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Motto: 
 
 
Nu lăsați poarta vieții deschisă! Timpul 

șăgalnic, se va strecura ușor și ireversibil. 
Mai bine împrieteniți-vă cu el, nu vă va mai 
încorseta în multitudinea de ipostaze. Veți 
reuși să mergeți cu pas sigur înainte. 

 
 (PEVAS) 
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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
 
Devotat fiu al Răzvadului, Vasile Predescu oferă con-

sătenilor – şi nu numai lor – o nouă producţie literară. De 
data aceasta, aflat la o vârstă onorantă şi bogată în proiecte 
şi fapte umaniste, a simţit nevoia să-şi scrie memoriile. Nu 
pentru a se lăuda, nu pentru a-şi înălţa „monumente”, sau 
pentru a primi aplauze, ci pentru că şi-a trăit şi îşi trăieşte 
viaţa în simplitate şi demnitate, acumulând experienţă şi 
învăţăminte pe care să le transmită în special tineretului. 

Penultimul fiu al unei onorabile familii cu zece urmaşi, 
a avut o copilărie şi o tinereţe tumultoase, în mediul stenic 
al unei aşezări binecuvântate şi în mijlocul fraţilor şi surori-
lor, ei înşişi cu energie şi inteligenţă vie, care i-au propulsat 
pe propriile drumuri ale vieţii, unii dintre ei trăind peste 90 
şi aproape suta de ani. 

Amintirile din primii ani ai vieţii, în condiţiile atât de 
speciale în care a trăit sunt pline de savoare, de inedit, tre-
zind interesul cititorului. Numai când te gândeşti la efortu-
rile părinţilor pentru creşterea şi educarea lor, îţi pui între-
bările fireşti: oare cum puteau hrăni, îmbrăca, armoniza 
relaţiile frăţeşti pentru cele zece fiinţe în vremuri atât de 
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grele brăzdate de războaie, secete cumplite, molime de tot 
felul?! 

Să ne imaginăm, de pildă, o scenă cotidiană, repetată 
de două-trei ori: 12 fiinţe, aşezate în jurul unei mese ro-
tunde, sub patronajul unei mame foarte harnică şi autorita-
ră, dar profund iubitoare, împărţind în străchini de lut hra-
na pregătită din propriile resurse din bătătura şi grădina 
familiei... Mulţi dintre noi am trăit în acelaşi mediu şi ne 
reprezentăm, cu emoţia firească, propriile experienţe atât 
de gustante. 

Şi urmează, desigur, şi alte întrebări: unde dormeau, 
unde învăţau, unde se spălau, ce relaţii erau între fraţi şi 
surori etc.? 

Autorul, înzestrat nu numai cu harul povestirii, ci şi cu 
umor, ne răspunde fără menajamente, dar cu sentimente de 
dragoste şi de stimă faţă ei, tot felul de întâmplări şi trăiri: 
acasă, la şcoli, în comunitate, cu vecinii, în serviciile pro-
fesionale, în care cu toţii s-au angajat, pe măsura maturiză-
rii şi aptitudinilor. 

Aflăm, din aceste amintiri, povestite la modul afectiv, 
emoţional, relaţiile comunitare, specificitatea unor vremuri 
şi regimuri dure. 

...Copilul a crescut, şi-a luat zborul către propriile mi-
siuni vitale. Urmărindu-i evoluţia, expusă de el însuşi la 
modul realist, fără menajamente, pătrundem în lumea fa-
bricilor şi uzinelor, a şcolilor profesionale şi liceale, în 
unităţi militare transilvane. Ajungând în învățământ, tână-
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rul a cunoscut oameni de mare omenie care i-au devenit 
modele de viaţă. 

La fel ca fraţii şi surorile sale şi-a constituit propria 
familie, care ocupă un loc însemnat în paginile memoriilor 
sale. Aflăm astfel, modul în care transpune, în cu totul alte 
condiţii, experienţa din marea familie răzvădeană, 
crescându-şi fiul, fiica, şi nepoţii pe coordonate profund 
umaniste. 

În întregul său periplu prin cei 83 de ani, ne convingem 
că a fost şi este un animator, un educator. Talentele muzi-
cale şi scriitoriceşti, pasiunea pentru şah, de care i-a „mo-
lipsit” pe mulţi copii şi tineri din sat, din Târgovişte şi 
chiar din şcoala din Olanda, în care învaţă nepoata sa, ni-l 
prezintă pe autor în postura de dascăl înnăscut, calitate şi 
misiune care-i permit să-şi încheie fiecare povestire cu o 
concluzie umanistă, iar finalul cărţii cu o serie de mesaje 
către semeni, rezultate din izvoarele propriei experienţe 
octogenare. 

Sincere felicitări şi urări de noi realizări pe tărâm scrii-
toricesc! 

 
 

Prof. dr. Gheorghe Marinică 
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DESTĂINUIRE 
 
 
Un neobosit animator al tinerilor, la vârsta de octoge-

nar, încă nu m-am plictisit să mai stau în preajma lor. 
Vârsta cea mai frumoasă a unui om este aceea care îm-

bracă cu cele mai „colorate haine”, tinereţea. 
Prin diverse mijloace educaționale, strategice, sportive 

(şah), am reuşit să mă apropii de ei, considerându-mă un 
prieten, un confident al lor. Foarte mulţi dintre ei mi-au co-
piat firea, felul de a gândi, de a se alimenta pozitiv privind 
spre orizont, comparând această viaţă încorsetată de timp și 
plină de enigme, alegând de multe ori frumosul din curat. 

În nararea traseului vieţii mele, mi-am dorit să scot la 
iveală mai multe faţete ascunse: efort, compensare, norma-
litate, dorinţa de a ajunge mai sus pe scara vieţii, potrivit 
parafrazării „dacă vrei, poţi”. Acest drum trebuie ales, bi-
ne gândit, pentru că, în timp, el va avea un preţ de neste-
mat, iar consumat clacabil, va fi ireversibil. 

Ca un copil, eram situat în coada şirului de zece fraţi. 
Cu ei am gustat și din bune și din multe rele. 

Cu o controlată și reală conduită, ca trecător ce încă mă 
mai aflu pe drumul vieţii, doresc să îmi aşez pe galantar, 
copilăria naturală, ce îmbracă o haină de poveste, cu toate 
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ipostazele ei, pe curba ascendentă, ce din ce în ce e mai 
abruptă. Aflându-mă pe drum, urcând pe scara vieţii, a 
trebuit să învăț să ştiu cum să aleg această cale și să merg 
pe ea cu mare atenţie, pentru a avea o solidă stabilitate. 

Din toate aceste ipostaze, întâmplări, învăţăminte, pe 
care mi le-am consumat, vă invit să gustaţi cu sufletul, să 
intraţi în rezonanţă, să meditaţi, chiar să judecaţi anumite 
întâmplări reale și unele trecute prin faţa ochilor mei. 

Toate aceste întâmplări mi-au creat un tonus robust ca 
să înţeleg un anumit sens al vieţii ce mi-au înrădăcinat 
convingerea de a merge mai departe. 

I-am dat frâu liber vieții, cu condiția ca ea sa fie bine 
controlată, privilegiind-o, spre a-și realiza visurile înalte 
ale creaţiei. 

Am toata încrederea că frumoşii tineri ce se nasc, vor fi 
din ce în ce mai dotaţi natural intelectual. Unii dintre ei, 
interesaţi de cunoaştere, vor reuşi să împace lumea. Va 
trece timp, e adevărat, dar ei vor avea în vedere relele ce 
trebuie înlăturate: egoismul, rasismul, avaritatea, cancerul 
financiar etc. Vor reuşi să facă o lume mai bună, mai 
dreaptă, aşa cum bine zic maiaşii: „Tu eşti eu!” 

Suntem trecători prin această viaţă. Ea trebuie ocrotită, 
îmbrăcată într-un respect cu adevărat afectiv, uman. 

Nu confundaţi „păpuşa” – aşezată pe o scară socială – 
cu omul din ea. 

Autorul  
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ÎNTÂMPLĂRI ÎNTRE FRAȚI 
 
 
Frații Ion și Gheorghe, de mici copii, au fost crescuți 

împreună, având vârste apropiate, formând o echipă. Suro-
rile, șapte, se grupaseră în funcție de obiceiuri, priceperi și 
vârstă. 

Când mama pleca să rezolve probleme de familie, în 
lipsa ei, desemna pe sora noastră mai mare, Andreiana, să 
guverneze surorile și frații. Ea nu mai făcea parte din echi-
pele formate din fete și băieți. Toți frații și surorile o perife-
rizau, pentru că ea îi pâra pe toți, crezându-se guvernantă, 
dând raportul mamei. Lui Ion și Gheorghe nu le convenea 
situația, fiind băieți. Abia așteptau să plece mama de acasă 
și să-i dea o corecție, sorcovind-o cu niște nuiele. 

Între Ion și Gheorghe, apăruse un apelativ, „nea An-
drei”, auzit de ei de la vecinii din sat, adresându-i-se tatălui 
nostru. Toate prostioarele erau așa de bine gândite de 
amândoi, încât o uimise pe bunica noastră din partea tatălui, 
„lea Anica”. Aceasta era o femeie ermetică, foarte curioasă. 
Prin comportamentul său, pe fraţi îi făcea foarte curioşi, 
ascunzişul bunurilor ei din casă. Lea Anica era o femeie 
subțirică, cu un accent curat verbal, foarte categorică, destul 
de grijulie și adunată pentru viața ei (gen hârciog). 
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Într-o bună zi, cei doi frați s-au gândit să facă o șicană. 
I-au luat mâncarea ascunsă în masă (un dulap cu două uşi) 
și i-au băgat acolo, pisica. Masa avea un sertar mare și do-
uă uși jos, care se deschideau lateral, prevăzute cu două 
rafturi, unde-și ținea mâncarea. 

Ca să se distreze, văzând-o ca pe o hârcă, pe care n-o 
suportau, unul dintre ei a urinat în scurteica ei (o haină 
lungă făcută din lână de oaie). Intuind că pisica a făcut 
acest lucru, au băgat-o în scurteică. Pentru ei pisica era 
factorul justificativ ce le apăra prostiile. 

Toate aceste invenții inocente se reflectau negativ asu-
pra mamei și o apostrofa într-un mod categoric: 

– Leano, ai grijă de dracii ăștia de copii! Mi-au umblat 
și mi-au furat mâncarea și ca să nu-i bănuiesc, mi-au băgat 
pisica în masă. 

Cei doi frați o pândeau când pleca de acasă. Unul din-
tre ei zicea:  

– Hai, nea Andrei, să vedem ce mai găsim bun la bunica! 
– Gata, nea Andrei! 
La treburile gospodărești frații mei răspundeau prompt. 

Aveam cal, căruță, vaci, oi, rațe, găini, porci. Acestea toate 
contribuiau la hrănirea naturală și foarte curată a celor ze-
ce copii. 

Într-o zi de primăvară, tata i-a rugat pe băieți să care 
bălegar cu căruța, pentru îngrășarea locului din spatele ca-
sei. Trebuie să amintesc că la o distanță de 700 de metri se 
afla un deal însorit, pe care părinții mei plantau butuci de 
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viță de vie. Toamna, grijulii, selectau strugurii pentru a da 
buchet vinului. Vinul era făcut pe sortimente: roșu, alb, 
negru. De la tata auzeam că vinul negru era „puterea ursu-
lui”. Frații mei aveau acces la pivnița în care se afla, știind 
unde pune tata cheia de la beci. 

Pentru că trebuia să care bălegarul (încărcat, descăr-
cat), luau câte o oală de pământ cu vin negru. Eu eram pe 
lângă ei. Mă așezau pe inima căruței și mergeam cu ei la 
câmp. Gheorghe, care era mai hazliu, mai pontos și mai 
inventiv la prostii, zice: 

– Ia Vasile, ia și bea! 
Vinul era gustos, bun. M-am trezit amețit şi le-am zis: 
– Fir-ați ai dracului, m-ați îmbătat! 
Gheorghe, cum îi era firea, se amuza. La fel și Ion. 

Mama, din întâmplare, a văzut situația. S-a declanșat 
scandalul: 

– Ce i-ați făcut măi, dracilor, i-ați dat să bea? 
– Nu mamă, nu i-am dat, zise Gheorghe! 
– Păi, nu-l vedeți că abia se ține pe picioare? 
Problema s-a terminat cu o ceartă materializată cu câ-

teva nuiele. Așa s-a derulat îngrășarea terenului din spatele 
grădinii. 

O altă grupare era reprezentată de surorile mele, Maria 
și Niculina. Cu toate că erau rivale, ele se înțelegeau ca 
surori, dar se și porecleau. Niculina îi spunea Mariei „Mi-
ța”, iar Maria îi spunea Niculinei „Lelea”, poreclă ce ve-
nea de la tușa noastră, Leana. Aceasta avea un mers anor-
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mal, cu fundul cam într-o parte și o mai porecleau 
„Curcumeț” (cur sucit). Datorită poreclelor, ceilalți frați le 
incitau. Odată ce creșteau, prindea rădăcină și rivalitatea 
între ele. Erau egoiste, erau mereu într-o competiție care 
se termina cu bătaie. Maria: 

– Lele, tu speli mai bine ca mine? Dă-te la o parte, lasă 
că spăl eu, nu ca tine, vezi că lași lucrurile murdare! 

Niculina, fiind mai mică, dar mai bine dezvoltată (era 
gena tatălui) și datorită eforturilor pe care le făcea în curte 
dar și la câmp, se contra cu Maria până la bătaie. Cearta 
era amplificată atribuindu-și reciproc cuvinte grele. Nicu-
lina către Maria: 

– Mițo, te crezi mai deșteaptă ca mine? Hai să îți arăt! 
A găsit la îndemână o oală de pământ pe care o folo-

seau la spălat și a lovit-o, spărgându-i oala în cap. Maria a 
ripostat și a dat și ea cu un băț mai gros (ciomag), lovind-o 
peste spate. 

Locul de spălare era un refugiu după un dud gros, foarte 
bătrân. Aici se găseau vase din lut, albia în care se spălau 
rufele murdărite de cei zece copii. Avea mult de muncit. 

Andreița, sora cea mare a auzit conflictul, dar până să 
ajungă la ele, se terminase. Andreița era o fată subțirică, 
înaltă față de ceilalți frați, dar slabă la învățătură. N-a reu-
șit să absolve decât patru clase primare. Fiind cea mai ma-
re dintre frați, mama o investea în calitate de coordonatoa-
re a sarcinilor casei, când ea pleca de acasă. 
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Fraților, care erau mult mai dotați ca intelect, nu le 
convenea să fie coordonați și conduși de ea. De aceea in-
terveneau conflictele, de multe ori nedorite. Ea era cea ca-
re spunea mamei întâmplările nedorite dintre frați (ei zi-
ceau că pârăște), dar tot ea era cea care stingea aceste con-
flicte. Din cauza comportamentului ei, frații îi deveniseră 
adversari. O urmăreau, atunci când greșea. Când mama îi 
cumpăra îmbrăcăminte, încălțăminte foarte scumpă, fetele 
erau foarte indignate. Nu realizau că era fată de măritat. La 
acel timp, fetele erau pregătite de către familie cu zestre 
compusă din foarte multe obiecte de interior. Ea mai avea 
un atu, că era foarte frumoasă, deci mama dorea să fie de-
osebită și bine curtată. Toate acestea conduceau la pregăti-
rea ei pentru a-și lua aripi de zbor în viață. Conflictele din-
tre surori erau oprite de Andreița, iar când venea mama, 
urma judecata corecțională. Tata ținea foarte mult la toți 
copiii, dar pe Maria și Niculina le alinta „caii luʼ tata”, 
pentru că muncile agricole, în majoritate, le făceau ele. 
Ambiția culmina. Ele au arătat părinților că sunt în stare să 
desfunde la cazma aproximativ 4000 metri pătraţi de pă-
mânt, în ograda de lângă Poarta Dealu. Erau foarte vredni-
ce. Iarna împleteau ciorapi, flanele din lână, după care le 
vopseau natural, cu plante. Guvernanta Andreiana nu prea 
era pusă la treburile gospodărești. Părinții noștri o pregă-
teau pentru măritiș, cumpărându-i zestre și îmbrăcăminte 
aleasă: pălării după moda franțuzească, mănuși foarte fine 
din piele de căprioară de culoare bej-gălbui, încălțăminte 
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foarte scumpă. La sfârșit de săptămână, mergea la bal în-
soțită de mama și îmbrăcată foarte frumos. Purtând mănu-
șile, ele au început să se decoloreze. Mama obișnuia me-
reu să vopsească obiectele din lână executate seara la cla-
că. Odată, pe când vopseau lână, Maria și Niculina i-au 
sugerat Andreianei ideea: 

– Măi Andreițo, ai mănușile alea din piele de căprioară, 
tu n-ai văzut că s-au decolorat? Adu-le și bagă-le în tuci! 

În tuci, vopseaua clocotea și ea a băgat mănușile. Curi-
oasă, a luat o lingură ca să le scoată. Când mesteca, a con-
statat că nu mai erau mănușile. Foarte speriată, a băgat o 
strecurătoare ca să le scoată. Când: stupoare! Nu a scos 
decât două ghemulețe cât două nuci. Maria și Niculina s-
au bucurat și au râs în hohote. 

Sora Andreiana se decolorase la faţă, cu ochii holbaţi 
şi parcă-i pierise glasul. După câteva clipe, a realizat neno-
rocirea şi a început să plângă. Era un contrast pueril între 
bucurie şi supărare. 
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LA ȘCOALA PRIMARĂ 
 
 
Nu eram un copil cuminte și nici silitor la carte, dar 

acumulam cunoștințe de la frații mei mai mari. Ei făceau 
concurs de cunoștințe, dezlegări de probleme cu grade 
avansate de inteligență, puse în anumite ipostaze. Îmi 
amintesc problema cu cele trei butoaie: 2 goale (de 3 și 7 
decalitri) și unul plin de 10 decalitri, cu vin. Acest lichid 
trebuia pus în 2 butoaie (respectiv 7 și 10 decalitri) în mod 
egal, adică 5 decalitri fiecare. 

Se crea un relax, de obicei seara, după executarea te-
melor. Era foarte frumos. Fiind mai mic și plin de surprize 
haioase, eram simpatizat de frați. Chiar dacă le cream ne-
plăceri, ei tot mă iubeau. 

Eram înrădăcinați cu sentimentul de frăție, de accepta-
re, de ocrotire. Se perpetua un frumos obicei iarna, curat 
românesc – claca –, ce se ținea acasă la noi. Fetele şi băie-
ții veneau seara, să socializeze: torceau, împleteau la cio-
rapi, coseau la gherghef, iar mama țesea la război. Era un 
mediu destul de propice de cunoaștere a hărniciei fetelor 
de către unii băieți care erau prezenți la această seară. 

Una dintre fete, poreclită Oaia, avea puține deprinderi 
practice și, ca să fie în rând cu celelalte fete, își lua o carte 
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de povești a lui Petre Ispirescu din care ne citea în fiecare 
seară câte o poveste. Eram mic și, în loc să dorm, ascultam 
poveștile citite cu atâta har de către Oaia, poreclită și So-
nia. De la ea am auzit pentru prima dată poveștile: Alli 
Baba și cei 40 de hoți, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără 
de moarte, Apa Vie, Harap Alb. Acestea mi-au fost de ma-
re folos la școală. 

Pe timpul derulării clăcii, tinerii obișnuiau să se între-
țină cu diverse gustări: gogoși, boabe de porumb fierte, 
floricele din porumb, gutui, prune opărite etc. 

Aici se spuneau fel de fel de glume, ghicitori, snoave, 
unele mai deplasate. Deși mic, înțelegeam și eu cât de cât 
ceva. 

Oaia, o fată mai excentrică la acel timp, a aflat că mama 
m-a născut cu o rozetă (floare) în zona din partea dreaptă a 
burții. După câte îmi povestea mama, curios, am întrebat-o 
de ce am această floare pe care ea o numea rozetă: 

– Măi mamă, când aveam sarcina cu tine, am furat o 
floare, o rozetă, și am pus-o în partea dreaptă la brâu, unde 
aveam șorțul legat. O furasem, pentru că îmi plăcea și s-a 
imprimat pe pielea ta în aceeași poziţie.  

În jurul meu se stârnise curiozitatea de a vedea această 
minune. Foarte curioasă, Oaia, nu s-a lăsat până nu a văzut 
rozeta. Eram mic și foarte rușinos. M-a învins printr-un 
plan meschin, cu care a reușit. Mi-a rămas pe cortex aceas-
tă rușine ce m-a marcat și mi-a declanșat o puternică ură 
pentru teribilista Oaia. Micuț, dar nu absent la situația cre-
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ată de această fată curioasă și sâsâită, pentru că avea o ga-
ură în obrazul stâng, generată de o operație dentară, deve-
nise ținta răzbunării mele. 

Aveam 11 ani, eram în clasa a IV-a, aveam ca director 
un învățător, destul de exigent, sobru și cu principii 
lancastariene. Pe cei care nu învățau, îi așeza în genunchi 
pe coji de nucă până la sfârșitul orelor, ori îi bătea cu nu-
iaua la palmă. Mai venea și preotul satului să învățăm 
Crezul. Cine nu știa era bătut sau dat cu capul de tablă. 
Ţinuta lui ne speria. 

Eu devenisem mai fricos când știam că am ora de reli-
gie și nu știam să spun Crezul. Atunci fugeam de la școală. 
Fratele meu, Ion, un frate bun, era cel care mă apăra, mă 
ocrotea atunci când trebuia să primesc corecția din partea 
mamei, pe măsura năzdrăvăniilor mele. Eram un copil mai 
inventiv și asociam şi idei de răzbunare.  

Într-o zi, pe drumul din fața casei ce se prelungea spre 
orașul Ploiești, am văzut un șobolan mort. Imediat, in-
stinctul mi-a dat „clic”. M-am dus la sora mea, Florica, 
fiind croitoreasă, i-am explicat ce vreau să fac și s-a amu-
zat. Sora mea, cunoscând-o pe Oaia, cea care m-a făcut de 
rușine în fața tuturor celor ce se aflau la clacă, mi-a cusut 
la mașină un pachet în care să îmbrac șobolanul. Această 
fată zbanghie iubea un băiat, care frecventa și el claca 
noastră, dar acesta n-o dorea lingușitoare, plantă agățătoa-
re și să-i urmărească potecile. Ea avea calități umane, era 
plăcută, curioasă, ne citea cu un har deosebit povești de 
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Ispirescu, Sadoveanu, spunea bancuri, era simpatizată de 
cei din jur. 

Era o zi răcoroasă de dimineață. Mi-am pregătit obiec-
tul răzbunării (șobolanul la pachet). M-am înființat la Oaia 
acasă. Spre norocul meu, tocmai atunci ea venea de la gră-
dină cu un coș cu roșii, ardei, castraveți, pătrunjel. I-am 
oferit „marele dar”, cadou de la simpatizantul ei. 

– Măi Oaie, a venit la noi acasă un băiat ce frecventa 
claca și pentru că nu te-a găsit, mi-a dat acest pachet să ți-l 
aduc. 

Încântată, l-a așezat la loc de cinste pe pătrunjel. Șobo-
lanul mort devenise împărat. Ajunsă acasă, încântată de 
cadou, s-a dezumflat după ce l-a dezvelit. Supărată, a venit 
la școală, după-amiază, la domnul director Diaconescu, un 
om bun și destul de exigent, explicându-i situația. Am fost 
chemat la cancelarie și am văzut-o pe Oaia, care îmi bătea 
obrazul. Era fiartă de supărare. 

– Ia zi, măi Predescule, cum ți-ai permis să îi duci 
asemenea pachet domnişoarei? 

– Domnʼ director, m-a rugat iubitul ei, să-i dau acest 
pachet, fiindcă nu a găsit-o acasă. Nu știam ce conține. 

Domnul director a înțeles nevinovăția ascunsă și m-a 
trimis în clasă. 

Oaia, cu buza lăsată și coada precum la câine, a părăsit 
școala. 

Crescusem! Toamna, încă îmi mai umbrea amintirea 
aceea neplăcută. I-am spus adevărul, pentru că se supărase 
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pe acest om echilibrat care nu o dorea pe Oaia în preajma 
lui. El era un băiat înalt, frumos, bine legat, cu o voce cal-
dă, vorbea plăcut. Într-un final, a înțeles farsa. 

Anii au trecut. În sufletul ei îi sădisem întâmplarea co-
pilărească, neplăcută și când mă vedea, observam o 
schimbare a feței, în mod emoțional, din care trăgeam 
concluzia că a fost permanent marcată de acest șobolan pe 
post de cadou. 
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PE GHEAȚĂ 
 
 
Aveam opt ani, venise iarna. În fața curții, la drum, era 

un șanț mai adânc, unde se strângea multă apă, de la ploaie 
şi zăpadă. 

Începuse gerul și apa din șanț a înghețat. Gheața era 
destul de groasă. 

Am văzut copiii vecinilor cum se dădeau pe gheață. 
Eu, pofticios să ies în evidență, de ce să nu mă dau și eu? 
Dar nu aveam încălțăminte de prăpădit, mai cu seamă că 
eu purtam ce rămânea de la ceilalți frați. 

M-am gândit să-i fur șoșonii din cauciuc cu toc surorii 
mele, Leana. Aceștia îmi veneau bine în picioare, iar tocul 
lor amortiza și mă echilibram pe gheață, să nu cad. 

Bucuros de încălțări, am ajuns în mijlocul copiilor, ca-
re alunecau hazlii pe gheață. Aveam un aer de mândrie, 
fiind dotat cu un echipament şi voiam să fiu admirat. 

Cine mai era ca mine? Intram în rândul alunecătorilor 
pe gheață, zburam și nici nu cădeam, cum se întâmpla cu 
ceilalţi copii. 

Lenuța, sora cu care nu colaboram prea bine, m-a văzut 
dându-mă pe gheață cu șoșonii ei. S-a dus plângând, im-
presionând-o pe mama, care, venind la poartă şi văzându-
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mă, m-a chemat în curte, la ordin. N-am schițat niciun gest 
și am părăsit frumusețea de gheață, care se lustruia din ce 
în ce în amurgul serii şi era foarte ispititoare. 

– Ce ai căutat, drace, acolo? De ce i-ai luat șoșonii Le-
anei? Știi că nu avem bani să cumpărăm încălțăminte? 

După spălarea cu aceste cuvinte, a urmat obișnuita co-
recție destul de insuportabilă, după care m-am îndârjit şi, 
supărat că m-a pârât mamei, am luat un șoșon și l-am 
aruncat necontrolat, spre ea, iar el s-a strecurat afară, spăr-
gând geamul de la ușă. 

Ținʼte, Vasile! Acum ce-o vrea Domnul; eram și un 
pui de credincios! 

Iarna își făcea datoria, era seară, frigul se întețea, veni-
se la timpul lui. 

În casă frig, o nenorocire. 
Mama, destul de supărată și speriată de situație, m-a 

bătut mai tare, iar fratele Ion, văzând chinul în care mă 
zbăteam, m-a luat în brațe să mă apere. 

– Lasă-l, mamă, nu mai da în el! Te rog foarte frumos, 
mai bine dai în mine! 

Acest frate mă iubea necondiționat. Toți, alarmați de 
isprava mea, au găsit o soluție să „supraviețuim” în acea 
noapte. Au pus ziare în geamul spart. Am traversat foarte 
greu noaptea, o noapte mai mult albă. În ziua următoare, 
tata s-a dus la geamgiu și a pus geamul la loc. În gând îmi 
reproșam că-s vinovat și începusem să înțeleg că am făcut 
o mare prostie. Gândeam că din cauza mea frații au suferit 
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foarte mult, dar pentru că eram cu toții uniți și gustam ri-
gorile vieții, ne iertam greșelile și le acceptam, dar nu și 
mama. 

Din acel moment, datorită șoșonilor pe care i-am folo-
sit la gheață și cu care am generat atâta supărare în familie, 
ca răzbunare, frații m-au poreclit (în special Maria) –
„Șoncu”. Această soră, Maria, mai mare și haioasă, mă 
iubea mai mult decât pe ceilalți. Apelativul poreclă a ră-
mas fixat în memoria fraților atât de tare, mai mult decât 
numele de la starea civilă.  
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NU RÂDE, CAZI ÎN EA! 
 
 
Se obișnuia să se întâlnească vecinii, seara pe la poartă, 

la o șuetă gen bârfă. La o casă vecină, Castron, locuiau 
mai multe familii în aceeași curte: Butucea (Castron), An-
drei, Marița Castron, Lina lui Castron. Totul era fără hotar 
de vecinătate, cu drum comun, dar destul de înghesuit pe 
suprafața de teren. Zilnic, auzeam discuții ascuțite, vorbe 
frivole, blesteme, injurii. Era o atmosferă de circ. Mic co-
pil, cochetam cu băieții din familiile vecine. Unul din bă-
ieţi, Petrică, pentru că avea un defect de vorbire, îl pore-
cleau „Hâltâc”, întrucât se îngâna repetat când vorbea și, 
în același timp, bătea și din picior repetând litera H. Nu 
era bine ce făceam când râdeam de el, mă gândesc acum, 
nu era el vinovat de acel defect nativ. Mama lui, Marița, 
care schimbase mai mulți bărbați, a reușit să aibă câte un 
copil cu fiecare: Gicu, Petrică și Mioara etc. Marița, mare 
precupeață, versată și cât de cât plăcută, venea pe la noi și 
se mai descărca de necazuri, cum vin unii oameni să-și 
purifice sufletul la preot. Aproape zilnic, în curtea 
Castronilor, cineva din cele trei familii trebuia să iasă pe 
firmament cu un caz sonor și nociv, cu o vorbire ce nu tre-
buia auzită de copii. Factorul discordiei era Marița, fata 
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Stancăi lui Castron, deci bunica, mama mare a lui Petrică, 
fiul Mariței, un copil libertin, neurmărit de mama, care se 
căsătorise nelegitim. Bărbatul ei era un om cinstit, munci-
tor, casnic, avea un defect la labele picioarelor. Când 
Stanca se supăra, (și ea avea gură strâmbă și ușor peltică la 
vorbire) se adresa uneori proaspătului ginere, știindu-i de-
fectele fiziologice: 

– Șontorogule, bontorogule, să pleci de aici! 
Într-adevăr, erau săraci. Locuiau într-o cameră cinci 

membri. Marița era arbitru. Cu cine să țină? Cu mama ei, 
sau cu soţul? Încerca să dea la pace, dar nu-i prea ieșea, 
fiindcă Stanca era tare în gură, o babă ce-și ocrotea viața, 
nu mai conta viața celorlalți. Era foarte egoistă. 

Marița avea o soră, Lina, care a avut o durere cumplită 
după nașterea a patru copii (Aurica, Constanța, Victor și 
Gicu). Soțul Linei a cedat fizic, iar ea trebuia să munceas-
că, să se zbată, să-și ocrotească și să-și hrănească precum 
pasărea puii. Era necăjită și debusolată. Muncea pe unde 
apuca, mânca, nu mânca, dar i-a crescut cu o înaltă demni-
tate, ocrotindu-le viața. 

Marița mai avea un frate, Andrei Castron, un om înalt, 
mândru, comod, care avea serviciul în petrol şi, deci, pri-
mea un salariu. El era recunoscutul terenului de conviețui-
re fără garduri, deci el făcea legea în acea curte. Marița, 
locuia cu Stanca, mama ei, şi a trebuit, cum este rânduiala 
vieţii, să o îngrijească, să o hrănească și tot ce trebuie pen-
tru viețuirea vestitei bătrâne.  
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Amatori de bani, cu muncă puțină, unii oameni prin-
deau urși, îi dresau și veneau cu ei prin sat. Îi puneau în 
niște ipostaze dure: făraș cu jeratic la picioare pentru ca 
ursul să se ridice în poziție bipedă, să asculte comanda și 
să execute călcatul pe spate pe unii curajoși, printre care 
era și baba Stanca. 

Într-o zi, între dimineață și prânz, a apărut în sat un ur-
sar. Câinii lătrau aprig, auzind marele zgomot făcut de to-
bă, şi simțind venirea monstrului, respectiv a ursului. Ur-
sarul cunoștea locul, pentru că mai trecuse pe acolo și o 
avea client pe baba Stanca. Aceasta era boscorodită de fii-
ca sa, Marița, care o finanța cu bani câștigați din 
precupeție. Vindea pe piață fructe de sezon cumpărate de 
la locuitorii comunei care nu-și permiteau să stea pe piață, 
deci făcea ca să-i zicem o mică afacere. 

– Măi boșoroago, eu stau în picioare la piață să fac 
bani și să vă aduc de mâncare și tu îmi ceri bani să te calce 
ursul? 

Spectacolul era fascinant. Ieşeau din curţi mulţi vecini, 
să vadă cum o calcă ursul pe Stanca lui Castron. După 
așezarea marii temerare pe burtă, ursarul i-a comandat ur-
sului să pună laba lui lată și greoaie pe spinarea ei. Eram 
atât de uimiți de curajul babei. 

Se zicea în popor că, dacă te calcă ursul, ești mai pu-
ternic, mai sănătos. Stanca făcuse asemenea spectacol 
stradal și cred că-i convenea popularitatea, să se afișeze ca 
o vedetă a satului. Noi, copiii, ne îmbulzeam să vedem 



 

 
Viață de poveste. Memoriile 

 

 
 

29

ceva neobișnuit: ursul călcând pe spatele Stancăi lui Cas-
tron și ei să nu îi fie frică. Am înțeles ceva. Curajul trebuie 
să îl ai chiar în condiții extreme, când este vorba de sănă-
tate și viață. 

Într-o bună zi de dimineață, Stanca s-a dus la o vecină 
să ia o găleată cu apă. Puțul era gen american, avea o tobă 
cu manivelă și lanț. S-a întâmplat nenorocirea. Stanca a 
scăpat manivela cu găleata plină ce se afla în puț și a lovit-o 
peste faţă, de i s-a cam strâmbat gura. Acel puț cu apă ex-
celentă era căutat de mai mulți vecini. La acel moment 
neașteptat și destul de traumatic era de față vecina Niculi-
na, o fată hazlie, micuță, codană, care se amuza din orice, 
mai cu seamă de situația Stancăi. Biata femeie, cu durere, 
sângerândă a plecat rușinată de situație cu găleata plină cu 
apă bolborosind.  

Niculina, care era la rând să scoată apă din puţ, amuza-
tă de situația Stancăi, pe când învârtea la manivelă să ridi-
ce găleata, şi-a adus aminte de imaginea cu manivela scă-
pată de baba Stanca și a început să râdă în hohote. În timp 
ce se amuza, a scăpat manivela și ea, fiind la rândul ei, 
plesnită peste gură și nas. Niculina a plecat acasă cu nasul 
și cu buzele strâmbate. Apoi a povestit tuturor situația fă-
când haz de necaz. 

– Am râs de baba Stanca și m-a ajuns și pe mine. N-am 
să mai fac așa ceva! Nu râde, cazi în ea! 
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LA CAZAN 
 
 
Când privești colinele răzvădene îmbrăcate în felurite 

nuanţe de verde, cu arbuști sălbatici, măceși, porumbari, 
muri, pomi fructiferi, sus pe un platou se arată falnic un 
mare rezervor cu apă. Acest rezervor a fost așezat acolo, 
pentru a pune în mișcare apa industrială, în secțiile petroli-
ere, folosindu-se de principiul vaselor comunicante. Era 
foarte încăpător, cu un diametru mai mare de 10 metri și o 
înălțime de 8 metri, plin cu apă. Acest loc devenise un 
mijloc de răcorire a unor temerari copii. Bazinul avea o 
scară metalică pe care ne urcam și o sfoară de care ne agă-
țam hainele. Rezervorul era plin cu apă. Nimeni nu se 
gândea la ce risc ne puteam expune. 

Nu se știa ce poate să existe în acea apă adâncă de 8 m. 
Puteau să fie vietăți acvatice: șerpi de apă, broaște râioase 
etc. Cu toate acestea, unii copii curajoși, buni înotători, 
săreau în acel bazin fascinant, ofertant de senzații tari. 
Într-adevăr, era o plăcere deosebită. Presiunea apei la 
asemenea adâncime, aproape te ținea deasupra, se făceau 
ture de bazin, circulare. 
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Bazinul era prevăzut cu două scări metalice interioare, 
de care ne agățam să ne odihnim. Riscul vieții era la el 
acasă. 

Pentru că ne atrăgea această oază de răcorire, luam vi-
tele și le lăsam să pășuneze în jurul fermecătorului bazin, 
plin de senzații tari. Urcam, ne despuiam acolo sus, apoi 
săream în apa ce lucea într-un albastru – verzui. Cel mai 
frumos și captivant timp era în amurg. Apa era călduță, o 
culoare de nedescris, cu un luciu ce te înfricoșa, dar atră-
gător. 

