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  Noi suntem aceşti oameni mărunţi în 

imensitatea spaţiului Terrei în care trăim 

fiecare cu povestea noastră. 
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  Viața, eterna provocare 
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Când inocenţa este în floare 
 
          

 
Adesea te-ntrebi înspre ce vrei să te-ndrepţi, ce vrei s-ajungi, ce 

vrei să faci de fapt, care îţi sunt idealurile tale, ce urmăreşti în 

viaţă?! 
         La toate acestea,Violeta, proaspătă absolventă a şcolii 

normale, n-avu timp să se gândească. 

          La cei nouăsprezece ani ai săi, fata cu ochi de 

migdale,străjuiţi de gene lungi, cu părul de un castaniu 
închis,împletit în cozi,plină de haz şi voioşie, fără să prevadă ce 

o va aştepta, trebuia să-şi ia viaţa în piept, cu voia sau fără voia 

ei, să-şi înceapă profesia de dăscăliţă, să-şi câştige singură 
existenţa, fiindcă alte mijloace nu existau. 

         Părinţii ei, mama casnică, tatăl un biet factor poştal trăiau 

modest, chiar dacă mai aveau trei feciori pentru care munciseră 
din greu ca să-i facă pe toţi trei învăţători ca şi pe Violeta. Nu 

aşteptau ajutor de la ei. Erau mulţumiţi că le dăduseră o pâine în 

mână, cum s-ar zice, deci posibilitatea de a se descurca singuri. 

Totuşi felul în care fuseseră educaţi aceşti copii în familie de 
către părinţii lor cu nu prea multă ştiinţă de carte, dar cu bun 

simţ şi cu minte ageră şi harnici, va face ca ei să se ajute 

reciproc în caz de nevoie. Violeta n-ar fi putut termina şcoala 
normală, dacă fratele ei mai mare, Nicuşor nu s-ar fi angajat în 

faţa părinţilor, hotărâţi s-o retragă pe Violeta de la şcoală, 

nemaiputând s-o întreţină , că o va ajuta el. Datorită lui ajunge 

ea învăţătoare. De fapt, Nicuşor era de o generozitate rară. Dacă 
dăruia ceva, dăruia nu se-ncurca şi cu toată inima, fără să 

aştepte ceva în schimb. Cât era la internat, Violeta primea de la 

el alimente nu pe muchie de cuţit, ci cu kilogramele. I-a adus 
odată un borcan cu miere de albine de 10 kilograme că de-abia a 

putut-o dovedi împreună cu colegele ei. Acasă, la părinţi, ducea 

mere cu sacii. La rândul său şi Nicuşor, fiind cel mai mic dintre 
băieţi fusese ajutat de ceilalţi doi Gheorghe şi de regretatul 

Nelu, care a avut o viaţă scurtă. Îmbolnăvindu-se  de 

pneumonie, cu toate îngrijirile ce i s-au putut da într-un spital 

de ţară din comună, s-a stins din viaţă aducând prima 
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nenorocire cunoscută de Violeta în familie. Moartea lui Nelu a 

şocat-o în primul rând pe mama Violetei care aproape douăzeci 
şi trei de ani până când s-a stins şi ea din viaţă l-a plâns şi a 

purtat haine negre. 

       Violeta era şi ea la pământ de durere, fiindcă ar fi vrut să-şi 
salveze fratele de la moarte, dar cum? Pentru a-i face rost de 

medicamentele prescrise de medic, a trebuit să meargă 

împreună cu mama ei într-o altă localitate, Bălăciţa, la o 
distanţă de 14-16 kilometri, fiindcă în acea vreme farmaciile nu 

se găseau peste tot ca în zilele noastre şi nici mijloace de 

transport nu existau ca azi, aşa că acei kilometri cele două femei 

i-au parcurs cu piciorul.  
Când s-au întors seara târziu, picioarele Violetei, care merse 

desculţă, erau umflate şi pline de julituri cauzate de pietre şi 

mărăcini, dar în ciuda acestui fapt, ea nu s-a plâns, ci era 
bucuroasă crezând că prin medicamentele obţinute cu atâta 

efort, fratele ei va fi salvat.  N-a fost să fie aşa. 

     Gheorghe, cel mai mare dintre fraţi, era de un calm 
neobişnuit. Nu se prea îndemna la lucrul din gospodărie, nici 

nu-şi făcea grija zilei de mâine. Pasiunile lui erau fumatul şi 

plaja în timpul verii. Stătea întins la soare pe o bancă din curte 

ore întregi, făcându-şi somnul în felul acesta. Interesant că 
pielea lui se bronza frumos, fără nici o arsură   cum se întâmplă 

de obicei când te expui mai mult timp la soare. Abia se antrena 

la adunatul dudelor, prunelor, corcoduşelor. Aduna câte o 
găletuşcă, făcea pauză pentru o ţigară, ba îi mai trişa şi pe 

ceilalţi, în special pe Violeta. 

- Dacă tu eşti în stare să aduni şi partea mea, eu îţi cumpăr din 

bâlci cel mai frumos şirag de mărgele. 

         Mi-ai mai promis şi data trecută mărgele şi nu mi le-ai 
cumpărat. 

 Tu, nu vezi că el te tromboneşte, spuneau 

Nicuşor şi Nelu, iar tu ca o proastă îl crezi. 

        - Ia mai tăceţi voi, vă este necaz că îi cumpăr numai ei? 

         - Lasă, că ştiu eu că am să le văd la paştele cailor. 
         - Hai, Ghiţă, dă-i zor că la pahare te întreci. 

         - Tacă-vă fleanca! 
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         Fiind neîncrezătoare, totuşi Violeta îi făcea pe plac pentru 

ca să termine mai repede adunatul poamelor ce erau menite 
pentru fabricarea ţuicii. 

        Fire delăsătoare, nici nu s-a căsătorit până la patruzeci de 

ani, când mama Violetei nu i-a mai spălat rufele, nu le-a mai 
călcat, obligându-l să se căpătuiască, ceea ce a şi făcut. S-a 

căsătorit cu o profesoară de gospodărie în vârstă şi ea, au stat 

câţiva ani în sat, iar când au ieşit la pensie, s-au mutat în 
capitală, unde s-au stabilit până la sfârşitul zilelor lor. 

          Fiind singura fată, Violeta era febleţea familiei. Se certau 

din nimicuri unii cu alţii, dar pe ea o scuteau de asemenea 

neplăceri chiar şi atunci când era vinovată de vreo poznă. De 
bătut n-a bătut-o nici măcar tatăl ei care era un om dintr-o 

bucată. Violeta i-a simţit în permanenţă autoritatea, deşi n-a 

primit nici o palmă din partea lui. Când pleca de acasă, la 
prietene, la plimbare, la vreo nuntă, tatăl îi spunea: 

         - Ai grijă, să-ţi apună soarele în curte, sau la cutare oră să 

fii acasă. 
         - Bine, tată. 

         - Să nu uiţi ce ţi-am spus. 

         - Da. 

         - Vezi cu cine umbli şi ce faci! 
        Tonul tatălui era atât de hotărât că o determina să-l asculte, 

chiar dacă din cuvintele lui nu se desprindea nici o ameninţare. 

Nu-i spunea niciodată „dacă ai să întârzii ai să mănânci o mamă 
de bătaie” sau „nu vei mai ieşi din curte” sau „ai să mă 

pomeneşti”, ci doar ce trebuia să facă.  

       Dumitru, tatăl ei, era un om autoritar şi foarte inteligent. Nu 

avea decât clasele primare, dar era la zi cu tot ceea ce se 
întâmpla în ţară şi afară. Zilnic citea ziarul „Universul”, la care 

se abona, şi alte ziare. Se pricepea la întocmirea diferitelor acte: 

petiţii, scrisori, reclamaţii. Din acest punct de vedere era 
cunoscut şi în celelalte sate de unde veneau oameni ca să-l 

roage să le facă vreo petiţie, vreo scrisoare pentru un simplu 

„Să-ţi dea Dumnezeu sănătate că m-ai ajutat”. Avea un scris 
frumos, caligrafic. Violeta iubindu-l foarte mult şi respectându-l, 

fiind mândră de tatăl ei a păstrat cu sfinţenie fotografia care-l 

înfăţişa ca un bărbat frumos, distins ce purta mustaţă şi părul 

pieptănat îngrijit. De asemenea a păstrat câteva scrisori, 
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admirându-i scrisul de câte ori le recitea. În faţa unui asemenea 

om impunător, Violeta se simţea şi mai mică decât era, cât un 
bob de neghină şi nu atât teama cât respectul pentru tatăl ei o 

determina să nu-i iasă din cuvânt. 

        Pe lângă tragedia morţii fratelui Nelu care o afectase mult, 
Violeta avea să se confrunte cu alte şi alte necazuri care nu erau 

numai ale ei, ci ale tuturor oamenilor vitregiţi de cel de al doilea 

război mondial, sau de seceta din 1947. 
        Când venirea nemţilor, când venirea ruşilor, când foamete, 

toate se adunară. 

         În timpul celui de al doilea război mondial călătoriile cu 

trenul erau un adevărat dezastru. Prioritatea având-o soldaţii, 
mulţi oameni erau nevoiţi să călătorească deasupra vagoanelor 

sau pe spaţiul dintre vagoane. Violeta a avut parte de asemenea 

călătorii când, iarnă fiind, a mers între vagoane, cu o mână 
îngheţată pe bagaj şi cu cealaltă la fel de îngheţată pe bara de 

fier de care se ţinea. La vârsta aceea de 13-14 ani nu realiza 

pericolul. Era nemintoasă. Ce prevedere poţi pretinde la o fată 
la vârsta aceea? Plecase prea repede din satul ei să studieze. N-

apucase să facă nici cele şapte clase primare, fiindcă după 

absolvirea a patru clase a dat examenul de admitere la şcoala 

normală de fete din capitala judeţului ei, a reuşit, urmând să-şi 
facă studiile secundare. Această şcoală desfiinţându-se, este 

transferată împreună cu alte colege la o şcoală normală din 

Banat. Aşa ajunge la călătoriile cu trenul dintr-o parte a ţării în 
altă parte, în timpul vacanţelor, când venea acasă, sau când se 

întorcea la şcoală. Ea şi alte normaliste trebuia să călătorească 

împreună cu soldaţii şi ofiţerii nemţi care împânziseră ţara 

noastră. Aceştia nu s-au dovedit necivilizaţi, aşa cum se vorbea 
despre ei, ba dimpotrivă, ofereau locul doamnelor şi 

domnişoarelor, întreţineau o conversaţie decentă atât cât ştiau 

româneşte şi domnişoarele nemţeşte, îşi dădeau adresele, purtau 
corespondenţă şi deveneau chiar prieteni.  

         Când am întors armele împotriva nemţilor, altă lume se 

perinda prin ţară, cu alte obiceiuri, cu altă credinţă. În rândul 
tineretului auzeai des cuvintele: „barişnea”, „şto”, „davai”, 

„haraşo”, „spasiva”. În locul damen-valsului nemţesc se juca 

acum polca sau cazaciocul. Ori înainte, ori acum, beţiile erau 

aceleaşi, temerile de asemenea şi Violeta se confrunta cu ele. 
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        Într-o zi mama ei îi spune: 

        - Hai, să mergem în satul vecin, să ridicăm plapuma de la 
plăpumar că mi-a trimis vorbă că este gata. 

        - Cum să mergem peste deal cu ruşii ăştia peste tot? 

        - Ne-o ajuta Dumnezeu şi-om merge cu bine. 
        S-au pregătit şi au pornit-o pe un drum mai lăturalnic, 

printre porumbişte ca să le fie mai sigură calea. Au mers ele cât 

au mers vorbind despre ale gospodăriei, că numai ce aud un 
tropot de cal apropiindu-se în goană. Era un rus călare care 

apucase pe acest drum spre acelaşi sat spre care mergeau ele. 

Speriată fata spune: 

        -Mamă! vine-un rus călare. 
        -Taci! hai repede să ne pierdem în porumbişte. 

        S-au abătut din drum şi s-au pitit printre coceni. Rusul a 

trecut ca vântul fără să le observe, dar teama ce le cuprinsese nu 
s-a spulberat cu una cu două. 

        Elisaveta, aşa o chema pe mama Violetei, era o femeie 

curajoasă şi o iubea mult pe Violeta că era singura fată între 
copiii ei. Mai avuse o fată, Natalia, dar aceasta muri mică fiind, 

aşa cum se întâmplase şi cu Mişu, fratele geamăn al Violetei. 

       - Dacă ai şti tu, Violeto, cât de frumos era fratele tău, îi 

spunea uneori mama. 
       - Cum arăta ? 

       - Când s-a născut, era mai mare decât tine, dolofan şi 

frumos, frumos! 
       - Şi eu cum arătam ? 

       - Tu erai mică, pipernicită, ca o aschimodie. 

       - Păi dacă a fost mai robust, cum de el a murit şi eu am 

rămas ? 
       - Aşa a vrut poate Dumnezeu, să am şi o fată nu numai băieţi. 

       Acestea şi multe lucruri îi povestea mama care avea un 

suflet cald dar care avu şi ea necazurile ei, fiind soţie de a doua 
a lui Dumitru, care s-a căsătorit cu ea după ce prima lui soţie a 

murit, cu care îl avea pe Gheorghe, fratele cel mare. Cu toate că 

erau copii din două căsătorii, familia era unită şi fraţii au ţinut 
unii la alţii fără deosebire. Această atmosferă de înţelegere s-a 

datorat în mare parte Elizei, aşa cum îi spuneau vecinii mamei 

Violetei. Uneori îl apăra pe Gheorghe mai mult decât pe copiii 

ei. Era o femeie înţeleaptă şi harnică. Îi plăcea să citească mult, 
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deşi nu umblase pe la şcoli. Mai ales iarna, când nu era de lucru 

la câmp, stătea lângă sobă şi citea romane. Aşa a ajuns Violeta 
să cunoască din fragedă copilărie acţiunea unor romane ca Ben-

Hur, Cei trei muşchetari, Cocoşatul de la Notre-Dame. Cititul îi  

dezvoltase probabil şi chemarea spre poezie, înclinaţie pe care o 
moştenise şi Violeta. Crea versuri cu diferite ocazii, uneori 

stângace, dar foarte expresive. Aşa va proceda şi Violeta când 

nu-i va scăpa vreo revedere cu colegele, după un anumit timp, 
un banchet, o zi onomastică, o zi de naştere, o excursie ca să nu 

aştearnă pe hârtie versuri ce făceau plăcere celor din jur, 

sporind frumuseţea momentului. Şi scrisul ei era caligrafic, 

frumos ca şi al lui Dumitru. 
        Eliza, pe lângă că era mama Violetei, îi era cea mai bună 

prietenă. Ei îi destăinuia Violeta toate bucuriile şi necazurile. 

Eliza i-a fost prima confidentă a primelor înfiripări ale dragostei 
şi a atâtor sentimente care s-au conturat după aceea. 

       Cum distracţiile se manifestau prin baluri, programe 

artistice şi nunţi, cea care o însoţea la acestea era Eliza. Tatăl nu 
i-ar fi permis să meargă singură. El n-o putea însoţi. Fiind un 

om mai aparte, nu-i plăceau petrecerile. Cei doi fraţi care 

rămăseseră în viaţă după moartea lui Nelu, luptau pe front. 

Singura care mai rămăsese disponibilă pentru aşa ceva era 
Eliza, deşi rolul nu prea i se potrivea fiind femeie. Curios că 

Violetei nu-i era ruşine să meargă cu mama ei, femeie simplă, 

care se îmbrăca modest în haine de doliu, la care nu va renunţa 
până în clipa morţii, în amintirea lui Nelu care murise prea 

timpuriu. La asemenea întruniri erau femei de altă condiţie 

socială, îmbrăcate după modă, vrând să-şi etaleze ce aveau mai 

scump, unele simandicoase, dar Eliza, cu simţul realităţii, îşi 
ştia locul ei, îşi cântărea cuvintele când vorbea cu cineva fără să 

stânjenească pe nimeni cu ceva şi prin această comportare 

devenea agreabilă, acceptată şi respectată de toţi. Cam acelaşi 
lucru se întâmpla cu Violeta. 

        Într-o vacanţă de vară s-a organizat un program artistic 

care va schimba în bine soarta Violetei. Pe când mâncau la 
măsuţa rotundă de brad sprijinită pe trei picioare, stând pe cele 

trei scaune de lemn mama, tata  şi Violeta, doar ei mai 

rămăseseră, cei doi fraţi fiind concentraţi, ţara fiind în război, 

Violeta îi anunţă: 
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        - Tinerii veniţi în vacanţă organizăm un program artistic ca 

banii ce se vor aduna să fie donaţi acelora care au pierdut pe 
front pe cineva din familie. La acest program voi participa şi eu. 

        - Fii mai explicită, îi spune tatăl. Cum vei participa ? 

        - Voi avea un rol. 
        - Ce rol ? 

        - Voi cânta Balada chiriaşului grăbit. 

        - Dar tu eşti fată nu eşti băiat, intervine Eliza. 
        - Mă voi îmbrăca în haine de băiat. 

        - De unde le vei lua că ale fraţilor tăi sunt mari şi nu ţi se 

potrivesc ? 

       - Voi împrumuta de la Bebe, băiatul lui Peliniţă. 
       - Hm! Ripostă tatăl. Crezi că vei fi în stare să interpretezi 

acest rol? 

      -Cum nu ! 
       Tatăl scoase un oftat şi tăcu. Violetei atât i-a trebuit. Bine 

că tatăl nu s-a opus, chiar dacă nu i-au prea surâs cele 

comunicate de Violeta. Pe mamă-sa oricum o putea convinge să 
accepte participarea ei. 

        Chiar în ziua aceea s-a dus la Bebe după costum. Se cam 

temea că mama lui nu-i va da voie să-l împrumute. A strigat la 

poartă, în lătratul câinilor: 
        - Bebee! Bebee! Bebee ! 

        - Cine mă strigă ? 

        - Violeta. 
        - Stai că vin îndată. 

Când a venit, Violeta îşi pregătise cele mai potrivite cuvinte. 

       -  Bebe, te rog mult, mult de tot să-mi împrumuţi un costum 

de-al tău. 
       - Dar ce-ţi trebuie ţie ? 

       - Am un rol în programul artistic pe care îl vom da elevii 

veniţi în vacanţă. Poţi să participi şi tu. 
       - Ce legătură are rolul tău cu costumul ? 

       - Păi asta e ! Voi juca rolul unui băiat, al unui chiriaş. 

       - Dacă-i aşa, hai să vezi care costum ţi se potriveşte. 
       - Dar spune-i şi mamei tale. 

       - Hai, intră, nu te mai codi ! 
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Mama lui Bebe, tocmai ieşind din casă, o întrebă pe Violeta cu 

ce ocazie pe la ei şi auzind despre ce este vorba a fost întru totul 
de acord. 

      După ce a primit costumul, a început repetarea textului pe 

care-l interpretase şi în echipa artistică a şcolii normale. Zi de zi 
fredona mereu, îşi juca rolul în faţa pomilor din grădină 

considerându-i spectatori. Costumul îl avea, rolul îi plăcea, 

melodia la fel, aşa că Violeta, mica ştrengăriţă abia aştepta ziua 
când putea să iasă pe scenă. 

       Ziua aceea a sosit mai repede decât se aştepta. Era 

bucuroasă, dar fiind şi o fire emotivă avea şi acea stare 

emoţională până când a intrat pe scenă. De la primele tonuri, a 
simţit publicul, care a început să aplaude, aproape de ea. 

      Liniştea s-a lăsat şi cântecul chiriaşului a acaparat întreaga 

sală cu refrenul său. 
                  Trec anii trec lunile-n goană, 

                  În zbor săptămânile trec. 

                  Rămâi sănătoasă, cucoană, 
                  Că-mi iau geamantanul şi plec. 

      - Cine-i băiatul acesta care face impresie atât de frumoasă ? 

întrebau cei care nu cunoşteau travestiul. 

      - Asta-i Violeta. 
      - Nu se poate, nu se poate! 

      - Nu auziţi că are voce de fată ? 

      - E imposibil, nu cred. 
      -Ba ea este,nu-i observaţi părul lung sub şapcă ? 

Aşa dialogau, nefiind siguri cei care o cunoşteau pe Violeta. Pe 

ferestrele larg deschise ale sălii spectacolului, se îmbulzeau şi 

cei din curte să asculte Balada chiriaşului grăbit. Când Violeta a 
făcut reverenţa înainte de a ieşi de pe scenă, publicul, parcă 

înnebunit, aplauda frenetic şi o bisa. A fost nevoită să repete 

ultima strofă şi refrenul ca să-l mulţumească. Preţ de câteva 
secunde toţi cei din sală strigau: 

      - Bravo chiriaşule! Bravo chiriaşule! 

       Era primul succes din viaţa ei atât de apăsătoare datorită 
anilor de război, fraţilor plecaţi pe front, nevoilor inerente în 

acele vremuri. Mult timp s-a vorbit despre acest lucru şi cei care 

o întâlneau o întâmpinau: 

      - Ce mai faci, chiriaşule? 
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      - Unde mergi, chiriaşule? 

      - Când ne mai cânţi, chiriaşule? 
      A fost trezit şi orgoliul lui Dumitru care nu prea fusese de 

acord cu participarea Violetei la programul artistic, dar care, 

fiind acum felicitat de cei ce-l cunoşteau, simţea şi el ceea ce 
simte orice părinte atunci când copilul său este apreciat. De 

aceea, cu o bucurie nespus de mare, dar pe care n-o mărturiseşte, îi 

scrie lui Nicuşor şi lui Gheorghe despre succesul Violetei. 
     - Nene Trică, i se adresau oamenii, cu cine seamănă fiică-ta ? 

     - Cu mamă-sa. 

      Poate că ar fi dorit să se laude spunând că seamănă cu el, 

dar fiind vorba de o manifestare artistică pe care în sinea lui o 
considera neimportantă, asemănarea o arunca în spatele Elizei. 

Dacă obţii nişte rezultate inventând cine ştie ce lucru folositor 

sau fiind mereu fruntea în munca pe care o depui, ar fi ceva; dar 
făcând teatru, nu este mare afacere, când viaţa noastră este un 

teatru, gândea Dumitru mângâindu-şi mustaţa. 

         Violeta, înveselită de acest eveniment, abia aştepta să se 
termine vacanţa, să meargă din nou la şcoală, să spună colegelor 

şi mai ales prietenei sale Livia cum fusese rolul chiriaşului grăbit. 

        A venit şi toamna cu frumuseţile ei. Erau încă zile 

frumoase, cu soare şi pomi încărcaţi de poame ca cele din 
grădina lor: prune, pere, corcoduşe, iar în via cu frunza dată în 

ruginiu atârnau ciorchini de algerie, zaibăr, blanc, tămâioasă. 

Violeta se gândea la atâtea şi atâtea toamne, când era mai mică, 
şi la ce rol îi revenea fiecărui membru al familiei la culesul viei. 

Ea era prima care-şi începea munca. Fiind mărunţică, trebuia să 

intre în putina în care avea să se aşeze strugurii după zdrobirea 

lor în hârdaie. Mama îi aducea apă caldă şi ea, cu un văluş 
dintr-un şervet spăla interiorul putinii, îl limpezea, cu câteva 

ape, ieşea din putină, după care se turnau câteva găleţi cu apă 

clocotită, se aşeza capacul şi se lăsa până când apa se răcea. Aşa 
se opărea putina. 

       De la acest spălat al putinii, an de an, până când a crescut şi 

n-a mai putut încăpea pe orificiul din faţa putinii, aşa încât 
mama trebuia să găsească alţi copii, Violeta căuta să facă o 

legătură cu zicala „spală putina” adică „du-te de aici”, „pleacă”. 

      Sigur că existau asemănări pe care înţelepciunea populară le 

fructificase. Când speli putina nu poţi s-o speli o veşnicie, doar 
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un timp limitat după care trebuie să pleci. Speli şi rufe, speli şi 

vase, dar revii când acestea s-au murdărit şi reiei spălarea. La 
putină nu mai revii decât peste un an, când alţi struguri s-au 

copt pentru a da un alt vin. De aici probabil asocierea spălatului 

putinii cu dispariţia cuiva pe o perioadă îndelungată. 
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ANI DE ŞCOALĂ 

 
 
 
 
Pe lângă această amintirea legată de spălatul putinii 

Violetei îi reveneau în minte atâtea şi atâtea întâmplări 
hazlii sau mai puţin hazlii din anii când mergea la şcoală. 
Îşi aminteşte că într-un septembrie darnic prin frumuseţile 
lui, mama îi pregătea săcuiul din dimia ţesută în casă 
măsurând pe Violeta ca să nu-i fie nici prea mic şi deci 
neîncăpător pentru cărţile şi caietele cu care trebuia să 
meargă la şcoală, nici prea mare ca să o incomodeze. 

- Să mi-l faci frumos ca al Mariei, (aceasta fiind 
elevă prin clasa a- IV – a). 

- Sigur că am să ţi-l fac frumos, de aceea tot mă 
necăjesc cu măsuratul. 

- De ce nu mi-l faci din dimia roşie? 
- Ca să râdă copiii de tine? Materialul acesta pe 

care l-am ţesut este mai frumos, nu are culori ţipătoare. 
Se potriveşte pentru un săcui de mers la şcoală. Dacă 
eşti moartă după roşu, am să-ţi fac o hăinuţă roşie, sau îţi 
voi împleti un jerseu roşu, ori o fustiţă roşie. 

Aceste promisiuni ale Elizei a domolit-o pe Violeta 
gândind în sinea ei că mama ştie mai multe decât ea şi 
deci ştie ea bine ce face. 

Până la şcoală era ceva drum, ei locuind în 
Branişte, un cartier al comunei care mai avea încă trei 
cartiere: Centrul, Nucetul, Seliştiuţa. Totuşi copiii nu se 
plângeau de distanţă, ba dimpotrivă aveau prilejul să-şi 
dezlănţuie toate nebuniile pe drum. Şcoala era aşezată 
pe un deluşor, clădire mare, impozantă şi mai ales 
impunătoare pentru elevii din primele clase primare. 

Violeta s-a împrietenit repede cu colegii ei, mai ales 
cu Tincuţa care îi era şi verişoară, cu Georgel 
Dumitraşcu, cu Lenuţa Brăgaru, cu altă Lenuţă 
Mihălcescu, cu Aurelia Minea şi alţii. 

Învăţătoare le-a fost, la început, domnişoara 
Marinescu, apoi domnul Ungureanu. Cu domnişoara 
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Marinescu s-au înţeles foarte bine şi învăţau de dragul ei, 
fiind o femeie frumoasă, blândă. O considerau ca pe o 
soră mai mare. Domnul Ungureanu era mai aspru şi când 
se supăra şi striga o dată în clasă, nu se auzea musca. 
Totuşi an după an, până în clasa a-IV-a s-au obişnuit cu 
firea lui, cu pretenţiile pe care le avea şi lecţiile au mers 
bine. 

În prima clasă a fost mai greu, aflându-te prima dată 
faţă-n faţă cu ştiinţa de carte. Pe tăbliţă scriau cu condeiul 
şi cu indicaţiile învăţătoarei: 

- Fir subţire în sus, bastonaş în jos, încă un 
bastonaş în jos şi am scris litera U. Aţi terminat ? 

- Da. 
- Continuăm. Fir subţire în sus, noduleţ, zală şi am 

scris… 

- Litera r. 

- Aţi scris toţi? 
- Da! 
- Mergem mai departe. Legăm fir subţire în sus, 

oval, bastonaş în jos şi am scris… 

- Litera a. 

- Ce cuvânt am scris? 
- Am scris cuvântul ura! 
- Pronunţaţi toţi cuvântul, că aţi reuşit să-l scrieţi. 
- Ura, Ura, Ura! 
Zi de zi, săptămână după săptămână, tăbliţele se 

umpleau de litere, de cuvinte, de semne. Violeta se 
străduia să scrie frumos luându-se la întrecere cu colega 
ei Elena Mihălcescu, numai că aceasta scria literele 
distanţate şi avea o tăbliţă de dimensiuni mai mici, aşa că, 
dacă ea scria pe un rând 10-12 litere, Violeta scria 18-20 
de litere. 

Într-o zi, învăţătoarea a fost atât de mulţumită de 
felul în care scrisese Violeta umplând întreaga tăbliţă, 
încât i-a luat-o şi a dus-o la celelalte clase prezentând-o 
ca model de scriere caligrafică. Acest lucru a încântat-o şi 
în acelaşi timp a ambiţionat-o ca să scrie frumos şi toată 
viaţa ei, când scria, avea să se gândească la gestul 
învăţătoarei. Acum o iubea şi mai mult pe domnişoara 
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Marinescu şi căuta să nu-i iese din voie cu nimic.La fel de 
mult a ţinut şi la domnul Ungureanu şi l-a respectat. 

Părinţii erau mulţumiţi şi în fiecare an Violeta lua 
premiul I cu coroniţă. Se gândea şi mare fiind, la 
coroniţele primite în cei patru ani şi parcă simţea mirosul 
florilor înmănuncheate în cercul frumos care i se punea 
pe cap după ce spunea o poezie, când era strigată în faţa 
careului ca să-şi ia premiul, adică cele câteva cărţi dăruite 
de şcoală. 

Că învăţa bine este adevărat, dar că se ţinea şi de 
pozne este tot atât de adevărat. Nu venea bine 
primăvara, că dragul ei era să meargă desculţă de la 
şcoală spre casă. La această apucătură îi îndemna şi pe 
colegii ei. 

- Haideţi, să nu mergem pe şosea ca să ne dăm în 
petec. Să o luăm pe drumeagul din spate. 

- Dar dacă ne vede cineva şi ne spune? 
- N-o să ne vadă nimeni, dar grăbiţi-vă! 
- Tata mi-a spus că-mi rupe urechile de mă prinde, 

se temea George. 
- Nici eu n-am să scap de mama, adăuga Tincuţa. 

Ţie nu ţi-e frică, Violeta? 
- Mi-e frică de tata, că mama, chiar dacă îmi dă o 

palmă, îmi trece, parcă nici n-aş simţi-o. Hai să ne 
grăbim! 

Se aşezau pe un dâmb, îşi dezlegau nojiţele, îşi 
dădeau jos opincuţele din piele de porc şi ciorapii groşi 
împletiţi din fire de lână. Le plăcea acum să meargă 
simţind sub talpă pământul reavăn şi firişoarele de iarbă 
ce abia ieşeau la lumină formând un covor verde catifelat. 
Cu opincile în mână, cu săcuiul după gât se îndreptau 
agale spre casă, agale fiindcă ar fi dorit să fie drumul cât 
mai lung pentru picioarele lor desculţe, iar pe de altă parte 
să nu dea ochii cu cei de acasă ca să nu fie luaţi în 
primire. 

De câteva ori Violeta a luat bătaie de la Eliza şi nici 
ceilalţi prieteni ai ei n-au scăpat teferi. Se lăsau de un 
nărav, începeau cu altul. Vara plecau de-acasă hai-hui 
fără să spună, pe câmp, prin pădurea de la marginea 
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comunei după flori, după insecte. Bucuria scăldatului n-au 
cunoscut-o, fiindcă nu era nici o apă curgătoare, nici un 
lac împrejur. Iarna mergeau la săniuş, se jucau cu bulgări 
de zăpadă, făceau oameni de zăpadă. 

Într-o seară de iarnă, încingându-se o discuţie cu ai 
săi, s-a ajuns să se vorbească despre ce înseamnă să fii 
curajos. Părerile şi le dădeau fraţii ei mai mari şi părinţii. 
Ea, mezina, ca să se dea mare, zvăpăiată cum era, 
strigă: 

- Eu sunt curajoasă! 
- Uite, mă, cine vorbeşte! 
- De unde răsărişi? 
- Nu mă credeţi? 
- Ba te credem, dacă ne arăţi curajul tău. 

        - Vreţi să vă arăt? 
- Hai arată-ne, spuseseră toţi într-un glas, 

netrecându-le prin minte ce trăznaie avea să facă. 
Zuşti! sări ea de pe pat îmbrăcată sumar şi 

desculţă, ieşi vânt pe uşă şi începu  să  treiere  prin 
zăpada din curte care aproape îi ajungea până la brâu, 
strigând cât o ţinea gura: 

- Haideţi şi voi! dacă aveţi curaj. 
- Proasto, vino în casă că îngheţi! 
- Haide odată, vrei să te îmbolnăveşti? 
- Vedeţi, vedeţi, dacă pe voi nu vă ţin curelele. 
- Îndată să vii în casă! strigă Dumitru cu vocea lui 

aspră şi hotărâtă. 
Violeta, care îi ştia de frică, renunţă la a se mai 

zbengui prin zăpadă şi la a se mai arăta grozavă.        
Intră în casă sub privirile mirate şi dojenitoare alor ei, 
aşezându-se lângă mamă-sa ca pe lângă o    protectoare, 
ca nu cumva să primească vreo palmă de la vreunul 
dintre ei. Dar şi mamă-sa îi dădu un ghiont spunându-i pe 
înfundate: 

- Eşti nebună, vrei să te îmbolnăveşti? Treci mai 
aproape de sobă să te încălzeşti. 

- Dacă voi nu m-aţi crezut. 
- Ce să credem? Că îţi trec gărgăuni prin cap? 
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Picioarele ei erau roşii de alergatul prin zăpadă, faţa 
îi era îmbujorată, ochii limpezi şi nevinovaţi. Cămăşuţa 
însă îi era udă că a trebuit să o dea jos şi să ia alta. 

După această îngrijorare izbucniră toţi în râs: 
- Lăsaţi-o, mă, că a vrut să facă exerciţii de 

înviorare. 
- Numai că ea le face noaptea, nu dimineaţa. 
- Păi vrea să întoarcă mersul vremii cu susul în jos. 
- Şi acesta este un act de curaj. 
- Ce mai încoace, încolo, Violeta noastră este 

curajoasă, spuse Nicuşor. Nu ştiu însă ce ar face fiind 
faţă în faţă cu moş Martin? 

- I-ar pieri piuitul de atâta curaj, replică Nelu. 
- Hai la culcare! Circul s-a terminat, putem dormi 

liniştiţi, îi îndemnă Eliza. 
În seara aceea, Violeta adormi cu greu, cuprinsă de 

o bucurie ascunsă că simţea în adâncul firii că îi 
impresionase pe fraţii şi părinţii săi, chiar dacă ei, ca să 
nu recunoască, îi spuseseră vorbe dojenitoare. Încercă 
să-şi facă alte planuri asemănătoare. “Să le clădească un 
moş de zăpadă pe ascuns şi ei când îl vor vedea să se 
sperie, să se îmbrace sărăcăcios şi să apară la uşă ca un 
cerşetor. Dacă o bufneşte râsul şi strică totul? Să-i 
păcălească spunându-le că a văzut ceva în fundul grădinii 
ca o namilă mare şi să-i determine să vină prin zăpadă până 
acolo ca să vadă ce poate fi. Dar dacă supăraţi de 
păcăleală, unul din ei, cu excepţia tatălui o vor bate. Să…”. 

Tot făcând planuri şi gândindu-se la reuşita ori 
nereuşita lor, adormi într-un târziu şi dormi atât de bine 
după acel alergat prin zăpadă de care îşi va aminti şi 
mare în serile de iarnă, aşa cum îşi va aminti şi de 
căderea ei într-o râpă atunci când s-a ferit să nu fie lovită 
de sania învăţătorului Sănăteanu, care, tânăr fiind, 
pornise la săniuş cu alţi flăcăi din comună. Atunci ea 
venea de la şcoală. Căzând în râpă, săcuiul cu cărţile şi 
cu ce mai era înăuntru s-a răsturnat. Violeta, speriată, şi-a 
adunat cărţile, caietele din zăpadă, dar lucrul de mână nu  
l-a mai  găsit. 
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Această întâmplare l-a adus pe Dumitru la şcoală să 
sesizeze ce se întâmplase, fiind revoltat împotriva 
învăţătorului Sănăteanu. 

