea-broaştei. 

Cum până la începerea celei de-a treia zile de
cursuri mai erau destule minute, Gârjoabă îşi continuă



explorarea. Mai dădu câteva pagini cu o mutră acră
şi se opri asupra unui alt pasaj care-l contrarie. Era
clar, textul avea ceva esopic. Dacă i-ar fi oferit cineva
cheia decodării, poate că lectura i-ar fi folosit cu ade -
vărat. Aşa, însă, Gârjoabă îşi pironi ochii pe pagina
cu pricina, o parcurse şi ţâţâi dezaprobator din buze.
Pe urmă, pradă unui impuls masochist, o luă de la
capăt. „Organismele de certificare pot permite vânza -
rea producţiei agricole ca produs agricol organic
obţinut din perioada de conversie sau sub o denumire
similară, când toate cerinţele standard au fost respec -
tate timp de un an înainte de începerea ciclului de
producţie. Totuşi, în general se recomandă evitarea uti -
lizării etichetelor de conversie. Când se foloseşte eti -
cheta de conversie, aceasta trebuie să fie foarte clar
distinctivă faţă de toate etichetele ecologice.“

Marin Gârjoabă începu să regrete că plecase din
Spârchiţa natală şi venise la Malu Spart. Ceva îi spunea
că zilele pe care urma să le petreacă aici aveau să fie o
mare pierdere de vreme. Şi numai el ştia cât era de lucru
acasă. De fapt, la început fusese tentat să nu par ticipe
la aiureala asta despre care încă nu aflase dacă era
seminar, instructaj, schimb de experienţă, colocviu,
se siune de comunicări ştiinţifice sau o simplă mostră
de dirigenţie agricolă cu iz eurointegrator. Cea care-l
convinsese să se ducă fusese nevastă-sa, Vica. „Nu ţi-e
bine, omule, cum să lipseşti? Al lu’ Fârnoagă merge?
Da’ al lu’ Zăpârţan? Păi vezi? Tre’ să te duci şi tu. Altfel
te trezeşti că după ce se-ntorc încep să se uite de sus
la tine şi să-ţi dea cu tifla.“ Oprit la jumătatea gestului
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rebel, Gârjoabă acceptase cu aerul unui martir opărit
să i se facă bagajul, să i se pună la pachet nişte mâncare
organică până la ultima fărâmă şi să fie dus la gară cu
căruţa de Tache Frâncioc, într-o dimineaţă veselă ca
un tribunal iranian. „Ai grijă şi bagă la tărtăcuţă ce-o
să-ţi blotocăre ăia la Malu Spart“, îl sfătuise înţelept
căruţaşul. „Mâine-poimâine ne trezim cu Ioropa-n
casă şi noi ne uşurăm în fundu’ curţii.“ Gârjoabă dă -
duse abătut din cap – nu din cauza Europei, şi nici a
closetului primitiv, ci fiindcă îl aştepta un drum cu
trenul de la Botoşani la Bucureşti, apoi un autobuz
până la Giurgiu şi de-acolo încă unul până la Malu
Spart. În asemenea condiţii, nu s-ar fi mirat ni meni –
iar Gârjoabă cu atât mai puţin – dacă mâncarea lui
din traistă şi-ar fi schimbat starea de agregare sau ar
fi început s-o ia singură din loc, cât era ea de ecologică.

Gârjoabă nu era la prima vitejie de acest tip. De
vreo doi ani, ţăranii din Spârchiţa şi din satele vecine
primeau tot felul de invitaţii la întâmplări misterioase,
care se ţineau de obicei la dracu-n praznic şi se încheiau
cu paranghelii crâncene, în care toată lumea, în frunte
cu lectorii, se făcea pulbere şi-i ţinea treji pe nefericiţii
din hoteluri care încercau să adoarmă. Cu trei luni în
urmă, găsise în cutia poştală de la poartă un plic ma -
roniu în care se afla o broşură cu titlul Fermier în
Europa. Broşura se străduia, fără mare succes, să explice
un program pus la cale de Ministerul Integrării Euro -
pene în colaborare cu Oficiul de Plăţi pentru Dezvol -
tare Rurală şi Pescuit. (Ideea fundamentală pe care toată
lumea – inclusiv Gârjoabă, în ceasul al doisprezecelea –
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o desprinsese fără mari eforturi din cele treizeci de
pagini lucioase fusese că mătuşa Europa avea mulţi
bani în pungă şi că trebuia doar să ştii să-i ceri.) La
câteva zile după aceea, omul fusese silit să participe
la o dezbatere inflamată pe marginea uneia dintre
problemele de căpătâi ale comunităţilor rurale: iden -
tificarea celor mai eficiente metode de evaluare a por -
cinelor de reproducţie, conform normelor continen tale.
Gârjoabă aflase cu acel prilej că principala activitate
pe care se cerea s-o depui odată cu pătrunderea în ma -
rele ţarc european era identificarea. Toată ziua bună
ziua, eurocetăţenii îşi puneau ochelarii şi identificau:
probleme, dificultăţi, piedici, resurse, parteneri şi –
în primul şi-n primul rând – oportunităţi. Un om
care nu identifica o oportunitate cât de mică era un
ratat irecuperabil.