Într-o zi, pe când pășunau cele două oi pe care le pri-
ponisem de cei doi pomi, având două frânghii lungi, m-am 
gândit, fiind un amurg prematur, să fac o baie la cazan. 
Știam să înot, eram consumator de baie la râul Ialomița. 
Aveam experiență. Zis și făcut. Am urcat scările pe verti-
cală, la capătul bazinului. Apa era bună, caldă, cu oglinda 
ce îmi apetisa în mod deosebit, plăcerea. Uitându-mă la 
apa aceea aproape străveziu-verzuie, mă încerca singurăta-
tea, dar și o ușoară emoție. Am trecut la fapte. Am sărit în 
apa vrăjitoare, am făcut o tură de bazin și deodată s-a de-
clanșat frica. Mă gândeam dacă era ceva în bazin și ieșea, 
dacă mă apuca un șarpe de picior, dacă mă atinge o broas-
că râioasă.  

Cel mai apăsător lucru era că mă simțeam singur. Gân-
durile mele îmi amplificau frica. Nu știu în cât timp am 
ajuns la îmbrăcăminte. Am coborât grăbit, dar foarte atent. 
Mi se părea că scara de coborâre era mult mai lungă. Rea-
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lizam în gând ce s-ar fi întâmplat în această încercare te-
merară, dar puerilă. 

Începuse să se însereze bine. Grăbit, am plecat acasă 
cu oile sătule, butie. Aveam o scuză că am întârziat pentru 
că am vrut să satur oile de mâncare, ele fiind martore ocu-
lare. 

Mama, îngrijorată ca de obicei, cunoscând marfa, m-a 
întrebat: 

– Mă, de ce ai întârziat atâta? 
I-am explicat. Ea fiind într-o pasă bună, a înțeles și 

m-a iertat. 
Gândindu-mă la ce putea să mi se întâmple, am început 

să răresc acel scăldat la cazan, de unde puteam să colectez 
o boală de piele, să mă înec datorită unui cârcel și câte al-
tele puteau să-mi pună viața în pericol. 

Nu intrați în apă, dacă nu știți ce se ascunde în adâncul 
ei! 
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SALT MORTAL 
 
 
Era toamnă. Familia noastră avea multe animale: cal, 

vacă, oi, păsări. Părinții, grijulii, pregăteau provizii, ca să 
poată scoate vitele din iarnă. Aduceau fân, coceni de po-
rumb, făceau clăi în grădină (grămezi de furaje conice, 
înalte). 

Mă visam un gimnast temerar. Văzusem la circ rotiri 
ale corpului, gen salt mortal. Eram captivat de acest exer-
cițiu. Am început să exersez, făceam progrese și aveam 
curaj. 

Într-o bună zi, mă simțeam pregătit, l-am chemat pe 
fratele meu de suflet, Ion, să-i arăt ce știu să fac. 

– Ioane, eu pot să sar de pe claie și să mă rotesc, să fac 
un salt mortal și cad în picioare. 

A venit cu mine în grădină, unde se afla claia de paie. 
Eu nu aveam experiența necesară și nu gândeam că pot să 
apară și situații extreme. M-am suit pe claie, mi-am luat 
avânt și m-am rotit în aer, nu o dată, ci o dată și jumătate. 
Nenorocirea s-a abătut asupra mea. Am căzut în cap și mai 
exact nu mai puteam să respir. Capul îmi presase gâtul, nu 
mai respiram, nu mai mișcam. 
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Fratele Ion mi-a sărit imediat în ajutor. M-a lungit pe 
pământ, mi-a mișcat capul, m-a apăsat pe piept și am înce-
put să respir. S-a bucurat, m-a mângâiat, îi simțeam căldu-
ra sufletului cum acționează. Nu puteam să realizez atunci 
acest fenomen. Acum când scriu, cu multă plăcere, îmi 
explic bunătatea nativă a acestui frate. 

Situația a fost dezamorsată de sora mea, Gina, care a 
observat situația mai de departe și m-a pârât mamei. Ma-
ma, un mare dictator, onest, l-a chemat pe fratele Ion. Ea 
nu chema la dojană decât unu și apoi pe celălalt, ca la ju-
decată. 

Repet, mama nu avea carte, dar avea o intuiție, o pute-
re de asociere a ideilor, nu mai zic o magnifică putere de 
muncă. 

Ca mamă grijulie și care mă iubea foarte mult, cu toate 
relele copilărești și pentru că eram băiatul ei mai mic, mă 
ocrotea foarte mult. 

Simțeam cum sufletul ei, de multe ori când eram bol-
nav, se pălește.  

Era în stare să mă țină la sân, o simțeam, dar, 
gândindu-se la situația destul de gravă și dură ce-mi priva 
sănătatea și chiar viața, l-a certat pe fratele meu de suflet. 

– Cum ai putut să-l lași să sară de pe claie?... Tu nu te-
ai gândit că putea să moară, sau să se schilodească, să-și 
rupă vreo mână? 

Ion, sub imperiul întâmplării crude, nu știa ce să expli-
ce. Să-i spună mamei că el a vrut, dar asta mă băga pe mi-
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ne la înaintare pentru a primi corecția ce devenise, după 
fapte rele, o obișnuință. De multe ori, în sinea mea, îmi 
ziceam: 

„Chiar dacă mă bate, mama, mă iartă!”  
Ion, fratele, i-a spus mamei. 
– M-a rugat Vasile să-mi arate o figură de gimnast pe 

care o văzuse la circ.  
Cu alte cuvinte, mama devenise înțelegătoare, dar tot-

odată foarte furioasă. S-a încheiat conflictul între noi și 
mama, care constatase că eu n-am fost cuminte, dar spre 
norocul meu n-am pățit nimic. 

De atunci m-am lecuit de acel salt mortal! 
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ANCORA DE LA SONDĂ 
 
 
Aveam 10 ani. La noi, în spatele grădinii, se afla o 

sondă cu turlă din lemn, mai exact o formă de trunchi de 
piramidă înaltă cam de 25 de metri. 

La colțuri erau montate niște ancore metalice foarte 
groase, împletite, din oțel de arc, foarte rezistente, care 
susțineau turla. Una dintre ele se afla pe terenul nostru, în 
grădină. Sonda era prevăzută cu o scară pe care urcau „tur-
liștii”. Aceștia dirijau țevile (conductele) pe care venea 
petrolul și tijele care împingeau pompa ce scotea țițeiul 
din pământ. 

Zi și noapte, un motor electric de mare putere învârtea 
un mecanism „pompă-balans” ce transforma mișcarea de 
rotație în mișcare rectilinie alternativă. Ea era suprave-
gheată de muncitori calificați, „sondori”, care veneau pe-
riodic să vegheze procesul de scoatere a țițeiului. Sonda 
era foarte productivă şi scotea în medie 24 de vagoane de 
ţiţei în 24 de ore. 

Vara, după amiaza, începusem să învăț și să-mi fac cu-
raj să mă urc pe scările sondei. Prinsesem acest gust, plă-
cerea de înălțime, din zi în zi. Într-un final, ajunsesem să 
urc pe podul de serviciu al sondei, unde-și desfășurau acti-
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vitatea „sondorii” podari. Îmi doream mai mult. N-am mai 
urcat pe scara sondei, ci pe niște scânduri din brad, groase, 
în zig-zag, ce formau scheletul acesteia. O încercare foarte 
riscantă. Într-un final, am reușit să ajung pe aceste scân-
duri în formă de X, pe podul de serviciu. N-am fost mul-
țumit nici cu această ascensiune pe rigle așezate în X.  

Într-o zi, pe amurgit, ce mi-a venit mie să escaladez 
ancora, după care să-mi dau drumul. Făceam acest exerci-
țiu, dar din ce în ce mai sus. Ajunsesem să-mi dau drumul 
de la 10 m înălțime. Învățasem cum să cobor să amortizez 
șocul căderii. 

După câteva coborâri ce puteau duce la un accident pe 
care nu-l conștientizam, m-a văzut mama din curte. 
Văzându-mă, i s-a întunecat vederea. N-a crezut că sunt eu 
acolo. Pluteam, aveam o senzație de plăcere inexplicabilă, 
țineam mâinile întinse și picam în buruianul des, ce-mi 
amortiza căderea. Mă obișnuisem cu această frumoasă și 
riscantă cădere. M-aș fi urcat mai sus, dar mă deranja un 
gard ce delimita hotarul dintre noi și vecini. Spre norocul 
meu, m-a văzut mama. Nu știu prin ce minune a putut să 
mă vadă, a fugit și a ajuns tocmai când eu planam. S-a 
speriat, m-a lăsat puțin și mi-a dat o corecție cu ce a avut 
la îndemână. 

Am vrut să scap, dar n-a fost chip, era foarte puternică. 
După această „caznă” destul de educațională, nu am mai 
văzut ancora. Acolo, pentru mine, ea nu mai exista. 
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Această „corecţie” pe care o folosea mama a contribuit 
la alungarea plăcerii teribiliste, care pusese stăpânire pe 
mine. 

– Doamne, ce frumos era! Aveam senzația că nu mai 
am greutate, când pluteam. 

Un aer, gen fior, îmi umplea plăcerea de vis, când cu 
brațele deschise pluteam deasupra plantelor verzui, ce-mi 
atenuau căderea. 
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COLEGUL MEU, MITIȚĂ 
 
 
Era o zi de toamnă, calmă, însorită. Gutuii îşi atârnau 

fructele galbene pe garduri. Mergeam spre şcoală, pe co-
vorul pictat cu frunzele pomilor, ce ne dădeau bineţe şi 
curaj de viaţă. Şcoala se afla la 2 km distanță de casă. Pe 
drum m-am gândit să fac o întrecere cu colegul meu, Miti-
ță. El locuia lângă școală. Mitiţă era foarte talentat la fot-
bal. 

M-am sculat mai de dimineață, şi, hotărât am ajuns la 
școală. Trecând pe la poarta lui, i-am spus să vină să ju-
căm fotbal. În școală se practica un concurs de fotbal între 
clase. După trei sferturi de oră, de mers desculț pe jos, i-am 
propus lui Mitiţă să punem de-un fotbal, până sună de in-
trare în clasă. 

În curtea școlii, spre terenul de fotbal, am văzut o pia-
tră rotundă și mare. Nu mi-am imaginat prostia ce aducea 
după sine mari necazuri bietului Mitiță, cât și mie. Copilă-
ria din mine își spunea cuvântul. Am găsit o cârpă și am 
înfășurat bolovanul de piatră. Semăna cu o minge mică. 
L-am așezat la distanță de 6 metri, în fața porții, pe centrul ei. 

Pregătirea avea ca scop, când apare Mitiţă, un bun fot-
balist, bine legat, cu picioarele musculoase, dar și el des-
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culț, să guste din momeala dureroasă pe care n-am prevă-
zut-o. La apariția lui, i-am strigat: 

– Măi Mitiță, tu nu reușești să-mi bagi mie gol! 
Văzând mingea din cârpă așezată în poziție de tragere, 

buimac de somn, n-a mai stat pe gânduri, și-a luat avânt, a 
lovit cu putere pietroiul mascat în cârpa atrăgătoare și 
deodată a căzut. 

L-am auzit urlând îngrozitor: 
– Auuu! Aoleu!... Ce mi-ai făcut, mă? 
În acel moment, am realizat cât de dureroasă a fost 

acea prostie copilărească, mai cu seamă că, în afară de co-
legi, eram și buni prieteni. 

Mi-am cerut scuze, simțeam aproape durerea lui, o per-
cepeam, dar era destul de târziu. Într-un final, m-a iertat. 

În cadrul școlii se inițiase un campionat de fotbal între 
clase. Marele fotbalist, Mitiță, numărul unu al clasei a VII-
a B, era scos de mine din joc. Colegii, dornici de reușită, 
ce așteptau cu nerăbdare să câștigăm, m-au luat în primire, 
cu admonestare, vorbe urâte, m-au pieptănat frumos cu 
palmele și câteva șuturi în fund. Și acum regret cum am 
putut să-mi pun în gând această mare nenorocire. Bietul 
Mitiță, o săptămână a șchiopătat cu piciorul drept inflamat. 

Când îl vedeam, parcă mă încerca o lacrimă, realizam 
o greșeală voită, dar ce era să mai fac?! Amintirea mă 
ceartă şi acum. 

Am crescut mari. Mitiță, a continuat să meargă înainte 
cu acest sport. Prin talentul lui a ajuns la echipe mari de 
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fotbal, printre care și Metalul Târgoviște. Vremea a trecut, 
dar, când deapăn această secvență de viață, îmi pică şi 
acum o lacrimă. Mitiță, al nostru, zis Gambă, ne-a părăsit. 
Şi acolo sus, unde este, îi cer iertare. 
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LIHNIT DE FOAME 
 
 
În 1947, după cel de Al Doilea Război Mondial, situa-

ția economică a țării devenise precară. Aceasta a generat o 
sărăcie a populației, culminând cu foametea, fenomen care 
a rămas în memoria oamenilor (foametea din ʼ47). Acest 
flagel, ne-a afectat foarte mult, pentru că trebuiau hrănite 
douăsprezece guri. Știam că nu prea aveau resursele nece-
sare, dar mama nu se alerta. Nu știu cum făcea de reușea, 
cu ce putea, să ne hrănească. Îi era mai greu iarna. Când 
ieșeam în primăvară, era cea mai fericită. Mai cu lobodă, 
cu știr, lăptuci, ceapă verde, grâu fiert, mămăligă, fasole 
etc., se descurca ea. 

Carnea o vedeam o dată pe săptămână, dacă o ve-
deam... Dacă mă gândesc foarte bine, fiind copilul ocrotit 
al domniei sale, mama, nu am cuvinte să o preamăresc. Un 
om, puțin spus, credincios copiilor. Pe mine mă iubea 
foarte mult, dar în taină... 

Era în prag de toamnă. Am plecat la școală desculț. În-
că mai era cald şi totodată mai protejam încălţămintea de 
iarnă. Parcurgeam doi kilometri pe jos. La ora de biologie 
a trebuit să aplicăm în mod practic ce învățasem despre 
plantarea și întreținerea grădinii. Profesorul, bine intențio-
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nat, ne-a explicat cum se plantează pomii fructiferi și alți 
copaci. Am primit spre aplicare câte doi pomi și în același 
timp ne-a spus că plantele, ca și omul, au viaţă și deci tre-
buie îngrijite. 

I-am plantat. Eram un copil slăbuț, dar n-am vrut să-mi 
arăt slăbiciunea. Voiam să îmi păstrez rangul de copil sili-
tor. Epuizat, am mers pe jos, desculț și flămând, spre casă. 
Am ajuns acasă. Vedeam negru în fața ochilor datorită 
efortului. Pe traseu n-am întâlnit niciun pom cu fructe, ni-
mic. Se ștersese și ultima speranță să-mi astâmpăr foamea. 
Am lăsat ghiozdanul greoi jos și i-am spus mamei: 

– Mamă, mi-e foame!... 
Mama m-a privit pierdută și cu lacrimi în ochi, pe care 

le ștergea ascunzându-se, îmi spuse: 
– Să caut ceva să-ți dau! 
A adunat de prin rosturile scândurilor o mână de grâu 

pe care a fiert-o și mi-a dat-o. N-am zis nimic, am mâncat 
şi i-am mulţumit. 

Copil fiind, nu prea înțelegeam ce se întâmplă, pentru 
că mama niciodată nu s-a plâns că nu avem ce mânca. 

Avea o demnitate exemplară. Era născută în zodia leu-
lui. Ca pasărea zbura spre cuibul puilor cu ce putea, ca să 
ne hrănească. Acel respect, pentru care nu am destule cu-
vinte să-l exprim, nu am obosit să-l preamăresc, ori de câte 
ori mă gândesc la mama mea. 
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AUR BLESTEMAT 
 
 
Bunicii mei erau bogați. Dețineau aur (mahmudele) 

transmise ca moștenire, din generație în generație. Mama 
mea avea o relație de respect, cu soacra ei, fără o afecțiune 
deosebită. Bunica, pentru că locuia în aceeași curte cu noi, 
era cea care dirija bunul mers al gospodăriei. Îi atrăgea 
mereu atenție mamei: 

– Leano, e bine să faci așa!... E bine să faci altfel!... 
Tot ea a fost cea care i-a alinat durerea mamei, atunci 

când i-a murit un copil, o fetiță pe care o chema Vasilica. 
Ea i-a spus: 

– Lasă, mamă, să nu fii supărată! Cel care va urma pe 
lume, o să poarte tot numele de Vasile sau Vasilica... Așa 
să faci! 

Așa a și fost, iar pe lume am venit eu. Bunica avea o 
premoniție extraordinară în ceea ce privește încercările 
vieții familiei noastre. În plus, își dorea să aibă de toate, să 
nu depindă de nimeni, iar acest lucru a căutat să ni-l 
transmită și nouă, nepoților ei. Era o bunică dulce-
amăruie, dar cu un suflet bun. Râdea din barbă, cum se 
spune, la șicanele și năzbâtiile nepoților. 
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Când mama pregătea băița pentru un copil, bunica 
Anica, avea grijă să pună în apă câte un bănuț de aur. Pen-
tru că erau, la vremea aceea, mai mulți născuți, numărul 
mahmudelelor creștea. Mama le-a înnodat într-o motoașcă 
și a ascuns-o în podul casei. Fratele Ion, văzând situația 
precară a familiei, s-a furișat și a luat din acele mahmude-
le. Ușor, ușor, a reușit să le transforme în bani. Așa am 
putut supraviețui în timpul foametei, după cel De-al Doi-
lea Război Mondial. 

Bunica Anica mai avea destul de multe mahmudele pi-
tite într-o ulcică, dar nu a avut parte de ele, deoarece sora 
tatei, Leana, o femeie foarte egoistă şi răutăcioasă, datorită 
faptului că era mai puţin pricepută în gospodărie, a furat 
ulcica cu tot cu bănuți. Bunica i-a chemat pe toți din fami-
lie și le-a spus: 

– Mă, care ați luat aurul? Dacă nu spuneți adevărul, să 
știți că blestem. Blestemul meu vă va ajunge, pentru că 
sunt bani munciți de mine și se va alege praful și pulberea 
de vinovat!  

Se vorbea că era un aur blestemat, chiar dacă ea spunea 
că sunt bani munciți. În continuare, Leana, sora tatălui, 
umbla neîngrijită, foarte prost îmbrăcată și cu haine petici-
te. Chiar a umblat mult timp o vorbă în sat, cum că în po-
dul casei Leanei lui Dulea există aur de care nimeni nu se 
poate atinge, pentru că este blestemat. 

Păgubită, pentru că nimeni din familie nu a recunoscut, 
bunica Anica a blestemat, fiind sigură că hoțul este o per-
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soană venită din afara noastră. Așa era bunica, foarte aspră 
în a judeca oamenii și a blestema pe cei pe care îi conside-
ra vinovați. 

Mătușa Leana, din partea tatălui era egoistă, avară, un 
adevărat Hagi Tudose, se ocupa cu farmece, cu lucruri ne-
curate, iar cea pe care o ura cel mai tare era mama mea. 
Vedea că este foarte diferită de ea, iar de aici pornea toată 
ura ei. 

Mama era o femeie practică, foarte harnică și cu idei 
progresiste. Îi plăcea tot ceea ce era nou și experimenta. 
Mătușa o întrecea pe mama ei. Nu doar că blestema și ea, 
dar se ocupa și cu farmece. Îi făcea asta mamei mele, doar 
că farmecele nu s-au lipit de mama mult timp. Cu toate 
acestea, la un moment dat, mama a început să se simtă 
foarte rău. I se umflase faţa, şi i se înroşise pielea, care era 
plină de bube ce supurau. La fel ca la pojar. Otrava îşi 
spunea cuvântul. Avea temperatură, făcea nopţi albe. 
Aceste leziuni o usturau pentru că o deranjau, şi le freca 
pentru atenuarea mâncărimilor. Era groaznic. S-a dus la 
doctorul din comună, dar nu s-a rezolvat nimic. Erau pro-
duse de o cauză necunoscută. 

Tata, care știa de practicile surorii sale, a mers cu ma-
ma la o ghicitoare, într-o comună mai îndepărtată. Auzise 
că aceasta poate să ajute în îndepărtarea „argintului viu”, 
că sigur aceasta i se întâmplase mamei. Femeia a fost adu-
să de tata la noi și a constatat că mama are dat „argintul 
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viu”, dar că trebuie să vină la ea acasă, la Ludești. Nu poa-
te să o trateze acasă, la Răzvad. 

A doua zi, tata a înhămat caii la căruță și a pornit la 
drum, alături de mama și ghicitoare. Cu o seară înainte, 
plouase abundent. Râul Ialomița începuse să crească, iar 
caii trebuiau să treacă prin gârlă. Apa creștea văzând cu 
ochii. Concentrată la această situație, ghicitoarea îl îndem-
na pe tata: 

– Andrei, mână, mână mai repede! Hai, hai, o să reu-
șim! Dă-i bice la cai că, uite, ieșim! Hai, hai! 

Apa ajunsese la suianul căruței și aproape o umpluse, 
dar, ca prin minune, caii au prins o forță incredibilă și au 
scos căruţa la mal. 

Ajunși acasă la Ludești, ghicitoarea i-a spus tatei că 
mama trebuie să rămână șase zile la ea, apoi va putea să 
vină să o ia. După șase zile, binefăcătoarea a reușit să o 
scape pe mama de această nenorocire, ce-i otrăvise sânge-
le. Apoi i-a spus tatei: 

– Andrei, ai grijă! Vei vedea ce n-ai văzut. Acest bles-
tem, nu se mai întoarce la nevasta ta, dar se va întoarce la 
cei care au făcut farmecele. Așa cum se spune: „Rău faci, 
rău găsești”.  

Din acel moment, tata nu a mai fost prieten cu somnul. 
Ieșea mereu afară noaptea și stătea sub cerul liber. Într-o 
noapte, a văzut un foc „jucăuș”, ce arunca scântei pe pra-
gul ușii surorii lui, care avea casa vis a vis de noi. Șocat, 
tata a trezit-o pe mama, să îi arate grozăvia, crezând că are 
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vedenii. Atunci, și-au dat seama că femeia de la Ludești a 
avut dreptate. Răul pe care a dorit să îl facă mamei, s-a 
întors către răufăcător. S-au privit în ochi și nu au scos nici 
un cuvânt, speriați și șocați fiind de ceea ce vedeau și nu 
își puteau explica. La acel moment, s-a auzit țignalul gar-
distului de la Primărie. Brusc, focul s-a stins. 

Curios era faptul că nu se vedea nici o urmă, deși tocul 
și pragul ușii erau, bineînțeles de lemn, dar intacte. Mai 
târziu, a ieșit afară soțul mătușii, care, inevitabil, a călcat 
pe pragul ușii pe care „jucase” focul. Când s-a întors în 
casă, avea mersul împleticit, iar a doua zi am aflat că a 
damblagit și că vorbea foarte greu, abia putea fi înțeles. La 
scurt timp, a și murit în chinuri groaznice. Mătușa se de-
grada pe zi ce trecea. Ba mai mult, un alt eveniment avea 
să ne surprindă pe noi și să însemne și nenorocirea ei.  

Cu ceva timp în urmă, soțul mătușii adusese dintr-un 
sat vecin, o femeie ca să o ajute pe mătușa Leana în gos-
podărie. Slujnica gorgoteancă, a născut tot în această peri-
oadă un băiat. Paternitatea acestuia era legată de soțul mă-
tușii, dar era o bănuială. Copilul, în timp, avea să fie moș-
tenitorul familiei, iar pentru mătușă, se prefigura un viitor 
plin de nenorociri. Slujnica, ce prinsese rădăcini în cadrul 
familiei, era o femeie harnică și în putere, micuță de statu-
ră, a început să facă legea, cum se spune, în curtea mătușii 
mele. Văduvă și neajutorată, mătușa nu avea ce să facă, 
decât să se supună. Făcea tot felul de treburi, ca să se poa-
tă întreține: făcea chirii cu căruța, trăgea de saci, ajuta la 
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treburile gospodăriei, aducea lemne din pădure, mergea la 
moară și câte altele. Slujnica înrădăcinată, aflase de ulcica 
cu galbeni, aflată în podul casei, dar nici ea nu a putut să 
se apropie de aurul blestemat. 

Au trecut mulți ani, mătușa s-a stins din viaţă. Slujnica, 
cu puteri depline, rămasă în curte, a început să se gândeas-
că la valorificarea aurului din ulcică. I-a făcut mătușii toa-
te rânduielile creștinești, din acești bani. Apoi, puțin câte 
puțin a vândut din aurul blestemat. Cei care au cumpărat 
aurul, în timp, l-au schimbat și ei în bani și s-au îmbogățit, 
și-au construit case și multe altele. 

După moartea slujnicii, fiul ei, un om cu multe vicii, a 
vândut casa asupra căreia plana blestemul bunicii mele, 
Anica. Și-a făcut o altă casă, pe un loc pe care îl avea tot 
din averea mătușii Leana. Șocant a fost că și asupra celor 
care au cumpărat aur de la slujincă, s-a pogorât blestemul 
bunicii. Într-o seară, trebuia să merg la un consiliu profe-
soral. Stăteam în stația de autobuz așteptând să plec la 
Târgoviște. Am auzit țipete și un zgomot nedeslușit. Lângă 
mine, se afla un om care slujea la familia din curtea căreia 
se auzeau țipetele, dar a spus că nu știe nimic și, probabil 
fiul familiei se cearta cu părinții. La întoarcerea acasă, du-
pă câteva ore, la poarta acelei familii se afla multă lume. 
Am aflat că fusese înjunghiat băiatul familiei respective, 
iar bănuiala căzuse pe cel care le muncea în gospodărie. 
Acesta a fost condamnat. După mult timp, adevărul a ieșit 
la iveală cu ajutorul cumnatului celui condamnat. A fost 
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eliberat omul închis pe nedrept, și i-a luat locul adevăratul 
criminal. Nu e greu de înțeles, că acea casă a fost construi-
tă din aurul cumpărat!... 

...Timpul trecea cu bune și rele, așa cum îmi place mie 
să spun. 

Eram la Găești, unde mă stabilisem împreună cu fami-
lia. La Răzvad, satul natal, veneam săptămânal. Într-o sea-
ră, sora mea, Florica mi-a relatat că, pe strada Principală, 
câteva case au luat foc în lanț. Eu mă gândeam, fără să 
vreau, la acel blestem rostit de bunica. Totul era pentru 
mine o enigmă. Blestemul și-a urmat cursul și toți descen-
denții familiei, din partea tatei au avut mari nenorociri. La 
fel și cei care au cumpărat aurul blestemat. Așa cum se 
spune în popor: „de haram a fost, de haram s-a dus”. 

Deci, răul se plătește, mai devreme sau mai târziu. Pă-
cat că pot fi expuși la nenorociri mulţi nevinovaţi... 
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IRONIA SORȚII 
 
 
După al Doilea Război Mondial, toate țările participan-

te și ocupate, deveniseră foarte sărace. România, în special 
regiunile călcate de nemți și ruși deveniseră extrem de să-
race. Oamenii au început să migreze ca să supraviețuiască, 
în special locuitorii moldoveni. Era o foamete de nede-
scris. De frică să nu-i trimită în fundul Siberiei, să lucreze 
în minele de cărbuni, fugeau în alte regiuni ale țării. 

Surprinși de situația lor de fugari, noi îi socoteam refu-
giați. Cu orice preț, doreau să rămână în zonele mai pros-
pere ale țării. S-au făcut foarte multe eforturi din partea 
primăriei răzvădene, solicitând ajutorul sătenilor să-i pri-
mească pe acești oameni obidiți, înfometați de frica pieirii, 
cu familii cu tot. Copiii nevinovați, cu ce au greșit ei în 
fața lui Dumnezeu? Răul venea din altă parte, prin repre-
zentanții lui. Primăria a făcut un test psihologic: a chemat 
oamenii comunei, explicându-le situația, să-și aleagă ne-
condiționat, prin simpatie, găzduirea acestor nevinovați 
moldoveni (basarabeni). Răzvădenii și-au arătat adevăratul 
suflet curat. Fiecare, în funcție de situația materială, și-a 
ales familia. 
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Un vecin de-al meu, a găzduit o familie din Iași. 
Aceasta era compusă din: mamă (Lenuța), fiică (Anuța) și 
nepot (Ionuț). 

Lenuța era o femeie scurtă, plinuță, foarte frumoasă, 
bine îngrijită și destul de atrăgătoare. Era plăcută de ve-
cini, pentru că era veselă, avea o doză de umor moldove-
nesc, plin de accent care dădea bine la ce povestea. Venea 
pe la noi, la invitația mamei mele, la cină, însoțită de fiica 
ei Anuța și de nepotul Ionuț. 

Aici se destăinuia cum se comportă gazda, cu familia 
ei (tanti Lenuța de la Iași). Lenuța era foarte curată, coche-
tă, iar fetei ei, Anuța, i-a dat o educație aleasă. Vorbea 
frumos, era supusă, suporta unele mizerii din partea gaz-
dei, care era mereu agasantă și neocrotitoare. O muncea 
foarte mult: o trimitea la câmp să adune buruieni pentru 
porci, păsări, să curețe curtea, să spele rufe etc. O trans-
formase într-o adevărată sclavă. 

Gazda era un croitor bun și foarte căutat de clientelă, 
preferând pe cea feminină. Lumea îl socotea neserios. Fi-
ind căsătorit, dar punând ochii pe frumoasa și atrăgătoarea 
Lenuța, a început să se poarte urât cu soția lui: nu-i mai 
plăcea de ea, o bătea, nu-i mai convenea nimic și făcea 
mereu scandal. Într-un final, a izgonit-o de acasă. Au ur-
mat scandal, discuții, admonestări, din partea soției și a 
neamului ei. Situația s-a încheiat prin cuplarea lui cu mol-
doveanca. Acest om, croitorul universal al satului, versat 
cu fel de fel de femei, după un anumit timp, s-a plictisit şi 
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de Lenuţa. Voia ceva mai bun. Cum timpul vremuiește 
viața, o rânduiește, nepotul Ionuț a fost preluat de familie. 

Croitorul satului, a rămas cu cele două femei. Cum cu-
riozitatea depășește rațiunea, atunci se dezechilibrează 
sentimentul pentru partener. Croitorul, un om nici urât, 
nici frumos, nici forte (o fosilă), dar care stăpânea nenoro-
cirea de supraviețuire a celor două femei, a creat o discor-
die între mama Lenuța și fiica Anuța. 

Datorită avansurilor și promisiunilor pe care le făcea 
Anuței, aceasta se înrăise în așa fel încât, ocrotitorul a de-
terminat-o să-și alunge mama. 

Astfel, acesta, a trecut de la mama Lenuța, la fiica 
Anuța, promițându-i acesteia „marea cu sarea”. Fiind o 
fată necăjită, pe o baricadă a vieții destul de fragilă, vis a 
vis de supraviețuire, a acceptat ca mama ei să părăsească 
locuința croitorului. Incitată de el, Anuța și-a bruscat ma-
ma, aceasta plecând nu se știe unde. Au început zilele feri-
cite ale croitorului îmbătrânit, bolnav, la care a apărut sin-
dromul de gelozie. 

Vecinii holtei o plăceau pe Anuța. Ea era o fată cu ten 
ciocolatiu, pal, cu ochi de culoare albastru-verzui, un habi-
tus moderat, oxigenată la păr, dar în același timp foarte 
pudică. Era un copil care pășea în viață lângă un om rugi-
nit și destul de bolnav. Nu știa ce se va întâmpla cu ea. 

Soțul, obsedat de gelozie, recurgea deseori la împilări, 
adresări urâte, fapte reprobabile, cazne și bătăi. Nemaisu-
portând situația aceasta de pușcărie, ea s-a destăinuit unei 
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vecine, care, fiind de o vârstă cu ea, credea că poate fi în-
țeleasă. Ele comunicau foarte des, pentru că fratele aceste-
ia, mai mare, Ion, îi devenise simpatic și, în taină, îl iubea, 
dar din cauza fricii ce pusese stăpânire pe ea, nu putea să-și 
dezvăluie sentimentele. 

Prietena ei, Niculina, sora mea, știind situația vieții ei 
atât de dură, a compătimit-o. 

– Măi Anuțo, tu nu poți să faci nimic să scapi de acest 
satrap? 

– Îmi e frică că mă omoară! 
Ajunsese la această concluzie, pentru că se cuibărise 

frica de supraviețuire. Într-o zi, când a simțit că el, (croito-
rul) a plecat de acasă să-și cumpere materiale de lucru, 
folosindu-se de acest moment, Anuța, destul de săturată de 
necazuri, dar care cu frica ei dădea înapoi, a luat o hotărâre 
riscantă. La Răzvad se făcuse o legătură între Târgoviște și 
Ploiești, cu o linie ferată. Gândindu-se bine, a pus la cale 
un plan de evadare pe care l-a explicat prietenei ei, Niculi-
na, vecina. În acel moment, s-a declanșat cel mai curajos 
joc de evadare din pușcăria croitorului. Cu viteza gându-
lui, Anuța, și-a pregătit trei bagaje, ajutată de prietena ei. 
Bagajele erau doi saci voluminoși și un bagaj de mână. 
Vecina Niculina, robustă și forte, s-a încumetat să ia sacul 
cel mai greu. S-au gândit să n-o ia pe drum pentru a nu le 
vedea lumea, conștientizând că le aștepta un mare risc. Au 
luat-o prin grădini și pe linia ferată ca să ajungă la gara 
Răzvad. Neavând mijloc de orientare pentru a prinde tre-
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nul, s-au bazat pe șuierul trenului care pleca din gara Târ-
goviște. Cu un efort de nedescris, au ajuns într-un final la 
gară, gata, gata, să piardă trenul. Ajunse la tren, s-au îm-
brățișat cu lacrimi în ochi, udând rămasul bun, 
mulțumindu-i vecinei incredibil de curajoasă. Anuța s-a 
îmbarcat în trenul care mergea la Ploiești. Marele satrap a 
aflat de situație, dar a fost în zadar. Anuța se apropia de 
orașul Ploiești, unde viața ei începea să fie luminată de 
soare. Cu mari sacrificii a ajuns în orașul Iași, unde a găsit 
să supraviețuiască pe un post de asistent medical. 

Paradoxal, amărâtul croitor, obsedat sexual, nu știu 
prin ce minune a ajuns în spitalul unde își exercita servi-
ciul asistenta Anuța. Boala lui dăinuia demult, de pe când 
Anuța era destul de împilată. Poate că și Bunul de Sus le 
așează fiecăruia dintre noi, dându-ne o lecție de viață. 

Foarte surprins, monstrul, la prima vedere, cu sufletul 
îngenunchiat, a încercat să-i ceară iertare, dar... era prea 
târziu. Anuța, cu traumele ce nu puteau fi niciodată vinde-
cate, l-a tratat ca pe orice alt pacient, fără niciun fel de re-
cunoștință. 

Făcea acest lucru pentru că intra în atribuțiile de servi-
ciu. Într-un final, satrapul a părăsit spitalul într-un coșciug. 
Anuța, nu l-a iertat niciodată, chiar dacă Cel de Sus a învă-
ţat-o s-o facă. 
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PROSPERARE PALIDĂ 
 
 
Zona în care ne aflam era situată pe un mare bazin pe-

trolier. Mama, fiind dintr-o comună apropiată de Răzvad, 
numită Gura Ocniței, a beneficiat de prezența „aurului ne-
gru” pe terenul ei. 

S-au făcut prospecțiuni geologice, în urma cărora s-au 
ridicat sonde de extracție de către specialiști americani. 
Erau foarte interesați de această mare bogăție românească 
și au oferit foarte mulți bani prin redevențe. 

Localitățile norocoase cu sonde erau: Gura Ocniței, 
Ochiuri, Răzvad, Moreni, Bucșani în care au fost forate 
guri de extracție a petrolului. Unele dintre ele erau închise 
imediat după forare, fiind trecute în stocul de rezervă în 
vederea exploatării ulterioare. Localitatea Ochiuri era po-
pulată de firmele Astra, Columbia, Concordia, cu repre-
zentanți americani. Locuitorii comunei au primit o educa-
ție selectă, copiindu-i în comportament, onoare, ținută. 
Aici aveau loc foarte multe spectacole de teatru, comedie, 
muzică etc., unde nu avea voie să intre nimeni fără o ținută 
elegantă. La băieți: frac, papion, joben, iar femeile cu ro-
chii negre lungi, pălării și voalete. 
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Pe scena din localitatea Ochiuri, s-au perindat mari ar-
tiști printre care și comicul Constantin Tănase, cântărețele 
Maria Tănase, Rodica Bujor, Ioana Radu etc. Americanii 
transformaseră după modelul lor de viață această localita-
te, atât de mult, încât devenise de nerecunoscut. 