- Domnule Lăutărescu, nu am vrut să se întâmple 
acest lucru. Fiica dumneavoastră mergea pe marginea 
drumului şi cum acolo este o cotitură, i s-a părut că sania 
vine drept în ea, s-a speriat şi alunecând, a căzut în râpă. 
Dacă nu se speria,nu s-ar fi întâmplat nimic. 

- Bine, domnule învăţător, dar se putea chiar s-o 
loviţi cu sania, fiindcă aţi mers prea aproape de marginea 
râpei şi atunci ce-ar fi fost? Mergeţi cu viteză când ştiţi că 
drumul este circulat de oameni şi mai ales de copii? 

- Eu îmi cer scuze, n-aş fi vrut să se producă acest 
incident. Fata dumneavoastră nu are nici o vină, iar eu aş 
fi ferit-o, ce Dumnezeu, doar n-aş fi dat cu sania peste ea. 

Aşa au trecut patru ani cu bucurii şi mai puţine 
necazuri pentru Violeta care nu avea grija zilei de mâine, 
ci doar darurile frumoase ale copilăriei, când ajunse să se 
desprindă într-o oarecare măsură de aceste daruri şi de 
familia ei şi să facă primii paşi cu adevărat în viaţă. Avea 
unsprezece ani. Părinţii au hotărât să o facă şi pe ea 
învăţătoare ca pe fraţii ei. Au înscris-o la şcoala normală 
din reşedinţa judeţului. Pentru a reuşi la concursul de 
admitere, Violeta trebuia să se pregătească. Nici ea n-a 
ştiut cât s-a pregătit, cum s-a pregătit, dacă îşi dorea să 
intre la acea şcoală, dacă n-ar fi vrut să se despartă de 
familie, de prieteni şi de colegii ei. A fost ca o frunză pe 
apă pe care curentul o îndrepta către un   loc. A simţit 
bucurie, a simţit teamă, a fost indiferentă? A simţit mai 
mult teamă, acea teamă  nu atât de examen, cât teama 
de necunoscut. S-a prezentat la examenul de admitere, a 
reuşit şi a fost înscrisă la şcoala normală. 

Oraşul o domina. Nu mai fusese până atunci într-un 
oraş. Totul era pentru ea nou, atât de nou, că parcă se 
sfiia să pună întrebări pentru a se dumeri asupra unor 
lucruri. E greu de înţeles ce se naşte în mintea unui copil 
de la sat când ajunge prima dată într-un oraş şi mai ales, 
fiind vorba de un copil de prin anii 1937, când nu putea 
avea contact cu radioul, televizorul, ce să mai vorbim de 
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calculator. Pe Violeta o impresiona mult clădirea şcolii 
situată în cartierul Crihala al oraşului. Era o clădire mare, 
construită din cărămidă roşie, împrejmuită cu o curte de 
asemenea mare. 

Aici Violeta s-a întâlnit cu fete din diferite părţi ale 
ţării. Mai mult s-a împrietenit cu Cârligeanu Fănica, ce era 
din oraş, dar care stătea în internatul şcolii. Erau colege 
de bancă şi prietene nedespărţite. Încetul cu încetul Violeta 
s-a acomodat cu noul mediu de viaţă lăsând în urmă felul 
de trai de până acum, ceea ce o va readuce la realitatea 
firii ei, zburdalnică, nebunatică, pusă pe glume şi şotii. 

Împreună cu Fănica Cârligeanu căuta să atragă 
fetele pe unul din coridoarele şcolii unde printre altele era 
expusă şi vitrina cu un schelet omenesc ce se folosea la 
lecţiile de anatomie. Aceasta o făcea după ora stingerii, 
când coridorul era întunecat. Când ajungeau în dreptul 
scheletului, deşi ştiau de existenţa lui, le cuprindea frica, 
se auzea un strigăt de groază şi tropote de paşi repezi 
care părăseau coridorul. Azi aşa, mâine aşa, până când a 
prins de veste doamna directoare Janeta Simon şi le-a 
interzis cu desăvârşire ameninţându-le cu pedeapsă, 
dacă se mai întâmplă. 

Violetei îi plăcea doamna directoare ca şi numele ei 
„Janeta”. Era o femeie drăguţă, nu prea mare de statură 
dar impunătoare. 

Clasa în care învăţa Violeta era lângă uşa principală 
de intrare. Din acest motiv elevele din clasa I erau 
terorizate cu păstrarea liniştii. S-ar fi zbenguit ele în 
pauză, dar mereu erau apostrofate când se mai auzea un 
strigăt, o izbitură, o vorbă spusă cu voce tare. 

Seara, după ce serveau masa şi terminau meditaţia, 
mergeau în curte, în careu, pentru corul stingerii. Era atât 
de frumos, mai ales în serile senine, când îşi făceau apariţia 
primele stele pe bolta îndepărtată, într-o lumină difuză şi o 
atmosferă de pace şi linişte să le fi auzit cântând: 

„Zi te-ai dus 

Spre apus, 

De pe deal, de pe munţi, de pe văi, 
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Dumnezeu e cu noi.” 
Glasurile lor reunite în cor se auzeau până departe, 

încât oamenii, care circulau pe străzile din apropiere în 
acel ceas de seară, se opreau în loc inhalând parcă şi ei 
din acea atmosferă de pace şi linişte. La acest moment 
de trăire armonioasă, Violeta, fata sensibilă de la ţară, se 
va gândi până la adânci bătrâneţe. 

A vizitat oraşul de pe malul Dunării şi la o vârstă 
înaintată şi l-a găsit frumos, îngrijit, cu parcuri îmbietoare, 
cu strada principală sau Strada Mare, cum îi spun 
localnicii, străjuită de aceiaşi copaci, dar mult mai viguroşi 
ca-n vremea copilăriei, cu alei nemaipomenit de 
atrăgătoare, cu gard viu, tuns în forme spectaculoase, cu 
puzderie de flori predominând trandafirii dar mai ales 
petuniile de diferite culori în nuanţe de roz şi violet al 
căror parfum îţi crea o ambianţă plăcută. Nicăieri, în nici 
un alt oraş, nu simţise atât de pregnant mireasma florilor 
de aici. La această feerie olfactivă să fi contribuit 
nostalgia unui trecut îndepărtat trăit intens al primilor ani 
de şcoală? Atunci ochiul de copil nu putuse cuprinde 
întreaga bogăţie de culori şi forme spre deosebire de 
ochiul femeii în vârstă, copleşită de un întreg noian de 
amintiri. Atunci predomina puritatea, inocenţa, acum 
reflecţia, dar şi atunci, ca şi acum o stăpânea o trăire 
intensă fie că-şi dădea seama, fie că nu conştientiza 
acest fapt. 

Şcoala era aproape de turnul de apă. De aici mai 
mergeai puţin şi dădeai în centru, unde printre atâtea 
prăvălii, ateliere-foto, florării, erau nelipsite dughenele 
unde se vindea plăcintă cu brânză şi carne, baclavaua 
turcească şi renumita bragă. Plăcintă cu brânză şi carne 
se mai vindea şi înalte oraşe, dar nu era atât de bună, cu 
foi subţiri şi gustoasă ca în acest oraş de pe malul 
Dunării. Baclavaua era delicioasă, era baclava turcească, 
influenţa venind de la turcii locuitori ai insulei Ada-Kaleh, 
care fabricau rahatul neobişnuit de fin, aromat şi gustos, 
şi care fierbeau cafeaua în ibrice puse în nisip fierbinte. 

Insula Ada-Kaleh era aproape de Turnu-Severin şi 
la un kilometru în aval de Orşova. În anul 1961 avea 500 



 25 

de locuitori. Influenţele climaterice submediteraniene 
permiteau cultura smochinului şi a altor plante iubitoare 
de căldură. Era un punct turistic. Pe  insulă se aflau 
urmele unei cetăţi turceşti. Când au început lucrările de la 
hidrocentrala Porţile de Fier, ea a fost acoperită de ape. 
Pentru ca normalistele să meargă în oraş, trebuiau să 
obţină bilete de voie. Dacă aveau abateri nu se bucurau o 
perioadă de primirea unor astfel de bilete. Iată un motiv în 
plus de a respecta disciplina în şcoală. Violeta, fiind bună 
prietenă cu Fănica, eleva ai cărei părinţi locuiau în oraş 
pe strada Calomfirescu, era avantajată că avea motiv să 
meargă cu prietena ei acasă, ba uneori venea doamna 
Cârligeanu şi le lua după ce anunţa pe pedagogă. 

- Ce-aţi mai făcut voi la şcoală? le întreba doamna 
Cârligeanu. Ce note aţi mai luat? 

- Iar ne iei la întrebări, mamă? 
- Ia spune tu, Violeta, cum se descurcă fata asta? 
- Bine, doamnă. 
- A mai venit domnul Lăutărescu pe la tine?  
- El nu prea vine că este ocupat cu serviciul, dar 

vine fratele meu Nicuşor să se intereseze de mine şi să-
mi mai aducă mâncare. 
       - A! mamă, a adus fratele Violetei un borcan cu miere 
de albine, ghici de câte kilograme? 

- ?! 2 kg.? 
- Nu ! 
- 5 kg. 
- Nu! 
- Păi n-o fi fost de 10 kg.? 
- Ba exact de 10 kg. Am mâncat pe săturate toate. 
- Când mai vine domnul Lăutărescu, să-i spui să 

treacă şi pe la noi.  
Doamna Cârligeanu, mama Fănicăi era o femeie 

tare cumsecade, primitoare şi o îndrăgise pe Violeta, la 
care ţinea aproape ca la fata ei. Îi plăcea că ele erau 
prietene şi că amândouă se puteau îndemna la 
învăţătură, se întrebau una pe cealaltă acolo unde aveau 
vreo nedumerire. 
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La terminarea clasei I, a venit ordin de desfiinţare a 
şcolii normale. Elevele au fost repartizate la alte şcoli 
normale din ţară. O parte din cele care promovaseră 
prima clasă, printre care şi Violeta, au fost repartizate la 
şcoala normală din Lugoj, oraşul de pe malurile Timişului. 

Abia se obişnuise Violeta cu mediul în care îşi 
începuse cursurile secundare că soarta o purta într-o 
regiune mai îndepărtată de casă, înstrăinând-o şi mai 
mult de locurile natale. Distanţa fiind mai mare, nu se 
putea deplasa cu autobuzul, ci numai cu trenul. Din gara 
Tâmna, cea mai apropiată de comuna ei, până în Lugoj 
mergea cam şase ore. Prima călătorie cu trenul spre 
şcoală şi prima călătorie din viaţa ei a impresionat-o 
profund. Vedea acum o altă parte a Dunării trecând pe 
lângă Orşova cea veche, vedea munţii Banatului, cu care 
ea, trăind la câmpie, nu era familiarizată, gările de pe 
traseu cu multă lume, oamenii care se urcau şi vorbeau în 
grai bănăţenesc, femei care-şi purtau copilul într-un fel de 
coş în spate, îmbrăcate deosebit ca cele din Oltenia. 
Purtau poale peste care în faţă, aveau o catrinţă îngustă, 
iar în spate, fire din lână sau mătase. Fiind toamnă, prin 
gări, mai ales în zona Teregovei, erau flăcăiandri ce 
ofereau călătorilor prune legate de codiţe pe beţişoare, 
pentru a le putea vinde repede în timp ce trenul staţiona 
câteva minute, aşa cum în zona de nord a ţării, copiii 
vând afine împachetate în cornete de hârtie. 

Ceea ce a impresionat-o mai mult au fost cele şase 
tuneluri prin care treceai până la Lugoj. Fiindcă tată-său, 
cu care mergea pentru prima dată la şcoala normală la 
care fusese repartizată, n-a avertizat-o despre existenţa 
acestor tuneluri, poate neştiind nici el sau pierzând din 
vedere, la primul tunel Violeta s-a speriat. 

- Tată, ce se întâmplă? De ce nu mai vedem nimic? 
- Nu te speria, cred că trecem prin vreun tunel. 
- Ce tunel? îl tot întreba Violeta ghemuindu-se în 

braţele tatălui. Mi-e frică! Mai avem mult de stat aşa ?  
- Când se termină tunelu’ăsta?  

Cei din compartiment care mai călătoriseră pe acel drum 
o linişteau pe fată explicându-i şi lui Dumitru. 
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- Vor mai veni şi alte tuneluri, fiindcă până la Lugoj, 
de fapt până la Caransebeş, sunt vreo şase, dintre care 
unul este mai lung, cel de la Domaşnea Cornea. 

- Până unde mergeţi? îi întrebă un domn. 
- Până la Lugoj. 
- Cu treburi? 
- Da! răspunse Dumitru. Trebuie să înscriu fata la 

şcoala normală de acolo. 
Apoi Dumitru legând vorbă cu acel domn şi cu alţii 

din compartiment, le povesti despre desfiinţarea şcolii la 
care învăţase Violeta în prima clasă, despre greutăţile în 
plus, Lugojul fiind mai departe, despre familie antrenându-
se şi cei din compartiment cu problemele lor. Aşa a trecut 
timpul, au trecut şi prin următoarele tuneluri, a trecut şi 
teama Violetei ca să se vadă ajunşi în gara Lugoj. 

Cei care cunoşteau traseul i-au anunţat din timp 
când urmează gara, ca să se poată pregăti de coborâre. 

În gară aşteptau trăsuri, cum era obiceiul atunci, ca 
să ducă pe cei veniţi în oraş în direcţia în care doreau. 
Dumitru împreună cu Violeta au urcat într-o trăsură şi a 
spus birjarului: 

- Vrem să mergem la şcoala normală de fete. 
- Ajungem repede, fiindcă nu este departe. 
- De unde veniţi? 
- Din Mehedinţi. 
- Cu fata la şcoală? 
- Da! 
Dumitru iarăşi trebuia să epuizeze povestea cu 

desfiinţarea vechii şcoli, cu transferul la noua şcoală, cu 
greutăţile ce se impun în plus. 

Nici nu s-a terminat discuţia, când s-au văzut în faţa 
şcolii, o clădire construită în stil vechi şi cu un turn cu 
cruce deasupra. Birjarul le explicase că această clădire 
aparţinuse episcopiei din Lugoj. Intrară pe o poartă 
masivă şi grea ca într-o cetate, căutând să cuprindă totul 
dintr-o singură privire. 

S-au făcut formalităţile de înscriere a Violetei în 
clasa a-II-a, i s-a arătat clasa în care va învăţa, dormitorul 
şi multe alte lucruri Violeta le va afla de la noile ei colege 
dar mai vechi eleve ale şcolii. 
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Dacă la primul pas într-o lume străină Violeta abia 
aştepta să plece ai săi, să rămână singură, probabil din 
nevoia de a se acomoda cât mai repede la noul mod de 
viaţă, acum, după plecarea lui Dumitru, simţea o 
strângere de inimă probabil produsă de distanţa tot mai 
mare dintre comuna ei şi şcoala în care avea să înveţe 
şapte ani. 

Ceea ce a ajutat-o foarte mult în viaţa ei tumultoasă 
de la naştere şi până când va fi bătrână, a fost, printre 
altele, capacitatea de acomodare la orice fel de situaţie. 
Astfel, în câteva zile s-a împrietenit cu noile colege, a 
cunoscut personalul şcolii, pe domnişoara pedagogă 
Maruşca, pe nana Sida spălătoreasa, pe nana Victoria 
frumoasa bucătăreasă, pe badea Roman, portarul şi, 
bineînţeles, pe domnişoarele şi doamnele profesoare. 

Directoarea, doamna Janeta Piţu, locuia împreună 
cu soţul ei, profesorul Aurel Piţu, şi cu  Lia, fata lor, în 
incinta şcolii, motiv în plus de a se respecta liniştea şi 
disciplina în şcoală. De aceea nici nu li se dădea voie 
elevelor să meargă pe scările principale, pe unde 
mergeau profesoarele, ci doar pe scările laterale de la 
capătul coridoarelor. 

Acomodată fiind şi neputând să se lase de ghiduşii, 
Violeta făcea ce făcea şi săvârşea câte o trăsnaie. Într-o 
pauză, fiindcă urcă pe scările principale, încălcând regula, 
ca să nu fie surprinsă de directoare care tocmai ieşea din 
locuinţa ce se afla în faţa scărilor, o ia la fugă, intră pe 
coridor, merge înainte, dar uitându-se în urmă, până se 
trezeşte cu nasul în blana fină a hainei domnişoarei 
Bumbăcescu, profesoara de fizică şi chimie, ce ieşea cu 
catalogul din una din clase, gata s-o dea jos. 

- Ce faci fetiţo? Nu vezi pe unde mergi? 
Violeta, descumpănită, rămâne încremenită în faţa 

profesoarei care o admonesta. Nici măcar n-a mai putut 
să-şi ceară iertare. 

- De unde vii aşa repede? 
Violeta tăcea. Nu putea să spună nimic. 
- Unde alergai ca o nebună? 

      Elevele care erau prin preajmă şi care veniseră să vadă 
ce este, uitându-se la starea jalnică a Violetei, izbucniseră în 
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râs, fapt ce a înmuiat inima profesoarei făcând-o şi pe ea 
să zâmbească şi aşa s-a încheiat conflictul. 

Violeta, care se bucura că n-a primit vreo pedeapsă, 
le povestea fetelor cât de moale era blana domnişoarei 
profesoare şi cât de frumos mirosea. 

- De ce fugeai? 
- Am auzit-o pe doamna Piţu vorbind cu Lia şi când 

a deschis uşa la locuinţă, eu doar urcasem scara 
principală. Temându-mă că m-a observat, am fugit pe 
coridor. 

- Atunci n-ai văzut-o pe domnişoara Bumbăcescu? 
     - Cum să văd, că mă uitam în urmă spre doamna Piţu? 

Râsul le-a prins din nou pe toate. 
- Când m-am pomenit pe aşa blană moale, moale, 

şi cu un parfum îmbătător aş fi vrut să rămân aşa o 
veşnicie, numai că… 

-Numai că te-a trezit din visare strigătul domnişoarei 
Bumbăcescu, nebunatico.  

Fetele o îndrăgiseră pe Violeta de cum a venit în 
şcoală prin felul ei de a fi, mereu veselă, hazlie, pusă pe 
şotii. Pentru că era micuţă de statură, toate o protejau, îi 
adresau cuvinte drăguţe, ce mai, o iubeau ca pe sora lor 
mai mică. Datorită staturii mignone, îi spuneau nu „Piticul” 
ci „Uriaşul”. 
      La orele de gimnastică, Violeta era ultima din rând, iar 
în frunte se aşeza colega ei, foarte dezvoltată şi care pe 
deasupra se numea Ridichie Margareta. Profesoara lor de 
gimnastică, doamna Cuşniurug, zâmbea de câte ori îşi 
plimba privirea de la una la cealaltă, numindu-le Pat şi 
Pataşon. 

Făceau exerciţii la spaliere, la bârnă. Violetei îi 
plăcea să lucreze la spalier. Se urca la fel ca un titirez, se 
răsturna, sau se prindea cu ambele mâini de bară şi făcea 
saltul. La bârnă nu-i plăcea să facă exerciţii. Era mereu în 
competiţie cu colega ei voluminoasă Ridichie. De câte ori 
aceasta nu executa corect un exerciţiu, doamna 
Cuşniurug îi cerea Violetei să-l execute. 

- N-ai executat bine, Margareta. Repetă! Treci 
Violeta şi execută! 
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La sfârşitul orei, Margareta o ruga pe Violeta să 
rămână să facă exerciţii împreună. 

- Cum poţi tu să faci răsturnarea la spalier,Violeta ? 
- Foarte simplu. Uite! 
- Eu nu pot. 
- Fiindcă eşti mai grea. Hai, mai încearcă! 
- Tot nu pot. 
- Hai, să faci saltul, că este mai uşor. 
- Lasă, altădată Uriaş, să ne grăbim să ne 

schimbăm costumul de gimnastică, fiindcă avem istorie şi 
ştii cum este domnişoara Tufan. 

- Nu ne mai lasă să intrăm la ore după ea şi ne 
pune absenţe. 

- Păi, vezi? 
Clasa lor se găsea pe coridorul primului etaj 

împreună cu alte clase. Celelalte clasele erau situate la 
parter. Tot la parter era cancelaria, sala profesorală, 
parluarul, adică sala de vizite, unde erau primiţi cei care 
veneau să viziteze elevele, cum erau părinţii şi alte rude. 
La etajul al doilea se aflau dormitoarele, iar la ultimul etaj 
erau spălătoria, atelierul de ţesut şi atelierul de lucru de 
mână. Sala de gospodărie se găsea la parter, iar la 
demisol erau bucătăria, sufrageria şi baia. 

Meditaţia se desfăşura în sălile de curs sub 
supravegherea pedagogelor. Când suna clopoţelul, toate 
fetele intrau la meditaţie şi în linişte îşi scriau temele şi îşi 
pregăteau lecţiile. Nu era voie nici filele cărţilor să le 
întorci făcând gălăgie sau dacă scăpai un creion, un caiet 
pe jos, ochii mustrători ai pedagogei erau pe tine. Dacă 
voiai să întrebi câte ceva pe câte o colegă sau să-i ceri 
ceva, trebuia să-ţi ceri încuviinţarea. În acea linişte totală, 
puteai să te pregăteşti foarte bine pentru lecţii. În preajma 
tezelor, se formau grupuri-grupuri de eleve pentru a 
învăţa împreună. Se permitea acest lucru cu condiţia să 
se vorbească în şoaptă. 

Violeta, care se plictisea repede, devia de la învăţat 
şi le atrăgea şi pe celelalte din grupul ei cu fel şi fel de 
întrebări sau expuneri cu totul şi cu totul de altă natură: 

- Fetelor, ştiţi ce avem la cină? 
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- Ce? 
- Ghiciţi! 
- ?!? 
- Salată orientalăăă şiii………. 
- Hai, spune şi mai ce? 
- Şmoarn. 
- Aaa! Abia aşteptăm să sune de masă. 
Cu gândul la mâncare uitau de meditaţie. Şmoarnul 

e un fel de amestec din bucăţele de pâine cu ouă bătute 
şi lapte la care se adaugă zahăr şi se prăjeşte în 
untdelemn. Era felul de mâncare favorit al Violetei. 
Şmoarnul, o influenţă ungurească în arta culinară, este 
specific Banatului şi Ardealului. Probabil de aceea îi 
plăcea Violetei, fiindcă la ea în Oltenia nu se întâlnise cu 
aşa ceva. Tot atât de îndrăgiţi de eleve erau şi papanaşii 
cu smântână sau cu miere de albină. 

Privind alimentaţia, nu s-a putut plânge nimeni din 
internat. Deşi vremurile din timpul celui de-al doilea război 
mondial erau grele, totuşi mâncarea era destul de bună. 
Violeta se amuza şi cu numele bănăţenesc al felurilor de 
mâncare cum ar fi „zupă cu găluşce”, „mâncare de crumpi 
cu salată ge curechi”, „zamă ge fasole”, dar încetul cu 
încetul s-a obişnuit cu graiul din Banat, ba chiar mai mult 
îi plăcea, încât îl folosea la fel ca şi cei care erau născuţi 
şi crescuţi în această regiune şi chiar se mândrea că 
vorbea aşa, atunci când în vacanţe se întorcea la vatra ei 
natală din Oltenia. 

La sunetul clopoţelului, se îndreptau toate, pentru cină, 
spre sala de mese. Când toată lumea era prezentă, 
pedagoga începea urmată de eleve: 
„Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe 
Domnul. Cei ce-l caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în 
veacul veacului. Mărire Tatălui şi Fiului şi  Sfântului Duh şi 
acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.” 
Înainte de masa de dimineaţă şi de prânz se spunea 
rugăciunea Tatăl Nostru. După mese se spunea 
rugăciunea de mulţumire: 

„Mulţumim Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai 

săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti; nu ne lăsa pe 
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noi lipsiţi nici de cereasca Ta împărăţie, ci precum în mijlocul 

ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino la 
noi şi ne mântuieşte.” 

După cină se făcea o pauză, apoi se suna iarăşi 
intrarea la meditaţie pentru o oră şi jumătate sau două, 
după care urma stingerea şi mersul la dormitoare, 
îmbrăcarea lenjeriei pentru dormit, spălarea dinţilor, a 
mâinilor, a feţei, gâtului, urechilor, picioarelor şi culcarea. 
Cu culcarea era mare bătaie de cap. Dacă întârzia cumva 
pedagoga, nu adormeau cu una cu două, că începeau 
discuţiile, poveştile, râsetele, săritul dintr-un pat în altul. 

Fetele din Banat se acopereau cu dune aduse 
de acasă. Dragul Violetei era să sară pe aceste 

dune că se afunda în ele.  
- Uriaş, astâmpără-te! Nu mai sări că mi-am aranjat 

patul pentru culcare, o certa Ica Suba.  
 - Să nu sari pe patul meu că te belesc! riposta 

Aurora Sferdeanu, văzând-o că se îndreaptă spre patul ei. 
- Vino la mine, Violeto, o striga prietena ei Livia 

Blidariu. 
Se băgau amândouă sub duna moale şi călduroasă 

şi povesteau vrute şi nevrute până când adormeau. 
Pentru că Violeta era mică şi iubită de fete, o luau când 
una când alta să doarmă cu ele în pat. 

Le plăcea să citească romane de dragoste şi fiindcă 
în meditaţie nu o puteau face, citeau noaptea sub 
plapumă, cu lanterna, ascuzându-se de pedagogă. Gustul 
pentru lectură era foarte dezvoltat. Neexistând la 
îndemână mijloacele de informare folosite azi, sursa de 
cunoaştere, de dezvoltare a orizontului de cunoştinţe era 
lectura. Îţi lua mai mult timp, dar era mai fructuoasă. 

Tot cu lanterna citeau ce n-apucaseră în meditaţie 
să termine pentru lecţiile din ziua următoare sau atunci 
când se pregăteau pentru teze, repetau materia. Uneori, 
înţelegând situaţia, le lăsa şi pedagoga, dar nu se putea 
aprinde lumina în dormitor, fiindcă, inopinat, doamna 
directoare Piţu făcea controale chiar la ore târzii, 
deoarece locuia în incinta şcolii. Cu toate acestea 
dimineaţa erau în formă, numai că le apucau emoţiile la o 
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lecţie sau altă lecţie, la un obiect sau alt obiect, la o 
profesoară sau altă profesoară. 

Pentru a nu da ocazie la observaţii în detrimentul 
notării cunoştinţelor, trebuia ca fetele să acorde atenţie 
deosebită ţinutei. Şorţul negru al uniformei se cerea să fie 
curat şi călcat, iar guleraşul alb dintr-un material mai tare 
de asemenea. Nu putea lipsi cravata din catifea neagră, 
nici cordeluţa neagră care le strângea părul şi nici 
numărul matricol de pe braţ cu iniţialele şcolii. 

Al Violetei era: 
         
 

Elevele din clasele superioare aveau aceeaşi 
uniformă, doar cravata era dintr-o mătase albă cu buline 
negre. 

Obiectele cele mai grele erau matematica, româna, 
istoria şi ştiinţele naturale, nu atât prin natura lor, cât 
datorită exigenţei profesoarelor. La matematică, domnişoara 
Bindea, o profesoară de statură mică, cu ochii de un 
albastru viu şi cu o privire pătrunzătoare, te punea mereu 
în încurcătură. Violeta nu avea note mari, dar simţea o 
oarecare simpatie pentru ea, a profesoarei, fapt observat 
şi de colegele ei. 

Profesoara de limba română era mai bună dar totuşi 
avea pretenţiile ei. Când o scotea la răspuns, Violeta, 
care învăţa superficial în primele clase sau deloc, fiindcă 
mai mult se juca, lua poziţia mutului. Repetându-se 
tăcerile şi debitările de noţiuni incorecte, profesoara s-a 
supărat şi a lăsat-o corigentă. Culmea ironiei a fost când 
ambiţionată de acest insucces, Violeta va deveni mai 
târziu, mulţi ani mai târziu, profesoară de limba şi  
literatura română. 

Profesoara de istorie, domnişoara Tufan era 
proverbială prin replica ei la răspunsurile incorecte ale 
elevilor „tufă de Veneţia”, al cărei sens Violeta nu l-a 
înţeles nici după terminarea şcolii normale. Îşi amintea 
unele întrebări şi replici. 

- În ce an a avut loc răscoala lui Tudor 
Vladimirescu? 

- 1921. 

S.N.L. 
NR.125 
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- Ai greşit cu o sută de ani, tufă de Veneţia. 
- Care a fost pretextul primului război mondial? 
- ??? 
- N-ai învăţat, tufă de Veneţia. Treci la loc, ai nota 2. 
Ştiinţele naturale le preda doamna Viscopoleanu, cu 

care Violeta avusese un necaz. Fiind iarnă şi profesoara 
văzând-o zgribulită şi ştiindu-i situaţia materială precară, i-
a dăruit un jerseu numai că era vişiniu închis pe care 
Violeta trebuia să-l vopsească în negru sau bleumarin. 
Aceasta i-a dat bătaie de cap fetei, până să cumpere 
vopseaua, până să-l vopsească în condiţiile incomode din 
internat, ca la urmă culoarea nici nu s-a prins cum trebuia. 
Când l-a văzut aşa spălăcit, Violeta care se chinuise atât 
de mult a început să plângă. 

- N-am să-l port. 
- Dar îţi ţine cald, îi spuneau fetele. 
- Mai bine tremur, decât cu o asemenea urâtanie. 
- Când te va întreba doamna profesoară de ce nu-l 

porţi, ce vei spune ? 
- Nu ştiu. 
- Hai, să-l mai fierbi o dată în culoare şi te ajutăm şi 

noi. 
- Să-l ia naiba. Nu-mi trebuie pomană din asta. 
- Calul de dar nu se caută pe dinţi. 
- Mai lăsaţi-mă şi voi cu calul, că m-am săturat. 
- În loc să-i mulţumeşti doamnei, tu faci gât? 
- Acum o dau naibii şi pe doamna profesoară. 
- Ssst! Taci şi hai la treabă! 
După reluarea operaţiei de vopsire, jerseul arăta 

ceva mai bine, dar nu cum i-ar fi plăcut Violetei. L-a purtat 
că trebuia, dar nu cu plăcere. Doamna Viscopoleanu, însă 
a fost încântată când l-a văzut pe Violeta şi o privea cu o 
oarecare bucurie. 

Fiind la o asemenea şcoală, se preda vioara 
avându-l ca profesor pe domnul Bacău. Nu era de glumit 
cu dânsul, care pretindea să cânţi întocmai după note, 
respectând doimile, pătrimile, optimile, diezii, becarii, 
pauzele. La cea mai mică greşeală te pocnea cu arcuşul. 
Violeta, pe care configuraţia fizică o defavoriza, cu greu 
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îşi putea mişca degetele pe coardele viorii pentru sunetul 
indicat pe portativul partiturii. Din această cauză a acumulat 
multe arcuşuri însă a şi învăţat să cânte la acest instrument. 

Când mergea acasă în vacanţe, cânta stând pe 
banca din curte, întrecându-se cu Nicuşor căruia îi plăcea 
să cânte la vioară. În serile târzii, peste curtea casei lor 
pluteau melodii frumoase, duioase cum numai vioara le 
poate oferi, creând un moment de pace sufletească şi 
vecinilor care le ascultau. 

Ce îi amuza atât pe Violeta cât şi pe Nicuşor era 
câinele lor Lăbuş. Acesta, când începea vioara să vibreze 
la primele melodii,  scotea câteva sunete, apoi se aşeza 
la picioarele lor şi stătea acolo nemişcat până când vioara 
nu se mai auzea. Probabil şi animalele au un simţ al lor şi 
plăcere pentru muzică, însă nu toate. Celălalt câine, 
Grivei, nu venea prin preajmă când vioara suna. 

Dacă la vioară Violeta nu se prea înţelesese cu 
domnul Bacău, la gospodărie câştigase încrederea 
deplină a doamnei Taşcă profesoara, care le forma 
deprinderile unei bune gospodine. În sala de gospodărie 
se învăţa cum să aranjezi masa, cum să serveşti felurile 
de mâncare, cum să pregăteşti diferite reţete, cum să 
scoţi petele, cum să faci dulceţuri, compoturi, gemuri, 
sucuri, murături. Fetelor le plăceau toate acestea, dar mai 
ales Violetei pe care de mică mamă-sa o pusese la 
treabă. Fiind toţi bărbaţi în familie, numai ea şi cu Eliza 
femei, când mama ei era ocupată cu alte treburi, Violeta 
făcea mâncare. Fierbea în vatră oalele cu ciorbă de 
fasole sau cu ciorbă de pasăre, pregătea mâncare de 
cartofi sau varză călită şi răsturna mămăliga mai mare 
decât ea pe un platou rotund de brad. Îi era groază la 
răsturnatul mămăligii şi de multe ori dădea în bară, dar n-
avea ce face. Dacă era cu toate acestea deprinsă, cum 
să nu-i placă să gătească în sala de gospodărie la maşina 
de gătit şi în condiţii cu totul şi cu totul avantajoase. Şi aici 
a avut prilejul să facă coleşe, aşa cum se spunea în 
Banat la mămăligă, să pregătească sandvişuri, aperitive 
ce se vindeau la profesoare, eleve, pentru sporirea 
fondurilor gospodăriei. 
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- Fetelor, tăiaţi felii pentru sandvişuri. 
- Imediat, doamna profesoară. 
- Cu ce vreţi să le ungem? Cu unt, cu pastă de 

ficat? Cu ce ziceţi? 
- N-ar fi bine, doamnă profesoară, să facem o 

compoziţie din brânză dulce, puţină smântână şi unele 
felii să le ungem cu acest amestec? întreba Violeta. 

- Ţi-a venit o bună idee. 
- Uită-te dacă avem smântână. 
- Da, avem. 
- Este de ajuns? 
- Ajunge pentru un platou de sandvişuri cu brânză. 
- Pentru celelalte platouri le ungem cu unt şi cu 

pastă de ficat. Gândiţi-vă cum le ornăm. 
Ornatul era un deliciu. Violeta tăia felii subţiri de 

roşii, castravete, ardei, pregătea frunzuliţe de pătrunjel şi 
cu toate acestea orna sandvişurile căutând să le dea cel 
mai frumos aspect. 

După terminarea unei ore de gospodărie, doamna a 
dat liber fetelor, iar pe Violeta a lăsat-o să supravegheze 
coacerea unor cornuleţe cu mac, fiindcă doamna Taşcă 
fusese chemată la cancelarie pentru nişte probleme. 
Violeta cu nasul prin toate sertarele, ca să vadă cum sunt 
aranjate condimentele, să facă ordine în sertarul cu 
tacâmuri, la veselă, dându-se cu treaba a uitat de 
cornuleţe. Doar când a simţit ceva ars, a sărit ca muşcată 
de şarpe şi când a deschis uşa cuptorului- dezastru! 
Cornuleţele se arseseră. 

Când a venit doamna Taşca şi a văzut, mânioasă 
cum nu mai fusese, a strigat. 

- Lăutărescu, nu ţi-am spus să ai grijă? 
- Am vrut să fac ordine în sertare şi am uitat de 

cornuleţe. 
- Gata cu ele, le putem arunca şi am muncit 

degeaba. Aveam nădejde în tine!! 
Pe Violeta n-a durut-o cearta, ci faptul că-i folosise 

numele de familie, Lăutărescu. Aşa proceda doamna 
Taşca cu elevele, când era supărată pe ele. Cuvintele 
„aveam nădejde în tine” au durut-o şi mai mult, gândindu-
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se că tocmai ea, care îi căpătase încrederea profesoarei, 
o dezamăgise total şi o supărase atât de mult cum n-o 
mai văzuse astfel. Ofta din când în când şi aştepta cu 
nerăbdare să cureţe tava în care fusese arse cornuleţele 
şi să plece cât mai repede, parcă ceva o apăsa. 