Nu după multă vreme, Gârjoabă se trezise cu o
nouă invitaţie. Expeditorul ei era de data asta o ciu -
dă ţenie intitulată Centrul de Suport al Businessului
din Ungheni, care – evident – produsese la rândul său
o broşură şi îşi propunea să-i înveţe pe ţărani să redac -
teze planuri de afaceri sau să solicite fonduri pentru
achiziţionarea unor furaje folosibile ca nutreţuri de
bază. Deţinător al unor competenţe filologice limitate,
Gârjoabă nu se mirase că „sprijin“ fusese înlocuit cu
„suport“ în titulatura organizaţiei, în semn de omagiu
adus romglezei. Şi cum era vorba tot de piruete biro -
cratice pe banii altora, fără să trebuiască să scoată vreo
para din propria pungă, spusese „prezent“ şi acolo. Mai
mult, fiecare program părea să producă noi idei şi

10 Radu Paraschivescu



Enya la Malu Spart 11

iniţiative. Febra integraţionistă a agricultorului român
instaura pe nesimţite un sistem autoreproductiv din
care Marin Gârjoabă făcuse parte la început cu sfială
şi reticenţă, iar apoi cu un amestec straniu de lene,
plictis şi consecvenţă. Nu ştia exact de ce pierdea tim -
pul pe coclauri, dar simţea că la un moment dat toate
aiurelile alea i-ar fi putut folosi.

De aceea, o lună mai târziu, când Vica cea mereu
cotrobăitoare prin cutia poştală îi pusese sub ochi un
plic gălbui, de la Ministerul Agriculturii, dacă te luai
după antet, Gârjoabă suspinase doar în aparenţă blazat,
dar în realitate cu o anume urmă de interes. Locul ur -
mă toarei activităţi era Căciulata. Numai că elanul lui
participativ fusese curentat la locul faptei de o măsură
teribil de nepopulară: pentru prima dată, organizatorii
le cereau invitaţilor să-şi plătească transportul şi cazarea,
limitându-se să le ofere doar masa din bugetul insti -
tuţiei. Păi ce invitat era ăla care trebuia să se autofinan -
ţeze? se revoltase lăuntric Gârjoabă. Plus c-ar fi trebuit
să li se spună înainte să plece de-acasă, nu la sosirea
la hotel. Dacă n-ar fi avut destui bani la el, ce s-ar fi
întâmplat? Şi cum veştile proaste nu circulau singure,
truditorul gliei aflase că seminarul cu pricina era doar
prima parte a unui demers mai ambiţios. Mai precis,
dacă voiau să intre în posesia certificatului de absolvire
a cursului de perfecţionare („Metode de depistare a
retardanţilor de origine sintetică pentru inducerea şi
sincronizarea căldurilor la animale“), participanţii
trebuiau să-şi dedice alte patru zile domeniului botanic.
Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, în



colaborare cu AACPSMSR (Asociaţia Amelioratorilor,
Comercianţilor şi Producătorilor de Sămânţă şi Mate -
rial Săditor din România), organiza un proiect de
conştientizare (termenul le producea migrene până şi
celor mai robuşti ţărani) într-o serie de localităţi în
curs de cuplare la cerinţele agriculturii moderne: Calu-
lapa, Sfârleaua, Mădulari, Cicrac, Bolvaşniţa, Curechiş -
tea, Malamuc, Valea Muierii de Jos, Cochirleanca,
Săcălaz, Curmătura, Cioca-Boca, Ciumăfaia, Sălbăgelu
Nou, Gogoşari, Săcătura, Coţofenii din Dos, Rafailă,
Rebricea, Vetrişoara, Măciuca, Şuncuiuş şi Pocreaca.
Până la urmă, Gârjoabă acceptase concesia – nu de
alta, dar certificatele de absolvire erau indispensabile
paşilor următori pe drumul integrării, chiar dacă
numărul şi viteza lor de eliberare promiteau să trans -
forme în scurtă vreme această activitate mai degrabă
birocratică în sport olimpic. Singura problemă părea
să fie alegerea numelui optim pentru înscrierea în
calendarul celor cinci cercuri.