Locurile unde au depistat petrol erau numite „puncte”. 
Un punct de exploatare ajungea la 174.000 lei/lună. La 
vremea aceea, produsele pe piață erau foarte ieftine: o pâi-
ne neagră era doi lei, un țap de bere un leu, carnea era și ea 
foarte ieftină. 

Mama, fiind mai norocoasă, provenită din familia 
Gheorghe Manea, a fost înștiințată că are două puncte de 
extracție a petrolului. Necunoscătoare de carte, a primit o 
mână de ajutor din partea fratelui ei, unchiul Ghiță. Acesta 
era curelar, dar şi un negustor versat, „sifonar” înnăscut. 
Tata era mai rezervat, nu se implica, se ocupa cu agricultu-
ra (pământ şi vite), cu dorința unui câștig prin muncă cin-
stită și sigură. 

Familia devenise mai numeroasă, problemele familiale 
creșteau ca un fluviu ce vine în viitură. Cu toate acestea, 
tata nu era un om grijuliu privind viitorul copiilor lui. Mai 
„gusta” şi el câte o tărie și deseori intra în conflict cu ma-
ma. 

Fratele ei a convins-o pe mama să-i dea o procură. 
Aceasta îl atesta pe el să-i ridice drepturile bănești, ce re-
prezentau cele două puncte. Fiind negustor, cu o viclenie 
animalică, a reușit să convingă notabilitățile americane, cu 
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niște acte false, să obțină jumătate din punctele mamei. La 
bază era ideea că ei sunt frați. Bunicii, în timpul vieții lor, 
au dat fiecăruia dreptul de moștenire, dar el, văzând suma 
foarte mare de bani, a devenit rival, escroc, aproape un 
dușman. Uitase statutul de frate și faptul că mama avea 
mulți copii. 

Într-un final, mama, foarte cerebrală, l-a descoperit și a 
anunțat pe cei care se ocupau cu plățile punctelor petrolie-
re. Unchiul a fost foarte tare admonestat pentru că cinstea 
și onoarea erau la ele acasă. Familia noastră începuse să 
prospere. Chiar dacă număra zece copii, problemele fami-
liale, oricând și la orice oră, se puteau rezolva. Se schim-
base foarte mult standardul de viață. Domneau liniștea și 
fericirea în familie datorită acestor redevențe ce poposeau 
la modul cel mai frumos să ne ajute. Părinții au făcut mul-
te investiții în pământ, au construit casa, au cumpărat ani-
male cu care să ne întrețină. 

Tatăl, prevăzător și cu o intuiție de om cumpătat, 
gândindu-se la gloata de copii, a început să își facă un plan 
de investiții a acestor bani meritorii, dar nemunciți. Parcă 
Bunul Dumnezeu ne întinsese o mână de ajutor unei fami-
lii de credincioși ortodocși. Mama avea un crez special pe 
care ni l-a insuflat și a rămas lipit de sufletul nostru și azi. 
În ziua de Paști, ne îmbrăca frumos, era mândră de noi, ne 
băga pe sub masă la Domnul Iisus Hristos, căruia îi ducea 
flori din grădinița noastră: zambile, viorele, colțunași. 
Aveam țintuit în suflet acest crez bisericesc. 
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În spatele casei era o sondă care scotea în 24 de ore, 24 
de vagoane de petrol, fiind una din cele mai productive 
sonde din zonă. 

În acea perioadă, am avut o viață foarte frumoasă, fără 
prea multe griji. În paralel, tata a început să lucreze terenu-
rile cumpărate, cele moștenite, cu pomi, cu vie, parcă pre-
vedea cu o premoniție grijulie, viitorul îndepărtat. 

Fericirea familiei s-a întins pe o perioadă nu prea lun-
gă, în care aveam foarte mulți bani. Eram foarte mic, nu 
înțelegeam problemele familiei, mersul, prosperarea, bu-
curiile. În comună nu intrase curentul electric. Foloseam 
pentru iluminat lămpi cu gaz, la care ne făceam temele: 
scriam, citeam, desenam. Cu toate acestea, eram foarte 
silitori la învățătură, dornici să știm cât mai mult, mereu 
eram în competiție. 

Apăruseră conflictele mondiale între marile puteri, 
conflicte ce au condus la o nenorocire în lumea europeană: 
Al Doilea Război Mondial. Americanii, cu firmele lor, s-au 
retras din România. S-a oprit finanțarea redevenței pentru 
familia noastră și pentru ceilalți foști concesionari. Aceas-
tă situație a generat consecinţa necazurilor, foametea. 
Acest flagel ne-a marcat pe toți. Simțeam că nu avem mij-
loc de scăpare. Eram zece, plus două guri. Din zi în zi, si-
tuația se acutiza. Într-un an, s-au făcut multe fructe, a re-
zultat conservarea și distilarea alcoolului. După distilare 
rezultau sâmburii fierți la 100°C. Se făcuse la noi în curte 
o mare grămadă de sâmburi. Datorită foametei ce se abă-
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tuse (1947), vecinii jenați veneau cu câte o străchioară și 
cereau voie să spargă și ei sâmburi cu care să se hrănească. 
Foarte mulți vecini au fost hrăniți cu minunea salvatoare, 
pe o bună perioadă de timp. 

Tata nu avea serviciu, deci nu aducea bani. Mama 
muncea acasă, la câmp, iar noaptea țesea la război. Cu toa-
te aceste eforturi, rezultatele nu acopereau cerințele fami-
liei. Copiii cereau îmbrăcăminte, încălțăminte, mâncare, 
dreptul de copil. Se prefigura o sărăcie lucie. Tata se pre-
cipita mai puțin, dar mama era așa de agitată, încât nu mai 
avea somn. Era mistuită de gândurile ce-i vremuiau viața. 

De atunci am devenit săraci, părinții au început să pună 
accent pe autogospodărire, să organizeze rânduiala famili-
ei, un fel de diviziune a muncii. Fiecare primea sarcini în 
funcție de vârstă. Nimeni nu era absolvit. 

Cea mai grea perioadă a vieții am cunoscut-o în anul 
1947. Se terminaseră proviziile, nu aveam bani, venise 
stabilizarea financiară, totul se devalorizase, în special ba-
nii. Cinci pâini costau un milion, de aceea s-a declanșat 
stabilizarea. Mama, fiind mai perspicace, avea un dar de 
precupeață, încât vindea lapte, brânză, fructe, rezultate din 
gospodărie. În timpul precupeției își făcuse relații de vân-
zătoare. Era convingătoare, plăcută la vorbă, cu un mare 
șic. Avea o doză de umor atrăgător, nu respingea pe ni-
meni, numai în cazul în care cei din jur depășeau simțul 
măsurii. Era foarte cinstită, ținea foarte mult la onoarea ei 
și a familiei. Era o leoaică convinsă. 
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Frații mai mari, cei doi băieți, Ion și Gheorghe, s-au 
dus să-și găsească un loc de muncă. Ei mai ajutau familia. 
Eram așa de bine educați, încât ne-am crescut unii pe alții. 
Aveam ambiția să nu ne facem de râs familia. Era un crez 
psihic ce ne veghea, chiar dacă nu eram singuri. 

După a doua stabilizare în 1950, noi suportam și mai 
greu efectele financiare ale acesteia. Am plutit cu familia 
pe niște ape tulburi ale vieții, cu un vapor destul de îmbă-
trânit ce nu ne garanta siguranța de a supraviețui. 

Au început să mai vină bani în casă, să mai salvăm și 
să rezolvăm problemele acute ale familiei. Fiecare era în-
grijorat de existența lui în această lume, de aceea eram în 
competiție. Gândindu-ne la viitor, am început să ne răs-
pândim: unii la serviciu, alții la școli, alții cu treburile 
gospodărești. 

Comunismul începuse să crească, să-și pună amprenta 
la copii (pionieri), la tineri (U.T.C.), la adulți (forțați să fie 
membri de partid). Se așternea ideea colectivizării, model 
rusesc, de la colhoz. Concepția rusească, marxist-leninistă, 
își pusese amprenta ca o caracatiță pe țară, pe tineri, pe 
copii, pe industrie şi pe agricultură. 

În sat, au înființat un club în casa naționalizată a lui 
Radu Câmpeanu. Acel club era frecventat de tineri, seara, 
pentru că era foarte atractiv. Avea șubah, jocuri de șah, 
popice etc. 

Aceștia ne-au supt o parte din bogățiile țării supratera-
ne și subterane. Ei considerau că după al Doilea Război 
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Mondial ne-au eliberat de sub hoarda fascistă și că trebuia 
să le compensăm prejudiciile de război. 

Ne-au exploatat un amar de timp foarte prelungit. Da-
torită unor tratate mondiale, au renunțat la aceste obligații 
meschine, dar relațiile au rămas, pentru că funcționa cea 
mai parșivă traumă socială, politică. 

Reprezentanții notabilităților, protipendada, erau ma-
nevrați și direcționați spre comunism de doctrina bolnavă 
a sistemului rusesc: Ce e al meu e al meu, ce e al tău e tot 
al meu! (Formula Davai) 

Au fost mari încercări psihice, sociale, lipseau mijloa-
cele de producție, venise naționalizarea. Foarte mulți pro-
prietari au clacat cu sănătatea până la pieire. La oraș, se 
instalau anumite organizații pro și contra partidului. La sat, 
țăranii erau obligaţi să se înscrie la C.A.P.-uri. Ignorând 
viața copiilor, insistau ca aceștia să-i determine pe părinți 
să devină ceapiști, ca să poată avea un loc de muncă. 

Mijloacele de muncă: caii, boii, pluguri, atelaje, pă-
mânt, erau înscrise obligatoriu în colectiv, aceasta având 
ca scop sărăcirea țăranului. Astfel, era obligat să meargă la 
munca câmpului, la colectiv.  

Dacă vrei să îl aduci la muncă pe om, lipsește-l pe 
acesta de mijloacele de subzistență (Lenin). Așa au apărut 
categoriile de țărani: săraci, mijlocași, chiaburi, clasate de 
notabilitățile comunei, dirijate de politicienii vremii. 

Pentru refacerea fondului funciar al primăriei și al fon-
durilor județene, s-a înființat serviciul de Percepție. Aces-
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ta se ocupa cu strângerea banilor de la țărani, care repre-
zentau taxe destul de nejustificate, foarte dure. 

Țăranii erau foarte necăjiți de către acești perceptori 
puși să strângă impozite: pe teren, pe clădiri, pe venit. Noi 
eram zece frați și nu luau în calcul necesitățile noastre de 
viață și financiare. Sora mea, Florica, era croitoreasă și nu 
avea voie să coasă nici pentru noi care eram zece frați, 
pentru că îi fixa impozit. 

Eram cotați ca țărani mijlocași. Ne puneau în situații 
grele atunci când nu aveam bani să plătim acele taxe 
„pauperice”. 

Ne speriau că ne pune sechestru pe casă, că ne iau vite-
le (calul, cel mai important). Într-un final, achitam datoria 
cu bani de la cei doi frați mai mari, de la mama care mai 
valorifica fructele de sezon. An de an, se repeta acest coş-
mar ce ne eroda viaţa. 
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NAŞUL COMUNEI 
 
 
O secetă cumplită a cuprins Nordul ţării, în special 

Moldova, la care se adăuga și Al Doilea Război Mondial. 
Aceasta a contribuit la pauperizarea severă a acestor zone. 
Ca urmare oamenii au părăsit locurile natale pentru a su-
pravieţui. Multe familii au ajuns și în comuna Răzvad. 

Datorită înțelegerii umane ce vibra cu sufletul sensibil 
al răzvădenilor, mulți refugiați ieșeni s-au lipit de cetățenii 
satului. În familia noastră destul de numeroasă a fost pri-
mit un tânăr bine dezvoltat, foarte sănătos, pornit cu pași 
siguri în viață, cu intenții foarte bine conturate pentru 
munca și viitorul lui, pe nume Kolea. Acesta a arătat fami-
liei noastre ce știa să facă și de ce este în stare. Foarte ușor 
s-a integrat în familie, legând o prietenie de suflet cu cei 
doi frați mai mari ai mei, Ion și Gheorghe. 

Era mai mare decât aceștia, ei fiind umbra lui. Ca tre-
cător prin viață, a suportat foarte multe greutăți de la care 
a devenit mult mai înțelept. Știa foarte multe lucruri de-
spre viață, i-a învățat să muncească cinstit, să arate fapte, 
nu vorbe. Îi plăcea sportul, știa să boxeze și i-a învățat și 
pe cei doi frați. Kolea devenise cel mai frumos model ci-
vic, până la acea vârstă, pentru ei. Avea un suflet bun, era 
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supus, săritor necondiționat pentru rezolvarea multor pro-
bleme din familie. 

Găsind o portiță de a-și continua viața pe planul dorit, 
Kolea a plecat din familia noastră lăsând în urmă multă 
tristeţe. Despărţirea i-a marcat pe cei doi frați, dar și pe 
întreaga familie. Nu mai erau unsprezece la masă. Cei mai 
afectați au fost frații mei, Ion și Gheorghe, deoarece cu el 
împărțeau și bunele și relele. Îi părăsise o forță importantă 
din familie. 

În același timp, și alte familii au primit oameni obidiți 
de soartă, refugiați din Moldova. La o familie din apropie-
re a venit un basarabean, care vorbea stricat românește, 
dar care a devenit simpatic și iubit de cei din jur. Era un 
om robust, între două vârste, cinstit, deschis, înțelept, 
vremuit de viață și destul de curajos. 

În sat, datorită mândriei prostești a oamenilor bețivi, cu 
multe vicii, un oarecare făcea legea pentru săteni. El se 
considera satrapul satului, lovea oamenii, îi înjura, le vor-
bea foarte urât, în special când era beat. Aproape toți săte-
nii îl știau de frică. Nu știu prin ce împrejurare s-a produs 
un conflict între basarabean și temerarul satului. Cred că 
de aici s-a generat conflictul, că-l socotea emigrant, 
nesocotindu-i suferința. Mare zarvă în sat, lumea s-a strâns 
buluc, mai cu seamă că se aștepta să se producă inevitabi-
lul conflict între ei, culminând cu bătaie. S-a produs în-
cleștarea destul de violentă în care basarabeanul, socotit 
„venetic”, trecut prin multe suferințe, nu s-a gândit prea 
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mult și a înfipt furca în corpul marelui monstru ce-i otrăvi-
se sufletul. În acel moment, s-a produs o tăcere bruscă în-
tre cetățenii îngroziți de situație. Marele satrap amețit de 
băutură, sub imperiul durerii înțepăturilor, a părăsit lupta 
cu capul în jos, rușinat de ceea ce i se întâmplase. Invinci-
bilul, destul de umilit și supărat, i-a strigat: 

– Băi nemernicule, băi, o „cămână” te știe de frică! Să 
știi, cu mine ți-ai găsit „Nașul”! Dacă mai faci ceva în 
această „cămână” sau superi oamenii, cu mine ai de-a fa-
ce!... Măi, ai auzit? 

Consătenii l-au aplaudat foarte bucuroși și el a prins 
curaj. Satrapul nu a mai făcut niciun fel de abatere civică, 
devenise fricos. Sătenii, bucuroși, îi spuneau invincibilu-
lui: 

– Bravo, omule, ne-ai scăpat de balaurul comunei! 
Vremea s-a scurs, lucrurile au început să se așeze, iar 

bravul nostru refugiat s-a întors la obârșie să-și caute fami-
lia care-l aştepta de un amar de vreme. 

 
 



 

 
Viață de poveste. Memoriile 

 

 
 

67

 
 
 

BANDIȚII SATULUI 
 
 
În comună se aflau şi oameni norocoși. Unii dintre ei 

au reușit datorită norocului să găsească aur pe câmpul 
răzvădean. 

Se auzise că cel care stă de Anul Nou pe câmp și ve-
ghează toată noaptea, poate avea norocul să găsească co-
moara. Aurul, în timp, degajă un gaz când acesta este în-
gropat în pământ. Acesta poate fi îngropat ca dar, însă 
poate fi și blestemat. În momentul când metalul prețios, 
malefic, după crezul oamenilor, staționează mai mult timp 
în pământ, intră în acțiune o reacție chimică cu substanțele 
din pământ, degajă un gaz și în timp foarte scurt, în con-
tact cu oxigenul, poate lua foc. Flacăra este vioaie, înălți-
me medie și nu persistă mult. Așa se știa atunci. 

Fericitul sau nefericitul, prezent în zona comorii, înce-
pe să caute și să sape la gropi. Aceasta poate fi atât de în-
șelătoare, încât poți căuta în altă direcție datorită gazului 
care poate emana în cu totul altă parte. Poți să clachezi 
săpând zile întregi. 

 Un om fericit a fost şi în satul Răzvad. Au mai fost și 
alți răzvădeni, dar au ținut norocul în secret, însă s-a văzut 
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prin faptul că unii prinseseră rădăcini materiale, au prospe-
rat. 

Un tânăr, de fapt un mare hoț, criminal, poza în om 
cinstit, săritor, dar cu scop. Suporta orice tortură polițistă: 
bătut, schingiuit. I s-au bătut chiar şi cuie în tălpi și le-a 
suportat cu stoicism. Rezista și scăpa. Notabilitățile erau 
obligate să-l declare nevinovat. Avea o constituție fizică 
ieșită din comun, era un supraom. Se auzise prin sat că 
mai sunt doi băieți cu asemenea apucături (furt). Cel mai 
de temut era fratele cel mare, care se socotea şi șeful ban-
dei. 

Hoţul, îmbrăcat în haine de om cinstit, a dat mâna cu ei 
și au format o forță nocivă, de temut, în comuna Răzvad. 
Începuse calvarul: dispărea o vacă, un porc, o spargere de 
casă, bani furați. Nimeni nu se putea apropia de ei. Ei fă-
ceau legea în comună. 

Mama mi-a povestit o secvență care mă conduce să 
scriu cu atâta siguranță realitatea situației: se practica în 
comună creșterea culturii de floarea soarelui. Se cunoștea 
foarte bine tehnologia acestei culturi și a extragerii uleiu-
lui. Când ajungea pălăria cu semințele la maturitate, se 
dislocau din orificii prin bătaie cu bețele, se uscau, se de-
pozitau în saci de cânepă, apoi erau duse la uleiniță. 
Aceasta avea o presă de stors la rece. 

Într-un an, au plecat la uleiniță, în comuna Văcărești: 
mama, tata, Gheorghe (fratele meu mai mare) și unul din-
tre bandiți. Acesta avea și el de stors semințe de floarea 
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soarelui și l-a rugat pe tata să-l transporte și pe el cu căruța 
noastră. Nu s-a putut în acea zi să intre la rând și a trebuit 
să înnopteze acolo. Fabrica funcționa non stop, cu un mo-
tor pe gaz. Fiind toamnă spre sfârșit, frigul luase locul căl-
durii. Noaptea era foarte rece, hrana pentru cal se termina-
se. Mama a intrat în panică. Banditul îi zice: 

– Lasă, Leano, că te descurc eu! Ai să vezi! 
După vreo jumătate de oră, a venit nu știu de unde, cu 

o „crosne” de trifoi uscat, tocmai ce-i trebuia calului. Cât 
el a lipsit, fratele Gheorghe s-a băgat la somn sub un reci-
pient ce radia căldură. Era o zonă caldă, dar cu miros de 
gaze. Mama, fiind mereu prezentă și grijulie, a observat o 
paloare a feței copilului. Tocmai venea și vestitul mangli-
tor, cu crosnea furajeră. Când a văzut el situația, că mama 
se chinuia să-l readucă la viață pe Gheorghe, pentru că in-
halase gazele nearse, a sărit în ajutor. Toți intraseră în pa-
nică mare. El a lăsat crosnea de trifoi, a luat copilul în bra-
țe, l-a scos afară, l-a mișcat, l-a forțat să meargă. Era cea 
mai mare încercare a vieții lui, să facă un mare bine. Ghe-
orghe, într-un final, și-a revenit, pentru că avea o constitu-
ție fizică sănătoasă. Ajutorul lui, a fost pentru mama și 
pentru fratele meu, o surpriză supraumană. În amintirea 
mamei se șterseseră toate nemerniciile pe care le făcuse 
acest om. Îl privea ca pe un săritor, cu suflet mare. 

Acest om cu viciul furtului și-a continuat direcția de a 
se îmbogăți fără muncă. Tot se auzeau în continuare cazuri 
de furturi grave, dispariții de animale, spargeri de case, 



 

 
Vasile Predescu                                       Maria Predescu 

 

 
 

70

căutări de aur, înșelăciuni. El, cu gașca lui, băteau și chi-
nuiau oameni ca să obțină aceste bunuri. 

Într-o primăvară saturată de soare, copilul unei mame 
văduve a pornit la gârlă, mai exact la râul Ialomița, să în-
carce o căruță cu nisip, să mai facă și el un ban, fiindcă 
erau săraci. Pe drumul ce ducea la râu, mergea cu căruța 
lui cu doi boi falnici. Un membru din grupul banditului, l-a 
rugat pe copil să-l ia în căruță, că și el merge la gârlă. Pe 
drum l-a întrebat pe băiat ce face la gârlă. 

– Păi vreau să-i car niște balastru lui nea Costică. 
– Și cari mult? 
– Păi, vreo patru căruțe. 
Planul lui începuse să prindă rădăcini. Pregătea victi-

ma, să meargă într-o zonă în care găsește un banc de nisip 
cu pietriș mai fin. Copilul, nevinovat, curat la suflet, nicio 
clipă nu a prevăzut gândul negru al banditului. El s-a 
transformat într-o fiară, omorându-l prin înjunghiere. În 
zona unde a fost călăuzită victima pentru această crimă 
fără scrupule, era hățiș, fără accesul persoanelor, deci era 
sigur de reușită. Copil, la vârsta de 18 ani, nevinovat, or-
fan de tată, își luase atribuțiile de lider în familia sa. Mama 
îl aștepta acasă. Plecase înainte de prânz și nu s-a mai în-
tors. Mama Maria și fiul mai mic cu doi ani, au intrat în 
alertă. Cel care ceruse să-i aducă balastrul, aștepta mate-
rialul și s-a alarmat și el anunțând acasă că nu a sosit Vio-
rel. Au declarat cazul la secția de jandarmi. S-au făcut 
multe cercetări, dar au fost neputincioși, nu aveau mijloa-
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cele necesare pentru a descoperi cazurile destul de incre-
dibile. 

N-a fost chip să-l descopere. Monstrul sadic, care fuse-
se de curând eliberat din pușcărie pentru alte fapte, nu şi-a 
uitat nici viciul și nici cleptomania. Acesta, avid după 
bani, a recurs și la acest plan diabolic. Planul i-a reușit: 
Viorel, înjunghiat și îngropat în prundul gârlei, în pietriș, 
boii vânduți la târgul de animale din Răcari. Totul pentru 
el era perfect. Dincolo, durere, nopți albe, așteptarea copi-
lului nevinovat, vrednic și foarte iubit de familie. Visau că 
într-o zi Viorel va veni acasă. 

Contrar așteptărilor, un sârb din satul vecin s-a dus să 
încarce o căruță cu pietriș, din prundul gârlei Ialomița. 
Parcă cineva îl trimisese să descopere crima. Pe când în-
cărca nisipul în căruță, a văzut degete de om. S-a speriat, 
dar și-a găsit totuși energia să se edifice. Auzise de dispa-
riția unui tânăr din Răzvad. N-a mai stat pe gânduri, a în-
ceput să înlăture pietrișul de pe el. Când s-a convins că 
este un om, s-a dus și a anunțat jandarmii. Trecuseră luni 
de zile, dar cazul trebuia rezolvat. Jandarmii s-au dus la 
faţa locului, s-au edificat, au chemat specialiştii pentru re-
cunoașterea cadavrului și în final s-a aflat că monstrul ce l-a 
acompaniat pe tânăr, i-a luat viaţa fără scrupule. 

Au început investigațiile, bănuielile notabilităților, cât 
și ale satului. Un om de mare valoare și cinste s-a destăi-
nuit și a spus că l-a văzut pe ucigaș. Era în căruța cu boi a 
victimei care mergea spre gârlă. Această destăinuire a 
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mers la sufletul jandarmilor. Imediat l-au găsit pe acest 
făptaș, care era însoțit de banda lui. N-au mai stat pe gân-
duri să primească ordinele superiorilor, având atâtea cazuri 
neortodoxe în comună, și încurajați de primăria Răzvad, 
i-au băgat într-o celulă din cadrul jandarmeriei pentru ho-
tărârea pedepsei acestor paraziți. S-a hotărât calea cea mai 
dreaptă și umană. Hotărârea suna așa: „Ce vrea poporul 
răzvedean!”  

Într-o zi, când locuitorii comunei au fost convocați la 
judecata lor, eu ieșeam de la școală. Aveam 12 ani. Am 
văzut foarte multă lume în fața secției de jandarmi. Un 
domn din primărie a explicat mulțimii efortul făcut de jan-
darmi în legătură cu această mare nenorocire comisă de 
acești bandiți ce terorizau comuna. Eu am văzut că mulți 
dintre locuitori aveau în mâini: ciomege, furci, obiecte de 
lovire. Nu puteam să-mi explic. La un ordin dat de jan-
darmi, lumea a făcut un culoar prin care trebuiau să treacă 
acești monștri. Eram așa de curios ce se întâmplă pentru că 
eu nu știam nimic și nici nu auzisem. 

– Oameni buni, a sosit ziua în care vă veţi face dreptate 
singuri! 

În acel timp, le-a dat drumul din celulă. Singurul loc de 
ieșire era acel culoar făcut ad-hoc de localnici. M-am în-
grozit de ce am putut să văd. 

Primul încercă să treacă prin culoarul format de local-
nicii răzvădeni setoși de răzbunare. N-a făcut nici cinci 
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pași, că a fost lovit cu ciomege, secerat, prăvălindu-se la 
pământ, de unde nu s-a mai sculat. 

Următorul a avut aceeași soartă. Pentru că avea o con-
stituție fiziologică foarte bună, un habitus masiv și cu un 
dram de noroc, a reușit să reziste ploii de lovituri, 
strecurându-se în mulțime, făcându-se nevăzut. 

Liderul bandei a cedat sub loviturile în serie a la long. 
Copil eram, dar parcă începusem să realizez forța oameni-
lor, suferințele lor și, bineînțeles, răzbunarea curată ce tre-
buia să dea de gândit tuturor. 

El a fost urmărit, a fost prins, dus la închisoare unde s-a 
întâlnit cu sfârșitul. De atunci satul răzvedean s-a bucurat 
de liniște, curaj, încredere în notabilitățile comunei. Din 
acel moment, liniștea ajunsese la ea acasă. 

Cei din familia Marioarei, cu toate că s-au răzbunat pe 
bandiţi, lovindu-i cu măciucile și trecându-i în neființă, nu 
puteau să se liniștească. Au rămas cu amintirea figurii bla-
jine și supuse a lui Viorel, care ținea loc de tată în această 
junglă cu neajunsuri, sărăcie și destui oameni răi. Văduvă 
de două ori, soț și copil, și-a dus crucea vieții grea, dar cu 
demnitate și onoare alături de unicul ei copil, Marin, ce-i 
înlocuia pe cei doi dispăruți. Ca să-i aline sufletul mamei, 
Marin a făcut tot ce i-a cerut aceasta. Dorea să nu-i frângă 
voia. El știa că ceea ce-i cere este pentru reușita lui în via-
ță. Deci: 

„Rău faci, rău găsești, mai devreme sau mai târziu!” 
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COPILĂRIA MEA 
 
 
Într-o familie cu şapte surori şi doi frați, m-am trezit 

într-o zi de 8 august, într-un an ce însuma doi decari (19 
37). Atunci am deschis pentru prima oară ochii și am pri-
vit lumina zilei. Frații mai mari erau bucuroși că sunt bă-
iat. Ei mă îngrijeau, mă învățau lucruri frumoase, dar și 
urâte, pe care eu le savuram, în special pe cele rele. Pentru 
că eram cel mai mic băiat, surorile îmi făceau toate pofte-
le, până la absurd. Greșelile comise în mod voit mi se ier-
tau de către toţi frații. Numai un singur om în familie, 
mama, nu mă ierta și primeam deseori corecții binefăcă-
toare. 

Copilăria mea a fost brodată cu naturalețe, colorată cu 
multe năzbâtii, care mai de care mai apetisante. Îmi cum-
părase mama un costum bleumarin cu bretele. Aveam trei 
anișori. Chiar dacă eram mic, eram un copil fudul, 
scarandiv la mâncare și nu voiam să fac ce-mi spunea al-
tul, deci nu îmi plăcea să fiu dirijat. Din acest motiv fă-
ceam și multe fapte reprobabile (mă furişam de fraţi, ple-
cam prin grădină, mă piteam, îmi plăcea să fiu căutat, să 
fac farse). 
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Într-o bună zi, m-am furișat de mama, cu costumul 
acela frumos care-i făcea pe frații mei să mă iubească și 
mai mult. M-am dus prin grădină să-mi fac necesitățile. 
Obișnuit să port o cămașă lungă, similară cămășii de noap-
te și să fiu lejer, ca să nu murdăresc cămașa, mama mi-o 
ridica din spate și o lega cu un ac de siguranță. 

Datorită acestui obicei, mă dezbrăcam de tot. Îmi plă-
cea să fiu cât mai lejer. Deci, mi-am scos costumul și am 
rămas într-o cămășuță. Cât eram de distrat și uituc, am 
plecat acasă dezbrăcat. Mama m-a întâmpinat exasperată: 

– Unde-ai fost, mă?... Ce e cu tine?... Drace!... Unde e 
costumul?... Eu am dat atâția bani pe el!... Spune, unde l-ai 
lăsat!... Andreițo, vino-ncoace, vezi că Vasile a lăsat cos-
tumul prin grădină! 

Apoi, echipa de intervenție (frații) făcea „cărare”, ca 
să-mi găsească hainele. În caz că nu le găsea, era grav, fra-
ții mâncau jar.  

Aveam o masă rotundă cu trei picioare, foarte mare 
(aproximativ 1,5 m diametru), ca să încăpem cei zece frați 
plus cei doi părinți. Scaunele, ca și masa, erau tot cu trei 
picioare, cu șezutul circular, concav, care se mai numeau 
și „găvane”. Toți ne așezam în jurul mesei să mâncăm. Nu 
prea mai aveam loc, crescuserăm.  

Într-o zi, mama a făcut o mămăligă mare, ca de obicei, 
și a fiert, într-un tuci din fontă, lapte dulce. Toți stăteau pe 
scaune la masă. S-au apucat să mănânce. Eu mă învârteam 
în jurul lor. Fiind alintat și destul de răsfățat, simțind că nu 
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mai am loc de ei, care erau în forfota foamei, supărat, am 
luat un gumar (clomp) și l-am aruncat în tuciul cu lapte 
cald, care era în mijlocul mesei. I-am împroșcat pe toți, pe 
ochi, pe față, peste tot, cu lapte și mămăligă caldă. 

Imediat, parcă la comandă, s-au ridicat speriați toți fra-
ții și au început să-mi atribuie o corecție cu lingurile în 
cap. Mama, cu o figură ștearsă, erodată de sărăcie, 
văzându-mă în această situație, pentru că mă iubea din tot 
sufletul, i-a oprit pe frați: 

– Lăsați-l, mamă, a greșit, e și el mic! 
Gândindu-se la nenorocirea ce o încerca pe ea cât și pe 

noi, de moment, nu știa cum să iasă din acest impas. Eram 
săraci, nesătui și răi la foame, iar eu, mic, nu înțelegeam 
situația ce se înfiripase în sufletele noastre și a rămas o 
tristă și dulce amintire. 

În ciuda situației prin care treceam, datorită faptului că 
eram mulți și comunicativi, ne cream o copilărie frumoasă 
și naturală. 

Sora mea, (Filica), pe care nu o pot uita niciodată, fiind 
apropiată de vârsta mea, născocea multe năzbâtii și făceam 
echipă bună. Mai crescusem și, într-o zi de primăvară, spre 
vară, perioada fructelor timpurii (mere paradii), sora mea 
mi-a propus să mergem să furăm mere de la un vecin puțin 
mai îndepărtat. Astfel de mere aveam și noi, dar erau mai 
gustoase cele furate. Copii ce eram, nu ne-am gândit că 
vecinul stă la pândă. 
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Am plecat. Sora, foarte sprintenă, s-a urcat în măr. M-am 
trezit că apare un om, un golem, care avea o burtă mare, 
un mers ca de urs și cu o vorbire rapid-bâlbâită. Se apropia 
de noi, alergând și atribuindu-ne vorbe urâte: 

– Mă, mă, mă, dă, dă, când vă, vă, vă, u, u, urmăresc 
eu pe voi! 

Eu nu am fugit. Am așteptat-o şi pe sora mea să coboa-
re. Ea, fiind mai mare, a reușit să fugă. Am fugit și eu, dar 
la capul locului, la hotar, era un șanț lat, cu apă de la ploa-
ie, unde m-am oprit, neputând să-l trec. Am privit în spate. 
La un pas era el, golemul. Când să pună mâna pe mine, 
m-am deplasat spre stânga cu o eschivă de alunecare. El s-a 
dezechilibrat și a căzut în lac, pe burtă. Foarte enervat, 
într-un final, m-a prins: 

– Io, io, io, te, te, te duc acasă și, și, te, te, te leg cu 
lanțuʼ și, și no, no să, să mai furi me, mere, ni, ni, ni, nici-
odată! 

Omul avea o mână mare și o palmă care-mi cuprindea 
și gâtul și capul. Înlemnisem și nu știam cum să scap. 
Vorbea foarte tare. A simulat că mă leagă cu lanțul. A luat 
lanțul. Eram lângă un pom din curtea lui. A făcut niște 
mișcări, să mă sperie, că mă leagă cu lanțul. Cu o voce 
tare spunea: 

– A, a, a, acuma tu, tu, nu, nu, nu mai pleci d-aici! O, 
să, să, să te caute mă, mă, mă-ta toa, toa, toată ziua și, și, 
no, no, no să te gă, gă, găsească. 

O vecină, Sultana, a văzut situația și a strigat la el: 
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– Ce faci, mă, sperii copilul pentru câteva mere?!... 
De gura ei, mi-a dat drumul. Sora mea ajunsese demult 

acasă, dar s-a furișat de mama, ca să n-o întrebe de mine. 
Abia mă aștepta cu sufletul la gură, gândindu-se la ce mi 
s-o fi întâmplat. Știa că vecinul cu pricina este un om foar-
te rău. 

Mama a aflat întâmplarea mult mai târziu, de la o altă 
vecină apropiată de casa noastră. 

Fiind întrebat de mama, am negat, nu i-am spus adevă-
rul. M-a certat: 

– Drace, m-ai făcut de râs în sat!... De ce te-ai dus la 
ăla să furi mere?... Tu nu aveai mere în grădină?... 

După care a urmat „o corecție” ca la mama acasă. 
Mama avea o vorbă: ne bătea cu sufletul neîmpăcat. Când 
plângeam și mă văitam, ea spunea: 

– Lasă, mamă, unde dau, acolo crește! 
M-am supărat pe sora mea, pentru că mama aflase mai 

multe amănunte de la ea, întrucât nu voia să mintă și a 
scăpat nebătută. Fiind supărat, câteva zile nu am mai făcut 
rele, după care iar am uitat... 

Aveam două oițe și un berbec, pe care eram obligat să 
le duc la pășunat. Berbecul, care avea coarnele răsucite, 
învățase să împungă pentru că avea în cap, între coarne, 
niște viermișori care s-au văzut după ce l-au sacrificat. 
Aceștia îl mâncau și atunci el era agitat și lovea cu coarne-
le. Când mă vedea, mă alerga, mă lovea cu capul şi mă 
trântea pe jos. După multe incidente pe care le-au observat 
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părinții, legate de acest berbec, au hotărât să-l sacrifice. 
Am rămas cu cele două oițe ce trebuiau hrănite în același 
mod. Eram obligat să le duc la iarbă, împotriva voinței 
mele. Mama, ca să nu le pierd și să nu alerg prea mult du-
pă ele, eu fiind mic, le lega pe fiecare cu câte o frânghie 
lungă din cânepă. Când mergeam cu oile pe stradă, într-o 
fugă, spre locul de pășunat ce se afla pe drumul Gorgotei, 
îmi închipuiam că sunt birjar într-o trăsură. Diferența era 
că el mergea pe sus, iar eu pe jos. El mâna calul, iar eu 
mânam oile. Mă înapoiam cu ele seara, tot într-o fugă, iar 
mama, drept recompensă, îmi dădea să mănânc lapte fiert 
cu mămăligă friptă. Nu era prea mult, o străchioară, dar 
era lapte adevărat, cu un gust plăcut și hrănitor. Frații mai 
mari au început să conteste situația: 

– De ce, mamă, îi dai numai lui laptele de la oi? 
– Măi mamă, el este mai mic, trebuie să crească și tot-

odată el se chinuie să le ducă la păscut! 
Parcă și acum mă încearcă un sentiment de nostalgie, 

gândindu-mă la gustul acela plăcut, de lapte cu mămăligu-
ță friptă. Mămăliga era printre alimentele de bază, alături 
de varză, fasole și cartofi care ne-au lungit viața destul de 
sănătoasă. Ca dovadă, toți frații au depășit 80 de ani. O 
soră, Andreiana, a decedat la 99 de ani. Nu pot să înțeleg 
cum mama, o femeie fără să știe carte, reușea să hrănească 
12 guri și să ne educe în spiritul onoarei și dreptății. 