S-a dus la clasă şi le-a spus la fete păţania. 
- Ah! Noi aşteptam să ne aduci nişte cornuleţe să 

gustăm, când colo nici tu n-ai mâncat. 
- S-a supărat rău, doamna Taşcă? o întrebă Livia. 
- Cum să nu se supere, dacă a trebuit să le arunce. 
- Lasă, că uită. 
- Uită, uită, dar pe mine nu mă uită. 
- Nu-ţi pare bine că nu te uită? au intervenit fetele 

râzând. 
- Nu vă mai bateţi joc. Dacă aţi fi în pielea mea nu v-

ar conveni. 
- Hai, Uriaş, la Aurora că am auzit că a primit pachet 

de-acasă şi cred că i-au trimis prăjituri din cele bune cu 
mac, cum îţi plac ţie. 

- Ai să uiţi de cornuleţele cu mac pe care le-ai 
pârjolit şi de doamna Taşca ce te-a săpunit. 

Dacă la gospodărie învăţau secretele artei culinare, 
la lucrul manual învăţau să croiască şi să coase lenjerie 
pentru copii şi pentru ele, să facă tipare, să brodeze, să 
coase modele pe şerveţele, feţe de masă, ii. Violeta şi-a 
păstrat iia pe care a cusut-o cu o cusătură la fir, în clasa 
a-V-a până la bătrâneţe. De câte ori făcea ordine prin 
dulapuri şi îi cădea în mână, îşi amintea cu drag de acei 
ani frumoşi ai tinereţii sale. Cu costumaşul bebeluşului 
confecţionat în clasa a-III-a şi-a îmbrăcat prima ei fetiţă, 
iar cămaşa de noapte brodată în clasa a-IV-a, a îmbrăcat-
o când a fost internată prima dată la maternitate. Femeile 
din spital i-au admirat-o. Era dintr-un şifon roz pal brodată 
cu flori de “nu mă uita”. Amintirile frumoase ale acelor ani 
de şcoală i-au uşurat şi i-au făcut mai frumoasă naşterea 
primei fetiţe. 

În atelierul de ţesătorie, ţeseau carpete, covoraşe 
sau lucrau pe rând la covoarele mari ale şcolii. Covoarele 
şcolii erau montate pe gherghefuri mari. Pentru carpete, 
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elevele îşi procurau fiecare ghergheful şi materialul, adică 
firul gros al urzelii şi firele de lână de culori diferite cu care 
ţeseau covorul, folosind o furculiţă specială. 

Şi acest atelier i-a oferit Violetei amintiri frumoase 
când şi-a împodobit casa cu unele carpete ţesute de ea. 

În asemenea ateliere nu se putea trişa. Lucrul ce-l 
făceai era la vedere. Nota se primea pe obiectul realizat 
într-un anumit timp. Nici nu se putea trece un obiect de la 
o colegă la alta, fiindcă fiecare purta numele fetei, aşa că 
cele deprinse cu folosirea fiţuicilor nu aveau nici o şansă. 
La unele obiecte se recurgea la asemenea bucăţele de 
hârtie cu scris mărunt, ascunse sub manşetă, sub jartieră 
sau te miri unde. Nu se putea copia la orice profesoară, 
dar la religie toate copiau în afară de Violeta. Nu că ar fi 
făcut pe grozava, dar decât să se complice cu scrisul 
fiţuicilor, cu ascunsul lor, cu emoţiile (căci era o fire emotivă) 
căutându-le şi cercetându-le, prefera să ia o notă mai mică. 
Învăţa cât se putea, scria cât ştia, însă preotul, la notare îi 
dădea puncte în plus ştiind că nu copiază. 

- Şe folos ge laptce gros, că tu ai luat notă mai mare 
ca noi, îi spuneau fetele când le aducea lucrările. 

- Ha! Ha! ha! Şe bine-mi pare că nu m-am omorât 
cu fiţuişile. Şe să vă fac? Ha! Ha! ha! 

- Pră cine ce procejează părincele. 
- La Zmău cu voi că sânceţi tăt nemulţumice.                  
- Auzi, Uriaş, când pră cine ce-o şărtat doamna la 

română şî ţ-o dat doi, ce-ai bucurat? Spuni-ne! 
- Ia mai daţî-mi paşe! 
Aşa se ciondăneau în limba bănăţenească pe care 

şi-o însuşise şi Violeta foarte bine.  
Părintele le pretindea să meargă duminica la 

biserică, fapt pe care îl impunea şi  şcoala. Era o mare 
bucurie pentru eleve, nu atât privind credinţa în Dumnezeu, 
ce trebuia cultivată, ci mai ales pentru drumul până la 
biserică şi înapoi care era o adevărată plimbare. Îşi 
aranjau cu o zi înainte uniformele să fie curate, călcate şi 
mergeau în rând supravegheate de pedagoge. Dacă 
pedagogele din întâmplare se întâlneau cu cunoscuţi, 
fetele profitau de neatenţia acestora, antrenate în discuţii, 
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şi se binoclau în vreo vitrină, sau făceau vreo glumă cu 
vreun băiat care trecea pe lângă rândul lor. Alteori cereau 
voie pedagogelor să meargă să-şi cumpere dulciuri din 
cofetărie sau de la tarabele de pe stradă. Făceau lugojenii 
nişte acadele de-ţi lăsa gura apă!!! mere pe băţ, sâmburi 
de nucă pe băţ sau turte de nuci măcinate pe băţ tăvălite 
în zahăr ars. 

Dacă la Severin Violeta fusese ahtiată după plăcintă 
cu brânză, baclava şi bragă, aici aceste acadele îi făceau 
o mare bucurie. Nu avea bani, dar din puţinul ce-l primea 
de-acasă economisea anume pentru a-şi cumpăra 
asemenea dulciuri. 

Ca să meargă la biserică, trebuia să treacă podul de 
pe Timiş, fiindcă oraşul este aşezat pe cele două maluri 
ale acestui râu. Lugojul este un vechi centru de cultură 
românească. A fost oraş regional în regiunea Banat şi 
reşedinţă de raion. Pe lângă şcoala normală de fete, mai 
exista Liceul de fete „Iulia Haşdeu” şi Liceul de băieţi 
„Traian”. Acest oraş curat a lăsat amintiri frumoase 
Violetei şi celor care au trecut pe aici. 

În zilele de sărbătoare, mai ales după prânz, seara, 
plimbările pe Corzo, strada care străbate oraşul de la 
podul de pe Timiş până către gară, erau nelipsite. Aici se 
întâlneau tineri şi oameni de alte vârste, se plimbau, 
discutau, respectându-se de toţi bunele maniere, căci 
altfel nu aveai ce căuta acolo. 

Primăvara se simţea aerul proaspăt al acestui 
anotimp, vara răcoarea mult aşteptată după o căldură 
dogoritoare din timpul zilei, toamna foşnetul frunzelor 
îngălbenite, iarna feeria fulgilor de nea în zborul lor jucăuş 
sub lumina strălucitoare a becurilor. În orice anotimp, Corzo 
era plin de lume cu excepţia zilelor cu ploaie sau cu vânt. Pe 
Corzo se înfiripau idei, idealuri, speranţe. Se trezeau şi se 
consolidau sentimente. Aveau loc primele calde strângeri de 
mână sau primele promisiuni, ori regrete, se ofereau primele 
atenţii, nelipsite fiind florile gingaşe şi parfumate menite să 
impresioneze prin frumuseţea lor. 

Oamenii se cunoşteau mai bine, se înţelegeau mai 
bine, deveneau mai buni, mai apropiaţi, deşi nu erau 
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excluse criticile sau unele bârfe, nici despărţirile pentru un 
timp sau pentru totdeauna.  Într-un cuvânt Corzo era 
parte a Lugojului în care pulsa viaţa oamenilor din acest 
oraş mai mult sub aspectul ei frumos. 

Pe lângă Corzo se găsea şi restaurantul „Dacia” al 
cărui patron era tatăl unei colege de-a Violetei, Hortenzia 
Vlădău. Cu toate că Tenzi avea o stare materială bună, 
chiar foarte bună şi locuia în oraş, totuşi părinţii au hotărât 
să stea la internat. Hortenziei îi plăcea să doarmă cu 
Violeta în acelaşi pat, fiindcă Violeta, prin felul ei de-a fi, 
le atrăgea pe fete ca mierea pe albine. 

- Tenzi, dormi astă-seară cu mine? o întreba 
Aurora. 

- Dorm cu Uriaş. 
- Aseară tot cu ea ai dormit. 
- Fiindcă este mai mică şi am mai mult loc. 
- Dacă îţi trebuie loc de ce nu dormi în patul tău? 
- Fiindcă Uriaş îmi spune verzi şi uscate şi glumim şi 

râdem şi ne amuzăm. 
Dacă la biserică mergeau încolonate în rând, tot aşa 

se proceda şi când mergea la holdă în afara oraşului. 
Deosebirea era că acum erau îmbrăcate pentru lucru. Aici 
mergeau pe clase şi efectuau toate muncile necesare pe 
lotul şcolar. O altă deosebire era aceea că la biserică 
mergeau fără să vorbească prea tare, să strige, să râdă 
în hohote, să se îmbrâncească, pe când la holdă aveau 
mai multă libertate. Mergeau cântând spre bucuria lor că 
pot atrage atenţia trecătorilor. 

Dintre toate muncile agricole, recoltatul cartofilor le 
dădea mai multă bătaie de cap. La fiecare cuib trebuia să 
sape, să adune cartofii în grămezi, apoi în coşuri şi saci, 
să-i ducă la capătul holdei de unde erau transportaţi cu 
cocia (căruţa) la internat. Se umpleau de praf, de pământ, 
se băteau cu cartofii când nu erau observate de 
pedagogă. La terminarea lucrului plecau acasă obosite, 
dar fără să renunţe la cântecele preferate. 

„Fată bănăţeană, /Negruţă la geană 

  Deasă la sprânceană /Mândruliţa mea.”   

Sau: 
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„Am venit la voi la şură 

Ană, Lugojană 
Să mă uit pe sub căciulă 

Ană, Lugojană 

Şi-am venit să joc o fată 
Ană, Lugojană 

Să mă pomenească-o dată 

Ană, Lugojană 
Uite-aşa se joacă fata 

Şi pe stânga şi pe dreapta 

Uite, uite-aşa.” 

Cele mai frumoase momente, normalistele le trăiau 
în timpul anumitor sărbătoriri şi sărbători. Prima din an pe 
care o aveau era cea a mărţişorului. Era o nebunie. 
Cumpărau mătase roşie şi albă, împleteau şnururi la 
capetele cărora atârnau rotiţe, ciucuraşi, inimioare, 
confecţionate tot de ele din mătase. Le legau în fundiţe şi 
cu un ac cu gămălie le prindeau pe reverul hainelor 
profesoarelor şi colegelor. În acele zile din preajma lui 1 
Martie toate erau decorate cu astfel de mărţişoare care 
mai de care mai frumoase. Se foloseau şi cărţi de vizită 
sau plicuri pe care se scriau expresii meşteşugite, menite 
să facă plăcere celor ce le erau adresate. Unele izvorau 
din adâncul sufletului lor tânăr şi nevinovat şi erau mult 
mai preţioase chiar dacă exprimarea era mai stângace, 
altele deveniseră comune ca: 

„Întâi Martie într-un picior 

Îţi aduce-un mărţişor” 

         Sau 
„Acest simbol al primăverii să-ţi aducă fericire.” 

- Câte mărţişoare ai făcut Livia? o întreba Violeta pe 
colega ei de bancă şi prietena cea mai bună. 

- Până acum nouăsprezece. 
- Eu am făcut douăzeci şi două, intra în vorbă 

Cocuţa Dumitraşcu. 
Fiecare îşi ţinea contabilitatea mărţişoarelor ca să 

nu le rătăcească printre filele cărţilor unde le presau şi să 
ştie câte a făcut având în vedere numărul persoanelor 
cărora trebuia să le ofere. 
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- Măi,fetelor, mie nu-mi prea ies aşa frumoase, 
spunea Cici Vişan, care avea o fire băieţoasă, dar era şi o 
bună organizatoare. 

- Care nu-ţi plac, dă-ni-le nouă. 
- Aţi vrea voi. 
Julieta Dăescu se chinuia să facă un mărţişor 

frumos, frumos pentru a-l trimite prietenului ei. Mai erau 
câteva în clasa a-VII-a care rezervau mărţişoare pentru 
prietenii şi iubiţii lor. De această atitudine Violeta era străină. 
Ea rămăsese tot la cea mai frumoasă vârstă a inocenţei. 

Când a fost în clasa a-VIII-a, le-a venit în gând la 
câteva: Nicoliţa Popescu, Vali, Livia şi, bineînţeles, nelipsita 

Violeta Lăutărescu să creeze o poezie Mărţişorul care să 

se citească în ziua de 28 februarie cu ocazia aniversării 
Rujiţei. 

Una spunea ceva, alta altceva, Violeta punea cap la 
cap ideile, corecta, adăuga şi aşa a luat naştere 

memorabilul Mărţişor care avea să se citească la 

întâlnirea lor de 35 de ani datorită lui Cici Vişan, care 
păstrase poezia de-a lungul timpului. Atunci, la întâlnire, 
cele prezente au fost impresionate până la lacrimi când 
au auzit versurile. 

 
„Acest ultim mărţişor 

Ne mai găseşte-n şcoală,  

A venit într-un picior 
Se va duce cu sfială 

Nu se ştie în ce sat 

El ne va găsi la anul, 

Nu vor mai fi-n internat 
Distracţiile cu toptanul. 

De ce să fim însă triste 

Când 1 Marie a sosit? 
Suntem încă S.N.L.-iste 

Ulimatul n-a venit. 

În această zi frumoasă, 

Noi patru vă dorim la toate 
Să luaţi diploma pompoasă 

Cu media opt şi jumătate. 
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Ţie, dragă Rujiţa,  

Să-ţi de Domnul sănătate, 
Să fii bună dăscăliţă 

Şi pricepută la toate. 

La fiecare în parte 
Avem de spus câte ceva, 

V-avertizăm dinainte 

Nu vrem a vă supăra. 
A! nişte privighetori, 

Vă rog s-o-ntrebaţi pe Cheţi 

De (COOH)2 

Şi cum se văruiesc pereţii. 
Dacă trecem şi la floare, 

Cu petale Angelica, 

Cu sepalele Monica,  
Cu pistilul Adişor 

Cu stigmatul Lucişor, 

De miros capul te doare. 
Adi fiindc-a fost cuminte 

O lăsăm acum să cânte. 

Ea mereu va cânta una 

Cu cocoşul şi găina, 
Dar acum te-ntreb şi eu 

Care-i cocoşelul tău? 

Când în clasă stăm frumos 
Şi-ascultăm pe „Lapte gros”, 

Cici râde cu ifos 

Sâsâind pe sol de jos. 

Sofi-ngrijorată-ntreabă 
Unde este Rică, dragă? 

Nu termină vorba bine 

Şi iată că Rică vine, 
La braţ c-o fată elegantă, 

Sofi rămâne mirată. 

Luci chiar în astă vară 
Cu vocea-i extraordinară 

Ne face pe toţi papară. 

De noi să zicem ceva, 

Am face-o nedreptate 
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Desigur că ne-am lăuda 

Că parte-şi face cine-mparte. 
Rima, ritmul e forţat 

O recunosc şi eu, 

Dar cred că bine ne-am distrat 
Fără să dăm un leu. 

Ca valoare literară 

Poezia este nulă. 
O păstrăm ca amintire 

Scris-aicea pe ţâdulă. 

Cele ce nu le-am amintit 

Rugăm a nu se supăra 
Noi şi la ele ne-am gândit, 

Dar nu ne-a ajutat muza. 

 
De fapt, Violeta a continuat să le emoţioneze la 

toate reîntâlnirile, prin poeziile ce zugrăveau aspecte de 
pe când erau eleve, picurând în versuri stropi din sufletul ei. 
A fost singura serie care a organizat asemenea comemorări, 
prima după douăzeci de ani de la absolvire, urmând 
celelalte din zece în zece ani, apoi când au mai înaintat în 
vârstă, din cinci în cinci ani. 

Organizatoarele care au depus stăruinţă şi fără de 
care asemenea momente frumoase n-ar fi existat, au fost 
Cici Vişan, Nicoliţa Popescu, Julieta Dăescu şi bineînţeles 
Carolina, şefa clasei. La început s-au prezentat mai 
multe, ca după aceea numărul lor să scadă.  

Reîntâlnirea organizată în 1965, după douăzeci de 
ani de la absolvirea şcolii, fiind prima, a fost poate cea 
mai emoţionantă după o perioadă atât de îndelungată, 
când fiecare se maturizase, lăsând în urmă adolescenţa 
cu puritatea şi farmecul ei, când au fost cunoscute şi 
discutate împlinirile şi neîmplinirile, bucuriile şi necazurile 
ce le formase pentru viaţă şi care au fost mărturisite ca-n 
faţa unui duhovnic cu cea mai mare sinceritate, duhovnicul 
fiind însuşi grupul de colege adunate la festivitate. 

După zece ani, Violeta n-a mai putut participa la 
reîntâlnire, fiind ocupată cu concursul de admitere în 
facultate pe care trebuia să-l susţină Florentina. 
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În schimb, la cei treizeci şi cinci de ani de la 
absolvire a fost prezentă emoţionându-le cu versurile: 

 
„Anii trec şi cu ei vremea 

Pentru toţi şi pentru noi, 
Ghiocei şi fulgi de nea 

Ne răsar prin păr vioi, 

 
Parcă ieri de-un cot mai mici 

Risipeam pe străzi buchete 

Şi de râs ca şi de flori, 

Mai ales de violete. 
 

Nu o dată doamna Piţu 

Suflet cald ne da poveţe, 
Severă dorind să fie 

Rostul vieţii să ne-nveţe. 

 
V-amintiţi de badea Roman, 

De Maruşca, nana Sida, 

Câte-ar spune acum pereţii 

Dacă ar vorbi firida! 
 

Poate şi Lugojului 

Cu ascunsele-i unghere 
Simţindu-ne azi aproape, 

Sigur îi face plăcere. 

 

Fetelor, rulează-un film 
Contele de Monte Cristo 

Şi-acţionăm să-l vedem 

Parcă am fi fost Mefisto. 
 

A doua zi cam plouate 

La matematici stăteam 
Toate „tufe de Veneţia” 

Miracolul l-aşteptam. 

 

Ori ora să se scurteze, 
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Ori clopoţelul să sune, 

Cele rele să se ducă, 
Cele bune să se-adune. 

 

Zâmbet zglobiu de copil, 
Pas uşor de domnişoară, 

Voioşie de april, 

Toate-au fost odinioară. 
 

Uniforme proaspăt puse, 

Caise, cireşe furate, 

Note mici şi mari emoţii, 
Unde sunteţi acum toate? 

 

Vă regăsim printre noi 
La această întâlnire, 

Sporindu-ne bucuria 

Şi-o sublimă amintire. 
 

Un catren la fiecare 

V-aş fi scris mai în surdină, 

Dar sunt mică, voi vi-s multe, 
Inspiraţia-i puţină. 

 

Şi-apoi soţii voştri atunci 
Trecând peste etichetă 

Ar fi reproşat desigur 

Ce-i cu asta aici, vedetă?! 

 
De aceea tuturora,  

Sărutarea cea mai caldă 

Cu urări de viaţă lungă 
Flori în cale să vă cadă. 

 

Peste ani puţini sau mulţi 
Când cu vremea s-or fi scurs 

Ţineţi minte că acestea  

„Uriaşul” vi le-a spus.” 
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Cât de impresionate au fost cele prezente, Violeta 
şi-a dat seama când a ajuns acasă, citind scurtele 
însemnări de pe fotografiile făcute în grup: „Pentru 
talentul şi spontana înţelegere în versuri ceea ce ne 
uneşte pe toate la această frumoasă reuniune”, erau 
cuvintele dirigintei Janeta Piţu; Cocuţa, una din colegele 
ei referindu-se la porecla de „Uriaş” i-a scris: „Inegalabilei 
colege Violeta Lăutărescu, voinica şi uriaşa şi la propriu şi 
mai puţin la figurat, draga şi iubita tuturor colegelor, cu 
multă dragoste şi în veci nestinsă”, iar Ica a menţionat: 
„Pentru cea mai bună mamă care a reuşit să creeze casa 
cu trei fete.” 

Au urmat întâlniri din cinci în cinci ani cum se 
hotărâse, dar numărul fetelor era din ce în ce mai mic, 
ceea ce a nemulţumit-o pe Violeta şi de aceea a scris: 

 
„În Lugojul tinereţii 

Din nou suntem adunate 
Dar regretul cel mai mare 

L-avem că nu suntem toate. 

 

Încă cinci ani au trecut 
De la noi, doar de la cine? 

Ghioceii albi în păr 

 Se zăresc destul de bine.  
 

Şi cu toată neaua vârstei  

Pasul  lin de domnişoară 

Jur că astăzi l-am simţit 
Pe a şcolii noastre scară. 

 

Şi-am simţit odat’ cu el 
Tinereţea noastră pură, 

Toate vorbele zglobii 

Ce zburau din gură-n gură. 
 

Azi mă-ntâlnesc cu cutare,  

Spuneţi că mă doare capul, 

Motivaţi cum ştiţi mai bine 
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Inima, mâna, stomacul. 

 
E teză la matematici, 

În capelă-o plecăciune 

Cerând Domnului un sprijin 
Şi multă înţelepciune. 

 

Trio cel mai fericit 
În acele zile pline 

Îl făceam, doar bine ştiţi, 

Livi, Cheţi şi cu mine. 

 
Timpul ne-a furat la toate 

Câte ceva ceas de ceas 

În pofida vremii însă, 
Şugubeţe am rămas. 

 

Şi dacă în veselie 
Pe toate v-am introdus, 

Ţineţi minte că acestea 

Cea mai mică vi le-a spus.” 

 
La una din aceste întâlniri, Violeta i-a prins în 

obiectiv, pe moment, pe soţii lor cărora le plăcea să le 
necăjească prin bancuri, glume, epigrame: 

 
„Bărbaţii acum la-ntâlnire 

Ne cam duseră cu vorba 

Cu duba-i drof şi cu eroul 
Până ce mâncarăm ciorba. 

 

Cu bancuri, cu epigrame, 

Cu polenul, cu albina, 
Ei fiind cei mai corecţi, 

Nouă găsindu-ne vina. 

 
Versuri cu anume tâlc 

Ba cu cheia, ba cu uşa, 

Nelipsind din vorba lor 
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Ion, Măria şi mătuşa. 

 
Să-i criticăm, să-i admitem, 

Să nu le mai dăm dreptate? 

Ori să le venim de hac? 
Vă întreb acum pe toate. 

 

Să-i lăsăm că sunt puţini 
Şi când unul e glumeţ 

Este faptul cel mai bun 

Şi poate cel mai de preţ. 

 
Revedere la trei ani 

Bărbaţii noştri-au propus 

Voi acum să vă gândiţi, 
Să spuneţi ce-aveţi de spus.” 

 
Ultima întâlnire organizată de seria lor a fost la 

cincizeci de ani de la absolvire. Prevăzând că poate va fi 
ultima revedere a colegelor luând în calcul vârsta ce-o 
avea fiecare, Violeta a scris nu atât cu mintea ci cu inima 
următoarele versuri: 

 

„Azi tot mai mult gândim la tinereţe 

Fiindcă-mbătrânim mereu, mereu 

Am dat anilor pe rând bineţe 
Şi când ne-a fost uşor şi când ne-a fost greu. 

 

Nu mai suntem azi ce am fost ieri 

Şi nici mâine ce suntem acum, 
Dar păstrăm parfum de primăveri 

Pe al toamnei vieţii noastre drum. 

 
Unde eşti acum, tinereţe? 

Bătrâneţea ne-a ajuns în prag. 

Dă-ne doar un strop de frumuseţe 

Cu gândul la tot ce ne-a fost drag. 
 

Şi când firul vieţii se va rupe 
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Să n-avem nimic ce regreta 

Într-o zi totul se va-ntrerupe, 
Omule, aceasta-i viaţa ta! 

 

Să lăsăm o lacrimă să cadă 
Peste vechile şi dulci simţiri 

N-o să plângem, lumea să ne vadă 

Că trăim cu sfinte amintiri. 
 

Nu mai suntem azi ce-am fost ieri 

Şi nici mâine ce suntem acum, 

Dar păstrăm parfum de primăveri 
Pe al toamnei vieţii noastre drum.” 

  
Revenind la momentele plăcute trăite în Lugoj, o 

sărbătoare pe care o apucau în şcoală, de Paşte fiind în 
vacanţă, era Sfântul Nicolae. Atunci se organiza serbare 
cu program artistic din care nu lipseau îngerii, drăcuşorii 
şi, bineînţeles, Moş Nicolae. Îngerii se îmbrăcau în rochii 
lungi, strălucitoare şi purtau aripi confecţionate din carton 
îmbrăcate în mătase pe care se aşezau steluţe sclipitoare. 
Drăcuşorii purtau costume negre şi pe cap un fel de 
mască prevăzută cu două corniţe roşii din carton roşu. 

Violeta râvnea a fi înger, dar era programată pentru 
drăcuşor, rol ce i se potrivea de minune. 

- Vreau să fiu şi eu anul acesta înger, a spus Violeta 
colegilor înaintea pregătirii serbării de Moş Nicolae, când 
erau în clasa a-III-a. 

- Nu ţi se potriveşte rolul că eşti micuţă! 
- Dar ce, un înger nu trebuie să fie gingaş?  
- Apoi tu care în permanenţă eşti izvorul năzbâtiilor, 

îţi stă de înger? 
- Dar voi sunteţi sfinte? 
- Nu om fi, dar pe bune, tu eşti un adevărat -Ce-am 

să fac drăcuşor. 
- Şi pe deasupra un drăcuşor frumos, adăugau 

altele ca s-o îmbuneze. 
În ajunul Sfântului Nicolae, şcoala era dominată de 

o atmosferă de adevărată sărbătoare. Se pregăteau 
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pacheţele pe care o elevă din clasele superioare, 
costumată în Moş Nicolae, le oferea tuturor elevelor. 
Fiecare pacheţel conţinea saloane (acadele speciale 
pentru această zi), portocale, mandarine, roşcove, 
smochine, bomboane, ciocolată, covrigei. Cele care 
fuseseră indisciplinate primeau şi câte un fir de mătură, 
simbolizând mătura destinată a le pedepsi.  

Fetele abia aşteptau să primească pacheţelele ca 
să se înfrupte cu bunătăţile din ele. Ştiau că toate au 
acelaşi conţinut, deci nu erau curioase să vadă ce-a primit 
una sau alta, doar să numere saloanele sau bomboanele 
ca nu cumva într-un pacheţel să fie mai puţine ca în 
celelalte. 

Drăcuşorul de Violeta căuta să-şi sporească darul. 
- Ia să văd, Carolina, câte saloane ai tu? 
- Zece. 
- Eu am numai opt. Dă-mi şi mie una ca să avem 

egal, nouă şi nouă. 
Carolina, care era şefa clasei, i-a dat fără să 

controleze cele spuse de Violeta. Repetând gestul cu alte 
colege fiind vorba nu numai de saloane, ci şi de 
bomboane, napolitane sau alte dulciuri, Violeta a fost 
descoperită că trişa. 

- Vezi de ce ţi se potriveşte rolul de drăcuşor? 
- Ha, ha, ha! Dacă aţi fi fost de acord să fiu îngeraş 

nu v-aş fi luat din pacheţele. La urma urmei voi mi-aţi dat. 
- Da, pentru că tu ne-ai păcălit. 
- Şi ce dacă. 
- Lăsa-ţi-o să mănânce ea mai mult ca să crească 

mai mare, răsfăţato. 
În toată şcoala se simţea voia bună, bucuria şi 

belşugul, fiindcă şi mâncarea ce se servea la masă în 
acea zi era deosebită, bună, gustoasă. În aer se simţea 
parfumul frumos al mandarinelor şi portocalelor, iar fetele 
parcă aveau impregnată această mireasmă în firea şi 
uniformele lor amintindu-ţi de expresia folosită de Ionel 
Teodoreanu „fată cu miros de portocală”. De asemenea 
sărbătoare îşi vor aduce aminte toată viaţa, iar Violeta şi 
la vârsta senectuţii când mânca portocale, gândul îi zbura 
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la acel Moş Nicolae petrecut an de an în şcoala normală 
din Lugoj. 

Se sărbătorea cu un aşa fast Sfântul Nicolae, 
fiindcă de Crăciun era vacanţă şi nu putea să se renunţe 
la o asemenea bucurie în perioada sărbătorilor de iarnă. 

De asemenea manifestări se bucurau şi când se 
organizau programe artistice la care erau invitate elevele 
de la „Iulia Haşdeu” şi elevii de la „Traian”. 

Aşa treceau zilele una după alta cu necazurile şi 
bucuriile lor. Necazurile veneau datorită notelor mici 
obţinute când nu erau pregătite, a observaţiilor primite, a 
certurilor, a faptului că nu puteau pleca din şcoală fără 
voie, iar badea Roman, portarul era mereu cu ochii pe 
ele. Uneori erau pedepsite o perioadă de timp să nu iasă 
din şcoală când erau prinse că prăjeau felii de pâine luate 
de la bucătărie pe sobele din fontă care încălzeau clasele 
şi dormitoarele. După ce le prăjeau le ungeau cu untul ce 
le rămăseseră de la micul dejun şi pe care ele îl păstrau 
pentru asemenea gustare. Bineînţeles că în clase sau în 
dormitoare se degaja mirosul de prăjit şi uneori fum, ceea 
ce era interzis. 

Acestea erau necazuri la ordinea zilei, dar apăreau 
unele mai mari cum ar fi cazuri de boală, când trebuia să 
stai câteva zile la infirmerie sub supravegherea medicului 
şcolar. Necazul cel mare îl constituiau injecţiile care le 
speriau pe toate. Violeta, cât de mică era, nu s-a 
îmbolnăvit, numai că într-un an s-a umplut de râie, 
precum Ion Creangă, care o primise de la caprele Irinucăi. 
Ea şi alte fete din şcoală, nu se ştie cum au luat-o, de 
unde au luat-o, destul şi bine că au încasat-o şi au 
suportat tratamentul ungându-se cu alifie specială 
împotriva scabiei şi spălându-se cu un săpun aspru ce 
conţinea sulf. 

La un control medical periodic ea a fost depistată cu 
aerofagie de care nu va scăpa până ce va fi mare. Celor 
debile, printre care şi ea, li se dădea zilnic câte o lingură 
cu untură de peşte şi ca să nu le fie greaţă şi să se 
strâmbe ca toţi dracii, li se dădea câte o felie de măr care 
să atenueze gustul oribil al unturii de peşte. 



 53 

Printr-un necaz foarte mare au trecut când s-a furat 
catalogul clasei lor. Erau în clasa a-V-a. Cercetări peste 
cercetări, interogări, ameninţări cu exmatricularea tuturor 
elevelor din clasă dacă nu se găseşte făptuitoarea. După 
zile bune de tensiune s-a aflat eleva cu pricina care a şi 
fost exmatriculată, iar catalogul s-a putut folosi în 
continuare fiindcă nu se făcuseră modificări decât la 
situaţia elevei care îl luase să-şi schimbe nişte note 
pentru a nu rămâne repetentă. Ea îl luase, îşi modificase 
notele cu gândul să-l ducă înapoi în cancelarie, dar n-a 
mai apucat fiindcă s-a constatat lipsa şi au urmat 
cercetările. Toate au respirat uşurate când s-a terminat 
această poveste urâtă, fiindcă ajunseseră să se 
suspecteze reciproc. 

O şi mai mare tragedie au trăit-o când o elevă,  de 
prin clasa a-VII-a, s-a urcat la ultimul etaj şi s-a aruncat în 
gol murind pe loc după izbitura cu pavajul din curte. 
Această sinucidere a rămas un mister necunoscându-se 
cauza. Să fi avut vreo problemă cu părinţii, cu vreo 
profesoară, să fi făcut ea ceva şi se temea să nu f ie 
descoperită, ori să fi fost la mijloc o problemă amoroasă? 
Au fost atâtea şi atâtea presupuneri, dar nu s-a descoperit 
adevărul. Cel puţin Violeta nu l-a cunoscut niciodată şi a 
fost traumatizată mult timp de această întâmplare 
nefericită. 

Timpul se scurgea în mersul lui ireversibil, aducând 
Violetei începuturile maturizării. Dacă până acum era 
eleva mai mult a jocului decât a învăţatului, a glumelor 
decât a seriozităţii, a naivităţii decât a  raţionamentului, a 
năzbâtiilor decât a disciplinei, crezând în inocenţa sa că 
tot ce zboară se mănâncă, începând cu cursul superior, 
adică din clasa a-V-a, ea se transformă. Devine mai 
studioasă, mai ambiţioasă de a învăţa şi a lua note mari, 
nu cum rămăsese în clasa a-II-a corigentă la limba 
română. Este mai sigură pe sine, mai puţin emotivă, mai 
activă în timpul lecţiilor, mai atentă la luarea notiţelor. 
Schimbarea ei în bine face ca începând cu clasa a –V-a 
să se claseze pe primele locuri din fiecare clasă: locul XV, 
VII, locul V, iar în clasa a –VIII-a pe locul XI între cele 53 
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de colege. Clasa devenise supraaglomerată prin venirea 
elevelor din Basarabia, când această provincie a ţării 
noastre trecu sub stăpânire rusească. Se bucurau şi 
profesoarele de succesele la învăţătură ale Violetei şi 
uneori ea le ajuta pe colege explicându-le unele 
nedumeriri ridicate de conţinutul lecţiilor şi ajutându-le la 
efectuarea temelor, aşa cum până atunci făceau numai 
elevele cele mai bune din clasă: Carolina Vasiloni, şefa 
clasei, Ica Suba, Aurora Simianţu şi  Nicoliţa Popescu ce 
excela la română. 

La sfârşitul clasei a-VIII-a trebuia să dea examenul 
de diplomă. Cursurile s-au terminat mai repede ca ale 
celorlalte clase, rămânând perioada de pregătire pentru 
examen. Era pe la sfârşitul lui iunie, începutul lui iulie, 
când piersicile din grădina şcolii dădeau în pârg, 
ademenind elevele. Fetele s-au organizat pe grupe, 
considerând că pot învăţa mai uşor. Violeta învăţa cu 
prietena ei cea mai bună Livia Blidariu şi cu o altă 
prietenă, Lucreţia sau, cum îi spuneau ele, Cheţi 
Achimescu. În primele zile de pregătire a fost perioada de 
acomodare, urmate de alte zile de studiu intens, dar nu 
pentru Violeta, care, cu toată schimbarea ei nu-şi lăsase 
năravul năzbâtiilor. În timp ce Livia şi mai ales Cheţi cea 
mai conştiincioasă citea, memora, scria, Violeta dădea 
iama prin straturile cu căpşuni coapte, mari şi parfumate, 
lua în buzunarele uniformei cât putea să nu fie surprinsă, 
să le ducă şi celorlalte două din grupa ei. 

- Iată ce v-am adus, tocilarelor. 
- Hai, măi Violeta, că ne-ai întrerupt. 
- Nu vreţi căpşunile? 
- Ba da, ba da, ba da!  
Violeta le împărţea la fiecare, neuitându-se pe sine 

şi mâncând uitau de învăţat, apucându-se de povestit sau 
mergând la alte grupe să vadă cât au avansat cu 
asimilarea materiei. 

