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Puchi-Puchi
„Nu e[ti invitat` la petrecere. Vrei s` [tii de ce?”

C
Crina are un păr minunat; genul pe 
care mulţi îl admiră, iar unele femei 
chiar îl invidiază. Ea îl poartă de 
obicei pieptănat peste cap, lăsându-

şi liberă fruntea înaltă; din faţă, greu îţi dai 
seama despre culoarea şi textura sa, dar când 
se întoarce, părul îi inundă gâtul şi umerii 
aidoma unei cascade de bucle moi, şatene. 
Ar putea face o mică avere din reclamele la 
şampon, dar este prea modestă şi n-are ne-
voie de bani. Conduce o maşină cabrio, într-o 
manieră unică, plină de încredere. Am văzut-
o într-o poză pe care mi-a trimis-o re-
cent. Ne-am reîntâlnit on-line, după o 
pauză lungă de 18 luni - în care ajungi 
să te întrebi dacă nu cumva ai spus 
ceva aiurea. Dar nu, e aceeaşi Crina; 
foarte ocupată, nostimă şi una din-
tre cele mai inteligente femei pe care 
le-am cunoscut. Ne-am întâlnit în 
România în anul 1997. S-a descurcat 
bine de atunci şi a ajuns departe. Este 
inginer IT în Los Angeles şi are două 
fete gemene. Şi ele au părul ondulat 
– categoric, o genă dominantă. Dar 
sper că ele nu vor trece prin ce a trecut 
Crina la vârsta lor. Nu m-am putut ab-
ţine să n-o întreb pe Crina, în ultima 
noastră conversaţie pe Skype: „Ce-ţi 
fac puchi-puchi?” 
Crina a râs şi mi-a răspuns: „Ai grijă ce 
vorbeşti. N-am avut niciodată puchi-
puchi.” În continuare, am întrebat-o 
dacă vrea să apară în Playboy. După o 
altă pauză lungă, Crina a spus: „Ce?”
„Nu trebuie să te dezbraci, Crina. Po-
vesteşte-mi doar despre puchi-puchi, 
cu cuvintele tale. E o poveste bună. 
Spune multe despre copii, părinţi şi 
putere.”  
În final  a fost de acord. Şi iată ce mi-a 
povestit. 

***
Am crescut într-unul  dintre oraşele mari ale 
României. Am fost prima din clasă la şcoală, 
am încercat tot timpul să fac ceea ce-i mai 
bine. Ceilalţi copii m-au ales comandantă 
de detaşament. Nu trebuia să fac prea multe, 
doar să menţin ordinea în clasă, atunci când 
învăţătoarea noastră, Doamna Dinu, pleca. 
Dar aveam un şnur frumos şi doi adjuncţi, 
Aurora şi Mirela. Aurora era genul agresiv, 
disperată să fie şi ea comandantă într-o zi. 
Mirela era OK, dar uşor influenţabilă de Au-

rora. Simţeam că şi Doamna Dinu era la fel, 
poate pentru că mama Aurorei avea grijă de 
copilul ei, în timpul când ea era la ore. Totul 
părea prea confortabil; uneori semăna cu un 
conflict de interese.  
Timpul trecea repede, iar la mijlocul semes-
trului, Aurora şi-a serbat ziua de naştere. 
Acesta a fost întotdeauna un eveniment im-
portant, deoarece tatăl ei administra un re-
staurant şi avea acces la mâncare bună, fără 
a mai menţiona şi nişte prăjituri delicioase. 
Abia aşteptam să particip şi eu, dar anul acela 

am fost singura pe care Aurora nu a invitat-o. 
„Pentru că eşti prea săracă şi nu vei aduce un 
cadou frumos”, mi-a spus Mirela, aşa, ca între 
prieteni. Am fost un pic supărată. Era adevă-
rat că părinţii mei nu erau bogaţi, dar eu aş fi 
făcut orice ca să iasă bine.  
Prietenia mea cu Aurora şi Mirela s-a răcit; a 
venit apoi o vară fierbinte. Ele au plecat într-o 
tabără cu şcoala; eu nu mi-am permis să merg 
şi am plecat, ca de obicei, cu cei trei fraţi mai 
mici, la mamaia, la ţară. Iubeam acele veri. 

Eram aidoma unui băieţoi, mă urcam în co-
paci şi trăgeam cu praştia. Când m-am întors 
la şcoală, părul meu căpătase o culoare încân-
tătoare şaten deschis. Toată lumea îl admira.
Ei bine, nu chiar toată lumea. În prima săp-
tămână, Aurora a remarcat bronzul meu de 
tractorist şi a spus întregii clase: „Crina a stat 
prea mult la ţară şi are puchi-puchi.”  Pă-
duchi? Eram îngrozită de un asemenea zvon. 
Dar Aurora insista că îi văzuse. „Cu toţii i-am 
văzut, nu-i aşa?”, a spus ea, şi colegii de clasă 
au aprobat. Nu mai eram Crina, eram puchi-

puchi. Toţi au fost constrânşi să-şi dea 
acordul. Adevărul nu-ţi oferă prăji-
turi. 
În tabere, în schimb, te poţi alege 
cu păduchi, aşa cum a descoperit şi 
asistenta medicală de la şcoală atunci 
când ne-a controlat pe toţi câteva zile 
mai târziu. Câţiva dintre colegii mei 
mai înstăriţi erau năpădiţi, inclusiv 
Aurora şi locotenentul ei loial; acestea 
au trebuit să-şi taie părul foarte scurt 
şi să poarte căciuli. Eu nu le spuneam 
puchi-puchi, dar alţi copii da, iar în-
văţătoarea noastră miloasă nu prea 
avea ce să facă în situaţia asta. 
Săptămânile au trecut şi în curând 
a venit momentul să alegem un nou 
comandant de detaşament. Spre sur-
prinderea mea, colegii m-au ales pe 
mine, pentru al doilea an consecutiv. 
Probabil se simţeau vinovaţi pentru 
faptul că minţiseră. Aurora era devas-
tată, dar Doamna Dinu, al cărei puşti 
era pe mâini bune, a intervenit rapid. 
„Vom vota din nou”, a spus Doamna, 
„şi poate că, anul ăsta, Aurora va fi co-
mandant de detaşament. Mâinile sus 
dacă suntem de acord!” 
Am văzut mâinile ridicându-se. Da, 
doamnă! Ce porcărie. 
Am vorbit rar cu Aurora după aceea. 

Viaţa părea atât de nedreaptă. M-am concen-
trat asupra temelor şi cititului. Am luat exa-
menele şi m-am mutat la cea mai bună şcoală 
din oraş. Dar am întâlnit-o, din întâmplare, 
după câţiva ani. Venisem din SUA împreună 
cu copiii. Am stat un pic de vorbă, pe stradă, 
despre vremurile de altădată. Sper că m-am 
descurcat bine. 

Mike Ormsby este autorul cărții Grand Bazar  
Romania (amazon)
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man in a suitcase
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