Aveam un loc (ogradă) de pășunat. Aici veneam cu vi-
tele şi aveam grijă să nu strice gardurile vecinilor. Tot aici 
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veneau și alți copii și pășteau vitele. Era o liniște specială 
în timpul acela, o oază de copilărie curată, unde domnea o 
liniște mută, un aer răcoros ozonizat, ce făcea deliciul pe 
acel deal îmbrăcat în verde crud. În asemenea ambient, ne 
jucam, consumam fructe proaspete, împleteam fire de țipi-
rig, ne jucam cu pietricele, ne adăpam cu apă potabilă de 
la o fântână care avea o cumpănă, numită „cu giumânare”, 
la care era legată o găleată din lemn de stejar și se numea 
„fântâna de la Poarta Dealuʼ ”. 

Fiind școlari, animați de dorința să fim primii la învă-
țătură, luam caietele și cărțile, plus tocul și cerneala, să ne 
facem temele. Fiecare își căuta locul de a scrie și a învăța 
(loc neted). Scriam aşezat pe brută. Veneam voioși acasă 
cu animalele sătule și cu temele făcute. În felul acesta, noi 
am fost cotați ca cei mai buni din școală. În familia noastră 
era cultul pentru învățătură, în competiție cu scopul de a 
ne lăuda cu premiul unu. Această ambiție a condus spre 
poarta de a urca frumos și cinstit pe scara vieții. Lupta 
pentru premiere era destul de dură și inegală, deoarece nu 
eram de aceeași vârstă. Cu toții eram într-o continuă între-
cere. Vasile, adică eu, eram mai puțin silitor la școală. 
Școala era peste drum de casă. Atunci când nu-mi plăcea, 
nu înțelegeam și nu știam la clasă, primeam nuiele la pal-
mă, sau ne așeza pe coji de nucă lângă tablă. Speriat de 
situație, fugeam de la școală. Mă întâmpina fratele Ion, cel 
care mă ocrotea și mă apăra. 

– Ce e cu tine, Vasile? Ți-a dat drumul de la școală? 
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– Da, nenicule! 
– Ia, hai cu mine la școală, pentru că este cam devre-

me! 
Convins de situație, mă certa, îmi explica frumos, 

spunându-mi: 
– Ai carte, ai parte!... N-ai carte, n-ai parte!... Tu vezi 

cât de greu o ducem în familie?... Trebuie să învățăm să ne 
descurcăm în viață! 

Pentru că îl iubeam și era înțeleptul familiei, mă de-
termina să rămân la școală. Atunci când mai făceam 
prostioare, mama mă dezvăța printr-o mică „corecție”, mai 
cu palma, mai cu nuiaua, iar fratele Ion sărea să mă apere. 

– Mamă, te rog frumos, nu mai da în el!... Mai bine dai 
în mine! 

Și mă lua în brațe. Fratele Ion, interesat de creșterea 
mea, pentru că aveam o chimie frățească deosebită, mi-a 
întins o provocare la fileul vieții: 

– Măi Vasile, dacă tu înveți bine la școală și iei pre-
miul întâi, eu îți cumpăr un costum de haine, care este 
mult râvnit de tine. 

Eu, interesat de situație, pentru că primeam mereu hai-
ne uzate de la ceilalți frați, m-am mobilizat. Părinții noștri 
nu erau bogați și nu aveau bani să ne cumpere la toți haine 
noi. Prioritate aveau cei mari. Fratele Ion, câștiga bani, se 
angajase și se mai ocupa și cu comerț ambulant, de unde 
mai primea un ban. 
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...Frunzele începuseră să cadă vopsind pământul în 
galben-ruginiu. Toamna se instalase, semnându-i pașapor-
tul verii. Se așternea o căldură răcoroasă ce alimenta un 
ambient al vieții naturale. Se apropia începerea anului șco-
lar. Dacă până acum, în clasele I-IV, traversam drumul la 
școală, în clasele V-VII trebuia să parcurg distanța de 2 
km, până la Școala de Fete din Răzvadul de Jos. Neavând 
încălțăminte, parcurgeam această distanță desculț. Pe tim-
pul rece, ploios și friguros foloseam pantofii surorii mele 
mai mari, Lenuța, iar pe timp de iarnă primeam niște bo-
canci cumpărați din talciocul numit „Taica Lazăr”. Mama, 
pentru timpul rece (iarna) ne împletea ciorapi din lână 
pentru toți și țesea în război pânză și stofă pentru îmbră-
căminte. În clasa a V-a B, am avut norocul să am ca diri-
ginte pe marele profesor de limba română, George 
Veringioiu. Pe parcursul anului școlar, nefiind obișnuit cu 
profesorii, am început să simpatizez pe unii în funcție de 
felul cum ne predau. La orele de dirigenție, ne învăța să 
fim silitori la școală, să ascultăm profesorii, să fim disci-
plinați, să nu stricăm mobilierul. Aveam bănci din lemn și 
permanent erau calde. Pe parcursul trimestrului I, profeso-
rul diriginte a observat în catalog că la obiectele Istorie și 
Geografie aveam cele mai mici note față de celelalte ob-
iecte. Profesoara de Geografie și Istorie, locuia în Târgo-
viște. Avea un timbru al vocii ce deranja auzul meu cu 
numărul mare de decibeli (țipat ascuțit). Era profesor tâ-
năr, nu avea experiență la catedră, nu mai zic pedagogie și 
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psihologie. Preda cunoștințele mașinal, la un nivel înalt de 
sunet, încât nu auzeam nimic și eram inhibat, pentru că 
percepeam sunetele, dar nu și înțelesul lor. Din această 
cauză, rezultatele nu erau pe măsură în comparație cu cele-
lalte obiecte. Ca urmare a acestui fapt, mi-a creat dezgus-
tul de a învăța la aceste două obiecte. Nici pe parcursul 
vieții studiul celor două obiecte nu m-a interesat. Mi-a 
creat repulsie acel așa-zis profesor. 

Profesorul diriginte, interesat de situația mea, a vrut să 
scoată la iveală care este adevărul. 

– Măi Predescule, ce e cu tine? Ai numai note bune la 
celelalte obiecte! Tu ești băiat deștept! 

– Domʼ diriginte, eu nu înțeleg nimic de la doamna 
profesoară. 

– De ce? 
– Când ne predă vorbește tare, ascuțit de ne ţiuie ure-

chile! Când ne întreabă și nu știm, ne ceartă și ne zice: 
„Sunteți niște hahalere, niște specimene!” Eu, nici nu ști-
am ce sunt alea! 

Mirat de ce am spus, dirigintele i-a întrebat pe colegii 
mei de clasă. 

– Măi copii, cum se comportă profesoara de Geografie 
cu voi și cu Predescu? Este adevărat ce-a spus el? 

Se ridică Popescu Gheorghe, poreclit Crețuʼ, Dumne-
zeu să-l odihnească. Acesta vorbea repede și avea gesturi 
necontrolate. 
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– Domʼ, dom’ diriginte, vorbește tare și țipă și… și 
Predescu se plânge că nu-i place cum predă și... și cred că 
d-aia n... nici nu învaţă la... la Geografie. 

Dirigintele: 
– Măi copii, dacă nu vă convine faceți, raport s-o 

schimbe, dar să semnați toți colegii de clasă, iar eu o să-l 
duc la consiliul profesoral. 

Am făcut jalba, au semnat și toţi colegii, dar a rămas la 
mine. Urma ora de chimie. A sunat clopoțelul. Nu mai 
aveam timp să ajung la cancelarie. A intrat la oră profe-
soara de chimie. Era o femeie bine legată, de statură mij-
locie, cam arsă de soare, cu un tempo de vorbire mai saca-
dat, cu ochii negri pătrunzători. Avea iz de vitrinistă. Cu 
toate că avea studii în domeniul medicinii, s-a angajat în 
învățământ. Într-o secvență de transmitere a cunoștințelor 
ne-a spus că „o minte sănătoasă se află într-un corp sănă-
tos.” Am rămas uimit! A pus un picior pe scaunul de la 
catedră și și-a ridicat fusta arătându-și piciorul plin de pul-
pă, ușor arămiu. 

Uitați-vă, măi copii, ce înseamnă o minte sănătoasă 
într-un corp sănătos! 

De moment, în clasă s-a așternut o liniște mută, după 
care s-a auzit un zgomot: „O... O...”, în spatele băncii me-
le, unde se aflau mai mulți băieți. S-a consumat secvența 
și, spre sfârșitul orei, colegul meu, Popescu, poreclit Cre-
ţu, foarte smerit, parcă îl mânca limba, s-a ridicat în pi-
cioare: 
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– Domʼșoară.... domʼșoară, știți... ştiţi... ce a... ce a... 
făcut Predescu? 

– Ce a făcut, măi? 
Cu o voce bâlbâită, Creţu m-a pârât. 
– I-a făcut raport „domʼșoarei” de Geografie!  
Profesoara a venit la mine la bancă, adresându-se: 
– Ia măi să văd ce-ai făcut? 
Citind raportul, indignată, bună colegă, mi-a zis, 

apostrofându-mă: 
– Măi obraznicule, în loc să înveți carte, te ții de pros-

tii!  
Şi mi-a așezat o palmă în mod rapid pe obraz. 
În acel moment, simțeam că-mi fulgeră ochii. Situația 

începuse să se contureze spre rău. A aflat dirigintele, de la 
clasă, despre comportamentul profesoarei de Chimie și a 
fost foarte indignat. A cerut explicații și mie și clasei, după 
care mi-a cerut raportul ce urma să-l ducă la directorul 
şcolii. 

În mod rapid a aflat și profesoara de Istorie-Geografie 
că i se țese o situație neplăcută, în spate. Datorită acestei 
situaţii m-a reclamat, la vârful școlii. Dirigintele, din câte 
am auzit, care era destul de categoric, a acționat pe mai 
multe planuri, unele mai puțin legale. Eu am suportat con-
secințele cele mai neplăcute: am fost periferizat de profe-
soara de Istorie-Geografie, cât și de cea de Fizică și Chi-
mie. Datorită acestui mod de învățare, nu mi-au mai plăcut 
cele două obiecte: Istorie și Geografie. 
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Când s-a prezentat la ora următoare, profesoara de Ge-
ografie, m-a ridicat în picioare în fața clasei și a spus: 

– Ai pe sora ta în clasa a VII-a. Ea are numai note de 9 
și 10 la mine. Să știi că eu știu să învăț copiii, de aceea 
sunt profesoară! De azi încolo n-am să te mai ascult, dar îți 
dau nota 5. 

Cum a zis, așa a şi făcut. Din această cauză, respectiva 
profesoară mi-a creat repulsie pentru cele două obiecte, 
Istorie și Geografie. 

Am fost certat acasă în urma pârârii, la mama de sora 
mea Filica. Am fost judecat de sora mea că am făcut un 
lucru urât. Mama, care nu știa carte, nu s-a băgat, mai ales 
că aflase că am primit o palmă. Aveam la unele obiecte la 
care unii profesori predau cu multă plăcere: Limba Româ-
nă, Ştiințele Naturii, Limba Rusă, Matematică, Constituție, 
Muzică, Desen, etc. numai note bune şi foarte bune. 

La obiectul Limba Rusă preda o doamnă profesoară 
rusoaică. Era o doamnă înaltă, suplă, frumoasă și cu o vo-
ce caldă. Fiind un obiect interesant, am început să fiu foar-
te atent și asimilam foarte bine. Învățasem cuvintele de uz, 
știam să scriu, să număr și puțină gramatică. Era iarnă. 
Dumneaei făcea naveta de la Târgoviște la Răzvad și s-a 
îmbolnăvit de gripă. Nu avea voie să intre în colectivitate, 
în schimb, era foarte grijulie pentru predarea acestui ob-
iect.  

Fiind conștiincioasă, a trimis un plic directorului școlii, 
în care se afla o temă gen extemporal, pe care noi trebuia 
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să o susținem, fiind la finele trimestrului. Directorul a des-
chis plicul. Neștiind limba rusă, era pus într-o situație ne-
plăcută. Spre bucuria lui, în plic se afla dirijarea către ele-
vul Predescu Vasile (eu), care să scrie pe tablă, tema. Di-
rectorul se gândea cum să se expună în fața elevilor, era o 
încercare destul de grea. 

M-a chemat în cancelarie și mi-a dat o coală de hârtie 
în care era scrisă tema extemporalului și numele meu, ca 
să pot să-l scriu în fața clasei. Directorul mi s-a adresat cu 
o vorbă a lui repezită: 

– Măi... măi Predescule, mânca-te-ar „maimuța chioa-
ră” ia citește tu aici! 

Am citit, l-am uimit și m-a întrebat dacă pot să și scriu. 
I-am spus că da. N-a mai întârziat, m-a însoțit la clasă ca 
să asigure liniștea. Am reușit să fac acest lucru. Directorul 
a rămas uimit. 

Profesoara, când a revenit la școală, m-a felicitat în fa-
ța tuturor. A fost mândră de mine. Cu toate eforturile me-
le, m-au tras în jos cele două obiecte, Istorie și Geografie. 
Idealul meu pălise. Am reușit să iau premiul III, probat cu 
diplomă de merit. Deci pierdeam bătălia pentru costumul 
de haine promis. Am ajuns acasă în fața fratelui Ion. Aces-
ta s-a bucurat din nou și toți m-au încurajat. 

– Vezi, Vasile, că poți? Dacă la anul iei premiul I, ai 
costumul! 

Am lăsat capul în jos şi am plecat dezamăgit. A urmat 
vacanța mare care s-a scurs. A venit toamna, a început 
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anul școlar în clasa a VI-a. La finalul cursurilor am luat 
premiul II. Iar confruntarea cu fratele Ion, înmânarea di-
plomei și iar fără costum. Simțeam că pot, visam, parcă 
mă vedeam în costum. Abia așteptam să treacă vara, să 
vină toamna, să înceapă școala. Convins că voi reuși, îmi 
transcriam caietele de notițe pe caiete de curat. Cu toate că 
scriam la lampă, pentru că nu aveam curent electric, scri-
am curat, citeț și în același timp asimilam. Grație acestei 
munci, așa cum zicea Aristotel, „Rădăcinile învățăturii 
sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”, am luat premiul I. 
Radiam de bucurie, parcă mi se dublase forța brodată cu 
fericire copilărească. M-am prezentat la bonomul meu fra-
te, Ion. I-am arătat cu mândrie atestarea efortului, 
prezentându-i diploma cu premiul I.  

M-a privit cu zâmbet cald, a venit cu mine în fața frați-
lor și în acea seară s-au bucurat cu toții, m-au felicitat. 
Fratele meu s-a ținut de cuvânt și mi-a cumpărat un cos-
tum frumos, pe care l-am purtat cu multă plăcere. Primul 
meu costum nou și destul de muncit. 

 Așa am crescut în fața fraților mei. Mulți dintre ei, ne-
încrezători, mă considerau „oaia neagră a familiei”. Diri-
gintele clasei, profesor de limba Romană, m-a lăudat ca de 
obicei. El spunea: 

– Măi, voi îl vedeți pe Predescu? Ăsta are gramatica la 
buzunarul de ceas!... 

Acest profesor era un om deosebit, făcuse și teologia, 
cânta frumos, compunea poezii satirice, regiza teatru, or-
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ganiza reviste muzicale, artistice și câte altele, la Căminul 
Cultural din comuna Răzvad. 

La sărbătorile de Crăciun, el organiza câte un teatru de 
revistă. A pus în scenă piesa lui I.L. Caragiale (O scrisoa-
re pierdută), diverse alte piese (Escu), protagoniștii fiind 
profesorii școlii. Îi priveam ca pe niște artiști consacrați, 
pentru că eram atras de partea aceasta teatrală, care a fost, 
este și va fi cea mai frumoasă formă de exprimare artisti-
că, educațională, reconfortantă, relaxantă etc. 

Cu părere de rău, îmi exprim regretul că acest didact de 
marcă a părăsit comuna după căsătorie și s-a preoțit. Ca 
orice om, avea și vicii, dar calitățile lui deosebite, i le 
eclipsau.  

Timpul se scurgea încet, încet, precum nisipul în clep-
sidră. Venea toamna și trebuia să-mi fac rânduiala vieții, 
să merg mai departe. Unii copii, consăteni, mai înstăriți, 
mergeau la liceu, alții la școli profesionale. 

Auzisem că este un Centru Școlar Profesional în Târ-
goviște. Acolo, dai examen, te îmbracă, nu te lasă gol, stai 
în internat, înveți carte și o meserie. Mi-am zis în gând: 
părinții sunt săraci, nu au cu ce să mă întrețină la liceu. 
Acolo este de mine! Așa că, după terminarea școlii ele-
mentare, m-am înscris la acest Centru Școlar. Am dat 
examen la limba română, cu o profesoară înaltă, frumoasă, 
cu o vorbire calmă, pe care am întâlnit-o, după ani, fiindu-mi 
profesor la liceul seral (1963). Examenul pentru școala 
profesională l-am dat pe scara școlii, pentru că nu mai 
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aveau loc de examinare (2500 elevi). Îmi amintesc că mi 
s-a cerut să analizez morfologic o frază și să citesc un text. 
Am fost admis. Această școală avea un regim cazon, gen 
armată. Era tutelată de D.G.R.M. (Direcția Generală a Re-
zervelor de Muncă). Primeam îmbrăcăminte de iarnă, de 
vară, încălțăminte, cazare, masă. Toate gratuite. Avea un 
regulament strict. Deplasarea se făcea în coloană, la canti-
nă, la atelier, unde făceam practică, unde eram însoțiți de 
un pedagog desemnat pentru clasa noastră, I M frezori. La 
cantină, pe când mergeam încolonați, lihnit de foame, de 
la atelier, pedagogul băga la masă rândul cel mai aliniat. 
Deci, cu toții, datorită foamei, încercam să ne așezăm 
într-un rând cât mai liniar. Nu exista masă fără desert. Stă-
team câte patru la o masă. Mâncarea venea pe cărucior. În 
cantină era curățenie impecabilă. În timpul mesei eram 
supravegheați de mai mulți pedagogi, fiind o sală foarte 
încăpătoare. Datorită numărului mare de elevi, printre care 
trei clase cu copii din Grecia, care se instruiau la noi, 
mâncam în trei serii. După amiaza, ne pregăteam pentru 
cursuri. Școala era foarte încăpătoare, dar funcționa la do-
uă schimburi. Cursurile se terminau la orele 19, după care 
mergeam la pavilion (dormitor) unde lăsam cărțile, ne spă-
lam și apoi porneam încolonați la masă, în prezența peda-
gogului. Timpul era limitat. În zece minute trebuia să 
ajungem la cantină. Niciun elev nu avea voie să meargă 
singur, numai elevul de serviciu, care se deosebea printr-o 
banderolă.  



 

 
Viață de poveste. Memoriile 

 

 
 

91

Ca mijloc de înștiințare, informare, comunicare, erau 
patru megafoane mari: două în fața școlii, așezate lângă 
două fântâni arteziene, care făceau deliciul acestei școli cu 
borduri circulare înalte. În prezenţa soarelui, vedeai o mul-
titudine de curcubeie, ce-ți impresionau privirea. Alte do-
uă erau în spatele școlii unde se afla terenul de sport care 
în timp a dispărut. 

Școala avea o intrare foarte frumoasă, cum este şi azi 
cu alei rectangulare, împrejmuite de un gazon cu un verde 
natural și bine întreținut. Fiecare clasă avea sectorul de-
semnat pentru întreținere. Datorită unei situații social-
politice în Grecia, destul de dur încercată, ce îi viza pe co-
pii greci, această țară a cerut ajutor, privind ocrotirea și 
instruirea unor copii. Țara noastră, fiind primitoare și, în 
același timp, înțelegătoare, a primit spre instruire și hrănire 
foarte mulți copii greci. O parte din ei au fost dirijați spre 
Școala Profesională din Târgoviște. Școala era prevăzută 
cu locații (pavilioane) pentru toți elevii (obligatoriu in-
terni). Trei din aceste pavilioane erau populate de elevi 
greci. Ei aveau același regim școlar ca și elevii români. 
Acești copii erau foarte cuminți, buni matematicieni. 
Aveau părul creț, ușor mulatrii, veseli, glumeți, în pofida 
dorului de casă. De la ei am învățat foarte multe lucruri 
frumoase: dansul (Tamicos), cântece închinate lui Nicos 
Beloianis, un mare şi neînfricat luptător pentru drepturile 
poporului grec. Purtam o prietenie frățească cu unii dintre 
ei. Unul dintre ei mi-a vizitat și familia, mergând pe jos de 
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la școală până la Răzvad. Când a ajuns la mine acasă, și-a 
amintit din zilele copilăriei. I-am răscolit din amintiri ce-i 
marcau sufletul. 

Timpul s-a scurs, problemele sociale s-au atenuat în 
Grecia și tinerii instruiți profesional au părăsit România, 
iar noi am plecat în unitățile unde am fost repartizați. 
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LA MARE 
 
 
Era o vară plină de soare. Venise timpul să-mi iau con-

cediul de odihnă ce mi se cuvenea legal. Era primul meu 
concediu rezultat din câmpul muncii. Pentru că nu am avut 
norocul și mai puțin edificat, nu am reușit să primesc bilet 
de odihnă la mare din partea organizației de sindicat al 
uzinei unde lucram, întrucât nu am depus cerere la timp. 
Am plecat pe cont propriu. Nu am plecat singur, ci cu cei 
doi prieteni și colegi de breaslă, Ion și Titi. Ne-am pregătit 
valizele. Ce valize!... Echipament și bani. Eram stăpâni pe 
situație, dar nu și la Eforie Nord. Obosiți după un drum 
destul de lung, București – Eforie Nord, am coborât din 
tren la orele 5:30, dar nici nu coborâsem bine din tren că 
au și venit amatorii de cazare. Parcă lucrau la firma „Ia-mă 
nene!” 

Un mustăcios, cu sprâncene negre și cu ochi măslinii, 
parcă-l văd, ne-a întrebat convingător: 

– Măi băieți, vreți o cameră cu fața la litoral? Aveți 
condiții: cazare super, baie, bucătărie, toaletă în curte. 

Altul: 
– Măi băieți, eu am ceva mai bun! Veniți cu mine, că o 

să vă placă! 
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Nici nu a apucat să termine acesta cuvântul, că un altul 
cu păr grizonat, cu niște ochi de vulpoi, cu un tiraj 
vocabularistic, a pus mâna pe două valize și foarte convin-
gător, ne-a spus: 

– Haideți cu mine că vă ofer eu mai mult decât vă ofe-
ră ăștia!  

Eu am intervenit cu fermitate: 
– Măi nene, lasă valizele! Hai să discutăm! Cât costă 

camera pe care ne-o oferi? Ce distanță are până la litoral? 
Ce condiții ne oferi? 

Copil eram, dar mă simțeam ca la un târg imobiliar un-
de niciodată nu visam să tocmesc o locuință. Cei doi prie-
teni m-au lăsat pe mine să mă confrunt cu amatorii găzdui-
tori ce m-au simțit că și eu am stofă de negustor.  

M-am adresat din nou găzduitorului: 
– Mai întâi s-o vedem și apoi discutăm! 
Într-un final, acest nene care nu s-a legitimat în niciun 

fel, a reușit prin flerul lui să ne convingă. Ne-am lăsat pe 
mâna lui toți trei. Ne priveam în ochi întrebători și puțin 
contrariați și buimaci după atâta drum. 

Am ajuns la locul făgăduinței. Nici aproape, nici de-
parte de litoral. Ne-a arătat faimoasa reședință: niște scân-
duri bine îmbinate, vopsite cu var. Avea o cișmea în curte, 
o toaletă destul de neîngrijită, dar cosmetizată să ne ia 
ochii pe palmă. Destul de convingător, s-a apropiat de Titi. 
Îl mirosise că e mai slab, mai puțin pretențios, pentru a o 
da la pace privind prețul. Am discutat cu el, am tocmit 
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„hotelul” și am picat de acord. Există o explicație simplă 
și practică. Când mergi la mare, ai un scop și anume: să te 
bronzezi și să beneficiezi de aerosoli. 

Pentru a-ți atinge acest scop, nu-ți trebuie hotel de pa-
tru stele, nu-ți trebuie confort apetisant, zgomot, mâncăruri 
sofisticate sau să frecventezi restaurante de lux. Eu aveam 
un principiu: să am unde să-mi pun hainele, să mănânc și 
să dorm. 

Plecam dintr-o lume efervescentă – uzina – cu miile ei 
de probleme de viață care erau destul de agasante. Doream 
liniște și confort fizico-psihic. S-a consumat frumoasa va-
canță de unde am mai câștigat un pas în experiența vieții. 
Întrebați de prieteni și prietene cum a fost la mare, ce pu-
team să le spunem? Mai mult ne-am lăudat. În sinea noas-
tră eram mulțumiți de efectul reconfortant pentru a fi apți 
să muncim în continuare. 

Dacă ești cumpătat, poți să-i oferi sănătății tale o mână 
de ajutor! 
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PLECAREA ÎN ARMATĂ 
 
 
Eram un holtei, ajuns la 19 ani, şi primisem ordin de 

prezentare pentru armată (recrutare). Lucram ca muncitor 
calificat, frezor, și cum eram stimat de colegii din uzină, 
pentru că participam la o activitate culturală în formația 
artistică a uzinei (cântam în trio, eu acompaniam la chita-
ră), m-au ajutat să-mi fac valiza din lemn și placaj, să re-
ziste în armată. Am ajuns cu ea acasă. Începuse să mi se 
pară ceva mai straniu, gândindu-mă emoțional la ce voi 
face în armată. Conștientizam că eram puțin ponderal și cu 
un fizic la limita admiterii pentru stagiu militar. Permanent 
eram marcat, pentru că grija îmi impregnase conștientul. 

Eram mai micuț de statură și când m-a examinat medi-
cul, era cât pe-aci să mă respingă. Un colonel, Anghelina, 
micuț și el, mi-a vorbit: 

– Măi băiete, tu ești bun la arma de geniu, pentru că 
ești mic și poți executa foarte bine multe operațiuni milita-
re. 

N-am zis nimic, n-am întrebat nimic. Mi-a spus că, pe 
data de..., să mă prezint cu valiza la Comisariatul Militar 
din Târgoviște. 
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Recrutarea 
Unii viitori soldați nu s-au prezentat civilizat, au venit 

beți, cu acordeoane după ei, care perturbau organizarea 
plecării către orașul Ploiești, cu trenul. Ajunși acolo, coor-
donați de doi militari în termen și un ofițer, ne-au îmbarcat 
în trenul ce mergea spre Alba Iulia. Am mers o zi și o 
noapte într-un vacarm muzical, chiote, gălăgie insuporta-
bilă. Era o garnitură desemnată spre a ne transporta la Uni-
tatea Militară 1053, în orașul Alba Iulia, mai exact în ceta-
te. 

Ajunși acolo, m-am întâlnit cu un consătean, Alecu 
Gheorghe. Mi-a părut extrem de bine că m-am întâlnit cu 
el. Nu eram singur. 

 
Perioada recrutului 
Au început primele pregătiri de soldați: ne-au tuns, 

ne-au îmbrăcat cu ținuta militară, ne-au încălțat cu cizme 
și obiele. Eu, fiind mai mic, nu am găsit echipament pe 
măsura mea niciodată, în special cizme, care erau mai 
mari. Am spus nemulțumirea, deși nu eram obișnuit să 
spun cuvântul „raportez”. După ce ne-am îmbrăcat nu ne 
mai recunoșteam unul pe altul. Plutonierul zicea: 

– Măi, schimbați între voi! 
Cu cine? Toți erau mai mari. Într-un final, mai exact a 

treia zi, m-au chemat să-mi dea o pereche de cizme mai 
mici. De fapt erau cu două numere mai mari decât purtam 
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eu. În săptămâna de acomodare, ne-au arătat sectoarele de 
întreținere. Era un sergent, Băducu, care ne-a prezentat tot 
ce trebuia întreținut în perfectă curățenie: un coridor lung 
de 25 de metri, cu gresie, cu canale longitudinale, unde se 
ascundea murdăria. Trebuia frecat zilnic cu rumeguș umed 
de către 8 soldați. Când a ajuns la WC-uri, a întrebat cine 
vrea să întrețină în mod opțional. Niciun amator. Eu am 
vorbit cu consăteanul meu să fie de acord să luam WC-ul. 
A fost de acord și am anunțat sergentul că noi facem acest 
serviciu. Toți soldații, colegi de acum, s-au mirat, până și 
sergentul. Eu simțeam că sunt mai răsărit ca intelect, de 
aceea s-a mirat și sergentul, dar a fost de acord cu noi. 

Dimineața, lăsam soldații colegi să rezolve problemele 
fiziologice, apoi fiecare mergea pe sectorul desemnat. Eu 
cu Alecu, lejer, aruncam cu apă dintr-un lighean și aveam 
și o mătură, astfel rezolvam rapid problema. Apoi, ușor, 
ușor, încuiam WC-ul și dispăream. Cei ce aveau nevoie, 
mergeau supărați la etajul superior. După o oră, deschi-
deam WC-ul pentru că venea sergentul la controlul sectoa-
relor. La noi era curat. Da, ce curat! Așa am înțeles să fa-
cem această strategie. Sergentul era un om bun, dar pre-
tențios și totodată radical. 

 
Perioada de instrucție 
Programul zilei se compunea din: programul de dimi-

neață, masa, prezența la raport, pregătirea pentru plecarea 
la instrucție. Am început exerciții în mers, opriri, întoar-
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ceri pe loc. A urmat organizarea pe grupe, plutoane, com-
panie și specialități, sarcini militare, comportament mili-
tar: salut, prezentare, execuție. Exista și un teren de gim-
nastică prevăzut cu bare paralele, cu bară fixă, inele etc. 

Când am văzut bara fixă, obișnuit cu ea din viața civi-
lă, m-am prins de ea și uitând că am cizmele largi m-am 
agățat cu bombeurile de bară şi mi-am dat drumul cu capul 
în jos. În acel moment am căzut din cizme, ele rămânând 
sus pe bară, după care au căzut. Era de față căpitanul Ivan, 
un om cu simțul umorului dezvoltat, omenos, dar foarte 
pueril. Avea expresia aceea, pentru noi magnifică: 

– Băi coioșilor! 
La vremea aceea pe noi ne amuza foarte tare. Datorită 

lui am devenit simpatizatul unității militare. Toți râdeau! 
Eu nu înțelegeam, era o întâmplare! 

Privind plecarea la instrucție, ce era mai greu: două 
mine antitanc, de exercițiu, ce trebuiau cărate, plus echi-
pamentul de dotare, plus acele două cutii verzi-kaki din 
lemn de brad umplute cu nisip, în greutate de 9,5 kg una, 
ce trebuiau cărate pe câmpul de instrucție, dus-întors. 

După un asemenea efort, din scarandivul mamei, sol-
dat, Vasile, ajunsesem să mănânc două castroane cu ciorbă 
(derogare de la bucătar), două farfurii cu felul doi, pâine 
(care era porționată) și tot aș mai fi vrut. Mă uitam pe me-
se dacă a mai rămas ceva. Tot după timpul de instruire, 
într-o zi, Anamariei, un moldovean, plinuț, bine dezvoltat, 
consider că era în situația mea de a nu se sătura, a furat un 
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lighean (oval) plin cu paste făinoase preparate cu untură, 
carne și bulion de roșii, destul de gustoase. Când s-a făcut 
prezența la masă, lipsea Anamariei. A intrat în alertă aju-
torul de comandant, Băducu. Noi, am început să-l căutăm. 
Un coleg a reușit să-l depisteze. Era în dormitor, culcat, 
umflat la burtă, parcă era în luna a noua. Pastele din ovalul 
furat se umflaseră în stomac. Au urmat investigări medica-
le urgente, întrucât el putea să moară. Acest coleg, perma-
nent nesătul, destăinuindu-se, ajunsese să mănânce și car-
tofi cruzi. M-am îngrozit. Îl înțelegeam, pentru că și eu 
făceam același efort de instruire, iar foamea mea era la ea 
acasă, dar nu doream să ajung în situaţii extreme. 

La programul de seară, trebuia să-ți verifici ținuta: să-ți 
cureți hainele, să-ți coşi nasturii, care zilnic cădeau, să-ți 
pregătești cizmele, obielele să le speli, să le usuci sub tine, 
în pat, să ai papuci de lemn. Cine nu avea papuci era pe-
depsit să facă de planton la schimbul doi, adică 12-03, 
când somnul era cel mai profund. Eu nu aveam papuci și 
nici nu am avut. Eram mereu pedepsit și făceam de plan-
ton, obosit. Într-o seară, m-am gândit cum să scap de ase-
menea caznă. Toți papucii erau așezați pe hol, alături de 
cizme, unde se făcea de planton. Mi-a venit o idee năs-
trușnică. Am luat un creion chimic și m-am iscălit pe toți 
papucii, în părțile lor laterale, dar am scris și Alecu, deci 
pe toți era scris Predescu sau Alecu. Seara, când venea 
sergentul la inspecție, eu eram fără papuci și mă adresam: 

– Măi, dă-mi papucii, sunt ai mei! scrie Predescu. 
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Scria Predescu, el mi-i dădea. În situația când nu ghi-
ceam și vedeam că scrie Alecu, îl anunțam cu voce tare: 

– Măi Alecule, uite papucii tăi!  
El răspundea: 
– Vezi că ai tăi sunt la mine! 
Așa nu mai făceam de planton, schimbul doi. În acest 

fel, timp de aproximativ 6 luni de zile, nimeni nu s-a uitat 
pe lateral la niciun papuc în afară de noi doi. 
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AUTODIDACT PE CHITARĂ 
 
 
Lucram ca muncitor calificat – frezor. Aveam doi prie-

teni aproape frați, ne acceptam și la bune și la rele. Ne aju-
tam. Ne plăceau filmele pe care le vizionam în orașul Târ-
goviște de două ori pe săptămână, joi și sâmbătă. Erau zile 
fereastră. Mereu mergeam toți trei, eram nedespărțiți. Vara 
își pusese amprenta cu căldura ei. Am fost acceptați să 
plecăm în concediul de odihnă. Am reușit să luăm prin 
sindicatul muncitorilor, bilete la mare, mai exact la Eforie 
Sud. 

Eu care nu voiam să-mi ridic pretențiile pentru cazare, 
le-am spus prietenilor mei, Titi și Ion, un pont: 

– Măi, noi am venit aici să facem plajă, băi de soare, să 
înotăm, să admirăm litoralul și marea, cu marile ei secrete. 
Am venit să stăm într-un loc unde să ne punem îmbrăcă-
mintea. Nu vreau hotel! Doresc să nu mă rup din zona mai 
confortabilă. Adică, să ies afară, să admir, bolta cerească, 
să aud sunetele pescărușilor, să respir aer sărat, să merg, să 
admir și să cunosc. Vreau să fiu liber! Cu acest statut al 
vieții mele, eu am crescut. 

S-a prezentat un amator pentru chiriași și ne-a oferit o 
locație modestă cu vedere spre Techirghiol. Am acceptat 
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imediat. Condițiile, erau mai puțin decât așteptarea noas-
tră, cu toată înțelepciunea modestiei. 

Ne-am aliniat, ne-am făcut rudă cu condițiile oferite. 
Eram dornici să vedem un răsărit de soare la mare. Ne scu-
lam mai cazon, dar efortul era pe măsura plăcerii noastre. 
Un soare ce ieșea ascuns din mare, cu un roșu rubiniu spre 
gălbui, dar foarte luminos. Ne fascina privirea și în același 
timp curiozitatea neînțeleasă. Cum se poate această prive-
liște naturală să se repete în fiecare zi? Eram la începutul 
cunoașterii fenomenelor extreme ce stârneau curiozitatea. 
Cum se întâmplă și astăzi. 

Doream să dezlegăm enigmele naturii, că mereu eram 
contrariaţi. Am ascultat pe plajă, întâmplător, doi tineri ce 
cântau la chitară. Așa de mult ne-au fascinat acei doi oa-
meni ce se armonizau solo și acompaniament! 