Locul de învăţat al Violetei şi al celorlalte din grupa 
ei era în fundul grădinii şcolii, între nişte tufe de lămâiţă. 
Florile albe ale acestor tufe răspândeau un parfum suav 
sub soarele darnic al lunii iulie. Tot să fi învăţat în 
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asemenea atmosferă îmbietoare numai că, vrând-
nevrând, apărea fie oboseala, fie plictiseala şi fetele 
întrerupeau studiul. Ca să aibă spor la învăţat mergeau 
din când în când la capela din incinta şcolii să se roage. 
Ori de câte ori erau în impas nu numai privind învăţătura, 
dar şi alte probleme, găseau nădejdea în rugăciunile din 
capelă. Înainte de fiecare teză sau când se aşteptau să 
fie ascultate la vreo materie, dădeau fuga pentru câteva 
momente, îngenuncheau în faţa icoanelor şi se rugau. În 
capelă, întotdeauna era linişte şi miros plăcut al diferitelor 
flori, după sezon, dar în special al crinilor care erau în ton 
cu puritatea acestui loc al credinţei. Aici venea des 
Violeta, dar şi alte colege ale ei, ca Luci Căpuşă, Cocuţa 
Dumitraşcu, Lucia Prunescu, Marieta Ridichie, surorile 
Vârjan, Mărioara Vonica…şi în general toate. 

Cât a stat la şcoală, Violeta a ajuns să cunoască 
modul de viaţă din Banat. La aceasta a contribuit şi unele 
vizite la colegele ei.  Într-o toamnă, la sfârşit de 
săptămână, a fost la Aurora într-un sat lângă Lugoj. Fiind 
aproape, au mers pe jos. Pe drum au cules porumbe, 
fiindcă era sezonul lor. Acasă la Aurora, a uimit-o patul 
înalt cum se obişnuia în această parte a ţării, lângă care 
era o laviţă pe care te urcai să ajungi în pat. 

- Ioi! Aşa de sus trebuie să urci în pat? întrebă 
Violeta. 

- Da, de ce întrebi  ? 
- N-am mai văzut aşa ceva. La noi în Oltenia nu 

sunt paturi din acestea. Cum ajung acolo sus? 
- Foarte simplu. Te urci pe laviţă şi de acolo te ridici 

în pat… 
- Nu-ţi dai cu capul de tavan? 
- Păi ai tu grijă. 
I-a arătat Aurora urcându-se ea, apoi a încercat şi 

Violeta şi a reuşit. Acum îi plăcea că din vârful patului 
domina cu privirea întreaga cameră. 

- Parcă plutesc. 
- Vezi? 
- Dar dacă la noapte, când mă întorc, cad jos? 
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- Am să dorm eu cu tine şi voi sta la margine, fiindcă 
sunt obişnuită. 

Obosită de drumul parcurs pe jos în aerul rece al 
toamnei, după ce au mâncat, s-au urcat amândouă la 
culcare şi au adormit duse. 

Dimineaţa, Violeta a fost trezită de sunetul unui 
corn. 

- Rori, Rori, ce se aude? 
- Trece văcarul. 
- Şi ce dacă trece? 
- Sună să audă oamenii ca să scoată vitele din curte 

pe care le ia văcarul în cireadă şi să le ducă la păscut. 
Nici acest obicei nu-l văzuse Violeta la ea în sat, 

fiindcă acasă nu avea decât păsări şi câte un porc şi 
vecinii care aveau vaci trimiteau copiii să le ducă la 
păscut. Prin aceste noutăţi şi încă altele i-a plăcut foarte 
mult acasă la Aurora, dar mai mult şi mai mult i-au plăcut 
plăcintele făcute de mamă-sa, tot atât de bune ca şi cele 
de la Severin, dar cu totul diferite. 

Altă dată, într-o vacanţă de iarnă, a mers la cea mai 
bună prietenă a ei, Livia Blidariu, la Tufări, o localitate de 
lângă Orşova. Nu a mai dat peste paturile înalte, dar a 
cunoscut alte obiceiuri decât cele de la ea din sat, ca 
mersul cu capra, nu numai cu steaua, sorcova şi 
pluguşorul, la Crăciun şi Anul Nou. Aici la Tufări, a 
încercat să înveţe patinajul pe Cerna care era îngheţată. 
Livia ştia foarte bine. Văzându-se pentru prima dată pe 
patine, Violeta nu îndrăznea să păşească. 

- Hai, curaj, nu te teme! o încuraja Livia. 
- Stai, că îmi pică patina. 
- Nu ţi-ai fixat-o bine. Ia să văd. 
După ce Livia a verificat ambele patine ale Violetei a 

luat-o de mână: 
- Ţine-mă de mână şi dă-ţi drumul la picioare. 
Violeta a făcut un pas timid, încă unul şi-a luat puţin 

avânt şu zdup! pe gheaţă. 
- Ah! m-am lovit. 
- Nu-i nimic. Şi eu la început am luat multe căzături. 

Ridică-te! Hai împreună! 
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După multe încercări alături de Livia, singură, după 
alte căzături, puţin câte puţin a mers şi Violeta pe gheaţa 
lucioasă a râului, dar de patinat n-a învăţat să patineze. În 
schimb, s-a înfruptat din prăjiturile de toate felurile făcute 
de mama Liviei. 

Acum când învăţau pentru examenul de diplomă, o 
întreba pe prietena ei: 

- Livi, când mai vin ai tăi pe la tine? 
- Trebuie să vină. De ce mă întrebi? 
- Mi-e dor de prăjiturile mamei tale. 
- Sper să-mi aducă. 
- Cum să nu-ţi aducă, mai ales acum când te omori 

cu învăţatul şi cu furatul caiselor din grădină, cum am 
făcut noaptea trecută! 

- Nu mai trâmbiţa să audă toată lumea, că dăm de 
naiba. 

Cu bune, cu rele, au trecut anii unul după altul până 
au terminat şcoala, au luat şi examenul de diplomă şi au 
devenit dăscăliţe. Urma să pună în practică tot ceea ce îşi 
însuşiseră timp de opt ani prin lecţiile predate la fiecare 
obiect, prin îndeletnicirile dezvoltate la atelierele şcolare, 
prin cultivarea simţului muzical, dar mai ales prin lecţiile 
pe care ele le-au predat la şcoala de aplicaţie. 

Această şcoală care funcţiona cu clasele I-IV se afla 
în apropierea şcolii normale. Elevele din clasa a-VII-a şi în 
special a-VIII-a veneau aici pentru practică pedagogică. 
Asistau la orele învăţătoarelor şi predau şi ele lecţii după 
cum erau programate. 

Violetei îi plăcea foarte mult să predea elevilor. 
Simţea această chemare de dăscăliţă pentru care se 
pregătise opt ani de şcoală cu toate că ale ei colege n-o 
prea vedeau în postura de a se impune în faţa elevilor ca 
o adevărată învăţătoare, ştiind-o copilăroasă. 

De multe ori îi spuneau: 
- Ce-ai să te faci tu când vei ajunge într-un sat la 

margine de ţară, într-o şcoală cu condiţii precare, faţă în 
faţă cu copiii pe care trebuie să-i înveţi?  

- Cum am predat aici la şcoala de aplicaţie, voi 
preda şi acolo. 

- Da, dar cum eşti micuţă, te vei pierde printre elevi. 
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- Aici m-am pierdut? 
- Aici nu, fiindcă au fost doamnele învăţătoare, 

doamna profesoară de pedagogie care este şi directoarea 
noastră, noi care te-am asistat, dar când vei fi singură, 
cum te vei descurca? 

- Voi vedea eu. Sper că bine. Ce credeţi că voi, 
dacă sunteţi mai corpolente, nu veţi avea greutăţi? 

Violeta era încrezătoare în forţele ei. La lecţiile 
predate la şcoala de aplicaţie a venit cu multe idei care au 
plăcut şi învăţătoarelor. De aceea la practica pedagogică 
a fost notată cu note mari. 

În ultimele zile de şcoală şi mai ales după examenul 
de diplomă, toate au fost cuprinse de acea bucurie pe 
care numai rezultatul frumos al unei munci îndelungate ţi-
o poate oferi. Cântau, râdeau, îşi luau adresele, făceau 
ultimele promisiuni. Şcoala vibra de bucuria lor şi tot 
personalul, de la doamna directoare Piţu până la portarul 
badea Roman sau la nana Sida spălătoreasa, ori nana 
Victoria bucătăreasa, era îngăduitor cu ele. Nu le mai 
făceau observaţii, nu le mai admonestau, toţi le priveau 
cu bucurie dar şi cu o urmă de regret la gândul că vor 
pleca definitiv din acest colectiv. 

Regretul se strecura şi în inima dăscăliţelor de-
acum ştiind că vor părăsi această şcoală atât de dragă, 
cu toate că ele o numeau „Bastilia”, că vor pleca pentru 
totdeauna din această mare familie pe care o găsiseră 
aici şi cu care se obişnuiseră ca şi cu propria lor familie. 
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DĂSCĂLIE, STUDENŢIE 

         
        
 
 
       Cât de plină de surprize este viaţa omului! Merge pe 
drumul său fără să ştie ce îl aşteaptă. Drumul unuia nu se 
aseamănă cu al celuilalt. Unii au parte de mai multe 
bucurii, împliniri, alţii de mai multe necazuri, eşecuri. Unii 
sunt înzestraţi cu mai multă forţă, având capacitatea de a 
lupta cu greutăţile, reuşind să le depăşească şi să-şi 
atingă un scop în viaţă. Alţii nu au asemenea forţă, merg 
din eşec în eşec şi nu ajung acolo unde ar fi dorit să fie. 
Unii rezistă în furtuna vieţii ca stejarii falnici cu rădăcinile 
înfipte puternic în pământ, alţii sunt purtaţi ca nişte frunze 
în bătaia vântului.  

Violeta abia cum va începe să cunoască adevărata 
faţă a provocărilor vieţii. În primul rând, deşi cu diplomă 
de absolventă a şcolii normale, nu primeşte încadrare, în 
învăţământ nefiind posturi vacante. De aceea în anul în 
care va sta acasă, gândeşte că poate ca profesoară va 
avea mai multe şanse şi se hotărăşte să se înscrie la 
Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Cum la 
facultăţi nu se puteau înscrie decât absolvenţi de liceu, va 
trebui să devină absolventă a unui liceu. 

Se interesează în această direcţie şi află că poate 
să susţină examene de diferenţă de la şcoala normală la 
liceu. Se înscrie la Liceul „Traian” din Lugoj şi se va 
pregăti pentru aceste examene de diferenţă pe care le va 
susţine timp de doi ani de zile aşa cum vor fi programate 
de conducerea liceului. 

Acum începea greul muncii. După un an fără slujbă, 
prin intervenţia constantă a tatălui ei, Violeta este numită 
ca învăţătoare suplinitoare în Seliştiuţa, un cartier al 
comunei sale natale. Mergea la şcoală zi de zi şi trebuia 
să predea la toate cele patru clase primare, fiindcă şcoala 
nu avea decât un singur post de învăţător. Asculta elevii 
dintr-o clasă, le verifica temele, le preda lecţia ce urma şi 
le dădea exerciţii de făcut în clasă, trecea la altă clasă 
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procedând la fel, şi tot aşa cu cele patru clase. Elevii 
gălăgioşi, mult de lucru cu fiecare, mai ales cu cei din 
clasa I şi cu toţi, responsabilitate, discuţii cu părinţii, toate 
acestea o dădeau gata, dar a rezistat. 

Când ieşea de la şcoală, trecea printr-o pădure de 
salcâmi ca să meargă acasă. Pe cărarea dintre dafini, 
când aceştia erau în floare, încetinea pasul, fiindcă 
parfumul florilor de salcâm o îmbăta, precum florile de tei 
pe Eminescu. Se simţea atunci atât de bine, de liniştitor, 
uitând de oboseala din timpul orelor de curs. 

Ajunsă acasă, după o pauză nu prea mare, începea 
învăţatul pentru examenele de diferenţă. Muncă, muncă şi 
iar muncă până într-o zi a avut împărţirea vieţii, aşa cum îi 
prevăzuse o ţigancă, apărută ca din senin, că i se va 
întâmpla când va avea 21 de ani. 

Era o dimineaţă de vară. Violeta care se trezea 
devreme pentru a învăţa, a ieşit în curte şi mergând 
desculţă, s-a lovit la degetul mare de la piciorul stâng de-
o piatră. A curs puţin sânge, a mai făcut câţiva paşi şi a 
căzut leşinată în curte. Durerea n-a fost de nesuportat, 
sânge prea mult n-a curs, dar a fost luată prin surprindere 
şi poate aceasta să fi fost  cauza leşinului sau poate că 
era epuizată de atâta învăţat. Perioada 1945-1947 a fost 
aglomerată pentru Violeta, mergând la serviciu şi 
învăţând pentru absolvirea liceului teoretic. La unele 
examene se prezenta mai bine, la altele mai puţin bine, 
dar tot pentru a lua nota limită de trecere făcea faţă. La 
examenul de matematică pentru obţinerea 
bacalaureatului cu profesorul Popescu, a întâlnit o mare 
exigenţă din partea acestuia. A intrat la ora opt dimineaţa 
la examen, a tras subiectele, le-a rezolvat pe ciornă, a 
fost scoasă la tablă să le rezolve şi acolo, când crezuse 
că terminase pe ici pe acolo mai poticnindu-se, mai 
înfruntând ironia examinatorului, a fost pusă să şteargă 
toată tabla pentru a primi noi probleme, noi exerciţii, 
ştergând şi umplând tabla de câteva ori. La un moment 
dat a început s-o doară capul, dar nu a dat importanţă, tot 
a scris, tot a socotit mereu atentă la solicitări şi când a 
terminat şi profesorul i-a spus că este liberă, ieşind din 
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clasă şi întrebând pe cineva de pe coridor cât este ceasul, 
fiindcă ea nu-şi permisese încă să-şi cumpere ceas, i s-a 
spus că este ora zece. Atunci şi-a explicat că cele două 
ore de la opt la zece cât a stat în tensiune la examen, la 
tablă, i-au provocat durerea de cap; a respirat uşurată că 
a scăpat. 

După ce şi-a ridicat diploma de bacalaureat s-a dus 
la Bucureşti să se înscrie la facultate. Ai ei nu prea erau 
de acord: 

- Ce-ţi mai trebuie, fată, să mai înveţi, când ai deja o 
meserie? o întreba tatăl.    

- Şi încă o meserie frumoasă. Nu trebuie să dai la 
sapă ca noi,  mamă,  adăuga Eliza. 

- Apoi vezi că nici bani nu sunt şi-a mai venit şi 
seceta asta. 

- Nu vă îngrijiţi de bani că eu mi-am economisit 
salariile. 

Acum, chiar dacă primise post de învăţătoare, 
Violeta nu a renunţat la a face facultatea. I se pusese 
pata şi gata. 

Plecarea la Bucureşti i-a dat de gândit toată viaţa ei. 
Se întreba adesea: Ce înseamnă să-ţi iei în mâini propriul 
destin!? Nu mai fusese niciodată în capitală. Avea acolo 
pe unchiul George şi pe mătuşa Nineta. Ca să-i poată 
găsi, Nicuşor i-a făcut o schiţă pe o foaie de caiet 
indicând ce tramvai să ia din Gara de Nord, la ce staţie să 
coboare, cum să ajungă pe strada Măgurele, pe care 
locuia unchiul ei. 

Cu un geamantan de lemn, ca soldaţii, pe care îl 
avusese Nicuşor în armată, ce era greu gol, cu atât mai 
mult când era plin, Violeta şi-a luat inima în dinţi şi-a 
plecat cu nenea Fanu căruţaşul spre gara Tâmna, de 
unde lua trenul spre Bucureşti. 

Nicuşor care cunoştea bine oraşul îi dădea ultimele 
indicaţii. 

- În Tâmna să iei trenul care merge spre Bucureşti, 
nu în altă direcţie. Te uiţi că scrie pe vagoane. Când te 
apropii de Bucureşti să fii atentă că poate înainte de Gara 
de Nord opreşte în Triaj. Să nu cobori acolo. Aştepţi până 
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ajunge în gară. Ieşi în faţa gării, aştepţi tramvaiul 25 şi 
mergi până treci de fabrica Bragadiru şi întrebi unde să 
cobori ca să ajungi la strada Măgurele nr.48. 

- Bine, bine, a răspuns Violeta, care nici n-a putut 
reţine atâtea indicaţii gândindu-se că va vedea la faţa 
locului ce va face.  

În drumul spre Bucureşti a simţit că această 
călătorie este deosebită de cele înspre Lugoj. Îşi amintea 
cu câtă bucurie făcea călătorii împreună cu colege de-ale 
ei, mai ales când venea spre casă în vacanţe. Îşi 
pregăteau cu câteva zile bagajele, îşi aranjau uniformele 
că tot în uniforme călătoreau fiind o obligaţie a şcolii, dar 
şi o mândrie a lor că erau normaliste. De aceea nu 
neglijau nici iniţialele şcolii să le poarte adică 
S.N.L.(Şcoala Normală Lugoj). La diferite ore se adunau 
în gara din Lugoj şi cele din clasa lor şi din celelalte clase, 
discutau, glumeau, râdeau pline de viaţă şi de veselie. 
Când a fost mai mică, Violeta era luată sub aripa 
Ecaterinei Semen dintr-o clasă mai mare, care locuia într-
o localitate din apropierea comunei natale a Violetei. O 
asemenea protectoare avusese şi la Severin în persoana 
Vasilicăi Bărbulescu. 

Trenurile mergeau în diferite direcţii şi fetele urcau 
pe rând în cele înspre direcţia fiecărora. Ajunse în 
compartimente nu se dezlipeau de ferestrele vagoanelor 
şi cântau atrăgând atenţia călătorilor. Bineînţeles acestea 
se întâmplau după terminarea celui de al doilea război 
mondial, fiindcă în timpul războiului se călătorea groaznic 
de rău. 

Singurul aspect care făcea să semene această 
călătorie spre Bucureşti cu prima ei călătorie spre şcoală 
cu trenul, era acela că şi în prima călătorie spre Lugoj o 
cuprinsese teama de necunoscut ca şi acum, dar trebuia 
să răzbată. Se gândea ce va face în Bucureşti, cum va 
găsi adresa unchiului, cum va fi primită de rudele ei. 

Ajunsă în capitală este uimită de forfota oamenilor, 
de zgomotul tramvaielor, de stilul clădirilor, de distanţele 
mari de la un loc la altul. A găsit cum nu se aştepta de 
repede locuinţa unchiului George de pe strada Măgurele 
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nr.48, orientându-se după schiţa lui Nicuşor. Va sta aici 
un timp dar nu prea mult, fiindcă mătuşa ei Nineta n-o 
vedea cu ochi buni. Fiind şi anii de secetă şi firea închisă 
a rudelor, Violeta trăieşte un adevărat calvar la ei. Chiar 
dacă avea de învăţat, fiindcă se înscrisese la Facultatea 
de Litere şi Filozofie, trebuia să-i ajute în gospodărie. La 
masă rar era invitată. Mânca ce rămânea de la ei. La un 
moment dat, mătuşa Nineta a mutat-o într-o cămăruţă 
veche în curte, simţindu-se probabil deranjată de Violeta. 
Aici nu era nici curent electric şi ea învăţa până noaptea 
târziu la lumina lămpii cu petrol. Câtă frustrare?! În inima 
celui mai mare oraş al ţării şi la rude apropiate, o studentă  
să înveţe la lampa cu petrol şi să mănânce mămăligă cu 
ciorbă de spanac sau de corcoduşe pe care i-o pregătea 
unchiul ei, fiindcă Nineta, după ce o mutase în curte, nu-i 
mai purta de grijă. 

Nemaiputând trăi astfel Violeta se mută la colega ei, 
studentă la aceeaşi facultate, Maria Popa care stătea în 
gazdă împreună cu sora ei. Nici aici n-a întâlnit o situaţie 
mai grozavă. Erau patru într-o singură cameră şi când 
învăţau se deranjau una pe cealaltă. Cele două surori 
Popa erau moldovence şi Violeta s-a înţeles la început 
bine cu ele. De la o vreme a simţit că a început să fie 
nedorită în mijlocul lor. Cum era cu bun simţ, Violeta s-a 
hotărât să plece. Dar unde? 

Salvarea ei a fost Tudoriţa, servitoarea gazdei 
fetelor, care a primit-o în camera ei, o încăpere foarte 
mică. Locuind împreună cu servitoarea, avea linişte, dar 
nu pe deplin, deoarece Tudoriţa era foarte vorbăreaţă şi-i 
înşira Violetei verzi şi uscate. Această situaţie a remediat-
o Violeta studiind la biblioteca de la Universitate, la 
Biblioteca Centrală, Biblioteca Academiei. Erau zile când 
studia de dimineaţa până noaptea târziu, mâncând un 
singur corn pe zi. Fiind secetă, era mare lipsă în ţară. Se 
vindea pâine neagră şi cleioasă de secară. Pe de altă 
parte, Violeta care se întreţinea din salariile ei 
economisite, trebuia să-şi drămuiască banii. Nu-şi 
permitea să meargă cu tramvaiul. De acasă până la 
facultate sau până la bibliotecă, iar în anii de după secetă 
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până la cantină, mergea pe jos, spunându-şi în gând 
cursurile. Faptul acesta a ajutat-o în asimilarea 
cunoştinţelor pentru examenele ce le avea de dat. 

Deşi se spune că la omul sărac nici boii nu trag, 
Dumnezeu îşi mai aducea aminte de ea câteodată. Astfel 
mergând într-o seară la cantina „Matei Voievod”, 
spunându-şi cursul din acea zi, a văzut pe trotuar 
fluturând câteva hârtii. Aproape că nu le-a luat în seamă, 
dar apropiindu-se le-a ridicat şi a observat că sunt trei 
sute de lei. Cinstea n-a lăsat-o să-i însuşească imediat. A 
stat cu ei în mână la vedere ca dacă cineva îi caută, să-i 
înapoieze. Au trecut oameni în sus şi în jos fără să 
sesizeze şi atunci Violeta i-a luat. În seara aceea şi-a 
permis să-şi cumpere bilet de tramvai şi mici bunătăţi 
pentru Tudoriţa la care locuia, dar şi pentru celelalte foste 
colege de cameră. 

- De unde ai avut bani să cumperi toate acestea? 
- Ghiciţi? 
- Hai, spune-ne, erau nerăbdătoare să afle. 
- Fetelor, a dat norocul peste mine. 
- Ei, prost să fii, noroc să ai. 
- Hai, mă, să vă spun cum a fost. 
Violeta le-a povestit amănunţit cum a găsit banii. 
- Să ne uităm şi noi mai atent pe unde mergem. 

Poate avem şi noi norocul Violetei, spunea sora Mariei. 
- Dar Violeta are noroc în toate, a adăugat Maria. 

Ştii că azi ai fost lăudată le seminarul de pedagogie, 
Violeta? 

- Cum? 
- Domnul profesor ne-a dat nişte subiecte, ne-a 

ascultat, nu am prea ştiut, s-a supărat şi ne-a făcut 
observaţie că noi venim zi de zi la curs şi nu învăţăm, iar 
colega noastră de la cursurile fără frecvenţă Lăutărescu 
Violeta, adică tu, cu toate că înveţi singură şi te prezinţi 
doar la examene eşti mai bine pregătită decât noi. Te-a 
lăudat, ce mai. 

- A spus asta? 
- Da. Te bucuri, nu? 
- Cum să nu mă bucur. 
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- Cred şi eu! 
În prima perioada, studenţii care urmau cursurile 

fără frecvenţă se pregăteau singuri acasă după 
programele respective, după bibliografia primită, 
depuneau anumite lucrări cerute de catedrele de 
specialitate şi la examene se prezentau împreună cu 
studenţii de la zi, în aceeaşi sesiune, cerinţele fiind 
aceleaşi. Mai târziu s-au separat cursurile fără frecvenţă 
de cele de la zi, sesiunile de examen fiind diferite. Deci 
pentru primele serii ale studenţilor fără frecvenţă, 
pretenţiile au fost mai mari, ei fiind în competiţie cu cei de 
la zi, aşa cum s-a întâmplat şi cu Violeta. 

După încheierea anului şcolar la clasele I-IV, Violeta 
mergea la Bucureşti pentru continuarea pregătirii în 
vederea sesiunii de examene. Ca să poată pleca mai 
repede îşi lua concediu, drept de care se bucurau 
studenţii de la fără frecvenţă. Acest fapt i-a prilejuit să 
poată asista la unele cursuri. O impresionau foarte mult 
prelegerile academicianului G. Călinescu. 

Sala amfiteatrului era arhiplină încât uşa rămânea 
deschisă pentru a asculta şi studenţii de pe coridor. Erau 
atât de mulţi studenţi, fiindcă veneau şi de la alte facultăţi 
interesaţi să-l asculte pe acest mare critic şi istoric literar. 
Când începea să vorbească se aşeza o linişte 
mormântală peste toată mulţimea de studenţi. Având un 
orizont larg de cultură şi o bogată informaţie documentară 
te plimba prin toate aspectele subiectului tratat, prin 
asocieri multiple cu literatura universală. Fiind captivat de 
toate acestea şi mai ales de fineţea şi calitatea expresiei 
artistice, ascultai cu mare plăcere şi interes şi după o oră 
jumătate şi chiar două alteori, respirai uşurat, cuprins de o 
mulţumire inexplicabilă, simţind că orizontul tău de 
cunoaştere a devenit mai larg. 

Dacă însă la plecare te întreba cineva ce a expus G. 
Călinescu, nu ştiai să răspunzi şi nu ştiai pentru că nu 
puteai atinge stilul elevat al exprimării marelui istoric literar. 

De câte ori îl vedea, Violetei îi venea în minte 
imaginea lui George Enescu pe care îl auzise cântând 
odată în teatrul din Lugoj. Făcea această apropiere 



 66 

probabil din cauza numelui George, din cauza talentului, 
chiar dacă acesta se manifesta ca şi pregătirea fiecăruia 
în domenii diferite de cultură, sau poate şi o asemănare 
fizică între cei doi să-şi fi spus cuvântul. 

Violeta s-a bucurat de profesori extraordinari. Păcat 
că nu i-a putut avea tot timpul ca mentori fiind la fără 
frecvenţă. Academicianul Iorgu Iordan, profesorul de 
lingvistică, se impunea atât prin ţinuta sa cât şi prin 
seriozitatea şi pretenţiile privind însuşirea cunoştinţelor la 
această disciplină de învăţământ. Totuşi avea un suflet 
cald. Intrai cu cele mai mari emoţii la examen, dar pe 
parcurs prindeai curaj simţind că în profesorul exigent, 
cărunt din faţa ta, există şi omul înţelegător.  

Academicianul Alexandru Rosetti lingvist şi filolog, 
se impunea prin aceeaşi înaltă ţinută a omului de ştiinţă şi 
părea în faţa studenţilor foarte autoritar. 

Mult mai îngăduitor era academicianul Mihai Ralea, 
sociolog, psiholog, eseist şi om politic român. La un 
examen de psihologie, cu toate că îi plăcea această 
disciplină, Violeta nu se prea pregătise. Colegii ei 
dăduseră acest examen. Ea sosise mai târziu din 
provincie, totuşi academicianul M. Ralea i-a spus să-l 
caute la cabinet şi când va fi disponibil o va examina. L-a 
urmărit câteva zile şi a prins momentul când 
academicianul a fost disponibil. I-a dat subiectele şi timpul 
de gândire. A spus ea ce-a spus plină de emoţii 
considerându-se un nimic în faţa unui asemenea om de 
valoare şi să mai ai neruşinarea nici să nu fii pregătită 
cum trebuie. Între timp a apărut un domn, părea o 
cunoştinţă bună a academicianului. În timp ce ei discutau 
bine dispuşi, academicianul i-a spus Violetei să-şi 
continue expunerea. 

Vorbind, cum s-ar zice, de una singură, nefiind 
ascultată, ea s-a grăbit să spună ce avea de spus mai 
mult rău decât bine, iar academicianul dibuind-o de la 
început cât ştia a întrerupt discuţia cu domnul respectiv: 

- De ajuns, domnişoară. Ai adus carnetul de note? 
- Da! 
- Te rog să-l prezinţi. 
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- Poftiţi! 
     Când a văzut calificativul „suficient”, Violeta a salutat 
respectuos şi-a ieşit bucuroasă pe uşa cabinetului. În 
toată acea zi a fost veselă, încât colegele de la zi se 
mirau: 

- Ce-i cu tine? 
- Sunt atât de fericită! 
- De ce? 
- Am trecut la psihologie. 
- Ce calificativ ţi-a dat? 
- Suficient. Sunt mulţumită, fiindcă am crezut că pic. 
După terminarea examenelor, sau în timpul sesiunii 

în vreo pauză, când îşi permitea, Violeta mergea să se 
plimbe în Cişmigiu, să se roage la Mitropolie, foarte rar la 
vreun film că nu avea bani pentru aşa ceva. Mai mult timp 
a acordat primului festival internaţional al tineretului 
organizat în ţara noastră. Mergea la diferite spectacole şi 
manifestări. Printre altele a impresionat-o un spectacol 
chinezesc, când o chinezoaică sprijinită cu gura de o 
petală de nufăr din sticlă şi-a ridicat corpul în arc. A 
delectat-o dansurile ruseşti, cântecele indiene şi atâtea şi 
atâtea manifestări ale tinerilor din diferite ţări. 

A cumpărat un carneţel în care a primit autografe de 
la studenţi străini. S-a mirat văzând hieroglifele unora, 
scrisul de la dreapta la stânga sau cel pe verticală al 
altora. 

După tumultul vieţii din Capitală cu care acum era 
familiarizată, se întorcea în liniştea satelor în care profesa 
ca dăscăliţă. A cam avut parte de asemenea sate, 
deoarece fiind suplinitoare cu fiecare an era numită în altă 
localitate, nefiind titulară pe un anume post. Aşa a 
cunoscut Fântâna Mare, Pădina Mică, Petra, păstrând de 
la fiecare amintiri plăcute şi neplăcute. La Fântâna Mare a 
terorizat-o câinele gazdei, un dulău negru de care nu se 
putea apropia decât însoţită de cineva de-al casei. Mânca 
împreună cu gazdele, soţ, soţie, fiică. Cea mică era eleva 
ei. Mămăliga caldă, răsturnată pe platoul de lemn, cu 
ciorba fierbinte îi făceau să-i treacă toate apele şi dacă 
mai beau şi câteva păhărele de vin roşu de butuc, feţele 
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lor se îmbujorau. Violeta nu le avea cu vinul, dar şi ea 
transpira la masă, mai ales iarna, când în cameră era 
foarte cald. 

La Pădina Mică a locuit la doamna Scutaşcu, o 
femeie văduvă, vorbăreaţă şi glumeaţă. Aici se aciuise şi 
Jeni, o fată refugiată din Moldova, care era un fel de 
servitoare a doamnei. Într-o parte a casei locuia preotul 
Chitariu cu soţia sa Adriana. Pe Adriana, Violeta o 
cunoştea de la şcoala normală. Adriana era cu câţiva ani 
mai mare decât Violeta. În această localitate, a participat 
la recensământul populaţiei, coordonat de inspectorul 
Petrică, de aceea Violeta ajungea uneori seara târziu acasă. 

- Unde-ai fost, domnişoară? o întreba doamna 
Scutaşcu. 

- La recensământ. 
- Dar bine, dragă, oamenii ăştia nu ştiu că trebuie să 

mai şi mâncaţi, să vă mai odihniţi, să mai staţi şi pe-
acasă. 

- Doamnă, nu ştiţi cum este? Munceşte că Statul te 
plăteşte. 

- Hai, că am făcut nişte gogoşi aşa cum îţi place. Eu 
cu Jeni am mâncat ca spartele. Le-am dat şi soţilor 
Chitariu. 

- Ei sunt acasă? 
- Acasă. La ora asta unde să fie? Îl vom auzi 

imediat pe preot cântând la vioară. 
Preotul Chitariu avea o cultură multilaterală şi nu se 

mărginea numai la dogmele preoţiei. Discuta cu Violeta 
probleme pe diferite teme, chiar dacă uneori aveau păreri 
diferite. Atunci, cu încăpăţânare, fiecare îşi susţinea 
punctul de vedere, venind cu argumente. El era mai în 
vârstă, cu mai multă experienţă, dar nici Violeta nu se 
lăsa că şi ea era pusă la punct cu anumite probleme; 
fiindcă însuşi faptul că era studentă o obliga să citească şi 
să studieze mult.  

Când discuţiile se aprindeau, intervenea soţia lui 
sau doamna Scutaşcu. 

- Hai, hai, vă certaţi? Ce faceţi? 
- Nu ne certam. Discutam. 
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- Dar pe tonul acesta ridicat? 
- Voiam să-i demonstrez domnişoarei că am 

dreptate.  
- Da! Dumneavoastră întotdeauna aveţi părerea că 

cei din jur greşesc, dar nu este aşa, replica Violeta. 
Altădată intra în discuţie şi soţia lui, Adriana şi era 

de partea Violetei în susţinerea unui adevăr. Atunci 
părintele se înfuria tare, fiind unul contra doi, dar nu lăsa 
să se vadă. 

După Pădina Mică, Violeta a fost transferată la 
Petra, o localitate mai aproape de Bâcleş, comuna ei 
natală. Apropierea de casă i-a adus avantaje şi... Era 
avantajată că putea să locuiască acasă, fără a mai plăti 
gazdă, dar dezavantajată că zilnic trebuia să meargă vreo 
trei kilometri pe jos dus şi trei kilometri întors. Vara era 
cum era, dar iarna era groaznic. Zilnic să străbaţi 
asemenea distanţă prin frig, vânt, zăpadă, ploi, ceaţă, cu 
teama de lupi, cu frica de singurătate că nu ştii cu cine te 
poţi întâlni şi ce ţi se poate întâmpla pe un câmp pustiu. 
Chiar a avut o asemenea surpriză neplăcută, când a fost 
urmărită de un necunoscut din Petra, pe când se întorcea 
acasă. Noroc că din întâmplare plecase din Petra împreună 
cu o nepoată de-a ei. Intuind intenţia necunoscutului, ele au 
grăbit pasul, la fel şi el, apoi au fugit apropiindu-se tot mai 
mult de comuna lor încât, el s-a lăsat păgubaş. 

Altă dată, pe un viscol puternic, ai ei i-au spus să nu 
se mai ducă, fiindcă nici copiii din sat nu vor veni la 
şcoală. Ea n-a ascultat şi a plecat. A ajuns cu greu, dar a 
ajuns şi a predat lecţiile programate pentru acea zi. Ultima 
oră avea cântul. Pe când cânta cu copiii în cor, s-a 
deschis uşa clasei, o singură sală de clasă fiind, şcoala 
din cartierul de sus funcţionând cu un singur post şi a 
intrat inspectorul şcolar. 

Au fost uimiţi copiii, dar mai ales Violeta şi mai uimit 
inspectorul care nu se aştepta pe o asemenea vreme să o 
găsească la datorie. El cunoştea situaţia Violetei de la 
directorul Doroiman, care se găsea la cealaltă şcoală din 
centrul comunei şi care îi vorbise despre naveta Violetei. 
Trecuse pe acolo nu atât pentru inspecţie, ci fiindu-i în 
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drum, a vrut să vadă dacă au venit copiii la şcoală. I-a 
plăcut cum au cântat şi a început să-i întrebe privind 
cunoştinţele de la celelalte obiecte de învăţământ. 
Răspunsurile lor l-au mulţumit într-atât, încât s-a întins la 
discuţii cu ei şi cu învăţătoarea, că nu-i mai venea să plece. 

- Vă scutesc de drumul spre casă, fiindcă eu merg 
în aceeaşi direcţie şi puteţi veni cu mine, i-a spus 
inspectorul într-un târziu. 

Sania cu care venise inspectorul şi cu surugiul 
trăsese în faţa şcolii. Când a văzut că şederea se 
prelungeşte, surugiul a acoperit caii cu pături şi le-a dat 
să mănânce fân. Au plecat împreună, Violeta bucurându-
se dar şi în acelaşi timp simţindu-se stânjenită, situaţie 
care pe parcurs s-a schimbat, începând discuţiile. 

- Cum de aţi reuşit să ajungeţi pe un asemenea timp 
la şcoală, domnişoară? 