Iar acum, întâlnirea de la Malu Spart. În prima zi,
Gârjoabă şi ceilalţi colegi porniţi pe drumul agroin -
tegrării aflaseră câteva lucruri de bun-simţ despre
dezinfecţia prin termonebulizare, omogenizatoarele
de elemente, alimentatoarele cu şnec, cicloanele de
reţinere a particulelor şi eleveuze. În a doua, fluxul de
informaţii inclusese, în aceeaşi păsărească imposibil
de memorat, date despre optimizarea abatorizării,
bazinele vidanjabile, planurile de management pentru
analizarea şi împrăştierea dejecţiilor pe sol – o temă
de căcat, după cum subliniase lectorul, clipind şugubăţ
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spre auditoriu –, echilibrul fertilizării cu azot pe parcelă
pentru toate culturile, bacteriile coliforme, fazele aba -
torizării la animalele de carne şi-o sută de alte formule
pe care cu greu le puteai rosti fără o fractură de maxilar.
Meniul celei de-a treia zile urma să fie adus cât de
repede la cunoştinţa participanţilor. Deocamdată,
fuseseră strânşi cu toţii în sala de spectacole a cămi -
nului cultural care găzduia întâlnirea şi invitaţi să
aştepte. Puţintică răbdare.

Căminul arăta cumsecade, chiar dacă pentru asta
fusese nevoie de eforturi pe care localnicii nu ţineau
minte să le mai fi făcut vreodată în ultimii zece ani.
Asta şi fiindcă singurele evenimente care însufleţiseră
cât de cât comuna din 2005 încoace fuseseră amicalul
dintre Vercingetorix Malu Spart şi Astra Giurgiu, în
care publicul croncănise nonstop nouăzeci de minute
la adresa negrilor de la Astra, şi nunta lui Narcis, mane -
listul, somat să ia de nevastă o elevă de şcoală vocaţio -
nală aflată la a treia bătaie soră cu moartea livrată de
tată şi la al tot atâtelea chiuretaj. Între chelfăneli, părin -
tele îşi făcuse timp să-l caute pe Narcis, să-l in formeze
că puţin îi păsa de detenta lui artistică şi de brandul
lui rural, să-i proptească un vârf de şiş sub burtă şi
să-l asigure că, în caz de refuz al căsătoriei sau, ulterior,
de indisciplină conjugală, avea să-şi reorien teze cariera
spre cover-uri după Demis Roussos, Mika şi Bee Gees.
Din câte se auzea prin comună, manelistul asimilase
corect tâlcurile scurtului interludiu pedagogic.

Până una-alta însă, indiferent de gheaţa subţire pe
care se trezea patinând zi de zi, Narcis de la Malu Spart
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îşi dăduse acordul pentru un recital după ultima rundă
de cursuri, cu binecuvântarea primăriei şi spre extazul
cursanţilor. Fiindcă nu doar Gârjoabă, Fârnoagă şi Ză -
pârţan ardeau de nerăbdare să audă live Strugurel bătut
de piatră, Cine stă la masa mea şi Doamne, anii cei mai
buni, ci şi ceilalţi participanţi din toate colţurile ţării,
care aveau să plece acasă – cel puţin aşa credeau – lumi -
naţi şi integraţi. Pe lângă asta, cineva, probabil un local -
nic posesor de inside information, lansase zvonul că
Narcis avea să cânte primele trei piese în duet cu proas -
păta-i soţie, ceea ce-ar fi conferit, desigur, un spor de
atractivitate evenimentului. Şi nu doar atât. De un -
deva, nu se ştie de unde, apăruse ideea unui meci
demonstrativ între specialiştii în împrăştierea dejecţi -
ilor şi omologii lor de la abatorizarea păsărilor. Prima -
rul însuşi fusese rugat să arbitreze meciul, după ce
demersurile făcute pe lângă Mark Clattenburg, Björn
Kuipers, Nicola Rizzoli, Viktor Kassai şi Alexandru
Tudor rămăseseră fără răspuns. Iar Narcis urma să
joace o jumătate de meci la fiecare echipă.

Marin Gârjoabă îşi mai coborî o dată ochii, de data
asta cu un început de lehamite, spre broşura în care
se povesteau vrute şi nevrute despre padocul bibilicilor.
Se uită pe urmă la cei doi consăteni şi constată că şi
pe feţele lor se lăţise aceeaşi expresie care împletea tor -
poarea şi mefienţa. Costel Fârnoagă şi Nistor Zăpârţan
îşi plimbau privirile asupra celorlalţi cursanţi, ferin -
du-se să intre în vorbă cu vreunul dintre ei şi preferând
să se abandoneze unei expectative precaute. Cu toţii
aşteptau să vină naibii cineva şi să înceapă cursul. Nu
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