Din acel moment, subconștientul meu s-a transformat. 
M-am izolat de cei doi. Voiam să ajung mai repede acasă, 
să-mi cumpăr chitară. Ei au văzut schimbarea mea. Ideii 
mele, începuse să-i crească rădăcina. 

– Titi, Ioane, când ajung acasă, îmi cumpăr chitară! 
Eram atât de fascinat de acel cuplu ce interpreta un 

cântec sud-american: acompaniament, voce, percuție, cu 
palmele pe toba chitării. Era o nebunie ce se așeza plăcut 
pe nervul meu acustic. 

Noaptea aceea a fost sublimă pentru mine, pentru că 
m-a plimbat auditiv: ton, voce, armonii în terță. Era o ne-
bunie. 
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După o seară cu aerosoli pe faleză, nu restaurant, nu 
discotecă, ne-am dus la cazare, hai să-i zicem vilă, și ne-am 
odihnit. A doua zi, am plecat la plajă. O mare de cearcea-
furi. Nu aveai unde să pui piciorul. Cu bunăvoință, am re-
ușit să așezăm o brumă de cearceaf ce avea 1,5 metri pă-
traţi. Eram trei flăcăi. Nu puteam să încăpem pe acea su-
prafață minusculă. Unul pleca în apă, altul mai citea o car-
te. Ion, mai puțin interesat de cunoaștere, o lua și el hai-
hui. Esența era cum ne-am propus: să ne bronzăm cu baie, 
soare și sare. 

Într-o zi foarte frumoasă, eu am plecat să mă plimb, pe 
plajă. Spre fericirea mea, eram acompaniat de Titi și Ion. 
Se sfârșise vacanța (concediul). Cum am ajuns acasă, am 
făcut apel la micile mele economii și mi-am cumpărat chi-
tară. Nu știam absolut nimic. Nici s-o acordez. Ce văzu-
sem așa la mare și ce aveam eu în brațe, nu se potrivea și 
nici nu mai era așa captivantă. Un prieten, care făcea studii 
pe vioară, Lică, meloman, mi-a explicat cum se acordează 
chitara și ce rost au sectoarele acelea delimitate prin niște 
praguri din alamă. Mi-a spus că atunci când apeși pe o 
coardă de chitară, la un anumit prag, chitara îți dă o notă. 
Am mai făcut câteva exerciții de acordare. Prietenul, Lică 
Tecșan, mi-a explicat pe cât știa și el, că este în acord ru-
sesc (re, și, sol, re, do, sol). Acest acordaj ajuta foarte mult 
la a cânta solo și la un acompaniament dulce pentru auz. 

Convins de ce mi-a spus, m-am apucat să lucrez fără 
metodică, după ureche. N-a durat mult și am fost înștiințat 
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să merg să fac stagiul militar. Cu cât amar și supărare am 
primit această veste ce-mi spulbera planurile. M-am împă-
cat cu situația, mi-am pregătit valiza și capul sus, spre ar-
mată. Eram copil și nu-mi făceam probleme unde o să 
ajung. Nu gândeam ce vrea destinul cu mine, dar cred că 
el m-a călăuzit, a fost ca un vector luminos pentru viața 
mea. Soldat începător, docil, supus și destul de interesat să 
învăț ceva, eram mereu prezent. Dorința mea, s-a conturat 
alambicată, prin fel de fel de peripeții, unele mai puțin bu-
ne, unele chiar inteligente. Au fost pe măsură. 

Într-o perioadă de instruire tactică, având loc un test de 
ochire la țintă, colegul meu, consătean, a reușit să obțină 
un calificativ mai bun decât mine. Acesta, conform promi-
siunilor, a obținut permisie de plecare acasă. El se numea 
Gică Alecu. 

– Măi Predescule, dacă trec pe la ai tăi, ce să-ți aduc? 
– Măi Gică, nu am nevoie de nimic, dar... te rog din su-

flet, adu-mi chitara. 
Coleg de suflet, aproape frate, cum armata pe foarte 

mulţi îi leagă, Gică, s-a prezentat la familia mea, a explicat 
și a cerut chitara. Mama, nu s-a împotrivit, încă mi-a mai 
făcut și un colet apetisant (ruladă – prăjitura preferată). 
Colegul Alecu, fidel, docil, s-a îmbarcat în trenul spre Al-
ba-Iulia. În tren, a avut „norocul” să dea de două codane 
puse pe glume. Când a intrat în compartiment și l-au văzut 
cu chitara, l-au întrebat cu ochii plini de scântei: 

– Cântați la chitară? 
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– Da! 
– Vreți să ne cântați și nouă?  
Minciuna l-a costat. 
– Măi, sunt obosit, nu pot, vin de la Târgoviște. 
– Până ajungem la Teiuș, poate-ți revii! 
Alecu, cât era de obosit, pentru el noaptea aceea în ca-

re îmbrăcase haina unui profesionist chitarist, se transfor-
mase într-un coșmar. Acest Gică, avea un mare bun simț, 
dar datorită euforiei vârstei, fete frumoase, cupeu separat, 
de ce să fie mai prejos? A exagerat cu acest instrument. 
Spre norocul lui ajunseseră la Teiuș.  

Gică, ajuns la unitatea militară și întâlnindu-mă îmi 
spune: 

– Măi Vasile, tu știi cât m-a chinuit această chitară? 
– De ce? 
– Am spus că știu să cânt la chitară și niște fete fru-

moase m-au sâcâit tot traseul până la Teiuș, să le cânt! 
Măi, mă rugam la Dumnezeu să ajung mai repede să co-
bor. Lauda mea, mi-a făcut o noapte de calvar. I-ați chitara 
și pachetul! 

Mi le-a înmânat, obosit și puțin supărat. Pachetului nu 
i-am dat importanță, dar... chitării! Parcă-mi schimbase 
tonusul de viață, devenisem mai prezent, mai activ, mai 
încărcat de energie. Abia așteptam s-o văd, în pofida pro-
gramului destul de cazon. În timpul acela era prietena vie-
ții mele ce-mi crea un tonus fizic alături de caznele cazo-
ne. Acum înțeleg de ce se practicau asemenea teme de lup-
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tă. Devenisem mai curajos, mai forte, responsabil, cum se 
spune curent, mai călit. 

După program, stingerea. Deci, pe întuneric, obosit, 
dar dornic să-i aud glasul chitării, mergeam furișat într-un 
loc desemnat – club – și încercam să-i ating corzile. Do-
ream să intru în taina fascinantă ce-mi vibra sufletul.  

Pe câmpul de instrucție ne conducea fanfara unității. 
Aceasta avea o tentă psihologică, o invitație la dăruire 
pentru apărarea patriei. În pas și măsură muzicală de fan-
fară, mergeam cadențat, conduşi de un om pe care-l văd 
când scriu acest roman al vieții, muzician, dirijor, cu un 
suflet mare. 

Eu eram needificat în tainele muzicii, dar gândul, au-
zul, plăcerea, erau fascinate de farmecul sonor al celor 
șapte note așezate pe portativ, la modul cel mai emoțional. 
Dirijorul fanfarei, un om, deosebit ca muzician, un om de 
caracter, mi-a întins o mână de ajutor. M-am prezentat cu 
o doleanță în mod neprofesionist, dar el m-a înțeles. Ce-i 
ceream era pentru el o nimica toată. A înțeles sensul dorin-
ței mele, pentru care l-am admirat și mi-a rămas în suflet. 

Ca un mic profan ce intră în tainele muzicii cu acor-
duri, armonii de la Do la Do, m-a înțeles și mi-a oferit ce 
mi-am dorit. Am fost chemat la formația de fanfară a uni-
tății şi am fost prezentat. Nu-mi venea să cred că eu, un 
țânc militar în termen, să am asemenea prezentare. De 
atunci am primit primul meu imbold solid, să intru în lu-
mea notelor muzicale. De acum eram urmărit de acest om 
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și eram foarte simpatizat de membrii famfarei. A urmat 
munca asiduă și destul de migăloasă să așez pe griful 
chitării notele în armonie, ce marele dirijor, cu multă plă-
cere, mi le-a oferit necondiționat. Mi-a trebuit foarte mult 
timp să descifrez armoniile necesare. În acest mod, am 
început să așez punctele de contact pentru diverse acor-
duri. 

Am înființat un caiet cu foaie velină, în care am dese-
nat griful chitării de foarte multe ori. Așa cum este con-
struită chitara, are implantate bare din alamă ce delimitea-
ză tonurile. Acordurile date (armoniile) de sufletistul diri-
jor al formației de fanfară le-am punctat pe liniile (corzile) 
desenate în acest caiet. 

Buchetul de note ce constituiau armonia unui acord 
l-am poziționat pe griful chitării. Mi-a trebuit foarte mult 
timp ca degetele de la mâna stângă să fie deprinse să ajun-
gă numai acolo. Poziționarea degetelor era foarte dificilă 
ca începător. Aceasta reclama mult efort și mult timp pen-
tru exerciții. În fața acestui efort nu am cedat, ci mai tare 
m-am mobilizat. Când auzeam notele ce le palpam pe cor-
zile de chitară, simțeam că sunt vrăjit, parcă nu mai eram 
eu. 

Au început tonurile să se lege de glas, să se împriete-
nească și să facă o echipă, să placă celui ce aude. N-am 
făcut mare progres în unitatea militară unde cu prioritate 
era instrucția militară. Timpul se scurgea pe neașteptate și 
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a venit vremea să lăsăm loc altor tineri să se instruiască, ca 
să fie demni pentru apărarea țării noastre. 

Din acest segment de timp am gustat frumosul muzicii 
și, de ce nu, am devenit bărbat instruit pentru cazuri ex-
treme. Atunci când țara va avea nevoie de noi, tinerii, cei 
care cu onoare servim patria instruindu-ne, pregătindu-ne 
pentru orice situație extremă, să fim prezenți cu „brio”. 
Am continuat în paralel cu plăcerea învățării instrumentu-
lui, fiind și elev la liceul seral și muncitor în uzină, să 
merg mai departe cu demnitate. După terminarea stagiului 
militar, m-am întâlnit cu cei doi prieteni ai mei: Titi și Ion, 
o prietenie frățească ce ne-a legat de foarte multe întâm-
plări. Am început să studiem vocile în „trio”. Eu modelam 
tonic cu ajutorul chitării. Munceam de dragul muzicii, nu 
cu un scop financiar. 

Reangajați după armată la o unitate productivă, cu un 
înalt standard de tehnicitate, ne-a fost puțin mai greu. A 
trebuit efort, mobilizare și adaptare.  

Cum fiecare tânăr năzuiește spre mai bine, dornic să 
urce pe scara vieții, m-am înscris la liceul seral. Munceam 
în trei schimburi. Sacrificam din timpul liber pentru a 
frecventa liceul seral. Liceul mi-a deschis cel mai limpede 
drum al vieții. 

Trimit acest mesaj oricăruia ce-și dorește să citească 
viața unui tânăr, să-i urmărească vectorul ce l-a condus 
îmbrăcându-l în straie de netemut. Este vertical, social, 
educat, profesionist de marcă, cu sentimente diversificate 
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ce vor merge spre îmbogățirea culturii românești. Având 
în vedere pragurile vieții ce trebuie să le treci, să fii bine 
pregătit, instruit. Te bucuri când ajungi „sus”, dar să nu 
uiți niciodată de unde ai plecat. Să te uiți în urmă, să nu-ți 
fie rușine! Face parte din cerința de bază, umană, îmbrăți-
șând etica civică, ce cu toții trebuie s-o savurăm. 
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DEŞTEPTAREA ÎN ARMATĂ, IARNA 
 
 
Zilnic eram istoviți de un efort crud ce avea ca scop că-

lirea fizică a ostașilor: deșteptarea, pregătirea pentru câm-
pul de instrucție, instrucția propriu-zisă, masa de prânz, 
programul de după-amiază, pregătirea de seară. Toate 
acestea contribuiau la o oboseală extenuantă. După un 
somn profund și incomplet, unii ostași care mai făceau și 
de planton, ne trezeau cu un sunet ruginit de goarnă și o 
voce cazoană: 

– Deșteptaa.. rea!!..  
Unii dintre noi mai bombăneam, fiind insuficient de 

odihniți. 
Conform regulamentului cazon, deșteptarea în armată, 

iarna, se dă cu o goarnă din alamă, care avea un sunet 
foarte strident. Mai exact la ora 5:30. Sergentul, ajutorul 
de comandant de pluton, coordona pas cu pas desfășurarea 
activităților de dimineață. Se făcea patul cu cearceaful în-
tins. Dacă nu sărea banul aruncat de sergent pe cearceaf, 
trebuia să mai faci patul încă odată. Dacă se repeta greșea-
la, îl făceai de două ori. Pătura trebuia să fie bine întinsă. 
La echipare, sergentul aprindea un băț de chibrit. Noi tre-
buia să ne îmbrăcăm în timpul arderii acelui băț de chibrit, 
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ca să nu-l ardă la unghii. Seara, se făcea același lucru. Cei 
care nu reușeau să treacă de această caznă mai puțin orto-
doxă o luau de la început. Pe timp de noapte erau programa-
te plantoane de serviciu, pe schimburi, timp de 3 ore. Mai 
precis: schimbul I – 21:30-0:30; schimbul II – 0:30-3:30; 
schimbul III – 3:30-5:30. Programarea era afișată afară. 
Cu două, trei zile înainte să-mi vină mie rândul, mă furi-
șam și rupeam programul. Alertă, supărare, toți erau foarte 
necăjiți, inclusiv sergentul. Eu sugeram: 

– Nu vă mai necăjiți, nu vă mai certați degeaba! Stați 
calmi! 

Făceam alt tabel și o luam de la început. Convins, ser-
gentul afișa alt tabel. După executarea impecabilă a orga-
nizării și echiparea până la brâu, ne comanda să ieșim la 
înviorare. Iarna era destul de aspră la ora 6:00. Noi trebuia 
să ne frecăm cu zăpadă, după care mergeam la un spălător 
comun, în cazarmă, unde făceam întreaga toaletă, inclusiv 
dantura. 

Când se comanda echiparea cu cizme și cele toate, se 
făcea pe timp normat. La viteza cu care se impunea echi-
parea, unii dintre noi, mai prevăzători, după ce spălam 
obielele, le uscam sub noi, în pat. Dimineața le așezam 
deasupra cizmelor și când băgam picioarele ele se mulau 
pe picioare, automat și așa câștigam timp. 

Unul, mai haios să se răzbune pe un altul ce la rândul 
lui îi făcea șicane acestuia, într-o noapte s-a dus la toaletă 
cu un gând dezgustător, fără să se gândească la urmări. S-a 
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furișat de planton, a împachetat într-o hârtie o parte din 
fecalele lui și i le-a băgat acestuia în cizme. Toată încăl-
țămintea se afla pe hol. Gândindu-se că-i va reuși isprava 
destul de reprobabilă, pentru că se practica încălțarea rapi-
dă, a recurs la acest gest execrabil. Se așezau obielele de 
mărimea unui prosop deasupra cizmelor, deci în interiorul 
cizmei nu se putea observa. Ostașii încorsetați de timp bă-
gau rapid picioarele. Imaginea nu cred că mai trebuie ex-
pusă. O nenorocire și un miros ce a dăinuit toată ziua. 
Nu-mi amintesc dacă a fost descoperit. Știu că la finalul 
armatei s-au făcut câteva apropouri. Soldatul a fost com-
plet deratizat, i s-au dat cizme și obiele plus investigarea 
vinovatului. Nu te răzbuna niciodată, dacă o faci, ea te va 
marca toată viaţa! Cel de sus va avea grijă să le aşeze. 
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POVESTEA OSTAȘULUI DOBRIN 
 
 
Eram recrut. Am observat un ostaș îmbrăcat militar, 

bine dezvoltat, dar atunci când mergea cadențat nu avea 
măsură. La comenzi nu era atent, sau le executa cu întârzi-
ere. Cel care a observat, sergentul (ajutorul comandantului 
de pluton), a raportat situația. S-a anchetat cazul, dar dato-
rită voinței de a face armata, pe moment a fost păsuit. 
Acesta era ostașul Dobrin. Pe vremea aceea, se purta un 
concept privind satisfacerea serviciului militar de către 
băieți. Cel care nu făcea armata era considerat de către lo-
calnici reformat. Acela avea un insucces la căsătorie, 
considerându-l ca atare. De aceea, foarte mulți tineri con-
știentizau satisfacerea serviciului militar ca o onoare, o 
mândrie în sat și erau curtați de fete. 

Foarte mulți tineri au beneficiat de acest serviciu mili-
tar în care au învățat: să-și apere țara, să știe să se apere pe 
ei, îi fortifică ca adevărați bărbați, să respecte ordinele și 
disciplina militară, să fie ordonați, prompți. Aceste calități 
îi îmbrăcau într-un statut de adevărați bărbați. 

Ca să arate comandanților cine este acest Dobrin, spu-
nea că face orice numai să facă și el stagiul militar. 
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Era un depozit de materiale lemnoase cu care ne instru-
iau. Executam poduri peste Mureș: palee de piloni de sus-
ținere, scânduri, bile etc. Un căpitan, Ivan, i-a ordonat lui 
Dobrin să elibereze o remiză cu materiale lemnoase. Aces-
ta s-a supus ordinului. Munca necesita aproape 10 ore. Pâ-
nă la ora mesei toate au fost date afară. Ar fi fost în stare 
să facă orice numai să rămână și să facă armata. Dar la 
arma de geniu pretențiile sunt foarte mult crescute: arme 
de foc, mine, grenade, strategie genistică. Arma de geniu 
este foarte tehnică, dar foarte periculoasă vis a vis de viață. 
Era un motto: 

„Genistul poate greși o dată, a doua oară nu mai are 
cine.” 

Acest Dobrin nu putea face față încercărilor strategice. 
Noi l-am catalogat mult mai devreme. Era incoerent, co-
menzile neuronice erau pe invers. Unii dintre noi îi făceam 
anumite șicane, gen glume nesărate. Seara, pentru că el era 
prea obosit, se culca mai devreme. Unii din camarazii lui, 
cunoscându-i firea, ca un om retardat, veneau la capul lui 
și în șoaptă, la ureche, îi spuneau: 

– Dobrine, saltă capul, saltă capul! 
Pe timpul somnului, acestor comenzi repetate în şoap-

tă, subconştientul de veghe se conformă. Bietul de el, ne-
înțeles de către ostașii colegi care făceau o glumă proastă 
pe sănătatea lui, la insistența lor, el sălta capul, dormind. 
Aceștia îi luau perna de sub cap și i-o puneau sub picioare. 
Se scula dimineața, când se dădea deșteptarea, cu picioare-
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le pe pernă. Mulți dintre noi ne amuzam, iar el era derutat, 
supărat de situație. Nu era răzbunător, nu vorbea vulgar și 
încerca să își acopere defectul. Accepta orice încât să nu 
fie reformat. S-au încercat multe variante să rămână. Ofi-
țerii C.I. și Statul Major s-au declarat împotrivă. Așa deci, 
cu amărăciune și regret, devotatul Dobrin a părăsit unita-
tea militară, fiind transferat la o altă unitate unde soldații 
executau numai munci agricole sau în construcţii. 

Nu întotdeauna reuşeşti ce îţi doreşti în viață, atâta 
timp cât natura este împotrivă. Bucură-te că ai sănătate și 
poți să mergi mai departe! 
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LA ȘCOALA DE SERGENȚI 
 
 
După perioada de instrucție, o parte dintre militarii 

anului întâi, cei mai buni, erau aleși pentru școala de ser-
genți. Această școală avea ca scop pregătirea celor selec-
tați pentru instruirea viitorilor recruți. La această școală 
am fost ales și eu. Nu doream să fac încă o dată instrucția 
de front, pentru că știam deja ce însemna. Ofițerii care mă 
cunoșteau și știau că sunt membru de partid (era o calita-
te), şi unicat în unitatea militară, au încercat să mă convin-
gă și au și reușit. În ședințele de partid aveam un cuvânt de 
spus, privind unele probleme din unitatea militară. Am 
primit o sarcină, aceea de a fi „agitatorul plutonului”. Tre-
buia să discut cu colegii militari despre gândurile lor, de-
spre felul cum privesc ei această instruire pentru apărarea 
patriei, despre probleme care îi frământă și tot așa. Trebuia 
să dau dovadă de mult tact într-o astfel de discuție. 

Într-o zi de dimineață, a venit la raport chiar Coman-
dantul unităţii, un om mic de statură, dar cu tact militar și 
o voce impunătoare. Când apărea, toată lumea amuțea. 
Comenzile sale sau ordinele erau executate fără cârtire de 
toți din unitate. Nu știu cum s-a întâmplat, că am găsit Ga-
zeta militară – „Apărarea patriei” – și, uitându-mă în ea, 
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am citit un articol legat de viața unui militar în termen ce 
făcuse o faptă condamnabilă: dezertase. Am băgat ziarul 
în buzunarul vestonului și m-am prezentat la program, mai 
exact, la darea onorului pentru comandant (un fel de pri-
mire în unitate, un „să trăiți”). Lângă comandant se aflau 
patru ofiţeri superiori ce veniseră să verifice starea spiritu-
ală a ostaşilor din unitate. După acest frumos salut, am au-
zit o voce: 

– Agitatorii plutoanelor, la ordin! 
În acea dimineață, s-a înființat o inspecție de la Regiu-

nea a III-a militară, Cluj. Am fost întrebat cum se compor-
tă militarii, ce mi-am propus să fac cu ei, ce să discut. Des-
tul de emoționat, dar echilibrat, am scos acel ziar și le-am 
explicat ce am de gând să fac. Acela a fost un moment fe-
ricit pentru mine și nu numai. Atitudinea mea a dus la ridi-
carea prestigiului unității și a ofițerilor care se ocupau de 
noi, mai ales a căpitanului Salvan. Acesta, ca și ceilalți 
ofițeri, mă priveau ca pe copilul lor, mai ales că statura 
mea era una a unui om scund. Din acel moment, am fost și 
mai stimat decât înainte. 

Am promovat școala de sergenți. După școală, ca să 
fim detașați de ceilalți militari, primeam grade. Eu aveam 
gradul de soldat fruntaș, până să finalizez școala de ser-
genți. Când a trebuit să primesc gradul de sergent, le-am 
propus să rămân cu gradul de soldat fruntaș. Păstrarea 
acestui grad, era convenția mea cu ofițerii de la școală. 
Această dorință mi-a fost respectată. Apreciind calitățile 
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mele, ofițerii de la Statul Major, cei de la Companie, care 
se ocupau cu politizarea noastră, au hotărât să fiu numit 
furier, la un birou special, D.S. (dosare secrete). Atunci, 
mi s-a schimbat viața de militar. Am primit echipament 
nou, pe măsura mea. Comandantul unității, Obreja, spu-
nea: 

– Desistul trebuie să reprezinte unitatea! 
Din ordinul lui, arătam altfel: mi s-a înlocuit armamen-

tul din dotare, am primit un pistol și o gentuță pentru co-
respondență. Aveam ordin de serviciu permanent, până la 
ora 22:00. Niciodată nu m-am folosit de acest privilegiu. 
Conștiința îmi spunea că voi fi iubit și stimat, dacă voi fa-
ce totul cu măsură. Și într-adevăr, comandantul unității mă 
aprecia și, deseori, mă învăluia cu o privire caldă și mă 
privea ca un bun psiholog, întrebându-mă prietenos dacă 
îmi este greu sau ce mai spun militarii și dacă sunt mulțu-
miți. Îmi amintesc că trebuia, conform sarcinilor militare 
de serviciu, să plec în delegație cu corespondența secretă. 
Mergeam la Cluj, la Turda, Someșeni și Alba Iulia, dar tot 
timpul mă întorceam rapid în unitate și nu mă foloseam de 
libertatea cu care eram privilegiat. Comandantul ținea 
foarte mult la mine și eu simțeam asta. 

Într-o zi, când am venit din delegație, pe la ora 16:00, 
un ofițer de serviciu m-a chemat la ordin. Acesta cred că 
nu suporta militarii din plutonul „Transport și gospodări-
re”, din care făceam și eu parte. Militarii din acest pluton 
munceau, servind și rezolvând problemele unității. Erau 
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șoferi, sudori, strungari, cizmari, radiofoniști, frezori, me-
canici auto și desistul, care eram eu. Toți aceștia nu mai 
mergeau la instrucția curentă. I se mai spunea „plutonul de 
spate”. Căpitanul intenționa să mă trimită în gardă (de pa-
ză) la un depozit de armament. Mi-a ordonat acest lucru. 
M-am adresat militărește, știam bine regulamentul militar: 

– Tovarășe căpitan, permiteți să raportez! Acum o oră 
am venit de la Someșeni, din delegație. Găsiți intrarea mea 
la poarta unității. 

Căpitanul mi-a răspuns: 
– Îți ordon să execuți ce ți-am cerut! 
– Nu pot să execut acest ordin, pentru că sunt obosit, 

am răspuns eu. Dumneavoastră știți Regulamentul, care 
spune că, după un ordin executat, nu se mai dă un alt or-
din. Căpitanul, înverșunat, mândru că avea șapte clase, m-a 
pedepsit, pentru că am avut curajul să-l contrazic. A che-
mat sergentul de la arestul unității și i-a dat ordin să mă 
bage în camera de pedeapsă (arest). A trebuit să mă supun. 
A doua zi, am lipsit de la Comandament. S-a declanșat o 
alertă, deoarece nu se știa unde este desistul, adică cel care 
se ocupa de documente secrete. Comandantul l-a chemat 
la ordin pe căpitanul cu pricina. Căpitanul care mă pedep-
sise, i-a spus că sunt în arest, pentru că nu i-am executat 
ordinul, de a face de gardă la depozit. A adăugat că am 
refuzat, pe motiv că am venit din delegație la ora 16:00. 
Comandantul l-a întrebat cu voce gravă: 

– Tu l-ai trimis în gardă? 
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– Da!, a venit prompt răspunsul. 
– Ştiai regulamentul? 
– Da. Să trăiţi! 
– Atunci, pentru acest abuz, vei executa cinci zile de 

arest la Garnizoană, drept pedeapsă. 
De atunci, toți ofițerii din Garnizoană mă stimau, mă 

salutau pe unde mă întâlneau. Câteodată îmi era rușine că 
eu, un soldat fruntaș, sunt salutat de căpitani și ofițeri. 
Eram în permanenţă sub imperiul simţului măsurii. 

Atunci am aflat că, în armată, funcția depășește gradul. 
Dar... tot cu măsură şi diplomaţie. 
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ÎNCERCARE DURĂ 
 
 
Venise primăvara. După un efort fizic cazon, s-a primit 

ordin de la forul superior să ajutăm la construirea fabricii 
de zahăr de la Luduș. Pentru că aveam în dotare pontoane, 
tiranți, palee de piloni pentru poduri, sonete (berbeci) de 
bătut stâlpii de susținere a suprastructurii podului de pe 
Mureș, eram foarte potriviți pentru această muncă. Podul 
făcea legătura cu fabrica. Cu bune și rele, cu mici acciden-
te, am încheiat și această misiune foarte dură. Ne-am bu-
curat că am primit pauză câteva zile, pentru refacere, doar 
că eu nu am apucat să gust această bucurie...  

În acea zi, eram vesel, soarele încălzea prietenos, fă-
ceam glume cu colegii mei, ostași, mă simțeam deconectat 
de la toate problemele. La un moment dat, am fost chemat 
la Comandament. M-am prezentat în mod cazon în fața 
unui căpitan de la Statul Major, căpitanul Salvan. M-a re-
cunoscut, datorită activității de agitator de pluton, 
amintindu-și de inspecția cu agitatorii, când am pus într-o 
frumoasă ipostază unitatea noastră. Ca un bun psiholog, 
tată bonom, m-a luat pe ocolite, cu o vorbire caldă, fiind 
ardelean: 
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– Măi, fruntaș! Tu trebuie să știi că viața are un sens: te 
naști, crești, muncești, te înmulțești și, într-un final, îi pă-
răsești pe cei dragi. Mai ai frați? 

– Da, tovarășe căpitan! Suntem mulți, 10 frați. 
– Bravo! Înseamnă că la voi în familie mereu este fru-

mos! Vă înțelegeți bine? 
– Da, tovarășe căpitan! Eu fiind cel mai mic, învăț 

multe de la ei. 
– Trebuie să-ți spun ceva, dar să nu te superi! Tu ești 

bărbat, iar aici ai învățat să te lupți cu greutățile, să fii dis-
ciplinat, să respecți regulile militare. În viață, însă, te mai 
încearcă și alte necazuri... 

În acel moment, mi-au trecut prin fața ochilor toate ne-
norocirile care ar fi putut să mi se întâmple, dar nicicum 
cea pe care urma căpitanul psiholog să mi-o comunice. A 
reluat cu voce calmă: 

– Măi, fruntaș, am primit o telegramă de acasă! Nu știu 
în ce condiții, dar tatăl tău a decedat. Ai grijă, fii curajos, 
arată că ești bărbat! Vezi că ai totul pregătit, mergi la Sta-
tul Major și vei primi ordinul de deplasare, foi de drum 
dus-întors. Ai permisie 5 zile. Să nu faci vreo greșeală, că 
avem nevoie de tine! Te așteptăm! 

Telegrama ajunsese în timp util, astfel încât să pot 
ajunge de la Alba Iulia la Răzvad. 

Când am ajuns acasă, vremea era frumoasă. Lumea se 
strânsese deja. Frații m-au întâmpinat cu mare jale. Încer-
cau să-mi explice cauza morții, dar eu nu îi auzeam. 
Aveam o tărie, gen cazon, care mă mira și pe mine. Am 
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ajutat la pregătirea înmormântării. Aveam căruță și cal. 
Marcat de toată această situație, când am vrut să intru în 
curte cu căruța și să traversez un pod ce se întindea peste 
un șanț foarte adânc, am ajuns exact în șanțul despre care 
vorbeam. Nu știu de unde am avut atâta forță, că am ridi-
cat căruța pe pod. Eram foarte îndârjit și mă gândeam ce 
se va întâmpla după înmormântarea tatălui meu. Cele șap-
te surori și cei doi frați mai mari decât mine, erau debuso-
lați și taciturni. Purtam discuții doar pe subiectul înmor-
mântării, cu întrebări și răspunsuri laconice. După înmor-
mântare, trebuia să plec la unitate. Mama m-a privit cu 
ochii apatici și sufletul îndurerat. Îl pierduse pe tata, iar eu 
urma să plec să-mi termin stagiul militar. 

Ajuns la unitate, am fost chemat din nou la comandant. 
Probabil că acel căpitan îmi urmărea comportamentul, 
pentru că mă încercase această nenorocire. I-am povestit 
în puține cuvinte despre zilele petrecute acasă. Aveam în 
față imaginea tatălui meu, pe care îl pierdusem pentru tot-
deauna. Angrenat în pregătirea militară, am început să mă 
gândesc din ce în ce mai puțin, după care s-a așternut uita-
rea. Acest căpitan, Salvan, mă urmărea, îmi aprecia calită-
țile și mă simpatiza. Țin minte un gest de excepție: m-a 
luat din unitate să petrec Revelionul în sânul familiei sale. 
N-am refuzat, ba, mai mult, m-am simțit onorat, conștient 
fiind de diferența dintre un soldat în termen și un om cu 
grad și funcție înaltă. 

Căpitanul Salvan a devenit, în perioada aceea, imagi-
nea tatălui răpit de o soartă crudă. 
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APLICAȚIE MILITARĂ 
 
 
În februarie 1960, conform programului de instruire 

sever, aproape ca o instruire de război, ne-am pregătit pen-
tru o aplicație militară, în zona Clujului, pe dealul Felea-
cului. 

A fost, într-adevăr, o organizare impecabilă din partea 
ofițerilor geniști, privind grija și instruirea soldaților. Tra-
seul de la Alba Iulia l-am făcut cu mașinile unității, mașini 
rusești marca Zil 51. Ne-am urcat dis de dimineață în ele, 
iar pe drum, din cauza oboselii și a frigului ne-a luat som-
nul. Ningea pe noi cu fulgi mari, pentru că mașina era des-
chisă și nu avea prelată. Tractată de mașină, era bucătăria 
mobilă, în care ni se pregătea masa de dimineață și de 
prânz, în mers. Pentru un bioritm omenesc, se făceau 
opriri la intervale de timp regulate. La opriri, primeam un 
ceai cald, iar la prânz, masa, o porție de felul al doilea. 
Când coboram din caroseria mașinii, aveam aspectul unor 
pui de găină nou-născuți și mergeam împleticindu-ne.  

Ajunși la Cluj, pe dealul Feleacului, trebuia să ne insta-
lăm: parcam mașinile, fixam corturile geniste, punctul sa-
nitar și făceam alee pentru intrarea în cortul genistic al ma-
relui general Teclu. În cadrul aplicației pe care o conducea 
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căpitanul Braier (clujean de origine), primea ordine de la 
Regiunea a III-a, militară din Cluj, referitor la cum se va 
derula programul. În ziua venirii noastre, în jurul orei 
10:00, a trebuit să ne instalăm corturile, cronometrați de 
superiori. Cel mai important lucru era să instalăm cortul 
pentru generalul Teclu, comandantul regiunii a III-a mili-
tare. Pentru că eram geniști, se impunea ca acest cort să fie 
mascat de culoarea zăpezii și să fie bine ancorat. În acea 
noapte s-au plantat și brazi. Aleea ce ducea la cortul alb 
era delimitată cu nuiele semirotunde, gen gard, ce delimi-
tau poteca. Pe timpul instalării și a executării cortului 
genistic, eram organizați pe operații: pionier I, pionier II, 
cercetaș etc.  

Eu, fiind pionier I, trebuia să țin de un țăruș ascuțit, iar 
cel care era pionier II avea un baros pionieristic, de 3 kg, 
cu care acționa asupra țărușului, să-l înfigă în pământul 
destul de înghețat (era 22 februarie). Năbădăiosul țăruș, 
rezistent, sărea din pământul înghețat, la lovirea lui. Cole-
gul, pionier II, avea o tehnică de lovire, pe care o învățase 
în unitate, și anume, rotirea barosului. Eu am calculat em-
piric timpul de rotire a barosului, apăsând cu degetul mare 
pe capul ţăruşului, iar când colegul a lovit, țărușul a sărit 
din pământul înghețat, de parcă ar fi lovit un cauciuc, iar 
degetul meu mare era deja desfigurat. Barosul îl strivise, 
iar unghia sărise undeva, prin zăpadă. Toate acestea s-au 
întâmplat din cauza colegului care schimbase tactica de a 
lovi țărușul. Cu toată durerea care m-a încercat, am reușit 
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să îl întreb cu calm de ce a schimbat tactica fără să mă 
anunțe. Faptul era consumat… Am băgat degetul, încă 
fierbinte din cauza loviturii, în cămașă, la piept, și m-am 
dus să mă vadă felcerul care venise în aplicație pentru in-
tervenții militare de urgență. Cabinetul felcerului nu era 
destul de dotat, dar a reușit să-mi amelioreze durerea și 
să-mi stopeze o eventuală infecție. A urmat pansarea, iar 
după câteva zile și operația de extragere a unghiei (ce a 
mai rămas din ea) pe viu. Felcerul m-a întrebat dacă voi 
suporta intervenția. Cum nu prea aveam de ales, am zis da. 
Dezinfectarea cuțitului s-a făcut prin ardere, apoi prin spă-
lare cu spirt. Mi-a spălat degetul cu tinctură de iod, după 
care a urmat extracția și curățarea rănii. Am suportat cu 
greu durerea, la -20° C, iar în urma acestei intervenții am 
ieșit din zona activă militară. Am fost numit ajutor la sec-
ția CL (carburanți, lubrefianți), devenind gestionar de ulei 
și benzină. 