- Greu, dar trebuia să vin. 
- Mi-a spus directorul dumneavoastră că zilnic faceţi 

drumul pe jos de la Bâcleş la Petra şi înapoi. 
- Este adevărat. 
- N-aţi putut găsi o gazdă în Petra? 
- Oamenii nu prea vor să primească în gazdă şi nici 

mie nu-mi surâde, fiindcă banii mi-i economisesc pentru 
facultate. 

- Apropo! La ce facultate sunteţi? 
- La Facultatea de Filologie şi la Facultatea de 

Pedagogie-Psihologie din Bucureşti. 
- Cum?! S-a mirat inspectorul. Urmaţi două facultăţi 

deodată, având şi meseria de dăscăliţă? 
- Mă gândesc că dacă termin studiile universitare, 

voi avea mai mari şanse de a obţine un post definitiv, fără 
să mă mai mut dintr-un loc în altul ca până acum, ca 
ţiganul cu cortul. 

A zâmbit inspectorul spunându-i: 
- Să ştiţi că începutul pentru fiecare este greu. Cum 

însă sunteţi ambiţioasă, dornică de a învăţa, sigur vă veţi 
bucura mai târziu. 

Într-adevăr, Violeta se bucura că putea lupta pe mai 
multe fronturi pentru viitorul ei. Îşi făcea şi misiunea de 
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dăscăliţă se şi pregătea pentru examene, mai ales că 
urma două facultăţi. Iniţial se înscrisese la Facultatea de 
Litere şi Filozofie care apoi s-a împărţit în Facultatea de 
Filologie şi Facultatea de Pedagogie Psihologie. Violeta s-
a hotărât să le urmeze în paralel pe ambele, absolvindu-le 
în anul 1951, împreună cu studenţii de la zi care 
începuseră ca şi ea în anul 1947. Deci ca şi studenţii de 
la zi a studiat patru ani nu ca studenţii de la fără frecvenţă 
care au făcut cinci ani. 

În anul 1951, a absolvit Examenul de Stat la 
Facultatea de Filologie, iar în anul 1952 la Facultatea de 
Pedagogie Psihologie. Nu s-a putu prezenta în acelaşi an 
la examenul de diplomă la ambele facultăţi, fiindcă datele 
coincideau şi nici nu era posibilă pregătirea pentru astfel 
de examene serioase. 

S-a bucurat mult, foarte mult că de-acum era 
absolventa unor facultăţi, dar pe de altă parte îi părea rău 
că nu va mai veni prin capitală, că nu va mai purta insigna 
de studentă cu care se mândrea aşa cum se mândrea că 
făcea parte din U.N.S.R. (Uniunea Naţională a Studenţilor 
Români). La fel se mândrea şi cu carnetul de studentă, 
legitimaţia ei din timpul studenţiei. 

Probabil, ca să înlăture acest regret, sau dintr-o 
sete de cunoaştere, ori pentru şanse sporite în viitor, 
Violeta s-a hotărât să se înscrie la Facultatea de Drept din 
Bucureşti. Şi-a retras actele de la facultăţile pe care le 
absolvise şi a început să-şi facă dosarul pentru Drept. 
Având nevoie de nişte legalizări, s-a dus la Tribunalul 
Capitalei. Stând la rând pe coridoare a auzit discuţii ale 
avocaţilor între ei, ale avocaţilor cu clienţii, ale clienţilor 
din care a desprins nedreptăţile ce se pot face, minciunile 
ce se pot spune, banii care au cuvântul ca să câştigi. Nu 
se aştepta ca într-un tribunal să audă asemenea lucruri, 
oriunde s-ar fi putut aştepta să audă dar nu acolo. 

S-a gândit în sinea ei: „Ce caut eu aici? Vreau să 
ajung avocat? De ce? Să profit de bieţii oameni care îşi 
caută dreptatea şi dacă n-au bani n-o găsesc niciodată? 
Nu, nu pot face aşa ceva. M-ar bate Dumnezeu!”. 
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Dezamăgită şi-a luat dosarul cu acte şi nu i-a mai trebuit 
nici o legalizare, renunţând la Drept cu un gust amar. 

Nu s-a potolit însă. S-a înscris la Academia 
Comercială, care mai târziu va deveni Institutul de Ştiinţe 
Economice şi Planificare. Aici a urmat doi ani întocmind 
lucrările care i se cereau şi prezentându-se pentru 
sesiunile de examene, aşa cum procedase şi la celelalte 
facultăţi. Când a ajuns în anul al-III-lea n-a mai putut 
continua, fiindcă s-a căsătorit. Acum altele erau 
priorităţile, familia cu copiii, soţul, îngrijirea căminului, 
treburile gospodăreşti. 

După terminarea facultăţii, Violeta este numită prin 
ordin ministerial ca profesoară de limba română într-o 
comună de pe lângă Dunăre. Urma o altă schimbare în 
viaţa ei. Nu mai era o frunză care pluteşte pe apă, ci avea 
un post sigur. Înainte de începerea anului şcolar s-a 
pregătit cu cele necesare şi a plecat cu nenea Fanu, cu 
căruţa, să se prezinte unde fusese repartizată. Era tot o 
localitate necunoscută până atunci, dar Violeta se cam 
obişnuise cu peregrinările. Când au ajuns la destinaţie, 
Violeta a coborât din căruţă să întrebe unde este şcoala, 
să ia legătura cu directorul, să-i arate ordinul de numire, 
să se intereseze de cazare şi de alte probleme. 

La coborâre, a făcut un pas mai mare şi i s-a rupt 
fusta la o margine, pârâind. 

- Ah, nenea Fanu, uite ce-am păţit. 
- Nu vă necăjiţi, domnişoară! 
- Cum să nu mă necăjesc? Să ştii că e un semn rău. 
- Nicidecum. Aici vă veţi mărita. 
- Vorbeşti şi dumneata. Eu am venit să mă mărit? 
- Mai vorbim noi. Aşa se spune din bătrâni şi se 

adevereşte că unde ţi s-a rupt haina, acolo îţi găseşti 
jumătatea. 

Viaţa o provocase pe Violeta pe alte planuri decât 
cele matrimoniale. O primă provocare a fost înscrierea ei 
la şcoala normală după cele patru clase primare, deşi 
hotărârea nu fusese atât a ei, cât a părinţilor, dar destul şi 
bine că viaţa a prins-o în joc. O altă provocare a fost 
corigenţa la limba română din clasa a-II-a normală care a 
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ambiţionat-o să înveţe la acest obiect, ajungând să se 
înscrie peste ani la Facultatea de Litere devenind profesoară 
de limba şi literatura română. Această provocare a fost 
întărită şi de faptul că în primii ani de învăţământ nu a 
avut un post sigur, ci era mutată de la o şcoală la alta ca 
învăţătoare suplinitoare. Cea mai serioasă provocare a 
fost dorinţa de cunoaştere, de a avea o pregătire 
multilaterală, fapt pentru care studiază la mai multe 
facultăţi cu profil apropiat sau cu profil total diferit. 

Acum când îşi văzu visul împlinit, acela de a fi 
profesoară, de a avea un post sigur, la ce o mai putea 
provoca viaţa? Venise rândul planului sentimental, 
matrimonial? Este adevărat că aşa cum afirma Marin 
Preda „dacă dragoste nu e, nimic nu e”. La acest capitol, 
nu în totalitatea lui, ci doar privind sentimentul erotic, 
Violeta rămăsese corigentă. 

Primele licăriri de afecţiune frumoasă, copilărească 
le-a simţit când era în clasa a-II-a primară pentru unul din 
colegii ei. Acesta îi dădea creioane colorate, poze 
decupate, jucării şi alte fleacuri. Odată i-a adus un şirag 
de mărgele albe şi negre care se îmbinau una cu alta. 
Probabil îl luase de pe la mama sau de la una din surorile 
lei, fără ca ele să ştie. Îi oferea floricele de pe dealul de 
lângă şcoală: brânduşe, viorele, ciuboţica cucului, sulfină, 
bujori sălbatici chiar şi ramuri de urzică moartă, tot ce 
găsea, fără să aleagă. Era bucuros să-i ofere ceva, iar 
Violeta se simţea măgulită. 

Când a mai crescut, a început s-o intereseze ţinuta, 
dar traiul modest nu-i permitea realizarea visurilor ei. De 
aceea îşi croia singură, fiindcă învăţase la şcoala normală 
acest lucru, fuste, bluze, rochii  din materiale ieftine sau 
ce mai găsea de transformat prin lada mamei care i le 
cosea la maşină. Eliza primise ca zestre o maşină de 
cusut Sienger pe care o va moşteni Violeta. Jurnal de 
modă nici pomeneală, dar avea imaginaţie bogată şi idei 
interesante. Pentru nunta fratelui Nicuşor şi a soţiei sale 
Veronica, ea fiind naşa, şi-a confecţionat singură rochia 
ce trebuia s-o poarte la această ceremonie, tot din resturi. 
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         - Mamă, hai să căutăm în ladă, că ai nişte cârpe din 
mătase pe care le-ai ţesut când erai fată. 

- Dar alea nu sunt potrivite pentru ceea ce vrei tu. 
- Să vedem. 
Scotocind au găsit o cârpă din mătase albă cu un 

ajur extraordinar de frumos. 
- Uite, mamă, am găsit cârpa asta albă din ponşel. 
-Dar nu-ţi ajunge pentru o rochie lungă cum vrei tu. 
Tot căutând au mai găsit o cârpă din ponşel dar de 

un alb gălbui. 
       - Nu se potrivesc la culoare, Violeta. 
       - Nu-i nimic, le vopsim. Şi aşa doar n-o să mă îmbrac 
ca mireasa în alb. 

Pentru că, fiind vorba de rochie lungă, cele două 
cârpe nu ajungeau, au mai cumpărat ceva material tot din 
mătase de la prăvălie, de culoare bleumarin, au vopsit în 
aceeaşi culoare şi cârpele, au croit rochia şi au cusut-o, 
după mai multe probe făcute pe Violeta de mama ei. 
Când a fost gata, Violeta, cu ideile inovatoare, a procurat 
câţiva metri de panglică aurie şi a aplicat-o pe decolteu şi 
pe la manşetele mânecilor. I-a plăcut cum a ieşit şi le-a 
plăcut şi nuntaşilor, fără ca ei să bănuiască nici un 
moment că era făcută din resturi şi de croitorese amatoare. 
Această rochie a inspirat-o pe Violeta să aibă un cuvânt 
frumos de spus în timpul mesei, la nunta fratelui, ca naşă, 
cuvânt pe care l-a încheiat cu urarea lui G. Coşbuc: 

„Câţi maci roşii prin livezi 

  Atâţia ani la miri urez! 

  Şi la anul un prinţ mic, 
  Să crească mare şi voinic 

  Iar noi să mai jucăm un pic 

                          Şi la botez!” 

Deci grija pentru ţinută făcea parte din dorinţa de a 
arăta bine. A întâlnit băieţi de seama ei, care erau din 
comună. Cu ei mergea la plimbare, se întâlneau la baluri, 
serbări, nunţi, hore la diferite sărbători. Discutau în grup, 
la baluri, îi trimiteau ilustrate cu cuvinte frumoase, uneori 
aluzive, dar totuşi decente. Ajunsese în centrul atenţiei lor 

după ce cântase Balada chiriaşului grăbit. Ocazii de 



 75 

întâlnire erau şi bâlciurile săptămânale, care se 
desfăşurau joia, şi cele anuale, care aveau loc toamna. O 
plăceau tinerii şi ea simţea o afecţiune pentru toţi 
deopotrivă. Se simţea ca într-o familie. Că sesiza o privire 
discretă a unuia sau un zâmbet aparte al altuia, ori o 
vorbă spusă cu tâlc şi izvorâtă din inimă a cuiva se 
bucura în sinea ei, dar toate aceste manifestări rămâneau 
secrete, ascunse şi ea nu le dădea prilejul ca ele să iasă 
la iveală, să ia amploare. 

Când a intrat în alte medii sociale, şi slavă 
Domnului, a avut parte în mare măsură ca studentă, ca 
învăţătoare prin diferite localităţi, a cunoscut alţi şi alţi 
tineri, dar comportamentul ei a fost cam acelaşi. A 
cunoscut tineri colegi pe la şcolile unde a funcţionat, în 
cadrul cercurilor pedagogice, la consfătuirile cadrelor 
didactice, la cursurile de perfecţionare, studenţi în anii 
facultăţii. Printre aceştia a cunoscut pe un tânăr dintr-o 
comună apropiată de localitatea ei natală, frate al unei 
colege de la Lugoj. Paul, că aşa se numea, lucra în 
capitală. Venind pe la o mătuşă a lui din Bâcleş a 
cunoscut-o pe Violeta şi i-a picat cu tronc. Îi scria mereu 
din Bucureşti şi scrisorile lui aveau dimensiunea ziarului 
„Libertatea” de azi. Nu numai dimensiunea ci şi felul în 

care erau scrise asemenea scrisori le făcea să semene 
cu un ziar. Prima scrisoare a fost intitulată Speranţa iar 
ultima Prăbuşirea. Au corespondat o vreme, s-au şi 
întâlnit de câteva ori în Bucureşti pe când Violeta mergea 
la examene. El a venit acasă la Violeta pentru a vorbi cu 
ai ei, arătându-şi gândurile serioase şi planurile de căsătorie. 

După una din întâlnirile din Bucureşti, prietenia lor a 
luat sfârşit. Şi-au dat întâlnire în Cişmigiu. Nu s-a aşezat 
bine pe o bancă şi a apărut o femeie care a început a 
face scandal certându-l că aşa îşi pierde timpul şi pe ea o 
neglijează, cine este fata cu care stă de vorbă, de ce nu-i 
spune că el trăieşte cu altcineva, la care el împingând-o i-
a spus răstit ce caută acolo, să-l lase în pace, nu vrea să 
mai ştie de ea, ce se tot ţine de el că nu mai au nimic în 
comun…. Violeta, fără nici un cuvânt, a plecat uimită de 
ceea ce se întâmpla şi mai ales că fusese implicată în 
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asemenea scandal fără nicio vină. Degeaba Paul a 
strigat-o să rămână, să-i explice situaţia în timp ce căuta 
să se descotorosească de cealaltă, care-l trăgea de 
mânecă, Violeta a plecat dezamăgită, fără a se mai uita în 
urmă. Printr-o asemenea situaţie incalificabilă va mai 
avea să treacă, după câţiva ani, cu amanta unui alt 
prieten de-al ei. 

La toate acestea se gândea Violeta, ajunsă în acea 
comună, îndreptându-se spre şcoala unde avea să-şi 
înceapă noua profesie, fără să ia prea în serios previziunea 
făcută de nenea Fanu. Fie printr-o simplă coincidenţă, fie 
că bătrânii prin experienţa lor nu mint ce spun, nu peste 
mult timp, se vor adeveri cele afirmate de căruţaşul care o 
adusese pe Violeta pe acele meleaguri. 

În această localitate, va întâlni noi colegi care 
împreună cu directorul Mitran o vor ajuta să se instaleze. 
A stat în gazdă la mama Caterina, o femeie văduvă şi în 
etate. Mamei Caterina îi plăcea de Violeta, că fiind 
singură avea de-acum cu cine să se întreţină în discuţii, 
mai ales că Violeta, cu firea ei veselă o bine-dispunea şi 
nu rareori, îi cânta la acordeon. Violeta ţinea la mama 
Caterina ca la mama ei. 

La şcoală, cu toate că ai ei colegi au primit-o bine, 
totuşi se simţea oarecum stingherită. Cel care s-a 
apropiat mai mult de ea a fost Tudor, care îi va deveni cu 
timpul cel mai bun prieten. El a ajutat-o să se integreze în 
colectiv. Discutau aspecte pe diferite teme, se provocau 
reciproc în susţinerea unor anumite păreri. Aceste discuţii, 
uneori interminabile, rămânând să se epuizeze subiectul 
a doua zi, au născut şi au crescut sentimente frumoase, 
curate, sincere ale unei prietenii benefice şi nemuritoare. 
Nu lipseau discuţiile despre viaţă. Devenind tot mai 
apropiaţi, el i-a povestit întreaga copilărie de care nu s-a 
bucurat şi despre anii de după aceea care nu i-au adus 
satisfacţii datorită originii sale nesănătoase, tatăl său fiind 
considerat chiabur. Din cauza aceasta nu şi-a terminat 
nici cursurile universitare, decât foarte târziu, când optica 
privind categoriile sociale s-a mai schimbat. Ţineau foarte 
mult unul la altul, deşi firile le erau diferite. El avea relaţii 
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amoroase cu femei pe care nu şi le ştiuse alege. Se 
încurcase cu o femeie mult mai în vârstă, care i-a furat 
toată libertatea de care s-ar fi bucurat, dacă nu exista 
aceastălegătură. Avea relaţie şi cu o colegă de la şcoală, 
profesoară de limba română. 

I se confesa Violetei spunându-i necazurile, dar şi 
bucuriile oferite de ele. 

- A mică,-  aşa îi spunea uneori Violetei -, aseară nu 
te-am condus acasă că am mers cu… 

- Da, cu colega mea. Am observat că ea abia 
aştepta s-o conduci şi ţie ţi-a făcut plăcere. 

- Vrei să fii ironică, îi spunea zâmbind şi cu o privire 
cu care ar fi vrut s-o împace. 

- Nu, deloc. Măcar v-aţi simţit bine? 
- Ştrengăriţo, dacă vrei să-ţi spun adevărul cum ţi-l 

spun întotdeauna şi gândindu-mă la tot ce a urmat 
aseară, află că m-am simţit bine, dar nu atât de bine ca 
acum când sunt lângă tine. 

- Să te cred? 
- Ştii că pe tine nu te mint niciodată. 
Într-o sâmbătă seara, s-a organizat un bal la 

căminul cultural. A mers şi Violeta cu Nela pedagoga, cu 
colega ei de română şi cu alte colege de la şcoală. Acolo 
a fost prezent şi ofiţerul Dumbravă, cel care o iubea pe 
colega ei de română, un mare încrezut. Pe lângă alte fete, 
a invitat-o şi pe Violeta la dans. Aceasta, ca să-i dea o 
lecţie înfumuratului, l-a refuzat. Cum regula jocului atunci 
era, poate ca şi acum, că dacă refuzi pe cineva la dans, 
trebuie să părăseşti sala, Violeta şi-a luat la revedere de 
la cei pe care îi cunoştea şi nu dansau şi a plecat. Colegul 
ei de matematică Ţipariu observând-o, a condus-o până 
acasă, deşi nu stătea departe de căminul cultural. 

- Ce-aţi făcut, domnişoară?  
- N-aţi văzut? 
- Ha! ha! ha! L-am văzut pe grandomanul de 

Dumbravă care a fost luat prin surprindere de refuzul 
dumneavoastră şi neştiind cum să iasă din încurcătură şi-
a scos batista din buzunar, o frământa în mâini, a dus-o la 
gură, la nas, ce mai…era plouat rău. 
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- Nu-i strică. 
- I-aţi dat o lecţie bună. 
- S-o ţină minte! 
- Nu vă temeţi că vă va acosta şi…. 
- Ce să-mi facă? 
-Aşa-i. Ne aveţi pe noi şi mai ales pe Tudor.  
A doua zi, a mers vestea despre cele ce păţise 

Dumbravă. Tudor, ros de gelozie că profesoara de limba 
română, colega Violetei, Valeria Băleanu, pe care el o tot 
conducea acasă, a dansat toată noaptea cu Dumbravă, s-a 
certat urât cu ea. I-a reproşat că este lipsită de demnitate. 

- Nu-l puteam refuza în mijlocul balului. De ce n-ai 
venit să dansez cu tine? 

- Dar Violeta cum a putut? 
- Violeta, Violeta. Ea a părăsit sala, eu n-am vrut să 

renunţ la bal. 
- Ea a renunţat la bal şi şi-a păstrat demnitatea. Tu 

ai renunţat la demnitate şi-ai rămas cu balul. 
Aici, în această localitate, Violeta a cunoscut-o pe 

„mam’ mare”, aşa îi spuneau doamnei Ciobanu, o femeie 
văduvă, educatoare la grădiniţa din localitate. Doamnei 
Ciobanu îi plăceau tinerii şi mai ales se bucura când îi 
vedea împreună pe Tudor şi Violeta. Se informa despre 
problemele lor, aducea mereu discuţia despre ei, îi invita 
să o viziteze. 

Într-o seară de vară cu lună, cei doi prieteni 
mergeau spre casă, locuinţele lor fiind în aceeaşi direcţie. 
Luaseră cina la internatul şcolii, începuseră o discuţie cu 
un anumit subiect şi o continuau. Violeta a simţit cea mai 
plăcută strângere de mână şi au mai mers aşa până la 
răspântia unde trebuia să se despartă. Pe neaşteptate s-a 
văzut cuprinsă în braţele lui Tudor şi a simţit primul sărut 
cu toată starea emoţională pe care nimeni nu o poate 
descrie în cuvinte, fie fată, fie băiat. S-a cam supărat în 
sinea ei pe Tudor, că a luat-o prin surprindere, dar l-a 
iertat pentru frumuseţea sentimentului care o domina. 

După ce s-au despărţit a intuit că la prietenia lor 
curată s-a mai adăugat ceva. Acel ceva o făcea mai 
frumoasă, mai trainică, dar în aceeaşi măsură ar fi putut 
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să ducă la degradarea ei. Şi unul şi celălalt trebuia să 
lupte pentru menţinerea sublimului acelei prietenii ceea ce 
îi condiţiona existenţa veşnică, deoarece, după cum bine 
se spune, “iubiţii vin şi pleacă, prietenii rămân”. Succesul 
a fost de partea lor, fiindcă au reuşit. Nu aluzii 
pornografice, nu vorbe şi gesturi pătimaşe, nu senzualitate, 
nu sex, ci totul în limitele decenţei, pentru cultivarea celor 
mai frumoase sentimente. În felul acesta au rămas 
prieteni până la moarte peste timp şi peste spaţiu, în 
ciuda faptului că au trăit departe unul de celălalt şi nu s-a 
revăzut decât după mai bine de cincizeci de ani. 

În seara aceea, Violeta a avut o trăire deosebită, 
unică. Era confuză, fiind învăluită deopotrivă de bucurie, 
de regret, de vinovăţie, de teamă, de speranţă, de 
dragoste. Avea aceeaşi stare pe care o au toţi tinerii la 
primul sărut. Acesta nu se poate uita nici la cea mai 
înaintată vârstă. Nu se poate uita, fiind singurul care 
trezeşte inocenţa, delicateţea, frumuseţea celor mai 
sincere şi nevinovate sentimente. Următoarele nu vor mai 
avea nimic din puritatea primului sărut, ele dezvăluind 
uneori senzualitatea, pornirile pătimaşe, alteori satisfacerea 
unor orgolii, vanităţi, ori dorinţe de răzbunare, de grando-
manie, fiind stimulate în anume situaţii de pariuri, de regret. 

Cei care uită primul sărut sunt aceia care n-au trăit 
clipa acelui moment prin vibrarea inimilor în acelaşi ritm, 
sunt aceia cu mai puţină sensibilitate şi fineţe sufletească, 
sunt aceia care privesc o floare fără să admire nuanţa 
culorilor, care ascultă un cântec fără să fie pătrunşi de 
frumuseţea melodică, sunt aceia care privind stelele nu 
sunt impresionaţi de dimensiunile infinitului, care în faţa 
unei ape curgătoare nu-şi pun problema trecerii 
ireversibile a timpului, sunt aceia care poate niciodată n-
au fost tentaţi să se întrebe: ”Cine sunt eu?”. Au preferat 
să-i observe pe alţii, să-i critice sau să-i admire, să-i 
judece sau să-i condamne, fără a se interesa de propria 
lor persoană, fără a pune nişte întrebări şi a încerca să 
găsească răspunsuri în adâncul fiinţei lor. 

    Deoarece în perioada ‘50-‘52 telefonia  n-
ajunsese la performanţele de azi, când atâţia oameni 
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folosesc telemobilul şi nici la internet nu se apela ca 
acum, mijloacele de comunicare între tineri se reduceau 
la scrisori şi telegrame. Violeta găsea însă inovaţii pentru 
orice împrejurare. Lua câte un trandafir parfumat şi pe o 
petală a lui scria expresii foarte scurte, frumoase cu un 
curat substrat sentimental, mai ales în franceză şi îl oferea 
lui Tudor. Erau mesajele ei. El nu s-a prins la început. 

- Ia, priveşte atent trandafirul! i-a spus într-o zi 
Violeta. Nu observi nimic? 

- Este foarte frumos! 
- Atât? 
- Miroase plăcut. 
- Cercetează-i petalele! 
Căutând cu atenţie a dat de petala cu mesajul şi 

observând scrisul s-a uitat atent în timp ce Violeta, 
nedorind să fie de faţă, s-a grăbit să-l lase singur. 

- La revedere. Mă duc până la mam’ mare că mi-a 
spus să trec pe la ea. Ne vedem la cină. 

Tudor, surprins de descoperire, nu i-a mai răspuns 
la salut. Când s-au întâlnit seara la masă, i-a repetat 
mesajul scris de ea zâmbind şi adresându-i cuvinte 
frumoase. De aici înainte învăţase lecţia şi era mai atent 
cu trandafirii pe care îi primea de la Violeta. Ea uneori îl 
păcălea, îi oferea câte un trandafir fără nici un mesaj şi-l 
lăsa să caute mult şi bine fără a găsi nimic. Ca să se 
răzbune sau din alte motive, odată i-a spus. 

- Nu înţeleg cum o fată ca tine poate atenta la 
frumuseţile naturii sacrificându-le aşa cum procedezi tu cu 
petalele trandafirilor. 

- Aşa consideri tu? 
- Da! E un adevărat sacrilegiu. 
- Poate ai dreptate. 
Ceea ce era de admirat la ei era faptul că ceea ce 

aveau să-şi spună şi-o spuneau verde în faţă, fără 
ocolişuri. Chiar dacă nu le pica bine, nu se supărau unul 
pe celălalt. 

Odată Tudor a fost foarte dur. Violeta trebuia să dea 
nişte examene la Academia Comercială şi nu se prea 
pregătise. Cui să se destăinuiască? Prietenului ei. 
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- Sunt atât de îngrijorată! 
- De ce? a întrebat-o Tudor. 
- Săptămâna viitoare trebuie să plec la Bucureşti, să 

dau o restanţă. Nu am găsit nici cursurile, nici bibliografia 
ce ne-a indicat-o. Nici timp n-am prea avut.  

Îi înşira toate motivele cu gândul că el o va consola 
şi în acelaşi timp o va încuraja. Când colo, el a luat-o în 
primire. 

- Nu mai spune că n-ai avut timp, că n-ai găsit cărţi. 
Recunoaşte că eşti nepregătită şi aceasta din neglijenţa 
ta. Ce vei face dacă pierzi examenul? 

Înfuriată la culme, Violeta l-a lăsat şi a plecat.  
Această înfruntare era o nouă provocare pentru ea. S-a 
ambiţionat ca şi atunci când rămăsese corigentă la limba 
română, a plecat imediat la Bucureşti, şi-a procurat 
bibliografia necesară, a învăţat la biblioteca universitară 
cum îi era obiceiul, fără să piardă nimic din timpul preţios 
pentru studiu, s-a prezentat la examen şi l-a luat cu 
„suficient”, dar l-a luat. 

Promovarea examenului a făcut-o să uite de 
înfruntarea lui Tudor. Şi-a dat seama că în tot răul există 
un bine. Dacă el nu era dur, nu se ambiţiona şi poate pica 
la examen. În unele împrejurări asculta părerile celor din 
jur, în altele se încăpăţâna şi nu le lua în seamă. Aşa s-a 
întâmplat şi cu sfatul unchiului George pe când Violeta 
locuia la el. 

- Violeto, ce salariu primeşti tu ca învăţătoare? 
Violeta, pe moment, nu ştia ce urmăreşte el şi ce 

răspuns să-i dea. Să-i spună că este mai mic, ştia că 
George este zgârcit şi tot nu-i va face vreo favoare. Să-i 
spună că este mai mare, n-avea niciun rost. Aşa că i-a 
spus adevărul. 

- 415 lei, unchiule. 
Răsucindu-şi mustaţa, unchiul a continuat: 
- Păi tu, dacă spui că ţi-ai economisit banii, pe 

atâtea luni ai făcut o grămadă de bani. 
- Da, dar deplasarea mea la Bucureşti, înapoi, 

costă. Apoi caiete, cursuri… 
- Oricum îţi rămân bani. 
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- Unchiule, am un plan. Vreau să-mi cumpăr un 
acordeon. 

- Aoleu! Ce-ţi trebuie ţie acordeon, mă fată? Eu te 
sfătuiesc să-ţi iei mai bine o vacă. 

Surprinsă de acest sfat, Violeta a început să râdă în 
hohote şi să-i spună. 

- Ce să fac cu vaca? 
- Cum ce să faci? Îţi dă lapte pentru tine şi poţi să 

vinzi ce prisoseşte. 
- Cine are grijă de vacă? Mama ?că bietu’ tată-meu 

săracu’ s-a dus la cei drepţi? Eu? Nu vezi dumneata că 
sunt ba la examene la Bucureşti, ba în provincie pe la 
diferite şcoli să-mi câştig pâinea. Nici pe -acasă nu mă 
mai pot duce decât foarte rar. 

Cu toate cele ce-i spusese, Violeta nu-l convinsese 
pe unchiul său să renunţe la acest îndemn. Din când în 
când o mai întreba: te-ai mai gândit la vacă?, iar pe 
Violeta o bufnea râsul. 

Ca să scape de gura lui, s-a hotărât să meargă cât 
mai repede la Timişoara, fiind informată că acolo este un 
magazin cu instrumente muzicale şi mai ales cu 
acordeoane de toate tipurile, în plus preţurile erau mai 
mici decât în Bucureşti. 

Noaptea din ajunul plecării la Timişoara, Violeta l-a 
visat pe regele Carol al-II-lea. Nu-l mai visase niciodată. 
Citise cândva într-o carte de vise că dacă visezi oameni 
mari de vază, personalităţi, ţi se împlineşte ceea ce ţi-ai 
pus în gând. Încurajată de acest vis, a plecat încrezătoare 
la Gara de Nord, de unde a luat trenul spre Timişoara. 
Dimineaţa a ajuns în oraşul de pe Bega. Întrebând, a 
găsit Marea casă de muzică I. Braun, cum era denumit 
magazinul cu instrumente muzicale de pe strada Eugen 
de Savoya, nr.10. Nu mai fusese până atunci în acest 
oraş, dar i-a plăcut foarte mult, mai ales că ajunsese în 
contact cu mediul din Banat, în care îşi petrecuse o parte 
din viaţa ei pe când era la şcoala normală din Lugoj. A 
intrat în magazin, s-a uitat la acordeoane,în timp ce 
vânzătorii au întrebat-o. 

- Ce doriţi, domnişoară? 
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- Vreau să cumpăr un acordeon. 
-Poftiţi, alegeţi! 
I s-au arătat câteva, mai mari, mai mici, cu mai mulţi 

başi, cu mai puţini, informând-o şi asupra preţurilor. Ea a 
ales un acordeon „Hohner” student IV cu 32 de başi, 
fiindcă era mai mic şi preţul era pe măsura banilor pe care 
îi avea. 

Cei de acolo au întrebat-o anumite lucruri la care 
Violeta în naivitatea ei, a răspuns cu sinceritate, fără să 
bănuiască ce avea să i se întâmple. 

- Sunteţi din Timişoara? 
- Nu! vin mai de departe. 
- De unde veniţi? 
- De la Bucureşti. 
- Mai staţi pe aici sau plecaţi? 
- Plec cu acceleratul din seara aceasta. 
A plătit, a luat acordeonul, ei i-au urat să-l 

folosească sănătoasă şi a plecat. 
Seara a mers la gara din Timişoara, s-a urcat în 

acceleratul de Bucureşti, a găsit un loc în unul din 
compartimente şi a rămas în aşteptare, fiindcă mai erau 
câteva minute până la plecarea trenului. 

Deodată, îi zăreşte pe cei doi din magazinul de 
unde cumpărase acordeonul căutând înnebuniţi prin 
compartimente, până ajung la compartimentul Violetei. 

- Domnişoară, luaţi acordeonul şi coborâţi până jos. 
- De ce? 
- N-aţi plătit toţi banii! 
- Cum nu i-am plătit? Aţi fost de faţă amândoi. 
- Da, dar trebuie să mai daţi în plus şi pentru cutie. 
- De ce n-aţi spus atunci? 
Cei din compartiment, observând intenţia celor doi, 

au sărit în apărarea Violetei. Când ei au vrut să-i ia 
acordeonul cu forţa, oamenii i-au împiedicat. În timpul 
acesta, noroc că trenul s-a pus în mişcare şi cei doi au 
trebuit să coboare. Altfel Violeta ar fi rămas şi fără bani şi 
fără acordeon. Au avut ce discuta despre această 
întâmplare condamnându-i pe cei doi escroci. 
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În tot cazul, Violeta şi-a împlinit visul. Dorea 
acordeonul, fiindcă simţea o adevărată pasiune pentru 
muzică. La vioară învăţase să cânte la şcoala normală, 
acest instrument fiind obiect de studiu, folosind partiturile. 
La acordeon trebuia să înveţe să cânte însă nu după note 
muzicale, ci după auz sau după ureche ca ţiganii. Îl 
admira pe acordeonistul Marcel Budală. 

Dacă până acum era mare linişte în casa mamei 
Caterina, gazda Violetei, de-acum încolo vor răsuna 
cântecele la acordeon. Colegii ei au fost surprinşi când au 
aflat ce-şi cumpărase Violeta, dar mai surprinşi de 
peripeţiile prin care trecuse. Ea, ca să se dea mare, mai şi 
înflorea povestirea. 

- Zici că era s-o păţeşti, o întrebau ei. 
- Nu mă aşteptam la aşa ceva. 
- Bine, Violeta, tu ai avut curaj să pleci singură la 

Timişoara, cu bani la tine, să călătoreşti noaptea cu 
trenul? a intervenit Nela, pedagoga, prietena ei. 
       - Chiar dacă vroiam să fiu prevăzătoare n-aveam cu 
cine merge. Cu unchiu-meu, care nici nu era de acord? 
Dacă îl luam ca să cumpăr o vacă, aşa cum îmi zicea el, 
poate ar fi vrut. 

- De ce te-ai întors noaptea? 
- Aşa era mersul trenului. Dimineaţa ajungea în 

Timişoara, iar seara pleca din Timişoara spre Bucureşti. 
- Puteau să-ţi ia acordeonul. 
- Păi, asta au încercat, dar s-a pornit o adevărată 

încăierare între ei şi cei din compartiment, în timp ce eu 
luam acordeonul de pe suportul de sus şi-l ţineam strâns 
în braţe. Am mai primit şi îmbrâncituri. 

Desigur că exagera şi ca să-i impresioneze le-a 
spus că i-a mai lovit şi ea şi, împreună cu ceilalţi, i-a scos 
afară din compartiment, forţându-i să coboare. 

- Săraca de tine! Cum ai fi arătat tu mititică în 
mijlocul acelei încăierări?! 

- În nici un caz ca o studentă, ci ca o adevărată 
mahalagioaică. 

- Nota zero la purtare. 
- Nota zece, c-am învins. 
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Nu era prima dată când Violeta se aventurase într-o 
călătorie. Ea a făcut nenumărate drumuri în localităţile 
unde primea postul de învăţătoare, la şcoala normală din 
Lugoj cât a fost elevă, la Bucureşti ca studentă. Cel mai 
dificil era să ajungi din Bâcleş la cea mai apropiată gară 
din Tâmna care se găseşte la vreo 22 de kilometri de 
localitatea ei natală. Nu mergea pe drumul principal ca să 
mai scurteze din distanţă, dar tot trebuia să parcurgă 18-
19 km. Trecea prin Adunaţii Teiului, Plopi, Colareţ. 
Părăsea şoseaua principală şi mergea pe un drumeag 
care trecea prin pădurea lui Pantazi, acesta fiind un mare 
moşier, cum la Bâcleş era Horaţiu Lazăr. Colareţul era 
localitatea, după care urma Tâmna. Nu era uşor ca o fată 
care avea şi un bagaj sumar de dus să străbată o 
asemenea distanţă. În perioada anilor ‘40-‘50 drumurile 
nu erau circulate ca azi şi nici atâtea mijloace de transport. 
Prin urmare, Violeta n-avea şansa să prindă vreo ocazie. 
Când străbătea satele nu se temea, dar când mergea 
între localităţi nu-i era totuna. Îi era groază să treacă prin 
pădurea amintită, în liniştea mormântală, încât auzea 
fiecare frunză ce pica şi ecoul paşilor ei. Nici un om, nici o 
vietate. Părea singură în univers. Poate că era mai bine 
aşa, că la apariţia cuiva s-ar fi temut şi mai tare, de când 
se zvonise că în acea pădure a fost omorâtă o fată. 

Toamna, când ploile se înteţeau, noroiul şi ceaţa îi 
îngreunau mersul. La plecare era cum era, dar la 
întoarcere era foarte greu, fiindcă trenurile dinspre 
Bucureşti şi dinspre Timişoara ajungeau la Tâmna după 
masă, către seară. Trebuia să se grăbească să n-o prindă 
noaptea pe drum. Când ajungea pe la Adunaţii Teiului, 
începea să se întunece, dar prindea curaj ştiind că 
urmează imediat Bâcleşul. În Adunaţii Teiului, în cartierul 
Brâgleasa avea pe cele două surori ale mamei: pe Mariţa 
care era văduvă şi locuia cu fiica ei Denisa, şi pe Olimpia, 
căsătorită cu Dumitru şi fără copii. Fiindcă Olimpia îşi 
avea casa pe şoseaua principală, Violeta, când nu era 
prea obosită, îi mai bătea în poartă. Aceasta era foarte 
bucuroasă când o vedea. 
     - A, mânca-te-ar daica, te duci sau vii? o întreba Olimpia. 
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- Vin. 
- De unde vii? 
- De la Tâmna. 
- Ştiu că de la Tâmna, dar de unde vii de fapt? 
- De la Bucureşti. 
- Daică, daică, n-ai mai terminat cu şcolile ălea? 

Hai, intră să-ţi dau ceva să mănânci. Vino, că e şi nene-
tău Dumitru. 

Uneori mai înfuleca dintr-o strachină cu lapte de 
oaie în care punea mălai dospit, cum îi plăcea Violetei, 
alteori haplea câte un ou prăjit în tigaie, iar când nu avea 
timp, nu se oprea decât să-i salute. 

- Ce te grăbeşti să pleci, daică? Stai aici până 
mâine şi dimineaţă pleci la Bâcleş. 

- Nu! Că mă aşteaptă ai mei. 
- Au săraca dada ce-o să se mai bucure. Abia te 

vede. Cum de-ai venit singură atâta drum? 
- Nu este prima dată, ţaţă. 
- Eşti şi tu necăjită, daică. O da Dumnezeu şi-ai mai 

termina cu drumurile astea şi cu ale şcoli. 
Având acordeon toţi aşteptau s-o audă cântând, dar 

ce să audă când ea era la primele încercări, doar nu se 
născuse cu acordeonul în mână. După multe exerciţii 
bâzâind-o pe mama Caterina cu acordurile, a început să 
se deprindă învăţând unele cântece, primul fiind valsul 

Valurile Dunării. 
Având înclinaţie spre muzică şi o pregătire specială 

primită în şcoala normală, Violeta va şi compune melodii 
şi cântece. Aşa ajunge să pregătească o elevă din şcoală 

cu compoziţia La noi în gospodărie, melodia şi versurile 

fiind create de ea, compoziţie ce va fi premiată prin 
interpretarea elevei care a prezentat-o în cadrul 
concursului regional de la Craiova, cu premiul III. 

La început n-au prea avut încredere colegii şi mai 
ales directorul, dar cum pentru ea neîncrederea era o 
adevărată provocare, nu s-a lăsat până nu le-a 
demonstrat că poate! 

Odată în cancelarie, în prezenţa celorlalţi, directorul 
Mitran i-a spus: 
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- Domnişoară, nu cred că e bine ca eleva să înveţe 
cântecul făcut de dumneavoastră. 

- De ce? 
- La concurs se vor recita poezii create de marii 

poeţi, se vor cânta cântece create de compozitori 
importanţi. 

- Da, dar aceştia nu ştiu specificul vieţii gospodăriei 
noastre agricole, replica Violeta. 

- Dacă ne facem de râs şi nu noi, şcoala? erau de 
părere alţii. 

- Puteţi să pregătiţi eleva, dar să alegeţi alt cântec. 
- Alegeţi dumneavoastră, atunci. 
-I a, să vedem cum sună cântecul acesta. 
Violeta le-a dat să citească versurile. 
- Să ştiţi că nu este rău, şi-au dat cu părerea după 

ce au citit. 
- Are dreptate domnişoara Violeta. Cântecul 

prezintă specificul nostru şi va fi ceva aparte. 
Când pe toţi i-a convins, Violeta a început repetiţiile 

cu interpreta. Aceasta fiind o fată ageră, dezgheţată, cu 
voce frumoasă, i-a impresionat pe cei de la concurs. Până 
şi directorul, care la început se îndoise, a fost mândru că 
şcoala lui a primit o distincţie. 

Când s-a familiarizat cu colectivul şcolii, Violeta a 
primit diferite sarcini. A condus cercul pedagogic, a fost 
antrenată în brigăzile de control. Îşi amintea de una din 
aceste brigăzi din care a făcut parte împreună cu 
profesoara de matematică Vasilica Mitran şi cu alţi 
profesori de la alte şcoli, brigada fiind condusă de 
inspectorul regional. Au vizitat şcolile din localităţile 
Devesel, Flămânda, Jiana, Burila Mare. Aşa cum se 
obişnuia atunci ca şi acum, după asistarea la lecţii,după 
controlul documentelor şcolare, urma un moment de 
destindere când era servită masa în cinstea celor din 
brigadă. Cum comunele de lângă Dunăre se mândresc cu 
vinul lor la fel de bun ca şi cel de Cotnari sau de 
Odobeşti, oamenii primeau o bună dispoziţie, se antrenau 
în discuţii, aşa cum se proceda şi la cercurile pedagogice 
şi se cunoşteau mai bine unii pe alţii. 
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Într-un an, mergând la consfătuirile cadrelor 
didactice ce se desfăşurau la centrul de raion, bineînţeles 
tot per pedes, Violeta cu prietenul ei Tudor, cu Valeria 
Băleanu, colega de limba română, soţii Anghelescu, soţii 
Răileanu, au început discuţii pe diferite subiecte, printre 
care şi despre reflexele condiţionate. Violeta care era în 
temă, fiind obligată să citească în vederea susţinerii 
examenelor de psihologie de la facultate, le-a spus ce 
citise ea într-o revistă în legătură cu o experienţă 
efectuată de o şcoală din fosta Uniune Sovietică pentru 
cercetarea acestor reflexe. Au ascultat toţi această 
informaţie dar au rămas surprinşi când la consfătuiri, 
profesorul de ştiinţe naturale a expus întocmai experienţa 
făcută de ruşi pe care şi-a atribuit-o lui şi şcolii din 
comuna lor. Pe cei care ştiau cum stă situaţia i-a bufnit 
râsul. Interesant că nimeni n-a sesizat neadevărul sfruntat 
susţinut atât de calm şi de hotărât de colegul lor. La 
întoarcere, Violeta l-a întrebat: 

- Cum aţi putut să spuneţi că experimentul s-a făcut 
la şcoala noastră? 

- Dacă au putut alţii să-l facă, noi nu putem? 
- Dacă ar veni să vadă cum s-a făcut şi ce rezultate 

s-au obţinut? 
- Lasă, domnişoară Violeta, că nu ne au numai pe 

noi în minte. Au alte treburi mai serioase. Măcar ne-am 
lăudat şi noi cu ceva. 

Pe acelaşi drum de întoarcere, trecând prin 
stejărişul de la marginea comunei, Violeta a primit prima 
floare de pădure cu primul gând frumos rostit din partea 
lui Tudor. Era revelaţia unei strânse legături sufleteşti, 
revelaţie pe care un asemenea gest încerca s-o 
dezvăluie. De aceea şi Violeta îi dăruia din când în când 
câte un trandafir cu sau fără mesaj. A oferi o floare cuiva 
este gestul care face ca oamenii să devină mai frumoşi, 
mai sinceri, mai însufleţiţi de sentimente nobile. De aceea 
când vezi un tânăr dăruind o floare unei fete îţi face 
plăcere şi te bucuri în adâncul fiinţei tale. Ce poate fi mai 
frumos decât o floare dăruită cu dragoste mamei, 
învăţătoarei, soţiei, iubitei şi mai ales prietenei tale!! 
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Pentru a nu o exclude din categoria femeilor, chiar şi 
amantei i se poate oferi o floare, dar în acest caz se 
pierde adevărata semnificaţie a gestului, deoarece 
candoarea florii  se ofileşte sub umbra păcatului. 

Floarea de pădure dăruită de Tudor era o floare 
simplă nu ca cele din grădină sau din seră, însă tocmai 
acea simplitate îi conferea naturaleţea pe care poate 
celelalte uneori nu o pun atât de bine în evidenţă. Mirosul 
acelei flori, care era mirosul câmpului înverzit, fragilitatea, 
care demonstra că abia îşi scosese capul din pământul 
umed, o făcea pe Violeta să se simtă mai mult integrată în 
natura ce-o înconjura, plus cuvintele lui Tudor: 

- Este o floare gingaşă ca şi tine, i-a spus 
întinzându-i-o. 

- Hm! 
Violeta a întins mâna s-o primească, dar o dată cu 

răcoarea floricelei a simţit şi căldura prelungită a mâinii lui 
care prin aceasta parcă încerca s-o atenţioneze asupra 
substratului pe care-l avea acest gest frumos. 

- Să ştii că mie îmi plac foarte mult florile de câmp. 
- Cum să nu-ţi placă, dacă porţi nume de floare. 
- În realitate sunt fragede, umile, dar privindu-le 

parcă ai în faţă misterele inocenţei. Când vezi prima dată 
în an ghioceii, viorelele, brânduşele nu-ţi tresaltă inima de 
bucurie, nu simţi că parcă ai revenit la o nouă viaţă? Nu 
eşti mai optimist? Spune, Tudor, nu eşti mai optimist ? 

- Poate că da, poate că nu. 
- De ce poate da, poate nu? 
- Acum cu tine da, discutând despre flori, 

străbătând alături pas la pas drumul care ne prilejuieşte 
admiraţia pentru frumuseţile naturii, mâine însă poate nu.  

Tudor avea o atitudine de indiferenţă faţă de cei din 
jurul lui şi faţă de propria-i persoană. De aceea nici nu se 
deranja prea tare în înfăptuiri căzând pe panta unui „dolce 
far niente”. Ca să-i stârnească ambiţia, Violeta l-a poreclit 
Oblomov, eroul lui M. Şolohov din romanul cu acelaşi 
nume, erou care se caracteriza printr-o totală delăsare. 
Dacă plănuia ceva nu avea forţa necesară ca să ducă 
treaba la bun sfârşit. Această atitudine a prietenului ei, 
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Violeta nu a înţeles-o niciodată şi nu a fost de acord cu ea, 
deşi din destăinuirile ce i le-a făcut Tudor, desprinsese că 
originea lui socială, considerată în acel timp nesănătoasă, 
era printre principalele motive. Din această cauză n-a mai 
putut continua studiile universitare. Ea dorea să-i schimbe 
părerile, să-l determine să lupte pentru el. I-a propus să-şi 
facă dosar pentru a se înscrie din nou la facultate, 
angajându-se că i-l va prezenta ea la Decanat, fiindcă 
mergea des la Bucureşti pentru examene. 

La fel l-a stimulat şi pe Nicuşor să se înscrie la 
Facultatea de Matematică-Fizică, să poată primi un 
salariu mai mare ca profesor, decât ca acel de învăţător 
pe care îl avea. 

- Uite, ţi-am adus lista cu actele pentru dosarul de 
înscriere la facultate. 

- Tu ai luat-o în serios, măi fată? 
- N-am discutat la ce materii se dau examene, care 

sunt condiţiile pentru studenţii de la fără frecvenţă, câţi ani 
durează cursurile, cum te poţi pregăti etc? 

Violeta îl lămurise cu ceva timp înainte şi căutase 
să-l convingă să se înscrie, având impresia că 
numeroasele lor discuţii pe această temă l-au determinat 
să se hotărască a se înscrie. 

- Ce? Vrei să dai înapoi? Nici să nu te gândeşti! 
- Mă, fată, fată, i-a spus el forţat de împrejurare că 

trebuia s-o asculte. 
- Ai să vezi când vei termina facultatea cum te vei 

bucura. Iacă eu mai am puţin şi termin. Nici nu-mi dau 
seama cum au trecut anii. 

- La tine a fost altă situaţie. N-ai grijile pe care le am 
eu, având familie, soţie, copii, casă. 

- Lasă, tu ai griji şi le împarţi cu ai tăi. Eu am griji şi 
le împart cu mine. 

Nescoţând-o la capăt cu soră-sa, Nicuşor s-a 
înscris, a terminat facultatea şi a devenit profesor la el în 
comună. Acum se bucura şi în sinea lui îi mulţumea 
Violetei care insistase. 

Dacă reuşise cu Nicuşor, cu Tudor nu i-a mers cum 
ar fi dorit ea, o transformare totală. Nici discuţiile 
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interminabile, nici exemplele, nici ameninţările, nici 
supărările de scurtă durată, nici rugăminţile şi câte şi mai 
câte încercări şi trucuri ale Violetei nu l-au scos din modul 
lui de viaţă, din felul lui de a gândi şi a privi lucrurile. Nu i-
a părut deloc bine că n-a reuşit să-l transforme şi se 
gândea: „Dacă este atât de încăpăţânat de a rămâne aşa 
cum este, de ce nu este tot atât de încăpăţânat de a 
deveni ceea ce ar trebui să fie?”. Timpul care lucrează 
pentru noi, a lucrat şi pentru Tudor. Când Violeta l-a 
reîntâlnit după mai bine de cincizeci de ani, l-a găsit cu 
totul şi cu totul schimbat în bine. A avut atunci suprema 
mulţumire că ce nu reuşise ea, reuşise timpul. 

A beneficiat şi ea de acţiunea timpului, fiindcă şi ea 
treptat, treptat, munca i-a fost recunoscută, chiar dacă nu 
întotdeauna. Datorită acestui fapt la unele cursuri I.P.C.D. 
ce se ţineau la Craiova a fost lectoră, a venit în legătură 
cu alţi lectori, cu profesori universitari, lărgindu-şi sfera 
cunoştinţelor, a relaţiilor. Aici a cunoscut-o pe domnişoara 
Crângoiu  cu care s-a împrietenit, prietenia fiind pentru 
Violeta o a doua natură. 

După doi ani de la venirea Violetei la noul post în 
învăţământ, Tudor a primit ordin de transfer într-un sat din 
Moldova. Acest lucru s-a datorat tot originii sale sociale. 
Venise momentul despărţirii celor doi prieteni buni. Câtă 
părere de rău va fi simţit Tudor nu se ştie. Violetei însă i-a 
părut sincer rău. Interesant era faptul că prietenia lor a 
continuat ca şi când ar fi fost împreună şi chiar mai bine, 
deoarece prin intermediul scrisorilor n-au încetat să-şi 
comunice cele ce aveau să-şi spună. 

Cum în scris îţi dezvălui mai sincer gândurile şi 
sentimentele decât verbal, era modul cel mai propice de 
comunicare al lor. Niciodată nu şi-au spus în scris sau 
verbal direct „te iubesc”. Nu era cazul, fiindcă inimile lor 
vibrau în acelaşi ritm în ciuda opreliştilor timpului şi 
distanţelor. Prietenia lor, bazată pe sentimente nobile, 
puternice nu se putea preta la obişnuitul „te iubesc” ce i-ar 
fi diminuat unicitatea. Era o prietenie de suflet, frăţească, 
înălţătoare, în care eroticul, aşa cum îşi propuseseră ei, 
stătea la uşi pe dinafară. 
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Ajuns în Moldova, i-a scris Violetei despre modul de 
viaţă al oamenilor de acolo, despre greutăţile pe care le 
întâmpina ca la fiecare început, despre gazda la care 
locuia, despre colegi şi câte altele. Într-una din scrisori i-a 
vorbit despre o fată Lola cu care avea o pasională relaţie. 
I-a descris-o ca fiind foarte frumoasă. Violeta 
răspunzându-i i-a comunicat că măcar această relaţie îl 
va face cât de cât să depăşească momentul greu al 
despărţirii lor, sfătuindu-l totodată să nu mai facă 
imprudenţe ca în relaţiile de până acum. 

După un an, Tudor s-a reîntors pentru câteva zile şi 
bineînţeles trebuia s-o revadă pe Violeta. Acesteia îi 
arseseră călcâiele să plece chiar atunci la Reşiţa 
împreună cu colega ei de rusă, Geta. Tudor a aşteptat ca 
ea să se întoarcă. Nu putea pleca fără s-o revadă. A 
vizitat-o la noua ei gazdă. Violeta se mutase de la mama 
Caterina la Tita, neam cu vechea ei gazdă şi care locuia 
în apropiere. 

Întâlnindu-se s-au bucurat foarte mult. Au fost 
emoţionaţi deopotrivă. Cuvintele ce şi le-au spus au fost 
impresionante. La plecare, acelaşi ritual al despărţirii 
culminând cu sărutul de adio, nu de rămas bun, fiindcă în 
acel moment au simţit şi unul şi celălalt, chiar dacă nu şi-
au mărturisit, că nu se vor mai revedea multă vreme sau 
poate niciodată. Presimţirea lor s-a confirmat. Nu s-au 
revăzut decât peste cincizeci de ani. Atunci a fost cel mai 
frumos dar pe care viaţa le-a oferit, că putea să nu se mai 
vadă nicicând. 

Despărţirea a fost o nouă provocare pentru Violeta 
dar şi pentru Tudor. De data aceasta Tudor a ieşit din 
pielea lui Oblomov şi nu a mai adoptat indiferenţa. De 
departe a susţinut această prietenie, la fel şi Violeta. Ea 
continuând să aibă aceeaşi viaţă tumultoasă, fiind pusă 
mereu în situaţii şi plăcute, dar  mai mult dificile, cu 
sumedenie de responsabilităţi care mai de care mai 
solicitante, cu obligaţii pe linie profesională, la care 
ulterior se vor adăuga şi cele faţă de familie, de copii, de 
soţ, a avut realizări, succese, dar şi eşecuri, înfrângeri. În 
asemenea căderi, se gândea la această prietenie, la 
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Tudor, la discuţiile avute împreună pe diferite teme care 
slavă Domnului, au fost destule, de la cele mai simple 
până la cele mai sofisticate. În felul acesta simţea o 
uşurare, o revigorare şi aşa reuşea să depăşească 
momentul greu, să o ia de la capăt, să meargă înainte. 
Din acest punct de vedere această prietenie a fost pentru 
ea în permanenţă un adevărat sprijin moral şi poate şi 
pentru prietenul ei. 

După plecarea lui Tudor din colectivul lor, viaţa şi-a 
urmat cursul cu alte perspective, dar prietenia a rămas 
aceeaşi. 

Violeta a cunoscut un profesor de matematică dintr-
o comună vecină, încă un cadru didactic de la liceul 
agricol din localitate. Nu erau prieteni dar de câteva ori se 
întâlneau, discutau probleme la ordinea zilei, despre 
şcolile în care preda fiecare, despre greutăţile 
întâmpinate, despre felul cum doreau să-şi petreacă 
vacanţele. Cu cel de la liceul agricol, fiind în aceeaşi 
localitate, se întâlnea mai des, cu cel de matematică, mai 
rar. Şi unul şi celălalt o îndrăgiseră, fără ca ea să-i ia în 
seamă sub acest aspect. 

Profesorul de matematică, Valentin Popov, când o 
întâlnea pe la consfătuiri sau la alte întruniri ale cadrelor 
didactice ce se desfăşurau la raion, îi cam bătea 
apropouri de căsătorie. Într-o bună zi, i-a cerut mâna. 
Violeta se găsea faţă în faţă cu o altă provocare a vieţii şi 
de data aceasta una foarte serioasă, mai ales că fusese 
luată şi pe nepusă masă. Nu-l iubea pe Valentin Popov, 
că nici nu-l cunoştea îndeajuns. Pe de altă parte era 
dominată de sentimentele prieteniei pentru Tudor. Trebuia 
să se gândească înainte de a-i da rezultatul, să stea de 
vorbă şi cu ai ei. Băiatul nu era de prin părţile locului. Era 
bănăţean, singur la părinţi care erau oameni de condiţie 
socială modestă. Mama lui era casnică, iar tatăl lucra ca 
miner. În cererea lui a fost susţinut de doi profesori de la 
şcoala lui Valentin Popov care au convins-o pe Violeta că 
ar fi bine să-l accepte ca soţ. Singurul lucru ce i se părea 
bun în acel moment privind mariajul, a fost dorinţa 
mărturisită de Valentin de a se transfera amândoi în Banat. 
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Violetei îi surâdea stabilirea în Banat, fiindcă de pe 
când învăţase la Lugoj îşi dorea acest lucru. Totuşi 
trebuia să se consulte şi cu cineva înainte de a face 
pasul. Cu cine? În primul rând cu prietenul ei faţă de care 
era datoare să-l anunţe, fiindcă prietenia lor sinceră o 
obliga. A urmat un schimb de câteva scrisori dureroase şi 
pentru unul şi pentru celălalt, fiind conştienţi de 
apropierea inevitabilei schimbări în prietenia ce îi lega, 
chiar dacă nu era vorba despre definitiva ei dispariţie. În 
una din scrisori, Tudor a procedat precum George 
Teodorescu Kirileanu  cel de care se îndrăgostise Lucia 
Karadja. George Teodorescu a fost angajat un timp în 
familia prinţului Aristide Karadja din Grumăzeşti-Neamţ. 
Proprietarul moşiei era un entomolog de renume mondial. 
În familia acestuia, o întâlneşte pe Lucia Karadja care se 
simte atrasă de el. George Teodorescu considerându-se 
a nu fi la înălţimea fetei şi pentru a nu o face să sufere 
mai târziu din acest motiv „va înăbuşi peste 13 ani, cu 
delicat şi zbuciumat sacrilegiu, sub semnul solitudinii pe 
care o îmbrăţişase”¹ chemările sufleteşti ale ei. În acest 
scop el scria: 

„În sufletul matale mijeşte drama impunătoare a 
sufletelor mari- cu tablouri când strălucitoare de lumini, când 

înfiorate de umbre adânci ca ale unor ochi străjuiţi de 

puternice sprâncene. Într-al meu stăpâneşte tristeţea amară a 
unei vieţi pierdute. 

Simţurile matale se gătesc de o mare simfonie 

wagneriană, pe când ale mele sunt ca un păstoresc fluier 

pierdut în depărtări…. 
 Imaginaţia matale cea bogată se avântă în zbor mândru, 

pe când eu sunt un biet huhurez. 

Precum vezi între firea, neamul şi starea noastră este 
mare deosebire şi de multe feluri…” 

Acelaşi pesimism, acelaşi regret şi aceeaşi 
solitudine se desprindeau şi din scrisoarea lui Tudor şi 
aceeaşi stare sufletească a avut-o Violeta pe care o 
avusese probabil şi Lucia Caradja şi pe care o are orice 
fată ce trece printr-o asemenea situaţie. 
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       Totodată Tudor o sfătuieşte cum să procedeze în 
noua ei relaţie cu Valentin. Să nu se aştepte de la început 
la un om desăvârşit şi să nu fie dezamăgită dacă 
socoteşte că nu se ridică la înălţimea pretenţiilor ei, 
fiindcă nimeni nu este perfect. Să aibă răbdare să-l 
cunoască îndeajuns să-şi dea seama de  
sentimentele ei şi ale lui şi să nu uite că iubirea poate fi 
de la prima vedere, dar tot atât de adevărat este că ea 
apare şi se consolidează pe parcurs şi poate fi chiar mai 
puternică şi mai durabilă. 

Toate cele scrise de Tudor, dar mai ales 
mărturisirea unui proces de conştiinţă al lui în legătură cu 
sentimentele pentru Violeta,  dintr-o altă scrisoare,  a 
determinat-o să-şi îndrepte atenţia spre Valentin şi să-i 
accepte propunerea. 

Pentru că în perioada anilor aceia aşa se proceda şi 
pentru că crescută cu respectarea unor norme, Violeta 
merge cu Valentin Popov la ai săi să-l prezinte. Îşi va 
aminti adesea cum au mers împreună 
pe jos, obicei la ordinea zilei, pe un timp ploios, din 
comuna în care profesa, la Bâcleş, peste dealuri, cum lui 
Valentin i-a rămas pantoful în noroi, cum ajungând obosiţi 
în loc să arate ca doi tineri frumoşi, voioşi, arătau ca două 
curci plouate. Acasă i-a întâmpinat Eliza, fratele Nicuşor, 
cumnata Veronica. Tatăl Violetei, bărbatul falnic murise 
cu câtva vreme în urmă, când în comuna lor a bântuit 
febra tifoidă. Părinţii Violetei s-au îmbolnăvit atunci de 
această boală. Mama cu toate că era mai slabă ca fizic a 
supravieţuit, tatăl, deşi mai puternic, mai robust, a 
decedat. Violeta a primit un bilet scris de frate-său 
Gheorghe, trimis printr-un om, în care i se spunea să vină 
acasă, că tatăl este bolnav. Nu i-a spus că este mort, 
pentru a o scuti de durere, de şoc.   

Când Violeta, îngrijorată, a sosit, l-a găsit pe tată-
său mort şi pe mamă-sa bolnavă. Era a doua tragedie 
prin care trebuia să treacă după moartea fratelui Nelu. 
Stând în zilele înmormântării în comună, a trebuit să-şi 
facă vaccin împotriva febrei tifoide. 
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S-a întors la serviciu în hainele de doliu, haine care 
o întristau făcând-o să simtă tot mai mult golul din sufletul 
ei, acum orfană de tată. Ţinuse foarte mult la el, îl 
respectase foarte mult şi chiar dacă nu erau împreună, îl 
simţea ca un vajnic protector. Prin lumea largă prin care 
se perinda, pierzându-şi tatăl, îşi pierduse acel sprijin 
moral. S-ar fi bucurat ca să fi fost şi el s-o întâmpine 
acum când venea să-l prezinte pe viitorul ei soţ. Mama i-a 
suplinit absenţa şi a fost cea mai bucuroasă dintre toţi 
pentru că demult dorea s-o ştie pe Violeta la casa ei. 

- Cât mă bucur că ne-aţi adus această veste, 
mamă! Unde lucrează băiatul? 

- Într-o comună aproape de comuna în care lucrez 
eu. 

- Tot în învăţământ? a întrebat Nicuşor. 
- Da! Este profesor de matematică. 
- Atunci se înmulţesc profesorii în familie. Eu predau 

tot matematică. 
- Parcă ne-a spus Violeta că nu eşti de prin părţile 

noastre, a intervenit cumnată-sa Veronica. 
- Sunt bănăţan în ţoalele mele, i-a răspuns Valentin 

râzând. 
- Dacă vă căsătoriţi, unde vă veţi stabili? 
- La mine în Banat, că ai mei nu mai au alţi copii şi 

trebuie să fiu lângă ei. 
Discuţiile au continuat în jurul unei mese bogate 

pregătite de Eliza şi Veronica, de la care n-a lipsit vinul de 
butuc, producţie proprie, care i-a plăcut foarte mult lui 
Valentin şi care a dezlegat limbile. Ai Violetei au fost de 
acord cu căsătoria lor şi le-a urat să fie fericiţi. Nicuşor a 
închinat în cinstea tinerilor ridicând paharul cu vin roşu 
străveziu. 

- Hai, noroc! Să vă dea Dumnezeu viaţă lungă 
împreună, să aveţi parte de bucurii, de copii frumoşi şi 
sănătoşi! Să trăiţi! 

- Mulţumim. Noroc! 
În clinchetul paharelor se pecetluia contractul unirii 

celor doi tineri. 
- Când veţi face nunta? 
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- Cât mai curând, ca după încheierea anului şcolar, 
să putem face demersurile de a ne transfera în Banat. 

- Unde aveţi de gând să faceţi nunta? 
- La mine. Aşa cum se obişnuieşte în Oltenia şi la 

noi în Banat tot socrii mari sunt gazda. 
Au stat sâmbătă, şi duminică la prânz au plecat ca 

să poată ajunge până seara la serviciile lor. Mai aveau de 
făcut un drum la părinţii lui Valentin, pe care n-au întârziat 
să-l facă, de data aceasta cu trenul, fiindcă distanţa era 
prea mare. Cu ei a mers împreună şi Nicuşor ca să 
discute cu viitorii socri ai Violetei; în caz că şi ei sunt de 
acord cu această căsătorie, să stabilească toate 
problemele privind cununia civilă, cununia religioasă, 
organizarea nunţii care a fost fixată în ziua de duminică 1 
Mai 1955. 

La acest pas într-o altă relaţie, într-un alt fel de trai, 
datoria morală a Violetei era de a lăsa drumul curat în 
urma ei, pentru ca viaţa să-i aducă bucurii, linişte 
sufletească şi nu mustrări de conştiinţă. De aceea şi-a 
adunat toate gândurile şi le-a limpezit, a cugetat la tot ce 
viitorul putea aduce şi a hotărât să-l roage pe Tudor să-i 
returneze scrisorile pe care ea i le trimisese şi orice 
scriere de-a ei. Se afla în situaţia celor cărora li se adresa 

cântecul Să-mi dai scrisorile-napoi, dar asta era. 

Această hotărâre venea şi în folosul viabilităţii prietenei 
lor, pentru a nu se da prilejul să fie denigrată de cei care 
n-ar fi putut-o înţelege în esenţa ei şi ar fi fost păcat, mare 
păcat. 

Tot pentru acest motiv Tudor i le-a trimis prin   
poştă, reţinând un caiet umil, dar foarte bogat în reflecţiile 
scrise de Violeta privitoare la prietenia lor. În acest caiet 
se străduise să picteze flori de nu mă uita şi să scrie 
versurile: 

 
„Drag cititor, nu-ntoarce fila 

Gândeşte la „nu mă uita” 

Aceste flori aşa micuţe 
Vor răsări-n inima ta? 
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Să-ngropi trecutul în uitare, 

Dacă vreodată vei ajunge, 
Prefă în scrum filele acestea 

Fără ca sufletul a-ţi frânge. 

 
Cel ce le-a scris nu va fi-n stare 

Să uite tot ce l-a legat 

De-un prieten şi păstra-va-n suflet 
Pe prietenul adevărat.” 

 
În caietul lui Tudor, Violeta improvizase un basm ale 

cărui personaje erau chiar ei şi acţiunea care se ţesea în 
jurul faptelor lor se încheia astfel: 

 
 Cert este faptul că nu poţi povesti 
Ce s-a-ntâmplat cu dânşii de-aicea mai departe 

C-ar însemna s-apară voluminoasă carte. 

 
Povestea este scrisă în sufletele lor 

Şi de trăiesc cumva, ei acelaşi dor. 

Nu poate s-o cunoască oricare om de rând, 

Doar cei ce au simţit-o în inimă şi-n gând.! 

 
Pentru că şcoala normală îi oferise o pregătire 

multilaterală, îi formase şi deprinderea de a desena şi 
picta. Într-un timp făcea portrete după fotografii sau pur şi 
simplu pozându-i persoanele care erau curioase să vadă 
de ce este în stare Violeta. Aşa a făcut portretul în creion 
al Jeniţei , fata moldoveancă ce o servea pe doamna 
Scutaşcu, gazda Violetei, când predase ca învăţătoare la 
Pădina Mică. 

- Hai, Jeniţa, vrei  să te desenez? 
- Cum nu, mi-ar plăcea, dar puteţi? 
- Să încercăm. Acum ţi-ai terminat treaba, doamna 

Scutaşcu e plecată, nu deranjăm pe nimeni. 
Jeniţa s-a aşezat pe un scăunel, aranjându-şi părul 

şi basmaua ca la fotograf. Violeta a început să schiţeze şi 
să-şi desfăşoare lucrarea. 
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- Mai stau mult aşa că mi-a înţepenit gâtul, 
domnişoară? 

- Facem o pauză. Poţi să te mişti. 
Fata avea o faţă plinuţă, bucălată, drăgălaşă, cu 

ochi frumoşi, cu buze cărnoase, motiv pentru care Violeta 
a fost determinată să-i facă portretul. Feţele urâte nu-i 
plăceau şi nu le lua în considerare. 

- Hai, să continuăm, Jeniţa! 
- Imediat, domnişoară, a spus fata reluându-şi locul 

pe scăunel.  
A început din nou lucrul. 
- Domnişoară, dar pot să vorbesc oleacă? 
- Poţi numai să nu-ţi schimbi poziţia. 
Fata îi povestea în limba ei moldovenească despre 

fel şi fel de întâmplări de acasă. 
Când a ajuns să-i deseneze gura, Violeta i-a spus. 
- Gata, acum să nu mai spui nici un cuvânt. 
- Văleu, de şe? 

     Violeta i-a explicat motivul continuându-şi lucrul. Când 
a fost gata, după câteva ore cu pauze, i-a arătat portretul. 

- Îţi place? 
- Chiar io sunt! N-am crezut c-o să semene cu mine, 

dar este identic! I-l arătăm şi doamnei când vine. Sunt 
sigură că o să-i placă. 

Acele lucruri se întâmplau atunci. Acum îi era 
gândul la nuntă. Cu câteva zile înainte de 1 Mai a luat 
concediu şi împreună cu Valentin a plecat în Banat pentru 
organizarea nunţii. I-a plăcut foarte mult satul dintre munţi 
cu acea natură sălbatică în care simţeai aerul proaspăt, 
auzeai cursul râului de la marginea satului, ciripitul 
păsărilor printre crengile bogate ale ramurilor, simţeai 
mirosul proaspăt de verdeaţă şi o linişte rar întreruptă de 
chemarea vreunui vecin. 

Cum au ajuns, lucrul îi aştepta şi culmea nici Violeta 

n-a fost scutită ca să i se potrivească zicala: stai ca o 

mireasă. Primul gând al ei a fost să-şi pregătească 

pernele pentru daruri. Îşi adusese numai feţele şi dosurile 
dar fără puf. Floarea, soacra, a luat o dună babană şi 
împreună cu Violeta au desfăcut-o, au scos puful din 
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pene de păsări de casă şi au umplut pernele ce trebuia 
dăruite. I-a spus miresei că la ei nu este obiceiul de a se 
da daruri la nuntă. Violeta a informat-o cu mai multe în 
această privinţă. 

- La noi, mamele şi fetele pregătesc din timp aceste 
lucruri, făcând parte din zestre. 

- Cârpele de  unde le procuraţi? 
- Cârpele le ţes femeile în război din fire de mătase 

sau din fire  de borangic. 
- Sunt foarte frumoase, la noi nu se poartă. Am 

văzut la tine un fel de baticuri subţiri. 
- Da, acelea sunt legături,  cum se spune la noi, pe 

care femeile le poartă pe cap. Sunt făcute din material 
subţire, cum aţi văzut, şi pe margini au spiţuri.   

 - Am văzut că ai şi nişte bluze cusute cu modele 
foarte frumoase. 

- Acelea sunt ii sau, cum se mai spune la noi, 
ciupege.   Acestea se croiesc din pânză ţesută în casă din 
fire de bumbac alb sau din marchizet cumpărat de la 
prăvălii şi se împodobesc cu cusături alese de diferite 
forme, cu fluturi, cu mărgele. 