Marele conducător al aplicației, căpitanul Braier, a au-
zit de situația mea și a venit personal să vadă cum mă 
simt. Deși eram un simplu soldat, m-a îmbrățișat și s-a in-
teresat mereu de starea mea de sănătate. Era un sas înalt și 
corpolent, sobru, cu abilități de militar și, nu în ultimul 
rând, un intelectual. Cu toată statura impozantă și figura 
serioasă, avea un suflet foarte bun. Îl simțeam aproape de 
mine, atunci când venea să mă întrebe cum mă simt. Parcă 
îmi era părinte. 
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Șoferii veneau să le fac plinul la benzină. Aceasta se 
afla în butoaie metalice. Într-o dimineață, un soldat șofer a 
uitat să alimenteze seara, așa cum se obișnuia. Trebuia să 
plece dis-de-dimineață în cursă. A venit și m-a trezit pe la 
4:00 dimineața, ca să îi fac plinul. Cum eram și eu obosit, 
l-am rugat să-și alimenteze singur, dar mi-a spus că nu 
știe. Neavând ce face, a trebuit să fac eu această operație. 
Somnoros şi buimac și încă sub imperiul operației care mă 
traumatizase puțin, am luat furtunul și am tras benzină. 
Numai că, benzina a venit cu forță, iar eu am înghițit preț 
de o lingură. M-am dus repede în cort și am luat zahăr, am 
băut apă, nu știam ce să mai fac. O simțeam până în sto-
mac, iar senzația de vomă începuse să mă copleșească. Mă 
simțeam oribil! Iar ca să fie treaba, treabă, colac peste pu-
păză… se aude şi alarma. Era vorba despre o aplicație, în 
care se mima capturarea a doi inamici. Ne-am îmbarcat în 
mașină și am plecat cu întreg convoiul. Eu mă așezasem în 
spatele mașinii și încercam să atenuez senzația neplăcută, 
cu niște marmeladă. Cu greu mi-a trecut acea senzație (sau 
m-am obișnuit cu ea) și am mers spre corturile pe care le 
instalaseră deja soldații. În cadrul aplicației s-au întâmplat 
multe lucruri neprevăzute, unele din ele, foarte dure. Ploua 
și pâraiele și râurile se umflaseră. Atât de mult s-au um-
flat, încât ne-au luat materialele de construcție pe care le 
aveam, ca geniști. Unul dintre soldați, un gălățean, vapo-
rean, bun înotător, s-a aruncat după ele. Priveam cu stu-
poare cum este dus de apă și, deodată, nu l-am mai văzut. 
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Au sărit după el alți colegi, tot vaporeni, oameni obișnuiți 
cu valurile, dar fără rezultat. A fost găsit a doua zi, agățat 
într-un tufiș. Nenorocirea abia începea. Am văzut atunci o 
durere nespusă pe fața comandantului. Repeta întruna: 

– Cum să le spun părinților?... Ce să le spun?...  
Erau întrebări fără răspuns. Au trimis o scrisoare ofici-

ală familiei în care au descris foarte frumos activitatea 
exemplară a soldatului, dar, în final, a trebuit să le dea și 
dureroasa veste. Cadavrul a fost dus de la locul tragediei la 
Cluj, iar de acolo la Galați, locul unde se aflau părinții de-
cedatului care îl așteptau cu sufletul golit. 

S-a terminat perioada dură a aplicației, cu exercițiile de 
război, ce au coincis cu această tragedie. Trebuia să ple-
căm. În unitate s-au luat măsuri sanitare sporite. Se aflase 
și despre operația mea, făcută în condiții destul de grele și 
improprii. Mă priveau toți, chiar și ofițerii, cu simpatie și 
admirație, pentru că eram micuț și, la prima vedere, nu 
inspiram atâta forță. 

Am plecat de pe dealul Feleacului cu sufletul greu, în-
gheţat, la fel ca iarna de afară. 
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AMUZAMENT 
 
 
Într-un amurg de toamnă, mai la început, s-a prezentat 

un soldat ce fusese transferat la unitatea noastră militară. 
Întâmplarea a făcut să fie repartizat la plutonul nostru. 

Era un băiat slăbuț, mai înalt de statură, și parcă mi se pă-
rea cam firav. Echipat complet, cu valiză și cu o manta 
gri-argintie, s-a prezentat la comandant. Acesta l-a prezen-
tat soldaților din pluton, el devenea de-acum un nou mem-
bru în formația genistică. Pentru că a venit vorba de man-
taua lui gri și eu aveam o manta la fel ca a lui, la culoare. 
Eram singurul în unitate cu asemenea vesmânt, până la 
venirea lui. 

Pe la miezul nopții trecut, când somnul dospea sănăta-
tea, brusc, a venit plantonul, a dat deșteptarea, anunțându-ne 
că e alarmă. Striga disperat pe întuneric: 

– Alarmă! Alarmă! Vorbele erau combinate cu un su-
net de goarna ce ne altera somnul! 

Ajutorul comandantului de pluton, a preluat anunțul și 
în cinci minute eram toți echipați ca pentru război. 

Ne-am încolonat pe marele platou al unității militare, 
acolo unde se primeau ordinele ce trebuiau executate în 
acea zi. Eu, fiind mai scund, pentru a observa situația mai 
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bine, am fost lăsat mai în față. Ostașul venit, fiind mult 
mai înalt și el era în fața plutonului. 

Ostașii, comandanții și toți care erau pe platou, își 
aruncau privirile spre noi. 

Eu, grăbit, fiind întuneric, ca era obligatoriu acest ca-
muflaj, am luat mantaua noului venit, care avea aceeași 
culoare. 

Nu-l văzusem când a venit și nici cu ce este echipat. 
Paradoxal, el își pusese mantaua, lângă a mea și era tot 
gri-argintie. De aici a început calvarul! 

Când am văzut ca mantaua este așa de lungă, mâinile 
nu se mai vedeau din mânecile ei, jos, parca eram stană de 
piatră, o statuie bust, iar două vârfuri de cizmă, parcă erau 
doi ochi negri ce ieșeau din pământ. 

Când am văzut noul coleg, cu mantaua mea, mi s-a tă-
iat răsuflarea. Nu pot să știu cum a putut s-o îmbrace. El 
era cam la 1,80 metri. 

Părea un șoarece strâns și așezat în poziție bipedă. Mâ-
necile ajunseseră la coatele lui. Înălțimea mantalei trecuse 
de genunchi, în sus. 

Toate privirile spre noi, însoțite de diverse gesturi și 
pline de amuzament. 

Eu, atunci mi-am dat seama de ce nu aveam spor la 
mers, la coborâre spre platoul unității. 

Era prima mea încercare de acest fel, destul de intere-
santă, privind intervenția noastră asupra inamicului tema-
tic, închipuit. Ajunși în dormitor, noul coleg nu mai putea, 
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mantaua îi strânsese umerii în așa hal, că în vreo două-trei 
zile, abia s-a refăcut. 

A fost debutul unei aplicații spontane ce s-a lăsat cu 
mult amuzament. 
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LĂSAREA LA VATRĂ 
 
 
După cum am mai arătat, serviciul militar mi-a adus şi 

multe surprize. 
Se pârguise timpul lăsării la vatră. Păsărelele ne încu-

rajau cu cântecele lor. Ca să nu se creeze un șoc psiholo-
gic, s-a lansat un zvon, conform căruia ziua liberării a fost 
amânată. Eu și colegul meu, Mihai, furier, cunoșteam stra-
tegia, așa cum am fost crescuți în serviciul D.S., dar „nu 
am dat nimic din casă”.  

Venise și ziua mult așteptată de ostași, ziua liberării. 
Ținuta civilă era depozitată la magaziile companiilor de 
care răspundea un sergent în termen. S-a predat ținuta feri-
ciților nerăbdători, în mod eșalonat. Când s-au echipat în 
civili, a fost o descătușare totală: glume bune și frumoase, 
altele mai proaste, pe tema a ceea ce a experimentat fieca-
re în armată. Am văzut lacrimi în ochii bărbaților căliți în 
instrucții. Soarele cald ne scălda chipurile zâmbitoare. A 
fost seara cea mai frumoasă din această perioadă. 

Avusesem un coleg cu probleme de auz. Era un băiat 
cult şi un iubitor de lectură. Citise mult și chiar și în arma-
tă continua să citească. Pentru că avea această problemă cu 
auzul, i s-a dat sarcina de a duce mâncare soldaților. Tre-
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buia să care în spate, vreo 8 km într-o marmită, hrana os-
tașilor aflați în gardă. Când obosea, se așeza și citea. Cap-
tivat de acțiunea cărții, întârzia frecvent cu masa. Ostașii, 
lihniți de foame, se alarmau. Se uitau în calea lui, dar... 
nimic. Ba chiar se urcau într-un foișor, ca să vadă dacă 
vine. Unul, mai nervos, chiar exclama: 

– Când o sosi, îl bat măr! Îl bat până aude, zău! Nu mai 
pot, măi! Nu mai pot! Mi-e foame! 

Ajungea și el pe la 10:00. Noi trebuia să luăm micul 
dejun la ora 7:30, apoi să ne rotim în posturile de pază. 
Enervat, căpitanul îl întreba: 

– Tovarășe soldat fruntaş, de ce ai întârziat atât?  
Fruntaşul surd întreba la rândul lui: 
– Ce ați spus? 
– Băi, tu nu auzi? De ce ai întârziat? striga atunci căpi-

tanul. 
Fruntaşul invoca tot felul de motive, dar atât de credi-

bile, încât era lăsat în pace. 
Profitând de problema cu auzul, el s-a fofilat la modul 

cel mai elegant. Abia în ziua liberării, la magazie, când 
urma să ne luăm hainele civile, ne-a mărturisit că aude 
foarte bine, dar s-a prefăcut, pentru a fi protejat. Toți au 
rămas stupefiați în fața acestei mărturisiri, mai ales că a 
mimat perfect surzenia. Am început fiecare să depănăm 
câte o amintire mai haioasă. Una mai inteligentă decât al-
ta. 
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Când a venit şi rândul meu, colegii care ascultau toate 
născocirile de supravieţuire în cadrul satisfacerii serviciu-
lui militar, au rămas uimiţi şi s-au amuzat atât de mult de 
strategiile inventate, în mod inteligent, încât m-au luat pe 
sus şi mi-au urat drum bun în viaţă. 

A doua zi, căpitanii plutoanelor ne-au înmânat foile de 
călătorie și ne-au urat drum bun. Deși toți ne doream să 
ajungem acasă, priveam în jurul nostru cu nostalgie. Mie 
îmi părea rău că mă despart de colegi, de șefi, dar, mai 
ales, de un căpitan bonom, ce mi-a oferit o seară frumoasă 
din viaţa mea, la el acasă, trecerea peste ani (revelionul). 
Seară care mi-a marcat sufletul la modul cel mai plăcut. 

Ştiindu-mă ahtiat după muzica mexicană, la acel timp, 
mi-a oferit un prilej de audio. Eram copil, dar n-am înţeles 
nici azi, că un om cu o înaltă funcţie, să-mi înţeleagă su-
fletul și gustul muzical. 

Gândul și sufletul nu mă lăsau să-l uit niciodată. A fost 
omul de la care am avut multe lucruri de învățat, lucruri 
care mi-au folosit în viață. Cred că ar trebui regândită in-
struirea militară a tinerilor. Aceștia ar avea altă viziune 
despre viață și despre ce înseamnă dragostea de țară, dato-
ria de a o apăra şi a o preamări. 

Am auzit șuierul prelung al trenului și am văzut gestul 
mecanicului care dădea de știre că plecăm. Ne îndreptam 
spre casă. Am salutat orașul Alba Iulia cu o ultimă privi-
re... 
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Plecase din gara Târgoviște un tânăr neexperimentat, 
iar după tot acest timp, în aceeași gară, a coborât un băr-
bat, ce avea o altă viziune asupra vieții. Un singur detaliu 
nu se schimbase: tânărul purta în mână aceeași valiză din 
lemn cu placaj. Am cărat spre casă, ca pe un fulg, valiza 
care văzuse Alba Iulia şi în care erau împachetate 18 luni 
din viaţă, dar cu folos. 
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MĂRIA SA, DESTINUL 
 
 
Motivat, făceam un efort incredibil să urc pe scara vie-

ții, privind cerințele sociale, de a-mi schimba condiţiile de 
confort. 

Ca muncitor frezor, lucram în acord individual (cât 
munceam, atât primeam). 

În cadrul serviciului militar, având contact cu diverși 
ofițeri, am înțeles că cei care au învățat carte, au ajuns pe o 
altă scară a vieții. În această perioadă de armată am învățat 
câteva lucruri foarte importante: să fiu om ordonat, docil, 
să gândesc pozitiv luptând cu mine, să-mi cunosc valoarea 
morală și intelectuală. La aceasta din urmă, aveam carențe. 

În cadrul uzinei unde lucram, se construise o școală, 
gen liceu seral, cu caracter flexibil. Veneau profesorii din 
Târgoviște, navetiști, făceau acest efort ca să ne îmbogă-
țească bagajul de cunoștințe privind cultura generală. Ținta 
era pregătirea pentru susținerea examenului de maturitate 
(bacalaureat). 

Nu pot uita dăruirea profesională a dascălilor, cu o 
acuitate pedagogică și cu o ținută de transmitere a cunoș-
tințelor, în mod accesibil. Erau pentru noi demne modele 
de viață. Înțelegeau efortul motivat pe care noi îl făceam, 
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uzină – școală. În programul de lucru, în mod cazon, se 
derulau opt ore cu o pauză de masă, plus patru ore de 
şcoală. 

După acest program, dornici de cunoaștere, de pregăti-
re intelectuală, frecventam liceul seral, ce se afla în cadrul 
uzinei Mija. Ca să nu fiu singur, i-am luat pe cei doi prie-
teni ai mei: Titi și Ion și ne-am înscris la acest liceu. Eram 
colegi de serviciu, lucram în aceeași tură și ne mai ocupam 
și de muzică, cântam în trio. 

Uzina funcționa la trei schimburi. Cel mai agasant 
schimb era cel de al treilea (orele 0,00 – 8,00). Nu neg fap-
tul că și schimbul al doilea era extenuant. Fiind cursanți, 
serviciul învățământ – cadre urmărea frecvența bună, con-
duita, rezultatele și interveneau la sectoarele unde lucram, 
dacă apăreau neînțelegeri la frecventarea cursurilor. 

Întrucât șefii de sectoare urmăreau producția, apăreau 
și unele piedici din partea lor, cât și a navetei pe care o 
făceam cu trenul. Mai apăreau și condiții neplăcute din 
partea colegilor cu care lucram în echipă, unii fiind foarte 
egoiști, dar slabi ca intelect. 

Aveam un loc de muncă bine motivat financiar și ten-
tant. Lucram la trei schimburi cu încă doi colegi. 

În condițiile acestea nu puteam frecventa cursurile se-
rale.  

A trebuit să dau la pace. După foarte multe rugăminți, 
un coleg egoist și mai puțin înțelegător mi-a spus: 
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– Eu nu mă sacrific pentru tine! Tu, ai să ajungi un ci-
neva! Dar, m-am gândit să faci tu două schimburi trei, iar 
eu voi face două schimburi unu. 

Acest schimb trei, deregla metabolismul adică mânca-
rea devenea amăruie, somnul era absent, deci: destul de 
obositor şi nociv. 

Efortul ce presăra oboseală începuse să câștige teren 
asupra sănătății mele: dureri abdominale, grețuri, senzații 
de vomă etc., dar luptam cu o voință destul de motivată. 

Datorită sănătății zdruncinate, a trebuit să fac un exa-
men medical și tratament, ce mi-a folosit toată viața, în-
vingând gastrita ce pusese stăpânire pe sănătatea mea. 

Pe parcursul derulării orelor, era o plăcere la obiectul 
Limba Română, ce-l preda domnul profesor Gheorghe 
Calboreanu. Un om înalt, cu un păr grizonat, bine legat, cu 
un umor englezesc, un profesionist de marcă și un peda-
gog accesibil. De la domnia sa, am învățat foarte multe 
legate de literatură, care mi-au rămas și cu mult drag îmi 
amintesc de omul cu ochelari, hâtru, ocrotitor, ce ne-a în-
drumat ca diriginte timp de trei ani. 

Metoda de învățare, o tehnică didactică la nivel de ma-
re profesionalism, mi-a folosit în viitorul mai apropiat, ca 
didact. 

Niciodată la oră, nu l-am văzut trist. 
În timpul transmiterii cunoștințelor, strecura glume 

apetisante, legate de personajele din operele literare. Mi-a 
rămas în amintire un model de viață. A venit timpul să ne 
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verifice volumul de cunoștințe. A pregătit un subiect pe 
care trebuia să-l dezbatem în scris. 

După corectarea lucrărilor, a venit la clasă să ne pre-
zinte rezultatele. L-am văzut puțin agitat. Domnul profesor 
Calboreanu a explicat dezolat dura încercare ce i-o făcuse 
elevul cursant, Lăzărescu. 

Domnule Lăzărescu, îmi pare rău, n-am putut să înțe-
leg ce ați scris, dar pentru efortul ce l-ați făcut chinuindu-vă 
să scrieți foarte mărunt, eu vă dau un 5 subțire, că poate 
mai umblu la el! 

O altă secvență în care un coleg, a fost chestionat. El 
era subțire ca intelect, dar docil și ambițios. Întrebat de-
spre un personaj al lui Constantin Negruzzi, profesorul 
diriginte, de teamă să nu spună o prostie, l-a oprit, dar a 
zis: 

– Adică, trebuia să spună Eremia Cacavelos. Acesta a 
zis: Eremia Cacavenco.  

Amuzament la clasă. Permanent la orele de Limba 
Română ne fascinau surprizele plăcute în predarea cunoș-
tințelor pe care le încadra în timp, cu fluență și convingere. 
Nu puteai să uiți imaginea zugrăvită cu atâta talent didac-
tic a informațiilor literare. 

Dânsul avea un hobby. Era un pescar amator convins. 
În vacanțe pleca în Delta Dunării. La o oră de dirigenție, 
ne-a povestit cu harul său, ce a pățit cu un coleg al nostru, 
de la o altă clasă, un elev, care l-a invitat într-o sâmbătă la 
o partidă de pescuit. 
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– Domnule profesor, doriți să facem o partidă de pes-
cuit? 

– Gata, domnule! 
Pentru dânsul, picase această propunere ca o mană ce-

rească. S-a stabilit ora de întâlnire, scule, momeală, echi-
pament, gen pregătire pentru front. 

Un timp plăcut, aer curat, un cer senin (celito lindo), 
ambient ce se crea peisajului în care cei doi pescari ama-
tori intrau. 

Fiecare și-a ales locul de pescuit. Ca să pună prada 
(peștele), aveau câte o ulcică din lut. Secul de elev a prins 
o fâță de pește. Profesorul Calboreanu, care se afla la o 
distanță apreciabilă a văzut mișcarea. Și-a dres ochelarii și 
într-o clipă de neatenție, poznașul, a aruncat fâța în baltă. 
Acest boțogaș, nu prindea decât o fâță de pește pe care o 
ducea la ulcică, apoi, o arunca în apă într-o clipă de nea-
tenție a profesorului care își lăsa ochelarii mai pe nas și 
privea pe sub ei. 

Și uite așa, după multe aruncări a fâței în apă, profeso-
rul Calboreanu, care nu prinsese nimic, destul de contrariat 
de norocul haiosului tânăr, ce simula pescuirea, s-a ridicat 
și a venit la el: 

– Ia domnule, sunt mari? 
Când a privit în ulcică, nimic, fâța de pește, făcea na-

veta ulcică-apă. 
La care foarte dezamăgit și cu glas șters, zise: 
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– M-ai aiurit, domnule elev! Eu credeam că nu mai ai 
loc să-i pui în ulcică. Ce farsă mi-ai tras! M-ai aiurit! 

S-au amuzat și așa s-a încheiat frumoasa partidă de 
pescuit, plină de farse apetisante. 

Într-o oră de dirigenție, s-a destăinuit într-un mod artis-
tic, povestindu-ne o frumoasă farsă pescărească.  

Ca un pescar ahtiat, frecventa Delta. Într-o zi de vară 
destul de blestemată de soartă, domnul profesor diriginte a 
fost înțepat de un țânțar foarte otrăvitor. În foarte scurt 
timp s-a infectat așa de tare, încât a trebuit urgent să ape-
leze la ajutorul doctorilor. Aceștia, neputincioși de mo-
ment, n-au reușit să-l salveze. Din cauza acestei substanțe 
extrem de otrăvitoare de la acel țânțar, corpul i se lungise 
foarte mult, se deformase și la față. Au apelat și la ajutor 
din afară. A fost totul în zadar. S-a stins cu un regret, dar 
și cu o dorință. Ca un om sufletist, a spus: 

– Îmi pare rău că nu am putut să duc clasa până la ca-
păt! Soției, care era profesor de chimie, i-a spus: 

– Măi, Elvira, am o dorință! Las cu limbă de moarte să 
ai grijă de elevii mei, ajută-i, îmbărbătează-i, să ia exame-
nul de maturitate! 

Dorința i-a fost îndeplinită. Fiecare dintre noi am înce-
put să medităm, la ce înseamnă a urca pe scara vieții. Se 
anunțase că bacalaureatul se va susține la Târgoviște, așa 
că, împreună cu Titi am plecat prin transfer la Școala Nr. 2 
din Târgoviște unde aveau și seral. Prietenul nostru, Ion 
Chiriță, nu a mai putut să facă față și a abandonat cursuri-
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le. Doamna director ne-a primit foarte frumos. Am avut ca 
profesor diriginte pe Longin Diaconescu, de specialitate 
Istorie, pe Manu Valdeman, la Tehnologie, pe Bocu Ana, 
la Limba Română. Pe dânsa am recunoscut-o ca profesor 
examinator la Liceul Nr. 1, cu care am susținut primul 
examen din viaţa mea, cel pentru școala profesională. La 
matematică l-am avut pe profesorul Radu Ion. Numai pro-
fesori de elită. Ne-am integrat în colectivul clasei. Efortul 
se dubla, pentru că trebuia să parcurgem cu trenul dus-
întors distanța de la Mija la Târgoviște, zilnic, 20 de Km. 

La timpul acela, clasa a XII-a am traversat-o foarte 
greu, dar cu aceeași dorință să ajung să iau acest examen. 
Cu o lună înainte de examen, am fost privilegiați legal să 
beneficiem de o lună de concediu pentru studii. 

Doamne, învățam prin grădină! Mă trezeam cu frica să 
nu-mi scape timpul printre degete; nu voiam să văd pe ni-
meni. Îmi urmăream scopul. Doream să fiu cotat cu o notă 
de trecere. Nu-mi doream nimic mai mult. 

În timpul concediului de studii, se organizau meditații 
la anumite discipline ca: Matematică, Limba Română și 
Fizică. 

La ora de matematică venea domnul profesor Dincă, 
un om cu înfățișare impunătoare, cărunt, înalt, cu un habi-
tus de remarcat. Un pensionar împlinit. În opinia mea era 
un om valoros, impunându-se prin abordarea metodologi-
că a disciplinei în sine, matematica. La un suspans pe care 
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îl făcea în mod voit, ne-a vorbit despre prietena lui din ti-
nerețe: 

– Măi băieți, eu când am cunoscut-o pe prietena mea, 
i-am spus că sunt la „școala de regi”. Un coleg ce se afla 
mai în fundul clasei, a răbufnit: 

– Păi domn, profesor, era proastă să vă creadă? 
Profesorul, puțin lezat, i-a zis: 
– Taci mai zevzecule! Dânsa este soția mea! 
Tipul, de frică, s-a ridicat în picioare, pentru că îl știa 

cât este de pătimaș: 
– Mă scuzați, domʼ profesor! N-am fost atent la expli-

cație! 
În conștientul meu era să știu încât să trec de bariera 

lui 5. Așa am acumulat și mi-au rămas foarte multe cunoș-
tințe asimilate în mod logic. Această practică de învățare 
m-a ajutat foarte mult pe drumul studiului. Cu memoria 
destul de obosită plus efortul stresant ce grija îl amplifica, 
a trebuit să îmi creez un tonus psihologic să pot face față 
la situații neprevăzute, cum ar fi examenul ce urma. Acest 
examen trebuia susținut la toate disciplinele. 

Aflat în fața comisiei, micuț, emotiv, dar adunat men-
tal, aveam, parcă, energie. Am tras biletul. Cei doi profe-
sori de limba română, îmi urmăreau mimica și mișcările. 

– Ia spune, ce subiect ți-a picat? 
Mihail Sadoveanu, „Din viața târgurilor”, cu exempli-

ficare Haia Sanis. 
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Marele profesor Calboreanu mi-a expus această nuve-
lă, dar mai succint, nu detaliat! Am prezentat acțiunea 
acestei lucrări așa cum mi-o relatase domnul profesor. Cu 
o prezență de om stacojiu la față și cu un spirit de a con-
vinge ca spusele mele să fie credibile comisiei de examen 
am explicat acțiunea în mod succint. A urmat o pauză psi-
hologică, calvarul ce-mi zdrobea conștientul: 

– Cum i-a înfierat păcatul fetei Haia Sanis? a întrebat 
profesorul examinator. Ați citit nuvela? 

Ce puteam să zic ca să ies din impas? 
– Da, domnule profesor!  
Puteam să zic că nu? Am început să-i invoc motive. 

Mă simţeam prins în corzi. Simțeam cum dorește să disece 
victima. 

– Am citit-o mai demult și nu-mi mai aduc aminte toate 
amănuntele sau prea bine acțiunea. Profesorii pe care i-am 
crezut de moment, că vor să mă scoată din această viroagă, 
mi-au spus: 

– Domnule, i-au înfierat păcatul fetei, pedepsind-o, 
dându-i să mănânce gândaci vii! 

Destul de epuizat în acea zi să suport 4 examene cu un 
trac ce conducea spre inhibare, am zis: 

– Așa este, domnule profesor! 
Bineînțeles, la asemenea prostie invocată și eu aș fi râs. 

Într-un final, după câteva chestionări de bază, am luat notă 
de trecere. Cu sufletul neîmpăcat, avid să înțeleg enigma 
pedepsei, a trebuit să interoghez mai multe cunoștințe, 
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profesori de limba română, să-mi explice acea enigmă 
pentru mine apăsătoare. N-am reuşit să găsesc nuvela prea 
repede. 

Într-un final am reușit să aflu adevărul. Acea nuvelă 
era o capcană de examen, iar eu am picat pradă, gen pisi-
că-șoricel. 

S-a consumat examenul, s-au făcut afișările. Nerăbdă-
tor ca orice candidat, așteptam rezultatul evaluării cunoș-
tințelor. 

Bucuros că efortul meu a dat rezultate, m-am văzut pe 
la jumătatea listei cu cei promovați. Bucuros și fericit, ca 
un copil mai mare, înconjurat de colegii clasei, ne-am dus 
la profesorul diriginte care își trăia ultimele clipe ale vieții. 
Când ne-a văzut, semiconștient, parcă o forță l-a revigorat 
și a zâmbit bucurându-se nespus de mult. Vizita noastră de 
mulțumire i-a împăcat sufletul și dorința pe care a avut-o 
ca noi să promovăm acel examen. După felul cum s-a 
comportat acest om, mai putea trăi. N-a fost așa. N-am 
fost ascultați de cel de sus, moartea nesătulă de vieți ome-
nești cu coasa ei otrăvită i-a curmat existența. Supărare și 
neagră tristețe se abătuse peste noi toți: elevi, profesori, 
prieteni de familie. 

Cu mult respect fac acest elogiu reproșându-mi că nu 
am cuvinte să exprim realitatea vieții acestui om de mare 
valoare socială. Se știe că timpul forțează cerințele vieții, 
în concordanță cu starea socială a fiecăruia: trebuință, inte-
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res, ce au condus la pretenții în funcție de studii și price-
peri practice. 

În cadrul uzinei Mija se afla un Serviciu de cadre și în-
vățământ. La acel moment, pe plan național, se cerea forță 
de muncă calificată. Pentru acest lucru era nevoie de pro-
fesori pedagogi calificați pe meserii, pe practică. 

Deci, trebuia să susțină un examen pentru absolvirea 
I.P.C.D. – Institutul de Perfecționare a Cadrelor Didactice. 
Acesta, avea menirea să pregătească forță de muncă califi-
cată superior, monitorizată la nivel de țară. Eu, fiind cu-
noscut în uzină pe mai multe planuri: profesionist specia-
list, frezor, activam și la formația artistică a uzinei. Cân-
tam în trio, poreclit și Trio-Cocavet, de către un domn ce 
se ocupa de promovarea culturii dâmbovițene, Mitu 
Veseliu. 

Mi s-a propus să merg la București, să susțin un exa-
men de admitere la I.P.C.D., pentru a preda în învățământ, 
bineînțeles după absolvirea examenului de diplomă. Astfel 
se pregătesc viitorii tineri, muncitori calificați, în incinta 
uzinei. Chiar dacă Uzina Mija îmi oferea o bursă de studii 
pe perioada școlarizării, Ministerul Învățământului nu a 
fost de acord, oferindu-mi în schimb el această bursă, pen-
tru a putea dispune de mine în învățământ. 

Notabilitatea uzinei foarte contrariată privind transferul 
meu a stabilit nelegal ca eu să pregătesc muncitori (elevi) 
calificați pentru această uzină de elită. Așa s-a întâmplat! 
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După care cerințele s-au amplificat. Școala profesiona-
lă și-a schimbat statutul de învățământ în „Liceul Industri-
al Nr. 1”. Pretențiile vremii își puneau mai pregnant am-
prenta pe această locație educațională. 
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LA GUNOI CU GASTRITA 
 
 
Dornic să-mi satisfac pretențiile vieții, m-am dedicat 

unui ideal personal. După satisfacerea stagiului militar, mi 
s-a deschis gustul, privind spre orizont, că pot mai mult. 
Aşa cum am mai arătat, m-am înscris la cursurile serale ce 
se desfășurau în incinta uzinei unde lucram. Aceste cur-
suri, aveau un program de școlarizare la două schimburi. 
Pentru mine nu era prea prietenos, pentru că lucram într-o 
echipă cu doi colegi, deci la trei schimburi. Eram pus într-o 
situație de compromis privind frecventarea cursurilor. 

A trebuit să dau la pace cu un coleg, ca să facă el 
schimbul doi în locul meu, iar eu să fac schimbul trei, în 
locul lui. Pentru el a fost ceva benefic privind sănătatea. 
Deci, pe lună, prestam un serviciu destul de obositor, două 
schimburi trei. Efortul pe care-l făceam, opt ore de muncă 
și patru-cinci ore de învățământ seral, plus două săptămâni 
la schimbul trei, era foarte obositor. Efortul începuse să-și 
pună amprenta pe sănătatea mea. Conștientizam că odihna 
este pârghia de bază a sănătății mele, în special somnul. 

Eram prins într-un sistem: muncă, învățătură, odihnă și 
ce putea să-mi rămână să mai gust și eu, ca tânăr, în viață. 
Eram avid după muzică, cunoașterea culturii, teatru, film. 
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Îmi programam timpul într-un mod cazon, împărțindu-l pe 
ore. Luptam cu mine să-l respect în mod conștient, dar be-
nefic pentru viitorul îndepărtat, ce-l întrezăream, visând. 
Parcă cineva îmi spunea ce să fac. Niciodată n-am copiat 
deprinderile rele, viciile celor ce mă înconjurau. Eram 
simpatizat de ei, dar aceste fapte nocive ce se reflectau 
negativ în zona vieții sociale, nu s-au lipit de mine. 

Ele au fost un exemplu meditativ ce mi-au consolidat 
drumul vieții. Dacă nu vezi sau ești încercat de rău, n-ai 
cum să știi când este bine. Conștiincios la locul acela de 
muncă destul de ofertant, câștigam foarte bine, cu efort pe 
măsură. Animat de ideea să frecventez cursurile serale, era 
o perspectivă ca un vector al destinului. 

Au început problemele de sănătate: grețuri, ușoare du-
reri de stomac, arsuri. Munceam la schimbul trei. După un 
timp, mâncarea ce o serveam la orele 02, noaptea, deveni-
se amăruie. Fierea era foarte obosită și ficatul și începuse-
ră grețurile frecvente, dimineața. N-am avut de ales pentru 
că în spatele meu nu era nimeni să-mi ocrotească viața, 
sau să mi-o protejeze, decât eu. 

A trebuit să merg la cabinetul medical al uzinei, un loc 
spitalicesc, ce funcționa la două schimburi, dotat cu doc-
tori și asistente, foarte dedicaţi actului medical. 

Pentru că mă remarcasem la formația de muzică și 
dans a uzinei, devenisem cunoscut și simpatizat. Când am 
ajuns la cabinetul medical, la schimbul unu, m-a întâmpi-
nat doctorul Doru: 
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– Ia zi măi Kici, ce s-a întâmplat? 
– Domnule doctor, am grețuri dimineața... 
M-a așezat pe patul medical, m-a consultat minuțios și 

a spus: 
– Fii atent, vii mâine și îți fac un tubaj! 
Eu, care nu avusesem niciodată statutul de pacient, l-am 

întrebat speriat: 
– Ce e ăla tubaj, domnʼ doctor? 
A vorbit mai accesibil cu mine, văzând că sunt nevino-

vat în cunoașterea medicinei. 
– Măi Kici (poreclă), eu trebuie să văd ce ai acolo în 

stomac! Pentru asta trebuie să-ți introduc un tub pe gât și 
să-ți iau de acolo un lichid să-l analizez. Eu trebuie să-ți 
prescriu medicamentul în urma acestui examen de tubaj. 

Am ajuns în secția unde lucram și am spus situația co-
legilor. 

– Kici, nu te duce, măi! Îți bagă un furtun pe gât, e rău 
de tot! Nu te duce! 

Speriat de ei, nu mai m-am dus la doctorul Doru. M-am 
gândit să încerc și la doctorul de la schimbul doi (în uzină 
funcționau serviciile medicale la două schimburi). Ajuns 
acolo, am cunoscut alt doctor cu un habitus impunător, 
brunet, prestant, cu o privire pătrunzătoare. 

– Ce e cu tine? 
Mai puțin mă cunoștea. 
– Domnʼ doctor, am probleme: senzații de vomă, du-

reri la stomac, arsuri pe gât etc. 



 

 
Vasile Predescu                                       Maria Predescu 

 

 
 

152

M-a așezat pe pat pentru examinare. Mi-a explicat du-
pă palparea profesională a zonelor dureroase și ușor m-a 
speriat: 

– Eu îți dau o rețetă cu un pansament gastric pe bază 
de bismut. Nu uita! În fiecare dimineață vei lua un pliculeț 
înainte de micul dejun, timp de zece zile. Te rog să nu mă-
nânci carne tocată, tocături, prăjeli, iar alcoolul îţi este in-
terzis cu desăvârşire. 

Îmi impunea un regim de viață lancasterian. Din start 
mi-am impus totul și m-am conformat în mod conștient. 
Aveam nevoie de mine. În spate se afla familia cu proble-
mele ei, surori neajutorate, mama în vârstă, fără nicio sur-
să de venituri, iar tatăl nostru ne privea de sus supărat, că 
nu ne poate ajuta. Din aceste motive, devenisem conștient 
să merg mai departe alături de familia care se descurca cu 
greu. Eram întreținător de familie, recunoscut şi de uzină. 

Am început tratamentul. Timp de șase luni de zile mi-am 
educat voința, impunându-mi un regim alimentar cazon. 
Nu am mâncat carne tocată, friptură, vin, bere, nimic alt-
ceva decât apă. Vă surprind cu o rețetă. Mama îmi cocea 
cartofi, pe care-i mâncam cu lapte dulce. Dimineața un 
ceai de izmă (mentă). Îmi pregătea niște terci din mălai cu 
ulei. Din lapte îmi făcea brânzică pe care o mâncam cu 
mămăligă friptă pe plită. 

– Doamne, ce gust plăcut mă încearcă și acum! 
Baza alimentară era formată mai mult din legume și 

carne de pasăre, fiartă.  
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Eram curtat de prieteni. Am petrecut sărbătorile câm-
penești, 1 mai, 23 august cu acest regim alimentar. Când 
simțeam mirosul grătarului cu mici și friptură, fugeam, îmi 
creasem o repulsie a mirosului, ca la gravide. Nu mai zic 
de băuturile alcoolice. Devenisem de neînțeles, pentru că 
refuzam aceste alimente ce se consumau acolo, nocive 
pentru mine. 

Încercam strategia să-i scot din acea zonă ce-i crea 
gustului meu atâta respingere, până la greață. Cu atâta plă-
cere scriu acest episod ce mi-a consolidat sănătatea pentru 
toată viața. Rețeta, impropriu spus, era empirică, dar destul 
de eficientă. După cazna abstinenței, benefică vieții mele, 
m-am prezentat la doctorul ocrotitor, spre rușinea mea că 
nu am reușit să-i rețin numele. I-am explicat din nou situa-
ția, amintindu-i trecutul ce se consumase timp de șase luni. 
Inteligent și foarte abil și-a amintit situația. M-a examinat 
din nou, în mod profesional și m-a întrebat ce am făcut. 

Constatase că totul este în ordine. I-am explicat. Neîn-
crezător doctorul, a accentuat: 

– Chiar așa ai făcut? 
– Da, domnule doctor! 
S-a uitat la mine și gândindu-se că sunt tânăr și am 

avut atâta voință să-mi apăr viața, mi-a accentuat printr-o 
întrebare: 

– Măi, poți să găsești un vin de buturugă? 
– Da, domnule doctor! Cât trebuie? 
– Nu pentru mine! 
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– Dar? 
– Tu, ai făcut acest efort alimentar. Trebuie să comple-

tezi multe elemente de nutriție ce-ți asigură compensarea 
eforturilor pe care le-ai făcut și le vei face în continuare. 