- Şi cu mărgele? 
- Are mama câteva acasă cu mărgele care 

cântăresc kilograme. 
- Sunt pricepute oltencele la lucrurile acestea. 
- Da, şi tot ele îşi ţes şi opregele din fire de lână 

subţire de diferite culori şi cu motive florale. Să ştiţi că 
cele din generaţia noastră nu se mai omoară cu lucrurile 
acestea, fiindcă nu se mai prea poartă, lumea 
modernizându-se. Discutând aşa au terminat de umplut 
pernele, dar şi ele erau pline de fulgi. 

„Acum chiar că sunt ca o cenuşăreasă” s-a gândit 
Violeta în sinea ei. Alal mireasă! I-a trebuit mult periat ca 
să scape de fulgi. Se gândea la cântecul „Zis-a mama că-
mi va da”. 

Acolo era obiceiul ca la nuntă să se servească o 
ciorbă, o mâncare scăzută şi în rest multă băutură. Violeta 
n-a fost de acord. A fixat meniul cu aperitiv, supă, sarmale, 
friptură cu garnitură şi prăjituri. Femeile îi spuneau. 
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- La noi nu este obiceiul aşa. 
- La toate nunţile se face ciorbă multă ca să se 

mănânce din biu. Cum spui tu n-o să ajungă mâncarea. 
        - Câte sarmale trebuie făcute? Unde ai atâta friptură? 

Violeta le explica.  
- Nu vor rămâne nuntaşii flămânzi, că în loc să 

mănânce numai „ciorbă lungă să se-ajungă” ca la pomană, 
vor mânca patru feluri de mâncare şi le va fi de ajuns. 

Fiecare femeie şi-a luat răspunderea asupra unui fel 
de mâncare, ajutată de alte câteva. 

Floarea, soacra Violetei a pregătit supa, o mătuşă a 
lui Valentin a pregătit friptura, iar Violeta a vrut să facă 
sarmalele. 

 - Da pră şine aţi vădzut să facă mireasa mâncarea? 
- Ţuce-ce ceica, lasî pră muierile ăşcea, că n-au pră 

zmău ge făcut. Ge aia au venit aişi. 
Violeta însă şi-a luat rolul în serios şi a turnat vreo 

câteva sute de sarmale bine împachetate şi nu atât de 
mari ca să le legi cu aţa ca prin alte părţi ale ţării. 

 Dimineaţă şi-a îmbrăcat rochia de mireasă şi s-a 
lăsat aranjată de naşă şi de câteva fete. Cum viaţa i-a fost 
o permanentă provocare, n-a scutit-o nici în acest 
moment deosebit. Cele care o aranjau au vrut s-o 
fardeze. Ea a refuzat categoric. 

- Hai, fină, i-a spus naşa, să arăţi bine. 
- Naşă, niciodată nu m-am fardat. 
- Dar acum eşti mireasă. 
- Ce contează? 
- Dacă nu vrei fard pe obraz, măcar pe buze să dai 

cu puţin roşu. 
- Nici atât. 
Ele tot insistând, Violeta s-a necăjit şi a plâns. 

Nicuşor, fratele ei care venise cu Veronica, soţia lui din 
Oltenia observând, le-a spus s-o lase în pace şi să-i 
respecte dorinţa ei cu care şi el este de acord, spunând 
că eşti cu atât mai bine cu cât eşti mai natural. 

- Nu trebuia să plângi, i-a spus cumnată-sa. 
- Se spune că cine plânge în ziua nunţii, va fi foarte 

fericit în viaţă, a adăugat naşa şi se va înţelege foarte 
bine cu partenerul sau partenera. 
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Că s-a înţeles bine cu Valentin, trecând peste orice 
necazuri  inerente unei căsnicii, a fost adevărat, dar viaţa 
nu i-a adus numai fericire. Au fost multe obstacole, cu 
care a trebuit să lupte, să le depăşească, boli, morţi în 
familie, situaţii când te simţi ca şi căzând în gol. Dacă 
totul ar fi numai bine, n-ai simţi că trăieşti. 

Era gata, gata să nu-i lase la cununia religioasă din 
cauza sărbătoririi zilei de 1 Mai, fiindcă în anul 1955 
picase duminica. În acea vreme, nunţile se făceau 
duminica, deci cununiile religioase aveau loc în ziua 
Domnului. Aşa era creştineşte, nu ca mai târziu, când se 
desfăşurau sâmbăta ca să dea posibilitatea petrecăreţilor 
să se odihnească duminica. Până la urmă s-au lămurit 
lucrurile, s-au cununat la biserică şi la nuntă au participat 
şi autorităţile ce voiau să le-o interzică. 

După cununie au mers acasă cu tot alaiul aşteptând 
invitaţii. Violeta a rămas surprinsă când a văzut că fiecare 
invitat aduce un coş în care se afla câte un tort şi câteva 
sticle de băutură, acoperit cu câte un ştergar înflorat. 

- De ce aduc coşuri? a întrebat ea. 
- Aşa este obiceiul la noi. Este contribuţia 

participanţilor pentru masa de la nuntă, i-a explicat 
Valentin. S-au adunat zeci de torturi. O parte din ele au 
fost consumate la masă, restul au rămas pentru miri şi 
familia lor. A rămas şi mâncare destulă că satul fiind mic, 
deşi au venit aproape toţi, numărul nuntaşilor n-a fost 
prea mare. Violeta a invitat şi colegii ei şi în special pe 
prietenul său Tudor, dar n-a  onorat-o cu prezenţa decât 
Ionica Ghenciu, profesoara suplinitoare de geografie, pe 
care Valentin a aşteptat-o la gara apropiată şi a adus-o cu 
o maşină, fiindcă altfel greu s-ar fi descurcat. Când s-au 
înapoiat în Oltenia, Ionica a mers împreună cu ei.Le-a 
povestit tuturor cât de mult i-a plăcut nunta Violetei şi 
tortul pe care îl primise în dar de la miri. 

Pe când Violeta fusese invitată să joace în fruntea 
horei, după câteva învârtite, poştaşul i-a înmânat o 
telegramă. Era de la Tudor şi Maricica. 

Cât de necăjită a fost când femeile insistau s-o 
fardeze, pe atât de mult s-a bucurat acum când a citit 
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telegrama care conţinea o expresie ştiută de ei citată din 
V. Pârvan. S-a bucurat şi pentru că Tudor ţinuse să-i fie 
aproape în acest moment crucial al vieţii ei şi pentru faptul 
că îşi găsise şi el jumătatea, aceasta fiind Maricica, după 
cum îi confirma telegrama. Le-a mulţumit în gând urându-
le amândurora casă de piatră, după cum i se urase şi ei. 

Spre sfârşitul mesei, Violeta l-a însărcinat pe 
Nicuşor, fratele ei, fiindcă bănăţenii nu cunoşteau obiceiul 
să strige darurile: 

- Dragi oaspeţi, vă rog să faceţi puţină linişte ca 
mireasa să poată împărţi darurile ei celor pentru care  are 
o deosibită recunoştinţă. Naşul are primul cinstea de a 
primi acest frumos dar din partea miresei. 

Violeta i-a înmânat o pernă, peste care erau 
aranjate ca pe o tavă o cămaşă de noapte bărbătească 
lucrată de Eliza, o cârpă de borangic, o pereche de 
ciorapi. Pe când ei se sărutau cu mulţumirile de rigoare, 
muzica a cântat „mulţi ani trăiască”. 

Naşa a primit o pernă, o cârpă de borangic, o 
legătură cu spiţuri, o ie din marchizet. Asemenea daruri 
au primit Valentin, socrul, soacra, cumnatul de mână, 
câteva rude apropiate în acordul muzicii care intona de 
fiecare dată „Mulţi ani trăiască”. Lui Valentin i-a dăruit 
cămaşa de noapte pe care o cususe când era elevă la 
şcoala normală. 

După împărţirea darurilor a început exprimarea 
părerilor. 

- Apoi să avem în sat tot mirese din astea. 
- De ce spui aşa? 
- N-aţi văzut ce daruri frumoase a dat la fiecare. 
Un vecin de-al lui Valentin a intervenit: 
- N-am să las pe fii-meu până nu-şi aduce o 

olteancă. 
- Naş să-i fiu eu, a spus altul. 
- Ca să ai parte de dar? 
- Păi cum? 
Nunta lor a fost un exemplu pentru acel sătuc. De 

aici în acolo toate nunţile s-au desfăşurat după acel tipic. 
Nu s-au mai temut că mâncarea nu ajunge, au servit mai 
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multe feluri de mâncare, doar darurile nu le-au putut oferi 
cum procedase Violeta. Mult timp a circulat prin gurile 
sătenilor numele lui Valentin. 

„Facem ca la Valentin”, „Cum a fost la nunta lui 
Valentin să fie şi la noi”, „Ce mulţumiţi au fost oamenii la 
nunta lui Valentin”. 

Întorcându-se de la nuntă, soţii Popov au adus 
câteva torturi pe care le-au împărţit colegilor învăţaţi mai 
mult cu cozonacul oltenesc. 

- Cum a fost la nuntă, domnişoară Violeta? A 
întrebat-o profesorul de naturale. 

- Pardon! doamna Popov l-a corectat cel de 
matematică. 
     - Bine! Ca la orice nuntă. Spuneţi-mi cum vreţi, că până 
mă obişnuiesc, răspund la oricare nume. A fost o întâlnire 
de obiceiuri olteneşti şi bănăţeneşti ceea ce m-a impresionat 
foarte mult. Voi nu aţi venit nici unul. Doar Ionica. 

- Eu, care am trăit puţin şi în Oltenia, cunoşteam 
obiceiurile de pe aici, a intervenit Valentin. 

- Acum ce veţi face? 
- Vom face demersurile de a ne transfera în Banat. 
După terminarea anului şcolar, soţii Popov au făcut 

dosarele de transfer şi au insistat, bătând pe la multe uşi, 
până au reuşit să obţină post chiar în orăşelul minier în 
care lucra tatăl lui Valentin. 
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NOUA FAMILIE 

 
       
 
 
     Au fost numiţi profesori la liceul teoretic din acel oraş. 
Regiunea era frumoasă, cu mulţi brazi, cu multă verdeaţă, 
dar cu mult miros şi praf de cărbune. Colectivul de muncă 
a fost extraordinar. În multe colective lucrase Violeta, dar 
în nici care nu s-a simţit atât de bine ca aici. Probabil că 
aceasta se datora şi faptului că era împreună cu soţul ei. 
Cadrele didactice erau foarte solidare. Se ajutau unii pe 
alţii. Se suplineau unii pe alţii fără obligaţii. La o oră de limba 
română, întârziind profesorul, care după un timp va ajunge 
mare om prin forurile de conducere ale ţării, Violeta, auzind 
gălăgie la clasa respectivă şi având oră liberă, a intrat în 
clasă şi a predat lecţia ce urma. La terminare, mergând în 
cancelarie îl vede pe profesorul întârziat. 

- Aşa, Sandule, tu stai bine merci şi eu îţi fac ora, i 
s-a adresat Violeta zâmbind. 

- Să ştiţi, doamna Popov, că am venit nu mult după 
ce-aţi intrat şi-am ascultat la uşă. V-am auzit pe 
dumneavoastră. 

- De ce n-ai intrat să continui lecţia? 
- Mi-am dat seama, ascultându-vă, că eu n-aş fi 

predat atât de frumos ca dumneavoastră. 
- Hei, ţanchi, acum mă flatezi. 
- Nu serios, aş fi stricat totul. 
Poate n-o spunea cu sinceritate, dar îi plăcea să 

vorbească frumos cu toţi colegii. 
Altă dată Violeta şi-a dat seama că nu mai vede 

bine şi s-a plâns în cancelarie. Toţi au venit cu sugestii 
dar bătrânul profesor de chimie a fost cel care i-a dat 
soluţia pe loc. I-a spus că el are nişte ochelari cu dioptrie 
0,50 pe care i-a folosit la început şi că-i va da să-i încerce 
şi dacă îi sunt buni să-i folosească. I-a încercat, a văzut 
bine cu ei şi i-a folosit multă vreme până a cumpărat alţii 
cu dioptrii mai mari. 

Domnul Petre, directorul liceului era un om foarte de 
treabă. Când certa câte un elev, te miri pentru ce, îl făcea 
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cu ou şi cu oţet, apoi se domolea şi îi dădea sfaturi. Nu 
lipsea de la nici o întrunire de voie bună, de veselie a 
profesorilor. Nevestei lui, profesoară de geografie, îi 
plăceau mult aceste momente de răgaz şi, când intrai la 
ei în casă, nu te lăsa până nu te servea cu ceva vorbindu-
ţi în grai bănăţenesc. 

- Pră unge îmbli, pogane, ge n-ai mai venit pră la 
noi? 

- Am fost la şedinţă, îi răspundea profesorul 
Bunescu. 

- Hai, şedzi, că-ţi fac o cafă aşa cum îţi plaşe ţâie. Ai 
audzât şe să vorbeşce gespră ciza ta? 

- Ce se spune? 
- O bată-ce să ce bată că nimic nu şcii. 
Ea era informatoarea tuturor, o femeie plină de viaţă 

şi glumeaţă, care ştia tot ce se petrece în oraş pentru 
care fapt directorul, soţul ei, o mai dojenea din când în 
când, fără ca ei să-i pese. 

Dacă se mai îmbăta vreun cadru didactic în timpul 
liber, nu ştiau decât cei care participau la chef, spre 
revolta soţiilor cărora nici lor nu li se spunea. Erau foarte 
uniţi toţi şi la bine şi la rău. Îşi sărbătoreau, când unii când 
alţii, zile de naştere, onomastice, alte evenimente, unde 
se simţeau cu toţii bine. În acel colectiv, în care 
majoritatea erau bănăţeni, n-au fost oameni certaţi, n-au 
fost oameni care să se duşmănească. Era un colectiv 
tânăr, liceul fiind nou înfiinţat. 

În acest orăşel, Violeta a devenit pentru prima dată 
mamă. Aici a născut-o pe Florentina, fiica cea mai mare, 
în ziua de 14 mai, la ora şase dimineaţa, când suna 
„duda”, aşa îi spuneau localnicii la sirena care anunţa 
orele de începerea lucrului în mină al fiecărui schimb. 
Apariţia Florentinei a fost ca un miracol pentru Violeta. 
Micuţă, drăgălaşă dar cu privire neobişnuit de vioaie, de 
cum a ieşit la lumină. A fost bucuria tuturor, chiar şi a lui 
Valentin care îşi dorea băiat. 

- Valentine, nu te-ai ţinut tare, ţi-a venit fetiţa, îl 
sâcâiau colegii. 

- Vine el şi băiatul, se consola Valentin. 
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Pentru Violeta bucuria n-a ţinut mult. Din cauză că 
fetiţa nu se născuse cu instinctul suptului, ea a făcut 
mastită când la un sân când la altul. Făcându-i-se două 
incizii la un sân, două la celălalt  a trebuit să stea câteva 
zile la spital. Nu a vrut s-o adoarmă, având impresia că, 
aşa cum era slăbită după naştere, nu se va mai trezi. Prin 
urmare, a răbdat operaţiile pe viu, fiindcă anestezia într-
un sân puroiat nu are efect. La analize, i-a ieşit zahăr în 
sânge peste limita acceptată, deoarece era o trecere în 
sânge a zahărului din laptele pe care fetiţa nu-l sugea. 
Medicii însă au diagnosticat-o ca având diabet şi au pus-o 
la regim, plus injecţiile cu insulină ce i le-a recomandat. O 
soră medicală incompetentă i-a dat doză dublă de 
insulină şi Violeta era gata- gata să dea ortul popii. 
Începuse să vadă obiectele la dimensiuni mari şi era 
foarte ameţită. Medicul, aflând ce s-a întâmplat, i-a spus 
să urmărească ea doza de insulină în seringă până nu i-o 
injectează. 

Acasă, a ţinut în continuare regim, însă se simţea 
din ce în ce mai rău, mai fără vlagă. Vasile, socru-său, cu 
înţelepciunea omului trecut prin multe, i-a spus într-o zi: 

- Măi fată, ce tot mănânci cu gramele, 200 de gr. 
pâine, 100 gr. carne, 300 gr. cartofi şi mai ştiu câte şi câte 
grame. Lasă-le, zmău, de grame, ia şi mănâncă atât cât 
poţi şi tot ce prinzi. Dacă este să mori, mori, dacă este să 
trăieşti, trăieşti. 

Violeta, după spusele hotărâte ale socrului, şi-a 
asumat riscul. A renunţat la cântar şi a mâncat normal, 
fără să mai ţină seama de restricţii. Din ce în ce s-a simţit 
mai bine. Era pentru a doua oară în viaţă când renunţa la 
o boală închipuită câştigându-şi sănătatea.  

Prima dată, când era elevă, având o anemie 
puternică şi toate consecinţele ei, îi intrase în cap că este 
tuberculoasă. Atunci, cel cu sfatul hotărât şi bun a fost 
Nicuşor care i-a scos din minte ideea bolii. Nu putea fi 
tuberculoasă, că, slavă Domnului, chiar dacă aveau 
posibilităţi materiale restrânse, părinţii se îngrijeau de 
hrana copiilor. Le cumpăra miere de albine, lapte, 
produse pe care nu le aveau. Violeta, cea mai mică şi 
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pipernicită, era obligată să bea zilnic o cană cu lapte în 
care se amesteca un ou crud şi o lingură de miere de 
albine. I se făcuse greaţă de asemenea porţii care 
probabil au contribuit la fortificarea organismului, nefiind 
bolnăvicioasă în tot cursul vieţii ei. 

Sfatul de atunci i-a prins bine. Sfatul de acum de 
asemenea a prins bine. Îi trecuseră toate gândurile negre, 
mergea cu alt chef la şcoală, petrecea mai mult timp cu 
Florentina. Fetiţa în schimb, se îmbolnăvea des, trebuia 
să meargă la controale, să ia medicamente. 

Pentru că socrul, care lucrase în mină, se 
pensionase şi nu-l mai lega nimic de acest oraş având 
casă la sat, au hotărât să vândă acea casă şi să cumpere 
o alta într-un alt oraş dinspre câmpie cu mai multe 
posibilităţi, cu o mai largă ieşire înspre lume, de unde să 
poţi circula mai uşor în orice direcţie. Este adevărat că 
drumul cu trenul ce se făcea până în orăşelul lor era 
foarte frumos, fiind şi unul dintre cele mai vechi din ţară, 
de pe vremea stăpânirii austriece. Se trecea prin tuneluri, 
peste un viaduct foarte impresionant prin înălţimea sa, 
printre munţii înverziţi de brazi, vara, şi acoperiţi de 
zăpadă, iarna, care amplificau ecoul şuieratului 
locomotivei în acea natură splendidă şi sălbatică. 

Au venit să cumpere o casă în oraşul dinspre 
câmpie şi socrii, fiind ocupaţi cu formalităţile de 
cumpărare, cu mutarea a ceea ce aveau în casa din sat, 
Violeta a stat mai mult singură un timp, ocupându-se de 
toate treburile gospodăreşti şi de fetiţă. Tot luând-o în 
braţe şi coborând-o la fiecare scâncet, aceste eforturi i-au 
cauzat naşterea prematură a băieţelului lor, Dorin, care a 
fost născut la opt luni. După spusele medicilor, cei care se 
nasc la şapte luni trăiesc, fiindcă fătul este pregătit pentru 
desprinderea de mamă. La opt luni nu au o astfel de 
constituţie. În plus, născându-se în decembrie, Dorin, fiind 
sensibil, a contactat o pneumonie şi cu toate că a stat în 
incubator, n-a avut scăpare. Câteva zile cât a trăit, deşi 
era sub semnul întrebării, toţi s-au bucurat, mai ales 
Valentin care-şi dorise demult un băiat. 

- Am un fecior! spunea el tuturor. 
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- Te felicităm! 
- Ne bucurăm că ţi s-a împlinit visul. 
- Ai pereche, o fetiţă şi un băieţel. Să-ţi trăiască şi 

să mai urmeze şi alţii! 
- Mulţumesc. Vă doresc la fel şi vouă! 
- Eşti bun de cinste. 
- Nu voi rămâne dator. 
Violeta regreta însutit pierderea copilului, fiindcă, 

având probleme de sănătate cu Florentina care era 
fragilă, se rugase ca ea să trăiască, fiind primul copil, 
chiar dacă cel de al doilea copil ce îl va avea va fi să 
moară. Dumnezeu a pedepsit-o pentru acest gând 
necugetat. 

Cum cadrele didactice se înţelegeau bine între ele, 
dar şi cu medicii, au hotărât să formeze două echipe de 
fotbal, „Seringa” a medicilor şi „Catalogul” a cadrelor 
didactice. În timpul lor liber, mergeau la antrenament, 
organizau meciuri care se încheiau la restaurantul din 
localitate. Din echipa „Catalogul” a făcut parte şi Valentin, 
care nu le avea cu sportul de nicio culoare.  

La un meci asistat şi de cei din localitate şi mai ales 
de suporterii de la liceu şi de la spital, Valentin a stârnit 
ilaritate dând gol în propria-i poartă. 

Galeria striga: 
- Hai „Catalogul”! 
- Bravo „Seringă”! 
- Fugi, fugi, Valentine! 
- Loveşte mingea, Valentine! 
- Gool! Gool! 
- Bravo, Valentine! Îţi mulţumim pentru golul în 

favoarea noastră, strigau râzând în hohote suporterii 
„Seringii” . 

Toţi cei prezenţi erau pe jos de râs, discutând gafa 
lui Valentin. Ca de obicei, au mers la restaurant să 
sărbătorească, de data aceasta, victoria echipei 
„Seringa”, atât învingătorii cât şi învinşii, cum procedau de 
fiecare dată. Comentariile au continuat. 

- Ce naiba, măi Valentine, am pierdut meciul din 
cauza ta. 
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-  Lasă că viitorul meci va fi al nostru. 
- Cum ai putut să trimiţi mingea în poarta noastră? 
- Stomatologul vroia să-mi ia mingea şi eu ca să nu 

i-o las, nu ştiu cum m-am rotit şi am greşit direcţia. 
- Vezi să nu greşesc şi eu şi să-ţi scot un alt dinte în 

locul celui cariat, a intervenit stomatologul. 
- Am dinţi buni deocamdată, n-ajung la tine la 

cabinet. 
Instalaţi în noua casă pe care o cumpăraseră, s-au 

acomodat repede cu locul, cu vecinii, cu mediul nou de 
viaţă. În spatele casei curgea un râuleţ, în faţă se ridicau 
dealurile cu copaci de tot felul şi cu pomi fructiferi, cu un 
izvor a cărei apă rece o savurai şi în canicula verii. Când 
te duceai cu o cană de sticlă, în timp ce apa curgea, cana 
se aburea. Noaptea se auzea susurul izvorului şi se 
simţea mirosul de iasomie de pe deal. Liniştea era 
desăvârşită, fiindcă străduţa casei lor era la o margine de 
oraş.Deci şi aici ca în multe alte locuri  
s-au simţit ca în mijlocul naturii. Bineînţeles că au avut 
parte şi de inconveniente ce le întâlnesc cei care locuiesc 
pe străzile mărginaşe, dar toate acestea au fost depăşite 
de frumuseţea locului. 

Cei ce îi vizitau se considerau ca la cabană. 
- Voi o duceţi minunat aici. 
- Nici nu suntem prea departe de strada principală. 
- Aer curat aveţi, apă proaspătă de izvor aveţi, 

linişte aveţi, ce vă mai trebuie? 
- Un ceas cu cuc, răspundea Valentin folosind 

expresia care-i devenise o obişnuinţă ca şi încă o 
expresie. Când era întrebat de pildă ce mai face, el 
răspundea: Ce să fac? Bine, sănătos, voinic, galben de 
gras, sătul de foame. 

- Mai ales pentru copii este bine aici. Când vor 
creşte au spaţiu de joacă, de alergătură. Apropo! Ce vă 
fac fetiţele? 

- Acum dorm. Abia le-am potolit, răspundea Violeta. 
Se născuse şi cea de a doua fată, Ioana. Cu ea n-a avut 
probleme Violeta, că de la început a supt lacom şi a pus 
mereu în greutate, devenind rotunjoară ca un pepene. Ca 
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şi Florentina, s-a născut cu păr negru, nu cu păr decolorat 
ca alţi bebeluşi. 

Oraşul în care se mutaseră, fiind la confluenţa 
câmpiei cu dealul şi cu muntele, te impresiona prin 
străzile paralele, suprapuse, aşa cum sunt unele localităţi 
din Grecia. De exemplu, ei locuiau pe strada Brazilor, 
deasupra era strada Montana, mai sus strada Primăverii 
şi sus de tot, strada Coşbuc. De pe strada cea mai de sus 
se putea vedea întreaga panoramă a oraşului. 

După un an şi jumătate de la naşterea Ioanei, 
Violeta a dat naştere celei de a treia fetiţe, Mariana. 
Ducându-se la medic, la controlul periodic, acesta i-a 
spus, deşi n-a folosit cine ştie ce aparatură, că va naşte o 
fetiţă şi, ştiind că mai are două, a întrebat-o dacă vrea să 
se nască sau nu, fiindcă era în lună favorabilă de 
întrerupere a sarcinii. Violeta, fără să stea pe gânduri, nu 
a fost de acord. A spus în sinea ei: Dacă este fetiţă, de ce 
s-o omor? Las-o să trăiască, unde sunt două este loc şi 
pentru a treia. Bine că a gândit aşa, că bătrâneţile şi le va 
petrece în casa acestei fete. Să se mai spună că 
Dumnezeu nu vede şi nu le aranjează pe toate? Dacă a 
pedepsit-o prin pierderea băieţelului, pentru gândul ei 
necugetat “că mai bine acesta să moară decât primul 
copil”, a răsplătit-o în schimb pentru că nu i-a curmat viaţa 
Marianei. 
      Având trei fete mici, Violeta, fără să vrea, a neglijat 
profesia, toate preocupările ei fiind îndreptate spre fete, 
hrănindu-le, îmbăindu-le, îmbrăcându-le, supraveghindu-le, 
jucându-se cu ele, ducându-le la plimbare, la medic uneori, 
în special pe cea mare la controale medicale, vaccinuri. 
Trebuia să aibă multă, multă răbdare când se molipseau în 
scâncet şi în plâns una de la cealaltă. Era nevoie să le ia 
pe rând, să le adoarmă seara şi după prânz, cântându-le 
sau când o scoteau din sărite, aplicându-le câte o palmă 
pe care apoi o regreta. Când au început să înţeleagă, le 
spunea poveşti cunoscut sau inventate. 

A căutat să le formeze bunele deprinderi printre 
care aceea de a saluta. Ca să nu le ruşineze 
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atenţionându-le de faţă cu cei care se întâlneau, Violeta a 
folosit un anume truc, explicându-le: 

- Fetelor, aţi văzut că eu când mă întâlnesc cu 
cineva salut dând bună dimineaţa, bună ziua, bună seara, 
după cum este cazul şi la rându-mi sunt salutată. Orice 
om bine educat procedează aşa. 

- Şi noi facem aşa. 
- Însă de multe ori uitaţi şi mă puneţi în situaţia de a 

vă aminti: Cum spui?, Ce trebuie să spui?. Ca să nu se 
prindă oamenii cunoscuţi, când vom trece pe lângă ei, vă 
voi strânge uşor de mână şi voi atunci ştiţi că trebuie să 
salutaţi. Ne-am înţeles? 

- Da! 
- Pentru că sunteţi mici, celor mai în vârstă sau 

apropiaţilor familiei noastre le puteţi spune „sărut mâna”. 
Sigur că deprinderea s-a format în timp, nu imediat. 

Mergând odată pe stradă cu toate trei, Violeta s-a întâlnit 
cu o prietenă de-a ei. Când aceasta s-a apropiat, Violeta 
fiind de mână cu Florentina şi cu Ioana, le-a strâns uşor şi 
ele au spus în cor, după cum era înţelegerea: 

- Săru’mâna. 
- Servus, scumpelor. Ce cuminţi sunteţi voi! Unde-ai 

plecat cu ele, Violeta? 
- În parc, să se dea cu legănuşele. 
Mariana, nefiind strânsă de mână n-a salutat. După 

ce-au schimbat câteva cuvinte şi s-au despărţit de 
prietena cu care se întâlniseră, Violeta i-a făcut 
observaţie. 

- Tu de ce-ai tăcut ca bleombul? De ce n-ai salutat? 
- Păi, nu m-ai strâns de mână. 
- Nu te-am strâns că nu te ţineam, dar dacă le-ai 

auzit pe ele salutând, puteai şi tu să saluţi. 
- Mocofanco, o insultau cele două, bucuroase că ele 

salutaseră. 
Cu toată aglomeraţia îndatoririlor ei, Violeta n-a 

renunţat la atmosfera mirifică a sărbătorilor pe care le-a 
oferit-o cu mare dragoste fetelor ei şi familiei întregi, 
păstrând şi unele obiceiuri olteneşti din timpul copilăriei. 
Sărbătorile de iarnă aduceau mari bucurii în casa lor. Moş 
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Nicolae făcea deschiderea festivităţilor. Chiar dacă în 
Oltenia în acea vreme nu prea era cunoscut, aşa cum a 
fost sărbătorit mai târziu în toate regiunile ţării, în locuinţa 
lor din Banat, moşul s-a simţit la el acasă. Fetele îşi 
curăţau ghetuţele sau cizmuliţele şi le puneau în ajunul 
zilei de 6 decembrie la uşă. 

- Eu îmi pun cizmuliţele mele roşii, se lăuda Mariana 
faţă de surori. 

- De ce nu-ţi pui ghetele maro? 
- Fiindcă cizmele roşii sunt mai încăpătoare. 
- Şi crezi că-ţi dă mai multe cadouri moşu’? 

Lacomo! 
- Da! Aşa vreau eu. 
- Nu-ţi aduce nimic, reao. 
Mariana, necăjită, începea să plângă şi se ducea să 

le reclame mamei. 
Dimineaţa se sculau mai devreme ca de obicei şi cu 

ochii cât cepele fugeau zdupăind pe podea să vadă ce-au 
primit. Găseau dulciuri, dar şi câte o nuieluşă. 

- Nuieluşa nu-i a mea, spunea Ioana. 
- Cum nu-i a ta? ziceau Florentina şi Mariana. Nu 

vezi că sunt trei, fiecare avem câte una. 
Venea şi Violeta să se bucure în rând cu ele. 
- Ioana şi-a rupt nuieluşa, mamă, o pârau cele două. 
- De ce mi-a adus-o moşu’? 
- A vrut să te bată cu ea, dar s-a grăbit să plece, 

însă ţi-a lăsat-o să-ţi aduci aminte ce rele ai făcut. 
- Ce-am făcut? 
- Ai scos limba după tanti Irina când a trecut să ia 

apă. 
- Dar eu ce-am făcut? întreba Florentina. 
- Te-ai bătut cu Neluţu. 
- Şi eu? 
- Tu, Mariano, ai dat cu pietre în nenea Pinghiş şi ce 

mai încoace, încolo, faci multe obrăznicii. 
În apropierea Crăciunului, se tăia porcul care se 

pregătea după metodele culinare ale Banatului. Violeta îşi 
amintea însă cum era la tăiatul porcului în copilărie, cum 
era jupuit, cum era pregătită pielea şi tăiată pentru opinci, 
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fiindcă şi ea purtase şi rupsese multe perechi de opinci 
din piele de porc. Îşi amintea de asemenea că în ziua 
ajunului, copiii mergeau prin sat cu colinda, pornind de 
dimineaţă şi împânzind uliţele cu uralele şi strigătele lor. 
Oamenii îi aşteptau la porţi dându-le colindeţi, mere, nuci 
cu care copiii îşi umpleau săcuiele. 

Se fierbeau caltaboşii, şi în zeama lor colindeţi. 
În dimineaţa ajunului oamenii jeruiau în jarul din 

sobă cu o nuieluşă spunând: 

Bună dimineaţa lui Ajun, 

Că-i mai bună a lui Crăciun, 

C-a venit într-un ceas bun 

Şi-a găsit porcii groşi şi unsuroşi 

Şi oamenii sănătoşi, 

Găinile cu pui, 

Purcele cu purcei, 

Vacile cu viţei..... 

        La anul şi la mulţi ani! 
Violeta i-a învăţat şi pe ai săi acest obicei. Cel mai 

încântat să-l practice era Valentin care trezea toată casa 
cu urarea sa. 

Pom de Crăciun Violeta n-a avut în copilărie, fiindcă 
lângă satul ei natal nu creşteau brazi, dar fetelor le-a 
pregătit în fiecare an câte un brad. De fapt, Valentin avea 
sarcina de a aduce bradul şi se străduia s-aducă brazi 
frumoşi, brumaţi. Când fetele erau mici şi credeau cu 
adevărat în existenţa lui Moş Crăciun, ca să nu le 
risipească inocenţa, bradul era împodobit pe ascuns. Ele 
veneau la gata, spuneau câte o poezie şi primeau darurile 
ce se găseau sub brad, înmânate de cel ce juca rolul 
moşului. Mai întâi acest rol l-a avut bunicul, după aceea 
Valentin, iar când au început a fi recunoscuţi, o vecină pe 
nume Măria, care se chinuia să vorbească gros. La 
vederea moşului, a pomului împodobit şi luminat de 
beculeţe şi artificii, fetele erau foarte emoţionate, le venea 
să plângă, de-abia îşi duceau poeziile până la capăt, în 
amuzamentul celor mari. Chiar se temeau de moşu’ . 
Când le îndemna să vină lângă el se trăgeau înapoi. 
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     - Hai, Florentino, fata moşului, vino lângă mine, că nu 
prea aud bine, să-mi spui poezia ce-ai învăţat-o. Să te aud. 

- Moş Crăciun cu plete dalbe 

A sosit de prin nămeţi 

El aduce daruri multe  
Pe la fete şi băieţi 

………………………. 
-Bravo, fata moşului, uite ţi-am adus o rochiţă 

frumoasă şi o pungă cu dulciuri. 
-Pe tine cum te cheamă? 
-Ioana. 
-Îmi spui şi tu o poezie? De ce te temi de moşu’, că 

nu-ţi face nimic? Ia să te aud. 
- O brad frumos, o brad frumos, 

Cu cetina tot verde 

Tu eşti copacul credincios 
Ce frunza nu şi-o pierde. 

- Frumos, frumos, ţi-am adus nişte dulciuri şi o 
păpuşă drăguţă ca tine. 

- Dar tu, prichindel, care te ascunzi după mama, 
cine eşti? Hai, spune cum te cheamă? 

- Spune moşului cum te cheamă! o îndemna 
Violeta. 

- Mariana. 
- Tu ce-ai învăţat? Vino mai aproape, nu te 

ascunde, spune. 
- Înger, îngeraşul meu 

Ce mi te-a dat Dumnezeu 

Totdeauna fii cu mine 
Şi mă-nvaţă să fac bine. 

        - Te rogi seara? Pentru asta şi pentru că ai fost 
cuminte ţi-a adus moşu’ o căciuliţă, un fular şi o pereche 
de mănuşi ca să nu-ţi îngheţe mânuţele. 

Spuneau şi cei mari câte o poezie, aşa cum îşi mai 
aminteau din copilărie şi, dacă nu-şi mai aminteau bine, 
adăugau de la ei ca să-şi poată primi darurile. Moşul 
pleca şi apărea după câteva momente bunicul, tata sau 
vecina Măria, depindea cine jucase rolul. Începeau 
comentariile privind darurile, privind moşul. 
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În anii când au fost mai mari, fetele prinseseră curaj 
şi  cam nu mai puteau fi păcălite. 

- Tată, ai văzut că moşul avea ochii verzi ca tata 
bunu? 