Știam de-acum traiectul vieții mele și cu multă admira-
ție îi savuram sfaturile. 

– Băiete, dimineața, pe nemâncate, să bei ½ pahar de 
vin. El te va ajuta la digestie, şi stomacul să funcționeze 
mai bine. 

Nu am mai avut nicio reacție la stomac. Stau departe 
de tentație, dar gust şi acum vinul recomandat, dar, destul 
de ponderat. De atunci îmi țin dieta, credincios doctorului, 
pe cât posibil. Doamne, mă uimești câte poți să faci pentru 
această lume păcătoasă. Cel mai frumos trofeu al vieții 
mele a fost voința. De atunci nu am mai avut niciun semn 
de la organele interne. 

Și acum, acestea se simt satisfăcute și sunt la ele acasă, 
unde își fac datoria pe deplin. 
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VACANŢA PE CIBIN 
 
 
Extenuat, datorită unui efort ce-mi consuma aproape 

tot timpul: lucram în uzină opt ore, mergeam să frecventez 
cursurile serale, la liceu, patru ore pe zi, plus o navetă cu 
trenul ce-mi consuma aproape patru ore. M-am gândit să-mi 
programez vacanţa. 

Constant, făceam acest efort să-mi asigur existenţa, cât 
și ajutorarea celor patru surori, plus mama care era neaju-
torată, pentru ca tatăl meu, trecuse în nefiinţă. 

Ca salariat, necăsătorit, devenisem datorită situaţiei 
precare, cap de familie. Fiind recunoscut ca întreţinător de 
familie de către notabilităţile uzinei unde lucram, m-am 
bucurat de niște drepturi de familist. Cum pe vremea aceea 
legislaţia era fermă și rapidă, mi s-au oferit drepturile 
muncitoreşti: cartele de alimente, de îmbrăcăminte, aces-
tea fiind atribuite și membrilor familiei, inclusiv mama. 

Ajuns în clasa a XI-a, ca elev seralist convins, aveam 
nevoie de o pauză. 

În cadrul uzinei, erau mai multe servicii ce contribuiau 
la bunăstarea muncitorilor. Unul dintre ele, era și Sindica-
tul. 
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Era prima dată în viaţa mea când solicitam un bilet de 
odihnă la un serviciu care se ocupa direct de viaţa salaria-
ţilor. 

Un binevoitor ce mă simpatiza, fiind membru al forma-
ţiei artistice din cadrul uzinei, mi-a propus un bilet de 
odihnă la o staţiune lângă Sibiu, mai exact la Păltiniş-
Cibin. Nu reuşisem să aflu până atunci de această frumoa-
să staţiune reconfortantă, decât după ce a fost prezentată 
de respectivul binefăcător. 

Aveam emoţii. Am început minuţios să-mi pregătesc 
bagajul, din care nu trebuia sa lipsească chitara. Mă gân-
deam, ca un tânăr începător și meticulos, să-mi pun în ba-
gaj tot ce-mi trebuie, pentru a-mi folosi douăsprezece zile: 
valiza „chic”, ţinuta intimă, ţinuta exterioară etc. Cine mai 
era ca mine? 

Cu un tren de Ploiești, am ajuns la Sibiu, când se crăpa 
de dimineaţă. Ca să ajung în staţiune, trebuia sa ne ia o 
cursă auto special desemnată în acest scop. 

Pe ziuă, am ajuns sus, pe Cibin. A urmat organizarea 
cazării. Totul era numai verdeaţă, numai pante cu pădure, 
un aer ozonizat ce-mi hrănea plămânii. Eram chiar capti-
vat de derularea perdelei de un verde crud, ce ne crea cu-
loar spre Cibin. Am fost cazat într-o cameră cu încă trei 
băieţi tineri dar destul de gălăgioşi. 

Eu venisem sa-mi încarc „bateriile”, dar socoteala de 
acasă nu s-a mai potrivit. Băieţii, veniseră cu un alt scop și 
pe bună dreptate, i-am înţeles. 
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Pentru că aveam chitara, m-am împrietenit foarte repe-
de cu ei și m-am bucurat de înţelegerea lor. 

Era luna septembrie. Soarele, când deschidea ochii di-
mineaţa, privea la noi pe geam, în cameră și, bineînţeles, 
prin balcon. Când am văzut un asemenea ambient, i-am 
rugat pe colegii de cameră sa mă ajute sa-mi pun patul de 
dormit în balcon. M-au ajutat fără să înţeleagă strategia 
mea. Când somnul era mai dulce spre dimineaţă, venea 
Soarele și mă mângâia cu razele lui calde, luminoase, 
creându-mi un tonus fiziologic de invidiat. Acolo era un 
miracol de necrezut, reconfortant. 

Cu cei trei colegi de cameră, ieşeam seara în parc, ad-
miram, cântam la chitară, era o oază de veselie. Veneau și 
alţi amatori să asculte: băieți și fete. Noi, după un timp, ne 
retrăgeam în cameră. 

În zonă se practicau mai rar serate de dans. Zgomotul 
nu era la el acasă. Acea staţiune era cu adevărat pentru 
odihnă și reconfort. În gând îmi stăruia binefacerea omului 
ce m-a trimis aici. De acasă venisem pregătit, stăpânit de 
scopul să mă odihnesc, să mă refac ca să fiu apt să-mi 
ating ţelul vieţii, să urc pe treptele ei. 

Nu doream să cunosc neapărat fete cu care să cochetez, 
scopul meu era altul. 

Într-o zi frumoasă cu un soare îmbietor, ajuns singur la 
micul dejun, am văzut o fată ridicându-se de la masă. A 
venit să mă invite să luăm micul dejun împreună. Puţin 
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contrariat și neînţeles, nici nu mi-a vorbit, dar mi-a arătat 
direct spre masa ei. 

Era o fată mai înaltă decât mine, frumoasă, un roze în 
obraji, cu niște ochi verzui ce întregeau faţa ei blondă bine 
conturată. Nu mă încânta, mai ales că era mai înaltă și 
aflasem că e unguroaică și nu ştie româneşte. 

De unde conversație? De unde înţelegere? Îmi imagi-
nam ipostaza „mutul cu surdul”. 

Ca să mă cunoască mai bine și să poată comunica cu 
mine, a găsit spre norocul ei, pe colega de cameră care era 
româncă, dar ştia și ungurește. Prezentarea am reușit s-o 
facem prin intermediul translatorului folosit de Iirenca. 

Mai târziu am aflat de la acea translatoare că Iirenca, îi 
oferea o ciocolată pe zi, ca să poată comunica cu mine. 

Eu, care-mi propusesem cu totul altceva în această sta-
ţiune, am rămas debusolat, neînţelegând cum se putea să-mi 
traducă sentimentele cineva, fiind un începător în viaţa 
aceasta atât de delicată. 

Simţeam că sunt pus la o încercare foarte dură. Perma-
nent trebuia să fiu partenerul a două femei. Cu ele la masă, 
cu ele la plimbare, cu ele la dans, eu, „Cucu iubire”! Mutul 
cu Surdul, dar beneficiarul era translatoarea, o bucureş-
teancă, destul de versată. Cred că-i traducea și altceva ca 
să dea bine, să iasă ciocolata, aşa înţelegeam eu. În gând 
mă întrebam ce-a văzut atât de interesant la mine. Eram 
mai scund aproape cu o jumătate de cap, nu prea frumos, 
mereu mă întrebam. 
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Iirenca, cum mă vedea cu chitara, cum cântam, fără vi-
cii, un comportament educat, ponderat, mă diviniza, ar fi 
făcut orice efort să-mi fie pe plac. De ce, nici acum nu 
ştiu! Îmi explica translatoarea: 

– Să știi Vasile, Iirenca nu mai poate să doarmă. Mă 
învaţă ce să-ti spun, plânge, bineînțeles ca să mă impresi-
oneze. 

Mă simţeam ca într-un laţ. Amândouă mă urmăreau să 
fiu cu ele la masă, să mă plimb cu ele. 

Stăteau numai în preajma mea. Îmi ziceam: 
– Vasile, ai dat de belea!  
Ca la orice tânăr, era nevoie de spaţiu, loc de intimita-

te, nu iubire cu intermediar. 
– Păi ce facem? Ne iubim cu martori? 
Trebuia să îi spun traducătoarei dorinţa mea faţă de 

Iirenca. 
Să-i spun să meargă cu mine, singură, să o sărut, să o 

simt mai aproape de mine. Eram destul de confuz. 
Am încercat s-o scot din imperiul traducătoarei, dar 

prudent, când am privit în jur, la o distanţă apreciabilă, era 
îngerul păzitor, bucureșteanca, nesătulă de „rara” ciocola-
tă, la acel timp. 

Scopul venirii mele în staţiune mi-l cunoşteam foarte 
bine și începusem să fiu mai rezervat faţă de această situa-
ţie, unde destinul își făcea jocul. 

Se mai făceau serate de dans, cântece și poezii. Era 
frumos și educativ. 
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Într-o după-amiaza, m-am trezit cu amândouă fetele în 
cameră să mă invite la dansul de seară. Complexat de gân-
dul ce mă măcina privind statura mea faţă de Iirenca, am 
renunţat pe moment. Când a auzit, a început să plângă și 
privind-o, era prima dată când am văzut-o urâtă, m-a sen-
sibilizat, dar nu afectiv. În final, am promis că vin. 

La serată am ajuns singur. După câteva minute, au apă-
rut și cele două femei curtenitoare. 

Iirenca, spre surprinderea mea, era foarte plăcut îmbră-
cată foarte elegantă, dar își pusese o pereche de papuci cu 
talpa foarte subţire. 

Arăta impecabil: o blondă-roze, suplă, cu o rochiţă ca-
tifelată, turcoaz, dar în picioare cu papucii de plajă cu care 
dorea să se expună cu mine. 

Amatorii de distracţie și-au îndreptat privirile destul de 
contrariaţi – Iirenca, înaltă, cu o ţinută impecabilă, dar în 
papuci de plajă, iar eu, mai scund. Enigma, gen spectacol. 
Surprins plăcut de gestul ei uman, am dansat cu ea. Era 
foarte sentimentală, dornică de apropiere, dar limba româ-
no-maghiară, nu intra în ecuaţie. 

– De unde sentiment? 
Dar exista o chimie pe care n-o înţelegeam. O perce-

peam când apropierea devenea mai vibrantă, mai palpitan-
tă, inima începea să-i pulseze și atunci apar sentimentele 
de chemare trupească: îmbrățișările, sărutul și ce-o mai fi. 

M-a surprins când eram la masa de prânz. A scos din 
poşetă o sticluţă plată, rotundă, sticla ei cu coniac pentru 
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poşetă. M-a servit. Nu eram obişnuit cu asemenea licoare 
nocivă, dar am acceptat ca să nu-i stric plăcerea. 

Ea a doua zi pleca din staţiune și probabil voia să facă 
cinste de adio, cum zice românul. După masă, plimbarea 
în trei, două femei și un bărbat. Iirenca mă mai provoca 
prin semne, dar paznicul translator, era la post. 

– A fost frumos, numai eu ştiu și Dumnezeu! 
Nu i-am reproşat și nici mie. A fost un joc din care am 

învățat câte ceva. Sentimentul meu nu era emoţionat de 
trăirea fizică nefirească a ei. Îmi traducea colega ei de ca-
meră: 

– Iirenca visează să meargă la tine la Târgovişte. 
Eu, impregnat de gândul să urc pe o altă treaptă a vie-

ţii, nu eram încântat să alimentez această prietenie, aga-
santă și mută. Era o minciună ce se dezumfla în timp, între 
noi. 

Abia în ziua plecării ei, am realizat ce puternice senti-
mente de dragoste o încercau. 

M-am trezit cu ea ca mă ia în braţe și că doreşte să 
meargă cu mine acasă. Învăţase româneşte:  

– Merge cu tine la Târgovişte! 
Totul se transformase într-un spectacol neînţeles de cei 

din jur. Începuse să se aștearnă ruşinea pe faţa mea, cu-
noscut cât de cât în staţiune de cei ce mă priveau cântând 
la chitară. 

Îmi puneam întrebări: 
– Ce e cu mine? Ce se întâmplă? 
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Conştientul meu era curat faţă de aceasta fată, cred, na-
ivă, datorită plăcerii ce-i domina voinţa. 

Mulți ochi, atraşi de acest moment amuzant, văzând di-
ferenţa de înălţime dintre mine și ea, aveau dubii. 

– Ce i-o fi făcut ăsta?  
Dar Iirenca, parcă turbată, nu vedea pe nimeni, decât 

pe mine. Am avut una din cele mai urâte zile din viaţa mea 
la acel timp. Conștiința, mi-a rămas împăcată că i-am ofe-
rit pe cât este omenește posibil, respect, să-i creez un tonus 
amiabil, cu tot tacâmul. 

– Tot să iubești, Vasile! 
Rămas încă două zile în staţiune, am reușit parţial să-mi 

revin după o încercare nedorită. Şi dacă era regizată, nu 
ieşea aşa. 

Am rămas profund impresionat. Așa ceva de atunci n-am 
mai întâlnit în viaţa mea. 

Mă încerca o doză de reproş. 
Nu puteam, la vârsta aceea, fără experienţă, să găsesc 

formula adecvată pentru un comportament pe măsură. 
Vremea a închis porţile comunicării cu ea. Așa că, pe 

„Măria sa, Timpul” l-am lăsat să se împrietenească cu 
Destinul. 

Așa a fost! 
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FARMEC SONOR 
 
 
Frumusețea vibrantă a muzicii m-a făcut să gust în 

special sunetul chitării. Am cucerit cu ea chiar și pe elevii 
de la liceul în care profesam. Și ei erau melancolici și sen-
sibili, așa cum eram și eu la vârsta lor.  

Nu prea aveam timp să împărtășim această plăcere 
comună, deoarece îmi lua foarte mult timp să pregătesc 
probele practice, care erau destul de convingătoare. 

Dorința copiilor m-a făcut să gândesc un plan riguros, 
ca să pot învinge timpul. Doream prefigurarea unei forma-
ții de muzică ușoară, în cadrul școlii. Era necesar şi normal 
să descopăr elevi cu talent muzical, din aproximativ 30 de 
clase. Selecția a fost riguroasă, dar pentru că nu aveau de-
loc educație muzicală, a trebuit să iau totul de la zero. Cu 
răbdare și dăruire, am reușit să îi inițiez în tainele unor in-
strumente și ale modelării vocii, pentru o interpretare co-
rectă. Munca mea și a elevilor mei nu a fost zadarnică, 
ajungând să organizăm concursuri între clase și chiar între 
școli. Elevii aveau încredere în mine și erau convinși că 
am studii muzicale serioase.  

Acum, pot să dezvălui un secret: nu eram decât un ma-
re pasionat de muzică și, de aici, dorința de a mă perfecţi-
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ona în continuu. Deci, eram autodidact. Așa am ajuns la 
succesul de a apărea alături de elevii mei în fața colegilor 
profesori și a părinților. Toți erau foarte încântați de ceea 
ce reușisem să fac. 

 Văzându-i așa de setoși de cunoaștere și dăruire, ră-
mâneam cu ei, după program, chiar și 3-4 ore, în cantina 
liceului, în care se afla o scenă, destul de neîncăpătoare. 
Ajunseseră proverbiale întâlnirile noastre. La început, per-
sonalului de la cantină nu i-a prea convenit zgomotul făcut 
de noi, dar când au văzut primele rezultate și au aflat că 
fac gratuit totul, au fost încântați. Deja făceam parte din 
decorul cantinei și ne-au asimilat ca „pe unii de-ai lor”. 

În acea perioadă, tinerele talente se puteau prezenta la 
o anumită întrecere culturală, și anume, Cântarea Români-
ei. În orice întreprindere, școală sau liceu, se pregăteau 
concursuri, de către anumite grupuri de indivizi talentați 
ce evoluau în „brigăzi artistice”. Trupa noastră a fost un 
real succes la un astfel de festival. Am reușit să luăm locul I, 
faza județeană, la secțiunea Şcoli Profesionale, și să fim 
apreciați de persoane importante, cu activitate notabilă în 
domeniul artistic.  

Deci, urma să participăm la faza națională care se ținea 
la București. De la aflarea acestei vești, repetițiile noastre 
s-au întețit. Așa se face că, la una dintre repetiții, și-a făcut 
apariția un domn mic de statură, care s-a așezat liniştit 
într-un colț și ne-a ascultat repertoriul. Nu știam cine este. 
Am fost încântat să aflu că se numește domnul profesor 
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Perțea și că este inspector școlar pe disciplina, muzică. Era 
un saxofonist renumit, iar zâmbetul larg pe care l-a afișat 
m-a făcut să înțeleg că îi place ceea ce aude. Mă bucuram 
că pot sta de vorbă cu un om care are aceeași pasiune. 
Discuțiile cu domnul Perțea mi-au fost de un real folos.  

Alături de noi a venit un alt om deosebit, un muzician 
ce dirija fanfara militară. Statura lui nu era impunătoare, 
dar comportamentul impunea respect. Educația militară se 
vedea de la o poștă. Și de la el am primit multe sfaturi uti-
le, în ceea ce privește orchestrația. Auzise de noi și dorea 
să ne ajute să ne pregătim cât mai bine pentru concursul de 
la București. Trebuia să reprezentăm onorabil liceul și ju-
dețul. Cât de mult ne-am pregătit, să atingem performanțe-
le pe care ni le doream. 

În toate concursurile organizate la nivel național, parti-
cipanții erau însoțiți de o delegație din partea organizației 
politice a județului. Astfel, din partea UTC-ului ne-a înso-
țit un profesor de fizică. Era un om înalt, avea peste doi 
metri, subțirel, cu ochelari. La prima vedere, părea că um-
blă cu capul în nori. Întâlnirile noastre stârneau amuza-
mentul privitorilor, deoarece el era foarte înalt, iar eu mi-
cuț de statură. Se contura un tablou comic, deoarece el mă 
privea de sus, incomodându-l barba, iar eu îl priveam de 
jos în sus, lungindu-mi gâtul. Deseori, evitam să ne întâl-
nim, doar că era necesar să comunicăm. 

A venit și ziua marelui concurs. Elevii erau dornici să 
ajungă și să demonstreze ce pot. Erau ambițioși și își do-
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reau cu ardoare să câștige concursul. S-au comportat im-
pecabil pe drumul parcurs până la locul desfășurării con-
cursului. Ajunși la destinație, am poposit într-o sală foarte 
mare, plină ochi de spectatori și concurenți.  

Spre finalul concursului, văzând nerăbdarea elevilor 
mei, m-am adresat delegatului nostru: 

– Domnule profesor, nouă când ne vine rândul? Vă rog 
să mergeți să întrebați când vom intra și noi pe scenă. 

La rugămintea mea, s-a dus. Când s-a întors, mersul 
greoi și privirea pierdută m-au făcut să înțeleg că veștile 
nu erau tocmai bune. Cu glas stins ne-a spus: 

– Măi, băieți! Comisia are niște pretenții cu privire la 
calitatea instrumentelor muzicale.  

Și spunând acestea, a privit cu regret spre instrumente-
le noastre. Adevărat e că aveam o tobă cu pielea îngălbeni-
tă, două chitare bătrâne și un acordeon vechi. Am privit 
spre ele cu drag, pentru că ne-au ajutat să ajungem până 
aici, așa vechi cum erau. Ce era de făcut? Tot însoțitorului 
i-a venit ideea. Ne-a întrebat dacă am putea cânta cu in-
strumentele de pe scenă. Eu am tăcut, pentru că nu știam 
dacă nu am face o imprudență să pun elevii să cânte la in-
strumente cu care nu erau obișnuiți. Numai că, unul dintre 
elevi, un curajos și inimos, a zis: 

– Domnule profesor cântăm, dacă ne lasă cinci minute 
să ne obișnuim cu ele. Sigur vom face față! 

Profesorul însoțitor s-a dus din nou la comisie, spu-
nând dorința elevilor și că această propunere ar trebui să 
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fie acceptată. Comisia a acceptat, ba chiar și-a sporit inte-
resul de a asculta o formație atât de curajoasă și de pasio-
nată. Ne-a venit rândul. Se făcuse liniște, iar comisia pri-
vea curioasă spre curajoasa formație. Când au început să 
cânte, toți membrii comisiei s-au lăsat purtați de vraja su-
netelor care le-a adus multă bucurie în suflet, așa cum am 
aflat ulterior. Elevii și-au interpretat piesele impecabil. 
Emoțiile dispăruseră. Se simțeau importanți, erau mici ar-
tiști ce trăiau una dintre cele mai frumoase zile din viața 
lor. Cântau la instrumente profesionale și nu le venea să 
creadă.  

Răsplata muncii, a pasiunii și a curajului nu a întârziat 
să apară. Au luat locul al II-lea, ceea ce însemna că au fost 
foarte apreciați. Acasă, am fost așteptați cu bucurie, am 
fost felicitați, iar eu le-am reamintit, acum având și o do-
vadă, că reușim întotdeauna dacă suntem serioși și ne ur-
măm visul, dar că reușita înseamnă și sacrificiu.  

Un alt pas important se prefigura la orizont: examenul 
de diplomă profesională. Era o mare tristețe printre elevii 
cărora le fusesem mentor, deoarece urma să se despartă. 
Formația urma să se destrame și ea, iar ei nu vor mai putea 
cânta împreună. Fiecare se gândea la drumul pe care îl va 
urma, un drum în care nu se va mai întâlni zi de zi cu co-
legii de școală profesională. 

Motivat de succesul elevilor mei, am continuat să pre-
gătesc formații muzicale, timp de unsprezece ani. Elevii 



 

 
Vasile Predescu                                       Maria Predescu 

 

 
 

168

amatori de muzică erau alături de mine și împreună reu-
şeam să facem lucruri foarte frumoase.  

Acestei activități m-am dedicat fără nicio pretenție ma-
terială, doar din dragoste pentru muzică și pentru elevi. De 
aceea, mare mi-a fost mirarea să aflu că era un cadru di-
dactic titular pe cercul de muzică și încasa bani pentru ac-
tivitatea depusă de mine. Doamna casier mi-a spus acest 
lucru, curioasă fiind de ce fac eu munca pentru care altci-
neva este plătit. Nu am făcut niciun fel de investigații, de-
oarece făceam totul din suflet, iar bucuria copiilor dornici 
să învețe din tainele muzicii era toată plata mea și îmi 
aducea o satisfacție mai mare decât mi-ar fi adus banii. 
Colegii își făceau programul și, grăbiți, plecau acasă. Cine 
să descopere talentul unui copil și să îi dezvolte aptitudini-
le? 

Acum, când fac o retrospectivă a acelor timpuri, văd 
imaginea cu elevii pe care cu drag i-am instruit și le-am 
lărgit orizontul spre cunoaștere. Ei sunt cea mai frumoasă 
amintire din cariera mea. 
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SOARTA VIEȚII 
 
 
Într-o zi de septembrie, când toamna dăduse la pace cu 

vara, ca să-și aștearnă meticulos covorul arămiu, aproape 
de începutul anului școlar, am fost anunțat de conducerea 
școlii că voi fi dirigintele unei clase de elevi, din învăță-
mântul profesional. 

Tânăr visător, pășeam într-o nouă viață, aceea de das-
căl. La Institut şi din exemplele dascălilor mei, învățasem 
să iubesc elevii, să-i înțeleg şi să fiu, oarecum, prietenul 
lor. Toate acestea însumate erau chei care aveau să-mi 
deschidă drumul spre sufletele elevilor mei ca să-și însu-
șească temeinic cunoștințele. 

Prima încercare ca diriginte a fost privită de mine ca o 
provocare, un gir de încredere, care m-a mobilizat exem-
plar și m-a făcut să pun în joc tot ce aveam mai bun. 
Toamna mi-am cunoscut învățăceii. Elevii mei, în mare 
parte, veneau de la țară. Mulți dintre ei erau crescuți sub 
un regim de viață mai puțin liber, față de cei de la oraș. 
Aveau cultul muncii și respectul față de profesori, de pe-
dagogi și de persoanele în vârstă, oricare ar fi fost ele. 
Foarte mulți elevi povesteau părinților că vin cu mândrie 
la școală, pentru că domnii profesori și domnul diriginte îi 
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ajută, sunt înțelegători și le transmit învățătura într-un mod 
foarte ușor de înțeles. 

Păstrez în minte și astăzi o întâmplare din acea perioa-
dă. 

Mama unui elev, pe care nu o văzusem niciodată, pen-
tru că fiul ei abia se transferase de la o altă școală, s-a pre-
zentat într-o zi la clasă: 

– Domule diriginte, eu sunt mama lui Pantazi și sunt 
femeie de serviciu aici, în liceu. Vreau să vă rog ceva, dar 
să nu vă supărați! Mi-a vorbit băiatul așa frumos despre 
dumneavoastră, încât am rămas surprinsă! Aș vrea să vă 
întreb dacă sunteți căsătorit. Nu mi-o luați în nume de 
rău!… 

– Nu mă supăr, am zis eu derutat, dar de ce mă între-
bați? 

Pentru că văd în dumneavoastră un tânăr serios care 
face primii pași în viață și aș vrea să vă ajut… 

Am întrerupt-o curios: 
– Și cum poți dumneata să mă ajuți? 
– Nu pot face acest lucru eu, dar îmi doresc să aflați 

despre viitorul dumneavoastră, despre ce soartă o să aveți, 
de la o cunoștință. 

Devenisem suspicios, pentru că abia mă cunoscuse și 
îmi propunea să merg undeva cu ea, ca să îmi aflu „drumul 
vieții”. După un moment de tăcere, m-am făcut că nu înțe-
leg și am cerut explicații. Mi le-a dat, iar cele auzite mi-au 
provocat un zâmbet larg. Eu, care mă formasem pentru 
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meseria pe care o aveam, ignoram vrăjitoria, paranorma-
lul, magia, prezicerea, hipnotismul. De aici și zâmbetul 
meu neîncrezător. Dar, această mamă, cu suflet curat, con-
vinsă de adevărul ei, a insistat că știe o doamnă, vecină de 
apartament, care prezice viitorul, cu ajutorul unor boabe 
de fasole. Deși ciudat pentru mine, am acceptat. Când am 
ajuns la „vecina” cu pricina, m-am simțit inconfortabil și, 
parcă, eram supărat pe raționalul meu, întrebându-mă cum 
am putut să accept. Doar îi spusesem că eu nu cred în ast-
fel de „îndeletniciri” speculative. Aveam pretenții de la 
mine...  

Dar..., am ajuns la ușa respectivei prezicătoare. În fața 
mea a apărut o doamnă distinsă, cu o privire săgetătoare, 
dar cu un timbru vocal cald și odihnitor. M-a invitat să iau 
loc, după care s-a așezat și ea. Și-a ridicat privirea spre 
mine, o privire sigură și pătrunzătoare. O priveam și eu, 
doar că privirea mea era confuză. A scos tacticos pe masă 
boabele de fasole, niște boabe albe, și a început să le 
amestece cu mâna. Eram atent și curios. Mișcările doam-
nei păreau controlate, plimba boabele în direcții diferite și, 
parcă, interpreta fiecare direcție. Apoi, s-a oprit și mi-a 
spus, fără niciun menajament: 

– Băiatule, vezi că ai să cunoști o fată în curând. Cu 
această fată, plănuiești să te duci la o petrecere. Acest lu-
cru nu se va întâmpla! 
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Cuvintele femeii veneau dintr-o convingere absolută și 
mi le spusese cu un ton cazon. Deci, nu exista varianta să 
se înșele. Apoi a continuat:  

– Vei ajunge la petrecere singur, dar vei fi înconjurat 
de multe fete frumoase și te vei simți ca-n povești! Vei 
cunoaște o altă fată, puțin bolnăvioară, dar nu vei ține cont 
de această problemă și, într-un timp scurt, te vei căsători 
cu ea. 

I-am mulțumit politicos pentru informare și am plecat. 
Nu credeam niciun cuvânt din cele auzite. Eram un om 
cerebral, un realist convins. Credeam ce vedeam, ce pu-
team să trec prin filtrul gândirii, nu vorbele unei oarecare 
ghicitoare în boabe de fasole. 

Chiar așa: niște boabe de fasole să-mi prevestească vii-
torul? Cam ciudat! 

Timpul a trecut și am lăsat în urmă acest episod. Se 
apropia Revelionul cu pregătirile și planurile de rigoare. 
Chiar dacă eram fără o parteneră, îl așteptam cu nerăbdare. 
Plănuisem să-l petrec alături de familie. Geta, soția fratelui 
meu, o persoană iubită în familia noastră, știind că sunt 
singur, mi-a prezentat o fată. Mi-a spus despre ea că o 
cheamă Ana, că este un om deosebit, o fată drăguță, că 
este contabilă și că lucrează la un SMT, în comuna Pe-
trești. Întâlnirea cu ea s-a consumat într-un mod cât se 
poate de banal. Deși era frumoasă, nu a existat o chimie 
între noi, chiar din prima clipă. Cu toate acestea, am invi-
tat-o să facem Revelionul împreună, la un restaurant din 
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Drăgășani. M-a refuzat, spunând că are alte planuri deja. 
Mi-am amintit că așa au prezis boabele de fasole. Am în-
ceput să râd. Însoțit de frate și cumnată, am petrecut un 
sfârșit de an pe cinste. Eu mi-am luat și chitara, iar în 
noaptea aceea am devenit o mică „vedetă”, deoarece am 
interpretat la chitară și vocal, alături de formația angajată 
să anime atmosfera de la cumpăna anilor. Am revăzut-o pe 
tăcuta domnișoară câteva zile mai târziu. După un schimb 
de cuvinte, m-a invitat să bem o cafea, la ea acasă. Aici, 
spre surprinderea mea, se afla și o colegă de-a ei. Era o 
fată frumoasă. Am făcut cunoștință și am aflat că și ea lu-
crează în învățământ. Am discutat mult, pe diferite teme și 
ne-am însuflețit în discuția noastră. Lia, pentru că așa o 
chema, discuta calm şi avea un timbru cuceritor. Ne între-
bam, ne răspundeam, şi încet, încet, parcă ne cunoşteam 
de când lumea.  

Zâmbeam mereu, şi fără să ne dăm seama am uitat 
complet de gazdă, fata care mă invitase, martoră la această 
probă de cunoaştere ce devenise un simplu spectator, care 
ne urmărea stând liniştită pe un scaun, fără să înţeleagă 
nimic din spectacolul care se desfăşura înaintea ei. Părea 
că nu o deranjează foarte mult, din pricina faptului că dis-
cuția chiar nu o interesa, părea că totul o depășește. Mi-am 
dat seama că nu va fi nimic între mine și Ana. Ne despăr-
țea ceva fundamental: setea de nou.  

În schimb, Lia, a devenit universul meu. După alte câ-
teva întâlniri la care i-am cântat și la chitară, am cucerit-o 
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cu totul. M-a prezentat prietenelor ei, care au insistat să 
aduc și chitara la una dintre întâlniri. Ca o picanterie, una 
dintre prietene avea mămăliga pe foc, dar atrasă de muzica 
mea a uitat cu desăvârșire de ea. Abia când mirosul și fu-
mul au pătruns în cameră, a realizat că prânzul va fi servit 
fără mămăliga mult așteptată. Le-am cântat, iar vraja care-şi 
băgase coada între mine și Lia a fost observată de toți. Era 
clar că suntem făcuți unul pentru celălalt, iar în depărtare 
se auzeau „zurgălăi de nuntă”.  

Am cerut-o în căsătorie, nu înainte de a cere consim-
țământul părinților, așa cum am fost educați. Întorcând 
timpul, mă întreb ce am iubit mai mult la ea: frumusețea 
sufletească, inteligența, puterea de a ierta, educaţia ei no-
bilă? Nu știu care a primat, cert este că a devenit pentru 
mine CEA UNICĂ. O doream și nu mai aveam răbdare. 
Intrasem în „săptămâna oarbă”. Lia, a spus și ea, fără ezi-
tare, DA.  

Cu acordul părinților, am construit împreună o familie 
frumoasă, hotărâți să ne fim alături, așa cum scrie la Carte, 
„la bine și la rău”. Așa cum era de așteptat, pe parcursul 
vieții, am întâmpinat și bune și rele. Cu înțelepciunea fie-
căruia dintre noi, am reușit să trecem onorabil peste ele. 
Permanent eram vizitați de prieteni, animați de veselia cu-
plului nostru. Eu mă simțeam norocosul, pentru că aveam 
alături o femeie frumoasă, inteligentă, delicată și educată, 
așa cum era Lia. Drumul vieții împreună a fost lung, şi 
presărat cu multe clipe fericite.  
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Acum, când depănăm aceste amintiri, la o vârstă deloc 
de neglijat, 83, respectiv 78 de ani, cu nostalgie gingașă, 
mă gândesc că ne-am grăbit să ajungem aici. Parcă, încă 
mai încăpea ceva… Timpul, neiertător, ne-a furat puțin 
câte puțin tinerețea și, zilnic, așteaptă să ne mai fure câte o 
zi și din venerabila vârstă pe care o avem. Încă mai duc 
război cu timpul, câștigă el, că îmi ia din zile, câștig și eu, 
că fac din fiecare zi o amintire pe care o las copiilor și ne-
poților mei. Împlinirea mea și a soţiei nu ar fi fost totală, 
dacă Dumnezeu, nu ne-ar fi binecuvântat cu copii și ne-
poți. Acum, la ceas de seară, îmi vin în minte câteva ver-
suri: 

„Un tren mai lung ne este viața  
În care ne trezim mergând, 
Nici nu ne dăm prea bine seama:  
Sună, pleacă, a trecut...” 
Fiind atât de efemeră, viața trebuie trăită cu intensitate. 

De asemenea, e imperios necesar să lăsăm ceva în urmă, 
ceva din care să poată învăța și alții. Faptele noastre să fie 
modele de viață, care, cu cinste și onoare să ne reprezinte 
și, de ce nu, să fie așternute pe hârtie.  
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PE VÂLSAN 
 
 
Într-o seară de august, stând și admirând natura din jur, 

a venit în vizită, nepotul meu cel mai iubit, Daniel. Este 
cel mai distins și inteligent nepot din neamul Predescu. El 
mărturisea: „Pentru mine, unchișorul este mai mult decât 
frate. De la el am învățat atâtea lucruri, iar unele mi-au 
folosit în meseria mea de inginer. Știu să găuresc, să file-
tez, să montez, să proiectez. De aceea vacanțele mi le pe-
treceam la bunicii din partea mamei, unde-l întâlneam cu 
nerăbdare pe unchișorul, Vasile.” 

Apelativul „unchișorul” îmi încălzea întotdeauna ini-
ma. Mă iubea pentru că aveam simțul umorului și eram 
priceput şi inventiv. Știam teorie și eram capabil să pun în 
practică foarte multe lucruri, iar nepotul meu era fascinat. 
Învăța tot de la mine, parcă era un burete când absorbea 
informațiile. Daniel era permanent umbra mea, pentru că 
activitățile mele îi trezeau un mare interes. 

Acest nepot și-a urmat drumul vieții și a reușit să devi-
nă un inginer petrolist de excepție, reuşind să ajungă Di-
rector de Departament într-o mare firmă din domeniul pe-
trolier și gaze naturale. Şi-a constituit la rândul său o fami-
lie, iar cele două fiice ale sale şi-au croit cu demnitate pro-
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priile drumuri în viaţă. Nimeni nu știa însă, ce povară avea 
să ducă puțin mai târziu: o boală necruțătoare. Venea la 
„unchiulețul” și își încărca bateriile, pentru că eu știam 
cum să îi insuflu dorința de a lupta și de a-i reîntregi spe-
ranța. Pleca de la mine cu bateriile încărcate, cum se spu-
ne, iar eu rămâneam cu lacrimile curgându-mi pe obraji. 
Serviciul și-l desfășura mai departe de casa sa, dar îi plăcea, 
adult fiind, să stea în preajma mea, să se intereseze de înde-
letnicirile mele. Se simțea relaxat alături de mine. Când mă 
vedea, parcă era altul, simţea că prinde putere. Copiase de 
la mine doar ce era bun. Era așa de abil, că știa ce să ia.  

Într-o seară, am fost anunțați de verișoara soției și soțul 
acesteia că ne invită într-o excursie pe râul Vâlsan, la iz-
voare. Familia aceasta, care avea și doi copii, era atât de 
veselă și avea un simț al umorului dezvoltat, încât se po-
trivea foarte bine cu structura familiei noastre. Când eram 
împreună, ne simțeam ca într-o familie, curgeau glumele și 
poantele. „Cireașa de pe tort” era momentul în care eu 
cântam la chitară. Apreciau talentul meu muzical. Sosind 
chiar atunci și nepotul meu, i-am propus să ne însoțească 
pe râul Vâlsan, la izvoare, o zonă montană foarte frumoa-
să, brăzdată de un râu, cu o priveliște verde, însorită, plină 
de liniște, singurul zgomot fiind clipocitul apei. De multe 
ori, în acest râu, veneau să se adape căprioarele şi urşii. 
Daniel, feblețea mea, nu s-a lăsat prea mult rugat și a venit 
cu noi. Am făcut drumul până acolo într-un Trabant 601, 
limuzină. Ce maşină!... Cine mai era ca noi la acea vreme! 
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Chiar dacă mai făceam glume pe seama „bicicletei pe pa-
tru roți”, mașinuța aceasta s-a dovedit rezistentă. Cu aceas-
ta am reușit să car materialele pentru casa în care locuiesc 
acum. Mă gândesc și azi, cu nostalgie, la această creație 
inginerească germană. Se vehicula o vorbă, chiar frumoasă 
și adevărată, că Trabantul este „mașina săracului”. A do-
vedit-o în mod practic. Mereu se învârtea roata și îmi fă-
ceam treaba cu ea. Nu m-a lăsat la necaz și m-a însoțit la 
bucurie. A fost prietenul meu de nădejde. Era învățată, ca 
și mine, să muncească. 

Am reușit să ajungem la Pitești, unde locuia plăcuta 
familie Tănase. Am stabilit traseul, regula de deplasare: 
înainte mergea Dacia 1300, neagră, urmată de Trabantul 
601, ce lăsa în urmă un fum alb-gri. Pe drum, am mai fă-
cut opriri, pentru că sărăcuțul Trabant obosea, se încălzea, 
dar, destul de ascultător și credincios, pornea din nou. Într-un 
târziu, am ajuns. Am despachetat, ne-am instalat cortul, că 
ne încerca amurgul. Eu îmi montasem o baterie foarte bu-
nă pe Trabant, Fulmen (săgeata). Cine mai avea așa ceva 
pe mașină! Toată noaptea, acea baterie ne-a alimentat cu 
lumină. Era cea mai importantă pază pentru urși (acolo 
venea, deseori, ursul). Am făcut foc, pentru distracție. Eu 
cântam la chitară, fermecat de valurile zgomotoase ale 
Vâlsanului și înconjurat de copiii mei: Tony, Ionuț și cei 
mai iubiți nepoți: Narcis și Mădălina. Alături de noi, mai 
erau nașii familiei Tănase. Nașul lor, pe nume Popa, mi-a 
băgat în buzunarul cămășii un clondir cu coniac, 
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încurajându-mă. Gata încurajat, cântărețul, care făcuse de-
liciul spectatorilor, a clacat, mai corect zis, s-a matolit. 
Criza de ambient se așternuse. Se căuta vinovatul. S-au 
gândit să facă ceva. Pentru că rămăsese mult jar, au arun-
cat sticlele de băutură pe el. Toți se uitau cum se topesc, se 
deformează, iar apoi luau forme ciudate care fascinau pe-
trecăreții. Somnul a învins, s-a făcut liniște deplină și totul 
a intrat în adormire, în sunetul orchestral al pădurii. După 
o seară plină de mireasmă, cu un aer curat, cu o melodie 
venită din adâncurile râului, cu o orchestră formată din 
greieri, gâze, păsări de noapte, ne-am trezit complet refă-
cuți. Am dormit în mașina mea. Când m-am trezit, am au-
zit o discuție în care se simțea o undă de regret: 

– De ce i-ați dat să bea lui nenea Kici?, ziceau copiii 
lui Tănase. Ați pierdut foarte mult. L-am auzit cum cântă. 
Nu trebuia să faceți acest lucru! 

În acea zi, ne-am bucurat de soare, am jucat volei. 
Eram foarte concentrat pe joc, astfel încât nu am observat 
că în spatele meu se află un pâlc mare de urzici. Dar prie-
tenii mei de companie au aruncat mingea acolo. Când am 
simțit prima pișcătură de urzică, am realizat strategia lor. 
Ca să bravez, am luat un snop de urzici și m-am bătut cu 
ele începând de la picioare, până la brâu. Nepotul Daniel, 
a rămas stupefiat de gestul meu dur. Oricum, el nu a co-
municat foarte mult, ci a preferat să stea cu sine. 

A sosit și ora plecării. Ne-am despărțit de familia Tă-
nase la Pitești, noi urmând drumul spre casă, adică la Gă-
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ești. Pe drum, am simțit un pic de căldură în corp, dar nu 
am luat în seamă. Cum am ajuns acasă, am intrat sub duș. 
Simțeam nevoia să mă spăl cu apă călduță. Apoi, m-am 
băgat în pat, deoarece era o oră târzie, iar a doua zi trebuia 
să mergem la şcoală. Eu făceam naveta cu minunata mea 
mașinuță, zilnic, pe traseul Găești-Târgoviște. Noaptea 
aceea a fost albă. S-au declanșat mâncărimile, usturimile, 
am făcut temperatură. Scufundat într-un vis macabru, am 
căzut din pat. Au urmat băi repetate, ca să atenueze dis-
confortul caloric generat de urzici şi mâncărimile care se 
accentuau cu trecerea timpului. În acea noapte, m-am 
plimbat prin cameră, deranjându-l și pe Daniel, care dor-
mea cu mine. 

După câteva zile, starea mea s-a îmbunătățit și, para-
doxal, a dispărut şi problema încleștării mușchilor, pe care 
am căpătat-o din cauza statului în picioare, vreme înde-
lungată. Tonusul meu era bun, dar bășicile provocate de 
miraculoasele urzici erau pline cu lichid. Aceste bășici 
s-au transformat în răni, care s-au vindecat foarte greu, 
lăsând urme. 

Așa ne-am distrat pe colinele Vâlsanului, unde am cules 
zmeură, mure, ne-am distrat și m-am vindecat surprinzător 
de contracțiile musculare. 

Cu ce preț m-am vindecat, nu mai contează. 
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VACANȚĂ CU SECHELE 
 
 
Aveam catedra de instruire practică, la Liceul nr. 1 din 

Târgoviște. Așteptam, mult dorita vacanță de vară. Făceam 
naveta între Târgoviște și Găești cu un Trabant 601. Reu-
șisem să îl cumpăr nou. Cu foarte multă stăruință l-am ob-
ținut, prin demersuri făcute la Ministerul Muncii. Pentru 
că liceul aparținea, la vremea aceea, de UPET Târgoviște, 
unele drepturi ni le oferea chiar uzina, în mod legal: ple-
cări în concediu, bilete de tratament în stațiuni din țară și 
materiale pentru practică. Factorii responsabili se ocupau 
de buna instruire și calificare a viitorilor muncitori, ce ur-
mau să facă față cerințelor meseriilor pentru care erau pre-
gătiți. 

Într-o sâmbătă, până în prânz, am plecat la Târgoviște, 
pentru a merge la sindicatul uzinei ce ne tutela școala, ca 
să solicit bilete de familist, pentru tratament și odihnă. La 
sediul sindicatului, m-am întâlnit cu un cunoscut, care lu-
crase la noi la liceu ca tehnician merceolog la serviciul 
aprovizionare. El se ocupa și de problemele sociale ale 
angajaților, deci, avea în evidență și aceste bilete. Când l-am 
văzut, am spus: 
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– Măi Manole, vreau și eu să merg la Slănic Moldova. 
Ai ceva bilete? 

– Am, răspunde repede Emanoil, pe data de...  
Şi îmi spune perioada. 
Mi-am făcut un calcul financiar și am acceptat. Adevă-

rul este că și perioada îmi convenea de minune. Am avut 
noroc, credeam eu, pentru că acele bilete au fost refuzate 
de altcineva. Dar, aveam să mă conving ceva mai târziu 
că, de fapt, destinul avea să-mi dăruiască încă o încercare 
dură. 

Când m-am întors acasă, la Găești, ca să iau banii pen-
tru a plăti biletele rezervate, pe la Picior de Munte, o loca-
litate la aproximativ jumătatea distanței dintre Târgoviște 
și Găești, am văzut că o mașină, ce venea din sens opus, 
trece de axul șoselei, fără să semnalizeze, apoi se îndreap-
tă spre partea carosabilă și îmi taie calea. Nu am avut timp 
decât să virez brusc spre un pod cu parapet de ciment, ca 
să evit o tragedie. Trabantul meu a fost avariat foarte rău, 
dar cei din maşină au supravieţuit. Mi s-au stricat: aripa, 
țeava de eşapament, farul, direcția, etc. Am făcut cunoștin-
ță şi cu neatentul conducător auto ce provocase accidentul, 
care era director la o fabrică de cherestea din Târgoviște 
Nord. Era un om înalt, bine legat și destul de cerebral, în-
cât să realizeze că a greșit. M-a felicitat pentru decizia lua-
tă, astfel reușind să salvez, poate, viețile noastre și ale pa-
sagerilor din mașinile pe care le conduceam. A făcut cale 
întoarsă într-o localitate apropiată, pentru a declara acci-
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dentul. În mașina proprie a venit cu un agent de circulație, 
care a constatat accidentul și starea mașinilor. A încheiat 
la fața locului un proces-verbal de constatare a avariilor. 
Autorul accidentului m-a rugat insistent să conving agen-
tul de circulație, că nu am nici o pretenție, decât, repararea 
mașinii. Agentul m-a întrebat ce pretenții am, iar eu i-am 
spus că ne vom rezolva problema pe cale amiabilă. Timo-
ratul domn mi-a promis solemn că îmi repară mașina, lu-
cru care s-a și întâmplat. Mi-a mai spus că îmi va repara 
mașina la un service. Dar pentru a ajunge la Târgoviște, 
trebuia să merg la cel mai apropiat centru de reparații auto, 
ca să îmi echilibreze direcția. Pentru aceasta, a mers la 
Târgoviște, a cumpărat cele necesare și s-a întors. În cel 
mai scurt timp am ajuns la service-ul fabricii de cherestea 
și tot ce mi-a promis s-a și întâmplat. S-a dovedit a fi un 
om deosebit. Numai că, în conversația noastră și sub im-
pulsul momentului, mi-a mărturisit că nu vede cu ochiul 
stâng, iar atunci când mi-a tăiat calea voia să vireze spre 
casa sa, dar nu m-a observat. L-am întrebat de ce conduce 
în situația dată și dacă realizează că este un pericol public. 
Nu am primit nici un răspuns. Dar, după acest incident, am 
rămas prieteni și m-am dus să-l vizitez. În acea întâmplare 
cred că un înger păzitor ne-a ocrotit pe fiecare în parte. 

După toate acestea, am ajuns la uzină, de unde urma să 
îmi iau biletele de tratament, pe care le rezervasem. Ne-am 
concentrat pe concediu și ne-am organizat plecarea. În zi-
ua în care trebuia să plecăm în concediu, a trebuit să las 
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mașina într-un loc mai protejat. După ce am parcat-o, m-
am întors în casă. Soția pregătise copiii de plecare. Ionuț, 
băiatul meu cel mic, avea șapte ani la vremea aceea și tre-
buia, în toamnă, să meargă la școală. Fiind cel mai mic, a 
fost pregătit primul, apoi a zbughit-o pe ușă. În fața blocu-
lui, erau mai mulți copii, care se cățărau într-o salcie ple-
toasă, care ne îmbia vara cu umbra ei delicioasă. Văzându-
i pe copii, s-a urcat și el în salcie. Fiind doar în papucii de 
casă, a alunecat pe trunchiul salciei și a căzut cu capul de 
o bordură de ciment. Când s-a oprit din plâns, am văzut că 
nu e nimic grav și am plecat în concediu.  

De aici, a început calvarul vacanței, nu distracția. Am 
plecat cu trenul. Pe drum, băiatul a acuzat dureri de cap, a 
vomat, semne destul de grave. În București, ne-am oprit la 
o familie prietenă. Am explicat situația. Ne-a sugerat să 
mergem cu copilul la spitalul Grigore Alexandrescu. De 
acolo, ne-a trimis de urgență la Spitalul nr. 9. Aici a fost 
foarte repede examinat, i s-a făcut o radiografie și i s-a re-
coltat lichid din coloană. Rezultatele au fost bune, dar co-
pilului i-a mai fost foarte rău două săptămâni. A stat trei 
zile în spital. Noi, părinții, eram disperați și nu mai puteam 
să gândim logic. Și totuși, parcă cineva îmi spunea că tre-
buie să ajungem în stațiune, unde ne aştepta o altă situaţie 
neplăcută. Am cerut externarea lui, după aceste trei zile, 
dar pentru că doctorii nu au fost de acord, l-am luat pe 
semnătură, adică pe propria răspundere. În stațiune, dureri-
le de cap și coloană au mai persistat o săptămână, după 
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care au trecut. Am început să ieșim la plimbare prin stați-
une și să fim mai relaxați. 

Într-o zi, după masa de prânz, am întâlnit un amator de 
șah. Fata mea, Mihaela Antoanela, se juca cu mai mulți 
copii, în jurul unui leagăn rotativ, numit scrânciob. Un bă-
iat mai mare învârtea leagănul. Copiii s-au urcat, câte unul 
pe băncuță. Băncuțele erau așezate în cruce și erau bascu-
labile. Într-una dintre ele era și fata mea. La un moment 
dat, un copil a sărit de pe o băncuță, care era în partea de 
jos, iar în urma cestei sărituri, băncuțele s-au dezechilibrat, 
iar fata mea a rămas suspendată, cu băncuţa sus. Băiatul 
care învârtea scrânciobul nu a reușit să îl oprească. Speria-
tă, fata mea a sărit din leagăn și a căzut pe spate. Eu am 
văzut tot ce s-a întâmplat și chiar dacă am strigat-o și am 
sfătuit-o să nu sară, teama a învins raţiunea și a sărit. Că-
derea a fost dură. Aflând de accidentul petrecut și știind că 
leagănul cu pricina nu corespundea standardelor de sigu-
ranță, conducerea stațiunii a intrat în alertă. Directorul sta-
țiunii a chemat salvarea, care a ajuns prompt.  

Fata a fost dusă la spitalul din Onești. Medicul care a 
consultat-o m-a asigurat că nu are nimic grav și putem 
pleca acasă. Chiar în acel moment a sosit un doctor specia-
list ortoped, pe care toți îl numeau „doctorul de oase”. M-a 
întrebat ce face fetița și i-am povestit ce s-a întâmplat. 
Atunci, cu un glas grav, a spus: 

– Copilul nu pleacă din spital, până nu îl consult și eu! 
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A luat-o pe fiica mea, a examinat-o și a cerut să i se fa-
că o radiografie. Apoi, examinând-o, a spus că trebuie să 
rămână internată în spital, câteva zile. 

– Cât timp mai stați în stațiune? a întrebat doctorul. 
– Vreo zece zile, domnule doctor! am răspuns eu cu 

sufletul cât un purice. 
Parcă prevedeam ce mă aşteaptă. Doctorul m-a privit 

cu înțelegere și mi-a spus că trebuie să i se pună coloana în 
ghips, pentru că are câteva vertebre tasate. Mi-a explicat 
pericolul acestei tasări, dacă nu se iau măsuri la timp. Am 
acceptat, pentru că nu aveam altceva de ales. Destul de 
încercat, nervos, supărat și obosit, am plecat spre stațiunea 
unde eram cazați. Cu greutate în suflet am explicat situația 
familiei. Pofta de distracţie ne-a pierit brusc. Parcă nu mai 
aveam nici cuvinte să comunicăm. 

Au urmat zece zile în care mergeam în fiecare dimi-
neață să îi duc de mâncare fetei și să petrec cu ea timp, ca 
să nu se simtă singură. O iubeam și o iubesc foarte mult. 
Am fost și am rămas pe aceeași „frecvență”. Ca să ajung la 
spital, mergeam cu un autobuz aproximativ 45 de minute, 
apoi, încă 30 de minute, pe jos. Traversam un râu, pe o 
punte făcută din otgoane (cabluri de sârmă lițată din oțel), 
ce se balansa destul de înfricoșător pentru noii veniți. Nici 
un efort nu mi se părea prea mare pentru fetița mea. 

În aceste vizite, am avut ocazia să-l cunosc mai bine pe 
marele și sufletistul „doctor de oase”. Aflasem că era din 
București și făcea naveta, zilnic, la Onești. M-a impresio-
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nat efortul lui. Prin oamenii politici influenți ai vremii, 
domnul doctor era ținut la Onești, pentru că era valoros, 
iar oneștenii nu voiau să-l piardă. Calitățile sale profesio-
nale și umane le-am cunoscut prin intermediul unui copil. 
Acesta avea vreo patru anișori. Se plimba pe holul spitalu-
lui, iar când a dat cu ochii de domnul doctor, a afișat un 
zâmbet larg. Doctorul i-a mulțumit cu o privire blajină. Cu 
satisfacția datoriei împlinite, domnul doctor mi-a povestit 
că băiatul a avut un accident, care s-a soldat cu fărâmițarea 
oaselor din tot corpul. Timp de trei ani, i-a adunat oscior 
cu oscior, iar prin operații repetate a reușit să-l facă să de-
vină un copil normal, capabil să se joace și să zâmbească. 

A urmat ziua externării fetiței mele. Sufeream pentru 
ea, motiv pentru care nopțile mele deveniseră albe și pre-
sărate cu neliniște. Relaxarea de care ar fi trebuit să mă 
bucur a lipsit cu desăvârșire. După externare, am mai stat 
câteva zile, timp în care s-a bucurat și ea de aerul curat, de 
frumusețea peisajului de munte, de apele zglobii ale izvoa-
relor ce se cuibăreau printre stânci. Revenirea sa în sânul 
familiei, îmi umpluse sufletul de bucurie. Eram împăcat, 
deși mai aveam câteva rezerve. Mă gândeam la urmările 
căzăturii. Teama mea a fost nefondată, iar cu profesiona-
lismul domnului doctor și cu ajutorul bunului Dumnezeu, 
fetița mea nu a mai avut nimic. 

Concediul acesta a fost un eșec total... Ne-a rămas în 
suflet doar amintirea unui concediu cu sechele. 
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PENSIONAR ACTIV 
 
 
Crescut într-un regim cazon, am învățat cum să înfrunt 

timpul, în această viață foarte activă. Toți suntem încorse-
tați de timp, în care context nu mai percepem scurgerea lui 
și viteza cu care se derulează viața. Parcă s-a întâmplat 
ceva cu percepția noastră privind scurgerea vremii. 

Înarmat cu experiența vieții, încercat, vremuit, am găsit 
unele mijloace să-l înving de multe ori. 

Condiția de bază este aceea că acest arbitru al vieții, 
timpul, să nu fie lăsat să te-ntrebe: 

– Ce ai făcut? Cine ești? De ce ai trăit?... 
Noi, pensionarii care am pășit pe a treia treaptă a vieții, 

de acolo de sus vedem cu alți ochi, sensul ei. Abia acum, 
în această ipostază, vedem normalitatea ei. Gânditori, în 
virtutea inerției, animați de dorința că încă mai putem lăsa 
în urmă exemple, îi vezi activi cu pasul lor îmbătrânit, gata 
să-și spună părerea și oful. Grijulii să nu se plafoneze, să 
nu se sclerozeze, sau să fie victima unor boli incurabile, 
recurg la diverse artificii ce vigorează viața: activități inte-
lectuale (șah), activități sportive, muncă gospodărească, 
socializare, ca să nu aibă o viață absentă, sau să fie pre-
zenţi fără portofoliu. 
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Se ghidează după principiul: „Funcția dezvoltă orga-
nul, nefuncția, duce la atrofia lui”.  

Acest principiu trebuie îmbrățișat de întreaga ființă 
umană, plecând de la cel mai tânăr, până la cel mai vârst-
nic. Atunci sănătatea și împlinirea vor fi la ele acasă. 

Cel mai fericit și bogat om, este acela care este sănă-
tos. Acesta, paradox, a devenit din ce în ce mai rar. În vâr-
tejul amețitor al vieții în care vrând, nevrând și pensionarii 
sunt amestecați, unii dintre ei mai vor să lase în urmă: fap-
te notabile, modele de viață, scrieri, rețete privind experi-
ența vieții. Mulți pensionari nu rămân indiferenți la verti-
calitatea tinerilor, instruirea educațională, informarea lor, 
cu multe învățăminte. 

În atenția notabilităților trebuie să fie mereu trează ide-
ea ocrotirii tinerei generații, viitorii promotori ai unei țări, 
priviți ca o pepinieră din care să se adape întreaga țară. Ei fac 
acest serviciu, nemulțumiți de tinerii care nu pășesc pe dru-
mul cel drept, datorită unor ispite nocive din mass-media. 

Mă întreb cine are dreptate? 
Experiența de o viață ce aduce la pachet fapte probate în 

timp, ce au semănat rezultate foarte bune, sau informațiile 
aproximative mai puțin bazate pe realitate, virtuale, care au 
condus și conduc la diverse eșecuri în rândul tineretului. 

Medităm și alegem ce considerăm că ni se potrivește și 
unde dorim să-i facem „culcușul vieții”. 

Dornici de a nu se plafona, în funcție de bagajul bogat 
acumulat de o viață, doresc să-l dăruiască tinerilor intere-
sați de cunoaștere. 
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Mulți dintre ei înțeleg mesajul: „Dacă n-ai un bătrân, 
cumpără-l!” 

Unii, înțeleg chemarea și se îndreaptă spre acest mare 
izvor de informații nealterate ce le modelează sufletul, 
comportamentul, acumulate fără mare efort și timp irosit, 
pentru că ele sunt dăruite la pachet. 

De mult timp mă animă un gând privind ascensiunea 
profesională a tinerilor dornici să prospere în viață, ca ei 
să ducă mai departe încrederea în viitor. 

Decât să consumi timpul ani de zile ca să capeți o ex-
periență câștigată în nopți albe și cu nervii întinși, poți 
primi la modul cel mai probat informațiile dorite, la modul 
cel mai practic, de la un viitor pensionar, bun profesionist. 

Gândul meu era că atunci când se apropie ultimul an 
pentru pensionare, prin legislație, să se înfiripe grija prelu-
ării din mers a oricărei activități, fie la stat sau la privat. 
Un tânăr selectat sau doi care să stea în preajma unui pen-
sionar, în special la serviciile cheie, din orice domeniu. 

Pentru motivarea pensionarului, gândesc ca statul să îl 
încurajeze financiar în așa fel ca acesta să-i împărtășească 
toată experiența tânărului, socotindu-l mâna dreaptă a lui. 

Respectivul tânăr, după examen, va prelua cu brio sar-
cinile de serviciu în prezența pensionarului ce-l veghează 
din umbră, timp de un an. 

Această teorie a preluării din mers poate fi benefică în 
așa fel încât o întreprindere, instituție, o țară nu va avea 
niciodată sincope sau surprize neplăcute, nici economice și 
nici administrative. Ca un om interesat special, privind 
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viitorul tinerei generații, ca pensionar, atras de copii, neo-
bosit, în mod caritabil merg între ei. Simt că sunt simpati-
zat, curtat. Unii îmi aruncă la fileu întrebări interesante și 
mă bucur că îi preocupă cursul vieții. Nu doresc să dau 
frâu liber timpului. Datorită multitudinii de activități civi-
ce, școlare, familiale, gospodărești, sportive (șah), muzica-
le (orgă), mă plâng că nu am suficient timp. 

Alături de tinerii ce mă curtează, pășesc în mod plăcut, 
dus de valul tinereții lor. Nu-mi vine să cred, când sunt în 
lumea lor, că pot uita pe moment, câți ani am. 

Dacă poți să intri în mod plăcut, psihologic și pedago-
gic, în subconștientul lor, condiție ce reclamă abilități ca: 
răbdare, înțelegere, tact pedagogic, ajungi foarte solicitat 
de ei și un confident, un prieten așteptat cu fiecare zi, dor-
nici să mai afle ceva. 

Un pensionar dotat, bine intenționat, poate să facă un 
mare serviciu tinerilor și în paralel și el va fi beneficiarul 
unui tonus echilibrat. 

Acest tonus a condus, va conduce pe plan creativ, în 
special când se așterne noaptea, concertată de vietățile ei 
într-un tablou mirific, sonor ce conduce la o plăcere „gus-
tată”, care îți hrănește permanent inspirația. 

Sub această perdea sonoră, fascinându-mi auzul, 
odihnindu-l în plăcere, am reușit să scriu două volume de 
poezii, ce au văzut lumina tiparului: Printre prieteni și Sub 
egida dorinței. 

Ca pacient al sindromului de șah, absentez foarte des 
de acasă, surprinzând pe soția mea, când face prezența; eu 
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mă aflu, spre norocul ei, în fața unei mese plină cu piese 
de șah, nu cu pahare pline. Acest joc mă solicită intelectul, 
la modul cel mai plăcut. 

Timpul, ușor, ușor se scurge precum nisipul în clepsi-
dră. Diferența este aceea că noi nu putem percepe finalul 
scurgerii acestui nisip (viața). 

Vine iar dimineața, şi cu greu, mulți dintre noi, mai 
coborâm din pat. Soarele binevoitor trimite razele lui calde 
dezmorțind oasele, care parcă ar fi cusute cu sârmă. 

Întâlnești mulți dintre ei cu sacoșa în mână. Cu pasul tre-
murat, ajutați de un baston, dar încrezători în supraviețuire. 

Bătrânețea este grea, dar frumoasă dacă ști s-o mena-
jezi. Nu-i da ce nu-i trebuie: supărare, alcool, tabac, dă-i 
liniște și împlinire. Viața este destul de măcinată de bolile 
bătrâneții. Nu încerca să-i scurtezi din ce brumă de timp 
mai are de supraviețuit. 

Îmi amintesc cu multă plăcere de un episod consumat 
în Rotterdam-Olanda, unde mergeam la fata și scumpa 
mea nepoată. Ca bunic, îmi conduceam nepoata la școală. 
Nu știu prin ce împrejurare, la ora de sport, nepoata a spus 
învățătoarei că bunicul știe șah. La rugămintea dânsei, ne-
poțica a venit acasă și mi-a spus: 

– Bunicule, te roagă doamna învățătoare, dacă vrei să 
vii la școală să-i înveți și pe colegii mei șah. 

– Sunt de acord! Cu condiția să știu ora când trebuie să 
ajung. 

Spre surprinderea mea, prezentându-mă la clasă, atât 
învățătoarea cât și copiii mi-au făcut o primire deosebită. 
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Înainte de a începe instruirea elevilor pentru șah, am între-
bat nepoata: 

– Tu, Nectaria, poți să le traduci în limba olandeză, tot 
ce spun eu? 

– Bineînţeles, bunicule! m-a asigurat ea, mândră de ce 
este în stare, în fața colegilor.  

Am fost plăcut impresionat, atunci când nepoata mea 
le explica colegilor ei de clasă, în limba olandeză, regula-
mentul jocului, de care aceştia se arătau foarte interesaţi. 

Instruirea s-a derulat în cinci ședințe, în care elevii, re-
ceptivi, au început să joace deja între ei. 

Într-o altă ocazie, învățătoarea mi-a transmis prin ne-
poțica mea, că elevii nu mai vor să iasă în pauză, ci vor să 
joace șah. 

Această explicație mi-a umplut sufletul de bucurie, vă-
zând că am reușit să le trezesc plăcerea de a cunoaște acest 
joc al inteligenţei. 

Unii părinți ai elevilor olandezi au auzit de această 
frumoasă faptă în mod gratuit (la ei nu se mișca un pai fără 
bani). O doamnă Marileyn, femeie zdravănă, volubilă, 
ochii și vorbirea o trădau, ne-a invitat la ea acasă să cu-
noască românul ce a reușit să îndrăgostească de jocul de 
șah pe feblețea ei, băiatul. Cum orice gazdă e atentă la de-
talii privind musafirii, ne-a servit cu un pahar cu... hai să-i 
zicem vin! Stătea departe de vinul românesc.  

Gazda s-a ridicat în picioare după ce a făcut plinul la pa-
hare, m-a privit atent în ochi și m-am trezit cu o urare: Hai 
prost! Ea nu știa să vorbească românește, își dorea foarte 
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mult, dorea să înțeleagă mesajele din muzica populară româ-
nească. I-am spus într-un suspans debusolant: Marileyn, la 
noi, la români, „prost” înseamnă ceva, i-am arătat gestic. 

– Scuzii, Vasil! a spus în olandeză ceva pe care fata 
mea care mă însoțea mi-a tradus expresia cu „Hai noroc!” 

Ca să-și ia revanșa la greșeala impropriu comisă, mi-a 
trimis o felicitare foarte sugestivă, privind acest toast, 
chiar de Anul Nou. Mi-a rămas în amintire prietenia cu ea 
care a prins rădăcini. 

Dacă toți pensionarii dotați și talentați s-ar apleca cu 
minimum de voință asupra tinerei generații, spre a-i arăta 
calea încărcată cu rezultate bune, realizate printr-o muncă 
impregnată cu voință și răbdare, pregătirea urmaşilor noş-
tri va cunoaşte o verticală brâncușiană. 

Cum fiecare trece prin necunoscut, aveți grijă de viață, 
în special voi pensionarii, cu care îmi doresc ca și după alţi 
84 de ani, să recitim această scriere. 

Stimate cititor, când privești un pensionar, nu îl judeca 
după cum arată, ci după felul cum gândește și după fapte-
le ce-l reprezintă. 
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EXPERIENŢĂ VREMUITĂ 
(cugetări) 

 
 

– Nu pune-n spate cât poţi să duci, că nu ştii cât de lung 
ţi-e drumul! 

– Învaţă să înveţi din înţelepciunea orişicui, chiar și a 
unui copil!  

– Nu ceda în lupta cu necazurile! Deconectează-te că și 
mâine este o zi!  

– Niciodată să nu-ţi pierzi umorul! Poartă-l chiar și la bu-
zunarul de ceas! 

– Atunci când uiţi supărarea, „Măria sa uitarea”, te face 
mai confortabil. 

– Nu te supăra pe vorbele aruncate într-un mod neplăcut, 
ci pe faptele reprobabile! 

– Lauda de sine poate fi îmbrăcată în „haine subţiri”. 

– Învaţă să munceşti onest, dar să ştii când să te opreşti, 
ca să trăiești deasupra liniei de plutire, în aceasta viaţă, 
nu mai sus! 
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– Ce este prea mult nu-ţi trebuie, dar strică și modifică 
relaţia dintre oameni. 

– Ai grijă când urci pe scara vieţii! Uită-te în urmă și la 
treptele ei!  

– Cu cât urci mai sus, începe să te „bată vântul”! 

– Dacă ale tale calităţi nu te ţin ancorat, poţi cădea, iar 
viaţa îţi va fi zdruncinată. 

– Mulţumirea nesaţului duce la o nemulţumire nocivă. 

– Orice realizare, oricât de mică ar fi, poate conduce la 
mari bucurii, dacă trăieşti cu sufletul deschis. 

– Decât patru paşi după bunul plac, mai bine un pas solid 
și bine gândit. 

– Ia de la viaţă atât cât îţi trebuie, că într-o zi, cosaşa vie-
ţii nu te va lăsa să pleci cu nimic! 

– Nu-i închideţi uşa unui om neajutorat! El mai încearcă 
odată şansa vieţii. 

– Ajutaţi-i pe cei ce vor să meargă mai departe, dacă sunt 
foarte dotaţi! Ei vor reuşi să mânuiască destinul unei 
ţări ce va prospera în viitorul apropiat sau îndepărtat. 

– Fiţi atenţi la clepsidra vieţii! Timpul care ne încorsetea-
ză din zi în zi, trebuie şi poate fi învins, dar nu cu nepă-
sarea. 
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– Învăţaţi copiii să privească spre orizont ca visele lor să 
se transforme în faptele dorite numai prin muncă și dă-
ruire! 

– Degeaba citeşti şi înveţi, dacă nu poţi aplica teoriile în 
practică. Ai pierdut timpul degeaba!  

– Dacă judeci pe cineva situat în diverse ipostaze ale vie-
ţii, uită-te în oglinda eului tău și nu uita să te aşezi în 
locul lui! 

– Greşeala poate fi iertată cu condiţia să nu-i crească ră-
dăcinile unui obicei sau viciu. 

– Ideea de a avea poate fi nocivă atâta timp cât îţi este de 
prisos. 

– De vrei mai mult sau ceri revendicativ, priveşte în urmă 
și fă raportul sărac-bogat. Dacă reuşeşti să înţelegi, vei 
fi mai fericit și liniştit, pentru că ochii tăi vor fi mai lu-
minaţi. 

– Mai bine să se bucure diploma de ce şti să faci, decât să 
te bucuri tu de frumuseţea ei. Ea se mândreşte cu tine 
atâta timp cât şti s-o brodezi cu fapte. 

– Nu uita, priveşte, gândeşte, învaţă temeinic, ca atunci 
când păşeşti în viaţă, să-ţi alegi scara potrivită, altfel 
vei claca! 

– Frăţia este o formă naturală a vieţii, dar când moşteni-
rea își arată colţii, ea devine duşmănie. 
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– Cea mai frumoasă formă de împărţire a bunurilor, fără 
probleme, este atunci când unul împarte, iar celălalt 
alege. 

– Când doi oameni titraţi intră în conflict pe o problemă 
axată pe domeniu, ori unul este pe dinafară, ori amândoi. 

– Niciodată să nu spui cuiva: eu ştiu tot, pentru că întot-
deauna poate să mai încapă ceva. 

– Nu da funcţii înalte unui profan, greşeşti de două ori: 
unu – îl chinui; doi – îmbraci un om subţire, cu un cos-
tum prea larg! 

– Când ţi-ai împărtăşit prietenia și eşti judecat, să ştii că 
ai greşit atunci când ţi-ai ales prietenii. 

– Pe scena vieţii întâlnim foarte mulţi actori, dar foarte 
puţini dintre ei ştiu să-și joace rolul. Aceştia vor rămâne 
fără spectatori şi vor fi periferizaţi. 

– Atunci când vrei să guşti ceva, pentru că plăcerea te-a 
ispitit, mai meditează! 

– Gustul poate fi apetisant și plictisitor. 

– Gustul poate fi dulce-amărui. 

– Gustul, cu aromele lui, poate fi aşezat pe papila sufletului.  

– Nu forţa voinţa împotriva firii! Şi broasca a vrut să zboare! 

– Nu forța diagnosticul unui om, ca fiind prost! El poate 
fi bolnav, slab instruit sau greşit informat. 
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– Dacă vrei să fii un om echilibrat, cerebral, înţelept, ai 
grijă să-ţi protejezi pe „Maria sa, sistemul nervos”! 

– Dacă scapi din vedere „Maşina vieţii și a timpului”, 
rămâi fără direcţie.  

– Dorinţa și a putea sunt două laturi de multe ori vitrege. 
Ca să le împaci, trebuie să priveşti la modul real și con-
ştient, rigorile vieţii. 

– Umorul și socializarea românului, îi stinge supărarea. 

– Nu judecaţi defectul fiziologic al unui om, judecaţi-i pe 
cei ce fac fapte reprobabile! 

– S-a născut urât, de mulţi este judecat, dar acum el 
schimbă lumea. 

– Intraţi în rezonanţă cu fondul, nu elogiaţi forma lucruri-
lor!  

– Aruncă cu vorbe cine este el, de fapt el nu ştie cine este. 

– Bogăţia are o formă nocivă ascunsă, neliniştea.  

– Limitele împlinirii îi oferă unui om, echilibrul în viaţă. 

– Când mândria și prostia, înlocuieşte haina unui om, 
acela poate ajunge în timp un ratat. 

– Averea este rezultatul muncii cinstite, dar în exces 
ajunge povară.  

– Degeaba aduni aur, atâta timp cât sănătatea ta se zdrun-
cină.  
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– Devine mai înţelept acela pe care neajunsurile l-au pus 
să guste, mai întâi, din sărăcie.  

– Când saluţi, zâmbeşte cu fruntea sus! De fapt te respecţi 
pe tine! 

– Un umor bine gustat oxigenează sufletul. 

– Atunci când voinţa guvernează, plăcerea nocivă poate fi 
învinsă. 

– Nu privi răzorul liniar, priveşte-l ca bun al vecinătăţii 
amiabile!  

– Nu fii concurent în imperiul bogăţiei, rişti să rămâi fără 
pantofi.  

– Dacă ai greşit, de ce îţi mai ceri iertare? Că-i prea târ-
ziu. N-ai aşteptat clipa înțeleaptă. 

– Copiii noştri privesc cu alți ochi viitorul. Nu le tăiaţi 
elanul!  

– Inteligenţa la copii, a început să prindă rădăcină. 

– Generaţiile ce se nasc, nu vor fi înţelese de noi, dar ele 
vor schimba lumea. 

– Moştenirea și frăţia pot conduce la un conflict incurabil. 

– Când nepăsarea e la ea acasă, timpul se prăpădește de 
râs. 
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