- Păi este şi el bătrân ca bunicul. 
- Dar nu toţi bătrânii au ochii verzi, însă moşul 

semăna exact cu tata bunu. 
În alt an, l-au cunoscut pe Valentin. 
- E vocea lu’ tata. 
- Vi se pare, le potolea Violeta. 
- Ba da, seamănă cu tata la vorbă. 
Mult i-a trebuit lui Valentin să-şi schimbe vocea ca 

să nu se dea de gol. 
În anii care au urmat, s-a renunţat la apariţia lui Moş 

Crăciun, dar nu la brad şi la cadouri. Cu timpul s-a ajuns 
ca fetele să-şi împodobească singure bradul şi le plăcea 
să cânte colinde în jurul lui. Când a fost întrebată dacă 
există Moş Crăciun, Violeta le-a răspuns că chiar dacă nu 
există în carne şi oase, el există şi continuă să existe din 
generaţie în generaţie ca o tradiţie frumoasă a oamenilor 
ce îi face să fie mai buni, mai darnici, mai iubitori şi care 
le trezeşte bucurii şi amintiri de neuitat. 

De Anul Nou, Violeta le pregătea alte surprize. În 
ajun se juca cu ele jocul de-a ghicitul sorţii, ceea ce se 
obişnuia şi atunci ca şi acum în Oltenia. Sub farfurii sau 
sub căciuli, ori şepci se aranjau diferite obiecte: pâine, 
oglindă, cărbune, piepten, ban, creion, foarfece etc. Azi 
se pune şi telemobilul, cheile autoturismului. Fetele 
ridicau câte o farfurie sau căciulă. 

- Ce-ai găsit, Ioana? 
- Un ban. 
- Alesul tău va fi bogat. 
- Tu ce-ai găsit, Mariana? 
- Pâine. 
- Alesul tău va fi bun. 
- Dar tu, Florentina? 
- Foarfece. 
- Al tău va fi croitor. 
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Se repeta jocul şi când vreuna trăgea cărbunele sau 
pieptenul începeau râsetele, scâncitul şi furia celei care 
descoperea aşa ceva. 

- Vei lua unul urât, negru ca şi cărbunele. 
- Tu vei lua un colţos ca pieptenele. 
Violeta îşi amintea cât era şi ea de furioasă când 

era mică, dacă descoperea cărbunele, şi cât de mult se 
bucura când alegea oglinda sau pâinea. Îşi mai amintea 
că tot în ajunul Anului Nou îşi căuta alesul într-un pahar 
cu apă în care se punea o verighetă de la cununie, lângă 
o lumânare aprinsă. Jocul luminii reflectate de lumânare 
şi de luciul verighetei în apă contura nişte imagini care 
sub autosugestia persoanei respective parcă arăta un 
anume chip. Viaţa i-a demonstrat ei şi altora că, de fapt, 
acestea erau numai şi numai iluzii menite să dea speranţe 
şi ca orice speranţă să bucure pe om. 

De asemenea, tot în ajunul Anului Nou, fiecare 
membru al familiei lua un fir de busuioc, îl înconjura cu un 
fir roşu de lână şi-l împlânta pe un gard în zăpadă ca să 
stea acolo peste noapte. În dimineaţa Anului Nou îl lua şi 
cel care avea firul de busuioc mai brumat, acela era cel 
mai norocos în anul ce începea. Îşi dădea cu el pe frunte 
şi îl păstra. Aceste fire de busuioc le-a aşezat pentru 
membrii familiei şi în Banat. Cele mai interesate de ele au 
fost cele trei fete, cum interesate au fost şi de firele de 
busuioc pe care le dădea preotul, când venea să 
stropească locuinţa cu aghiazmă în ajun de Crăciun sau 
după Anul Nou, până la Bobotează. 

În afara sărbătorilor de iarnă, o mare bucurie era 
prilejuită de zilele Paştilor. Violeta le pregătea în grădină 
cuibuşoare din iarbă fragedă în care punea câte un ou 
roşu, bomboane, napolitane, alte dulciuri, iepuraşi din 
ciocolată şi chema fetele să vadă ce le-a adus iepuraşul. 
Uneori, când erau rele, le punea pe lângă acestea, 
căcăreze. Ele se bucurau, dar când vedeau căcărezele 
începeau cearta. 

- Câte ţi-a pus ţie iepuraşul, Mariana? 
- Hm! 
- Nici nu ştii să numeri, stai că ţi le număr eu. 
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- Una, două, trei,…. opt ai, îi număra Ioana, eu am 
numai cinci. 

- Şi eu iar cinci, adăuga Florentina. 
- Tu eşti a mai rea! tu eşti a mai rea! săreau cu gura 

cele două. 
- Da, dar oul meu e cel mai frumos! 
- Ba al meu. 
- Ba al meu, n-a spus bine Florentina şi l-a scăpat 

jos crăpându-i coaja. 
- Ha! Ha! ha! Aşa-ţi trebuie că ai râs de mine. Sâc! 

Sâc! Sâc! 
- Luându-se după ea s-o alerge, Florentina a atins-o 

pe Ioana pe când îşi admira oul şi i-a căzut şi ei 
crăpându-i-se coaja. 

- Proasto, parcă eşti chioară, nu vezi ce faci? 
- N-am vrut, i-a răspuns Florentina. 
- Bravo! Bravo! Amândouă v-aţi spart oul. Ce bine-

mi pare, ce bine-mi pare! 
Ar fi fost prea frumos ca în asemenea împrejurări să 

nu apară şi unele solicitări. 
Cuiburi din acestea, ale aşa zisului iepuraş, Violeta 

le-a trimis în pachet, când erau studente la Cluj, pe lângă 
alte alimente. Aşeza iarbă într-o cutie mică de carton în 
care punea un ou şi tot felul de dulciuri. Era bucuria lor 
când primeau şi mirarea colegelor care se înfruptau din 
cele trimise în pachet. 

- Ce sunt astea? întrebau ele. 
- Cuiburile iepuraşului. 
- Adică? 
- La noi aşa se obişnuieşte. La Paşti se fac 

asemenea cuiburi în grădină pentru cei mici care cred că 
iepuraşul le-a adus. 

- Dar voi sunteţi studente. 
- Mama ne consideră tot fetele ei inocente. 
- Înseamnă că vă iubeşte mult. 
- Ca orice mamă. 
- La noi nu se obişnuieşte aşa ceva, spuneau ele. 
- Dar dacă Paştile este mai devreme şi afară e 

zăpadă, cum s-a mai întâmplat, unde vine iepuraşul? 
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- Între ferestre se face asemenea cuib. 
- Dar iarba cum se găseşte? 
- Câteva smocuri de iarbă le poţi lua dând zăpada la 

o parte. 
- Este interesant şi frumos totodată acest obicei. 
- Cum nemţii folosesc parfumul, băieţii parfumând 

fetele cu ocazia Paştelui, aşa românii au această tradiţie. 
 La Paşti, ca la toată lumea, şi masa lor era 

încărcată cu carne de miel, drob, prăjituri de toate felurile, 
ca-n Banat şi mai ales cozonacul pe care Violeta îl pregătea 
foarte bine, ca-n Oltenia, încât şi vecinilor trebuia să le 
facă din făina lor cozonaci, dacă o rugau din timp. 

- Tanti Violeta, îmi faceţi şi mie cozonaci pentru 
Paşti? o solicita vecina ei. 

- Să nu vii în ziua în care am eu de lucru, fiindcă pe 
lângă cozonaci te-nvârţi o zi întreagă. 

- Îmi spuneţi dumneavoastră când. 
- Doamna Popov, vă rog să-mi faceţi şi mie un 

cozonac de Paşti, aşa cum am mâncat la dumneavoastră. 
Vă aduc materialul, o ruga Melania, o altă vecină. 

- Îmi aduci materialul, ţi-l pregătesc, ţi-l pun în tăvi la 
crescut şi ţi-l coci, fiindcă eu trebuie să coc cozonacii mei. 

- Sigur, numai să mi-i puneţi în tavă la crescut. 
Violeta mai primea rolul de bucătăreasă pentru 

vecini şi cu alte ocazii ca zile onomastice, praznice. De 
câte ori făcea cozonac, îşi aducea aminte de mama ei, 
care cocea în stil mare, nu ca ea. Avea un cuptor în curte 
şi la marile sărbători cocea multe tăvi cu cozonac şi un 
cuptor sau chiar două de pâine şi colaci. Elisaveta sau 
Eliza, cum i se mai spunea mamei sale, era foarte 
pricepută în a face pâine pufoasă şi cozonac foarte 
gustos. De la ea învăţase Violeta meseria. Preotul satului, 
când venea la ei acasă, cu ocazia sărbătorilor, nu pleca 
până ce Elisaveta nu-l servea cu pâine făcută de ea, pe 
care cu o mare poftă părintele  o mânca, mai ales dacă 
era caldă. Îi cerea şi o ceapă pe care o mura cu sare, bea 
o cană bună de vin roşu de butuc, scos de Dumitru, tatăl 
Violetei, din butie şi pleca mulţumit. 
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Nu numai de Paşti şi de Crăciun bucuria cobora în 
casa lor, ci şi în alte zile din an ca la toţi oamenii. Febra 
mărţişoarelor, zile onomastice, nedeile, drumul la 
mănăstire, le ofereau prilejuri de viaţă plină. Când se 
apropia ziua de 1 Martie, Violeta era asaltată de fete să le 
dea bani să cumpere mărţişoare şi chiar să meargă cu ele 
să le aleagă. Cumpărau mărţişoare pentru colegi, pentru 
părinţi, bunici, învăţătoare şi când erau mai mari pentru 
diriginţi, profesori. La rându-le primeau şi ele. În ziua de 1 
Martie, primul mărţişor i-l ofereau mamei, apoi bunicii, 
tatălui şi lor reciproc. 

- Mamă, primeşte din partea mea acest mărţişor, îi 
oferea cea mai mare, Florentina, sărutând-o. 

- A! Ce frumos coşar mi-ai dăruit, cum spune 
cântecul, ca să am noroc şi mama cânta: 

Ţi-a ieşit coşaru’-n drum 

 Ai să ai noroc de-acum  

 Griji, nevoi, necaz, durere 
 Se vor duce ca un fum. 

- Primeşte şi de la mine acest mărţişor, venea 
Mariana cea mai mică cu mărţişorul şi cu sărutarea, 
supărată într-un fel că i-o luase Florentina înainte. 

- Am primit şi-un ghiocel 

Ca să mă mândresc cu el 

Să-mi aducă veselie, 
Multă, multă bucurie. 

- Eu îţi dau cu toată dragostea acest mărţişor pe 
care l-am ales cu grijă pentru mama mea cea dragă şi 
iubitoare, căuta să înflorească Ioana. 

-Întâi Martie într-un picior 

Mi-a adus un mărţişor 

De la fata mea cuminte 
Pentru ca eu să ţin minte. 

Violeta trebuia pentru fiecare să găsească o replică 
pe loc ca ele să simtă că mama le iubeşte la fel şi le 
acordă aceeaşi importanţă. Le prindea şi lor câte un 
mărţişor pe şorţuleţul uniformei sărutându-le şi urându-le 
să fie cuminţi şi să crească mari. Când se întorceau de la 
şcoală cu piepturile pline de mărţişoare aveau ce povesti 
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de la cine au primit, cui au dat şi ce analiza cercetând 
fiecare mărţişor în parte. 

Aceeaşi atmosferă plăcută era şi cu ocazia zilei de 
8 Martie. Atunci complotau cu Valentin care trebuia să 
finanţeze şi să aleagă împreună ce cadou să cumpere 
pentru Violeta şi pentru Floarea, bunica lor. Ca să nu 
prindă de veste Violeta, deşi ea ştia ce se petrece la 
şcoală, ele îi cereau tot lui Valentin bani să contribuie cu 
colegii pentru cadourile ce trebuiau oferite profesoarelor. 
În toţi anii, Violeta păstra atmosfera plăcută a acestei zile 
cu soare frumos şi cald, care topea zăpada de pe 
acoperişuri şi ţurţurii, transformându-i într-o uşoară 
simfonie wagneriană, zi ce aducea în şcoală şi acasă 
atâtea flori în glastră, buchetele pregătite în seră alături 
de bucheţele umile, dar cele mai candide ale  florilor de 
pădure, nelipsiţi fiind ghioceii. Aceste flori împodobeau 
casa şi la zilele onomastice sau date de naştere ale 
fiecărui membru al familiei, când tortul era nelipsit. Cel 
mai mult se bucurau cele trei fete de aceste sărbătoriri. 

- Mâine-i ziua mea! mâine-i ziua mea! striga în gura 
mare Mariana. 

- De unde ştii? 
- Păi, vouă, nu vă miroase a tort? 
- Şi ce dacă? poate i-a venit mamei cheful să ne 

facă un tort. 
- Am întrebat-o pe buni şi ea mi-a spus că se 

pregăteşte pentru mine. 
Au alergat la bunica s-o ia în primire. 
- Buni, de ce n-ai tăcut?trebuia să fie o surpriză. 
- Las-o încolo de surpriză, fecelor, tăt trebuia să 

scie. 
- Vezi, vezi ce-ai făcut? Ai stricat totul. 
- Ţucu-vă babi, fecelor, nu vă şucăriţi păntru asta, 

că nu-i mare bai că i-am spus. Că şcie ori adzi, ori mâne, 
tăt aia e. Să fiţi voi sănătoase. 

Printre bunele deprinderi pe care Violeta voia să le 
formeze fetelor era acea de a fi atente cu cei din familie şi 
chiar cu cei din jur, în ocazii deosebite. De aceea nici un 
membru al familiei nu rămânea nesărbătorit la ziua lui de 
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naştere sau la ziua onomastică. Chiar dacă nu era 
prezent în familie i se telegrafia, telefona, transmiţându-i-
se urările de rigoare. O altă deprindere a fost aceea de a 
păstra ordinea. De câte ori vedea ceva ce nu era la locul 
lui, le amintea în special fetelor: V-am spus să nu lăsaţi 
urmă după voi. 

A luptat şi împotriva minciunii care o deranja cel mai 
tare. Nu suporta să fie minţită. De atâtea ori le făcea 
teoria chibritului, cum s-ar spune. Le demonstra prin 
exemple că adevărul iese la iveală mai devreme sau mai 
târziu, că un mincinos nu are credibilitate, că minciuna are 
picioare scurte. Cât a reuşit în formarea deprinderii de a 
spune adevărul, viaţa era cea care îi va demonstra. 

Pe lângă bucuriile mai mici sau mai mari, era firesc 
să existe şi necazuri şi ,slavă Domnului, cu cele trei fete a 
avut destule. Odată printre jucăriile pe care le-a cumpărat 
a fost şi o sfârlează solicitată de ele, care printr-un 
mecanism era aruncată în aer şi se învârtea, de unde şi 
proverbul „Te învârteşti ca o sfârlează”. Jucându-se, 
Ioana a îndreptat-o spre Florentina şi sfârleaza învârtindu-
se a ajuns în părul stufos al Florentinei continuând să se 
rotească până i-a încâlcit părul. 

- Au! Au! Mă doare, striga Florentina ţinându-se de 
cap şi plângând. Ce dracu’ aţi făcut? 

- Nu mai plânge, o potolea Ioana, că ne ceartă 
mama. 

- Dar scoate-o din păr! 
Ioana încerca s-o scoată, în timp ce Mariana râdea, 

dar nu reuşea. 
- Nu trage aşa că mă doare, plângea Florentina. 
Violeta, auzind-o plângând, s-a dus să vadă ce s-a 

întâmplat. S-a supărat pe ele şi le-a certat. 
- Voi sunteţi nebune? Aşa se joacă? Cu sfârleaza te 

joci afară, unde ai spaţiu, nu în casă. Să vedeţi ce bătaie 
vă dau. 
       - Ioana e de vină, ea a aruncat-o, o pârau cele două. 

- N-am vrut. 
- Las’ că ţi-o primeşti tu, a ameninţat-o Violeta, 

dându-i vreo câteva palme. 



 123 

- N-am vrut! 
- Vino să văd dacă ţi-o pot desprinde eu, i-a spus 

Violeta, încercând fără rezultat. 
- Au! Au! Mă doare, mamă, nu mai trage! 
Violeta a fost nevoită să-i taie cu foarfecele şuviţa 

de păr ca s-o desprindă. Nervoasă fiind, a aruncat 
sfârleaza pe acoperişul bucătăriei de vară, în părerea de 
rău a celor trei fete. 

- Na! Să vă săturaţi. Proastă am fost eu că v-am 
cumpărat-o. 

După ce mama a plecat supărată, fetele au bufnit în 
râs. 

- Ţi-a tăiat mama ceva păr. Uite cum arăţi! 
- Ce naiba, Ioana, tu n-ai văzut unde îndrepţi 

sfârleaza? 
- De unde să ştiu eu că vine chiar la tine în păr. 
- Hi! Hi! Hi!, au început să râdă toate. 
- Acum ne-am lins pe bot, spunea cu jind Mariana şi 

se uitau cu regret la sfârleaza de pe acoperişul bucătăriei 
de vară. 

Îşi făceau planuri cum s-o dea jos, dar n-au reuşit 
cât au încercat şi nici nu au îndrăznit să fie prea insistente 
de teama mamei pe care o ştiau hotărâtă în a nu le mai 
da ocazia să se joace cu sfârleaza. Se uitau adesea, cu 
părere de rău, la sfârleaza de pe acoperiş, udată de ploi, 
bătută de vânt, acoperită de zăpadă, dar care a rămas 
acolo unde a fost aruncată.  

Altă dată, Mariana s-a ridicat pe un scaun să ia 
ceva de pe dulapul din bucătăria de vară pe care erau şi 
nişte sticle. Atingând o sticlă, aceasta a căzut pe gresie, 
s-a spart iar Mariana, speriată, a alunecat de pe scaun şi 
a căzut cu fundul pe cioburile sticlei care i-au intrat în 
poponeaţă. 

La ţipătul ei, Violeta şi Valentin au alergat în grabă. 
Văzând nenorocirea, Violeta a dezinfectat locul, abia a 
oprit sângele, a pansat-o şi a hotărât s-o ducă la spital, 
deşi Valentin susţinea s-o lase până a doua zi. Au dus-o 
totuşi şi fiind seară, au mers la medicul de gardă care se 
întâmplase să fie chirurg. Se cunoşteau foarte bine cu el. 
Violeta a simţit că era băut. 
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- Ce facem, Valentine, o lăsăm pe mâna lui? 
- Să ştii că el când este băut, lucrează mai bine ca 

treaz.  
Într-adevăr a curăţat-o, scoţându-i cioburile din fesă, 

spunându-le că bine au făcut c-au adus-o imediat, fiindcă 
s-ar fi infectat, i-a pus copci, a pansat-o şi i-a anunţat 
când s-o aducă la control. 

Fiind cu chef de vorbă, a fost bine dispus în timpul 
operaţiei: 

- Ce-ai făcut, fetiţo? Vezi dacă nu eşti cuminte!? 
Cine sare mulţi pari îi dă unul în fund, cum ţi-a dat ţie. 

- O să mă doară? 
- Nu, că nenea doctorul o să facă să nu te doară. 
- Îmi faceţi injecţie? 
- O mică înţepătură, ca o pişcătură de purice, ca să 

nu simţi nimic când lucrez. 
Într-o zi, tot Mariana l-a sâcâit pe vecinul lor nenea 

Pinghiş, şi acesta, de ciudă, s-a luat după ea   cu biciuşca 
cu care-şi îndemna măgarul la căruţă şi dintr-o mişcare 
greşită a lovit-o lângă ochi, fapt pentru care a trebuit să 
meargă la un specialist la Timişoara, tot un prieten de-al 
lor,  pentru intervenţie. 

- Vezi, Mariana, dacă te ţii numai de drăcii, ce se 
întâmplă? Putea să te lovească în ochi şi să pierzi ochiul. 

- Lua-l-ar naiba pe nenea Pinghiş, să-l ia… 
- Nu lua-l-ar naiba, că tu eşti de vină. De ce ai scos 

limba, de ce ai dat cu pietre să-i sperii măgarul? 
- El s-a răstit la mine şi mi-a spus să mă dau la o 

parte din drum. 
- Şi tu de ce n-ai ascultat? De ce te-ai încăpăţânat 

să-l sâcâi? 
Tot Mariana s-a dus într-o primăvară să smulgă fire 

de ceapă din grădina vecinei, fără să spună nimănui, 
împreună cu Mărioara, tot o fată nemintoasă, cam de 
vârsta ei. 

Bucuroasă că reuşise să le ia fără să fie văzută, le-a 
adus mamei. Violeta a întrebat-o: 

- De unde ai luat atât de multe fire de ceapă? 
- De la vecina Olga. 
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- Ai întrebat-o? Ţi le-a dat ea? 
- Nu, le-am luat fără să ştie, că are grădina plină. 
- Bată-te să te bată de fată, imediat să le duci 

înapoi. 
- Mi-e ruşine, ce să-i spun? 
- Acum ţi-e ruşine, dar când le-ai luat nu ţi-a fost? 

Te duci şi-o rogi frumos să te ierte şi-i dai ceapa înapoi.  
Aşa a făcut. Vecina Olga s-a cam supărat şi a 

certat-o, încât Mariana a venit spăşită acasă, unde din 
nou a luat-o Violeta în primire: 

- Să nu te mai prind că mai iei ceva de la cineva 
fără să întrebi, fără să ceri voie, că nu ştiu ce-ţi fac. 

- Şi Mărioara a vrut să luăm. 
- Tu nu te iei după nimeni. Asculţi ce-ţi spun! Eu 

cresc hoţi în casă? Nu ţi-e ruşine? i-a spus după ce i-a 
ars câteva palme. 

Ioana, pe care o apucau repede nervii, acţiona 
uneori fără să se gândească la riscuri. Aşa s-a întâmplat 
când a plecat împreună cu surorile ei şi cu nişte vecini, 
tineri şi ei, la nedeie într-un sat vecin ce aparţinea de 
oraşul lor. Ducându-se la căminul cultural, unde avea loc 
petrecerea, ea, care promisese împreună cu surorile ei că 
cel mai târziu la ora 10 seara va fi acasă, pe la vreo nouă 
şi jumătate le-a chemat să meargă. Acestea n-au vrut şi 
nici vecinii care le însoţea spunându-i să mai stea puţin. 
Ea, furioasă, a plecat singură peste deal la ora aceea 
târzie, fără a se gândi că se poate întâlni cu vreun om 
beat sau vreun vagabond, vreun câine, fără s-o sperie nici 
întunericul, nici pustietatea locului, nici distanţa. 

Când a văzut-o Violeta plângând şi gâfâind, că 
venise repede a întrebat-o: 

- Unde sunt celelalte? 
- Am venit singură. 
- Şi celelalte? 
- Au zis că mai stau. 
- De ce n-ai rămas şi tu cu ele? 
- Ţi-am promis că venim până la ora 10. 
Violeta a fost impresionată de corectitudinea ei, 

totuşi i-a spus: 
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- Ioano, ai făcut bine că ţi-ai respectat cuvântul şi 
aşa să faci întotdeauna în viaţă ca să fii şi tu respectată 
de cei din jur. Sunt însă unele situaţii când trebuie să 
cântăreşti lucrurile şi, dacă eşti nevoit să faci nişte 
compromisuri pentru evitarea unor riscuri, le faci. Ţie ţi se 
puteau întâmpla multe trecând dealul singură, noaptea. 

- Mi-a fost frică până am ajuns în vârf, lângă stejarul 
acela mare. La cel mai mic trosnet grăbeam pasul. 

- Puteai avea un şoc, de teamă. 
- Îmi bătea inima aşa de tare! Când am început să 

cobor, am văzut luminile oraşului şi m-am liniştit. 
- Dacă te simţeau câinii lui Borozan de la coliba de 

pe deal? 
- Am trecut mai departe de coliba lui, nu chiar pe 

lângă el. 
- În situaţia aceasta puteai să le aştepţi şi pe ele şi 

pe cei cu care aţi plecat ca să veniţi împreună, chiar dacă 
se depăşea ora zece, cum am stabilit, fiindcă aş fi văzut 
care este cauza şi cine este vinovat. Ele când vin? 

- Au spus că mai stau puţin. 
- Am să le pedepsesc pentru asta: întâi pentru că au 

întârziat şi în al doilea rând pentru că te-au lăsat să pleci 
singură.  Ervin şi cu Marius de ce n-au venit cu tine? 

- Nu i-au lăsat ele ca să nu plece singure. 
- Puteau veni cu Puiu sau cu Bebe. 
- N-au vrut. 
- Nu vor mai pleca de-acasă cum vor ele. Îi spun şi  

tatălui să nu le mai dea voie. 
Acum, Violeta se confrunta cu alte griji, de altă 

natură, faţă de cele din timpul când ele erau mai micuţe. 
Îşi amintea câtă rezistenţă a întâmpinat în a le organiza 
somnul după prânz. 

Atunci a născocit un procedeu. 
- Dacă sunteţi cuminţi şi adormiţi, veţi visa frumos, 

frumos! 
- Ce vom visa? înteba Florentina. 
- Pe zâna cea bună. 
- Este şi zână rea? interveneau Ioana şi Mariana. 
- Este. 
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- Ce-i aia zână? era nedumerită cea mică. 
- O fiinţă frumoasă, frumoasă care răsplăteşte pe 

copiii cuminţi. 
- Cum îi răsplăteşte? 
- Le veghează somnul şi le dă daruri. 
- Ce daruri? 
- Închideţi ochii, adormiţi şi când vă veţi trezi, căutaţi 

sub pernă şi veţi găsi darurile ei. 
Ele, care mai de care, îşi căutau poziţia de somn, ca 

după un timp să adoarmă. Violeta le punea la fiecare sub 
pernă câte o ciocolată, o bomboană sau alte dulciuri. 
Când se trezeau prima grijă a lor era să caute sub pernă. 

Începeau discuţiile: 
- Uite, ce mi-a adus zâna. 
- Şi mie mi-a adus. 
- Mie nu mi-a adus, spunea câteodată Ioana care, 

buimăcită de somn, nu-şi găsea darul. 
- Caută mai bine, adormito. 
- A! este aici. 
- Vezi că ţi-a adus şi ţie? 
- Ia să văd, e la fel ca la voi? 
Pe pălmuţele mici îşi ţineau ciocolatele şi le analizau 

să vadă dacă sunt la fel de mari, de lungi, de late, de 
colorate, până obosite de atâta cercetare începeau să le 
mănânce mulţumite, că venise zâna bună, şi odihnite. 

Când le lua la cumpărături, era prăpădul lumii cu 
atâtea dorinţe mărturisite. 

- Mamă, eu vreau păpuşa aia! spunea Florentina. 
- Nu, că tu mai ai una. 
- Da şi voi aţi avut şi le-aţi stricat. 
- Florentina, este vina ta, că tu ne-ai învăţat să fim 

doctoriţe şi să le operăm. 
- Proastelor! 
- Nu mai face pe deşteapta. 
Terminaţi, le admonesta Violeta. Dacă sunteţi 

cuminţi vă mai cumpăr încă o dată câte o păpuşă, dacă 
nu, nu vă cumpăr la nici una. 

Ioana primise odată la ziua ei o păpuşă fabricată în 
Franţa „Jeromine”, la care a ţinut foarte mult şi a păstrat-o 
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până s-a căsătorit. Florentina şi Mariana o invidiau chiar 
dacă se jucau şi ele cu această păpuşă. Ba mai mult 
Florentina când a mers în tabără la mare, o luase cu ea. 
Noroc că Violeta a observat şi nu i-a dat voie s-o ia, 
fiindcă precis ar fi venit fără păpuşă. 

Trebuia să le cumpere la fel tot ceea ce le cumpăra: 
haine, încălţăminte, jucării. Dacă nu găsea trei articole la 
fel şi lua să se asemene, avea de dus multă muncă de 
lămurire ca să le determine să accepte. 

Îmbrăcate la fel, trezeau interesul şi cunoscuţii  
când îi întâlneau pe Valentin şi pe Violeta cu fetele le 
spuneau „casa cu trei fete”, expresie care a fost folosită 
până când fetele au  crescut,  s-au măritat şi-au plecat din 
oraş, fiecare la casele lor. 

Vara le duceau la mare pe toate trei începând de la 
o vârstă fragedă. Mariana avea doar doi ani, când a fost 
prima dată la mare. Fetelor le plăcea când ajungeau în 
staţiune, dar era greu să le porneşti de-acasă, că nu 
voiau să se despartă de prietenii lor de joacă. 

- Nu mai vreau la mare. 
- Nici eu cu Ioana nu mai vrem. 
- Fetelor, mergeţi acum când puteţi, să prindeţi briza 

mării, soarele, apa în care să vă bălăciţi, să înotaţi, că va 
veni timpul când aţi vrea să mergeţi şi nu se va mai putea, 
căuta să le convingă Violeta. 

Drumul până la mare cu trei copiii mici, cu 
aglomeraţia din sezon, era un adevărat calvar pentru 
Valentin şi Violeta, dar nu se plângeau, fiind vorba de 
sănătatea fetelor. 

Într-o vară stăteau toţi la plajă la Eforie Sud. Fetele, 
fiind de vârstă mică erau în pielea goală. Purtau doar 
pălărioare albe să le protejeze de soare. Deodată 
Valentin şi Violeta s-au văzut fără ele. S-au uitat în jur, nu 
erau. Alarmaţi, s-au ridicat să le caute. Era greu de 
recunoscut, deoarece nu aveau dres de baie. Au mers o 
distanţă bună, foarte îngrijoraţi, fiindcă tot se comunicau 
anunţuri despre copii dispăruţi. La un moment dat le-au 
recunoscut după cele trei pălărioare albe care se tot 
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îndepărtau aplecându-se şi ridicându-se în căutarea 
scoicilor. Au mers repede le-au luat şi le-au certat: 

- Unde mergeţi, nebunelor? le-a certat Valentin. 
- Na! Să vă săturaţi relelor, le-a spus Violeta, 

dându-le palme peste funduleţ, încât le-a căzut din mână 
scoicile  pe care le adunaseră. 

- Lasă-le! Nu le mai bate! Faptul e consumat, a spus 
Valentin care nu era adeptul bătăii. Scoici erau şi pe 
lângă noi, ce v-aţi dus la mama dracului să le căutaţi? 

În ziua aceea, nu le-a mai cumpărat nimic dulce, ca 
drept pedeapsă. 

Ca să nu se roşească pielea şi să facă arsuri de 
soare, le ungea cu spirt mentolat. Cele două fete mai mari 
erau sensibile. Mariana nu avea probleme. Întotdeauna 
se bronza frumos din primele zile. Au învăţat să înoate 
împreună cu tatăl, de care râdeau că înoată ca şi câinele, 
fiindcă avea un stil aparte de a înota. Ce le amuza iar 
uneori le deranja era datul cu nămol, în special la 
Techirghiol sau în altă staţiune climaterică de pe malul 
mării. Violeta avea grijă să le ungă gâtul ca un remediu 
pentru amigdale, mai ales al Ioanei, care făcea des 
amigdalită. 

- Parcă eşti un drăcuşor, Ioano, îi spunea 
Florentina. 

- Şi tu un drăcuşor mai mare, îi răspundea Ioana. 
- Daţi-mi şi mie pe spate că nu ajung, le cerea 

Mariana. 
 Se repezeau amândouă s-o încarce cu nămol şi pe 

faţă. 
  - Staţi nebunelor, că îmi daţi în ochi. Mamă, uite-le 

ce fac, striga Mariana disperată. 
- Lăsaţi-o în pace, drăcuşorilor. Vino să te ung eu. 
În altă vară, le-a cumpărat nişte pălăriuţe şi poşeţele 

de culoare crem, fiindcă dovediseră curaj de a intra în 
vorbă cu nişte turişti nemţi. Ele fiind la grădiniţa germană 
din oraş, învăţau această limbă. Violeta le-a sfătuit să fie 
politicoase, când se apropie de masa lor, fiindcă erau într-
un local, să spună „Guten Tag” sau „Küß die Hand” şi la 
fel să salute când pleacă tot cu „Küß die Hand” sau „auf 
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wiedersehen”. Nemţii s-au bucurat că au vorbit cu ele 
chiar dacă fetele mai stâlceau cuvinte sau acorduri. 

Cu nişte turişti negri au făcut cunoştinţă prin 
intermediul Florentinei. Ea fusese trimisă în tabără. Acolo 
s-a întâlnit cu Catrine şi cu Ioans, care erau cu părinţii lor. 
S-a împrietenit cu ei şi la plecare şi-au dat adresele. I-au 
promis Florentinei că vor veni s-o viziteze acasă şi să-i 
cunoască familia. Părinţii Florentinei nu credeau, deşi 
copiii corespondau. În anul următor a anunţat că sosesc. 
Ei locuiau în insulele Bermude. 

Părinţii Florentinei se pregăteau pentru primirea 
vizitatorilor. 

- Cu ce feluri de mâncare vor fi obişnuiţi, Valentine? 
îl întreba Violeta. 

- De unde să ştiu eu? Să pregăteşti ce crezi tu că 
este mai bun. Dacă le place bine, dacă nu n-ai ce face. 

- Ei nu folosesc carne de porc, a intervenit 
Florentina care îi auzise vorbind. 

- De unde ştii? 
- Păi n-am fost cu ei la mare. 
Au cumpărat păsări, le-a pregătit camera şi au fost 

în aşteptare. Au sosit cu maşina lor proprie stârnind 
curiozitatea localnicilor, fiindcă prin anii 1960 nu prea 
vedeai străini în ţara noastră şi mai ales în oraşele mai 
mici. Florentina vorbea nemţeşte cu ei şi cu mama lor, 
care era nemţoaică, Violeta vorbea în franceză cu tatăl 
lor. El era negru, mama nemţoaică şi copii mulatri. Prin 
cuvinte, prin semne, gesturi au putut comunica şi ei s-au 
simţit foarte, foarte bine, ca la o cabană, în casa familiei 
Florentinei. Urmăreau pe fereastră porcul din curte care în 
anul acela se întâmplase să fie negru şi se amuzau. Au 
stat cam vreo săptămână, apoi au plecat, prin Serbia, în 
Italia, de unde trebuiau să-şi continue drumul. 

Copiii au continuat să corespondeze multă vreme şi 
să-şi trimită fotografii şi vederi. A fost o prietenie frumoasă, 
chiar dacă ei au fost de culoare, de naţionalitate diferită, de 
limbă diferită, de mod de viaţă diferit. 

Pe plan familial, Violeta izbândise, având o familie 
unită cu copii frumoşi, cu un soţ şi un tată bun. Valentin, 
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chiar dacă avea unele defecte ca oricare bărbat, a fost un 
soţ şi un tată extraordinar. A sprijinit-o pe Violeta în toate 
acţiunile. La treburile gospodăreşti nu se prea pricepea 
decât dacă Violeta îi dădea explicaţii, însă la aprovizionare 
era as. Îi plăcea să umble mult prin oraş, să mai întâlnească 
prieteni, cunoscuţi, să mai stea la câte o cafea, la câte o 
bârfă, să piardă timp, singurul lucru care o deranja pe 
Violeta, mai ales când avea multe treburi de făcut. 

- Ce-ai stat atât, măi, Valentine? îl lua în primire 
Violeta. 

- Până am fost în Zona Gării, m-am întâlnit cu 
Damian şi-a trecut vremea. 

- Aţi mai băut o cafea. 
- M-a invitat el. 
- Cum era să-l refuzi chiar pe Damian, fratele tău de 

cruce, îl ironiza Violeta. Nu se putea. Dar în Zona Gării 
ce-ai căutat? 

- Păi nu mi-ai spus să-ţi aduc carne de vită pentru 
şniţele? 

- La carmangeria de sus nu era? Ai vrut să te 
plimbi? 

- Nu ştii că aici nu aduce carne de calitate? Am vrut 
să-ţi aduc ceva special, cum vrei tu. Uite, vezi ce bine 
arată! S-o mănânci cu ochii! Violeta începea să 
zâmbească şi-i treceau nervii, fiindcă îi cunoştea obiceiul. 

Nu era zi în care Valentin să nu se laude cu ceea ce 
cumpărase, deşi de multe ori nu era cazul, dar el făcea 
reclamă articolului cumpărat.Mereu spunea: Uite, ce 
salam fain am cumpărat! este din ăla de Sibiu, nu orice 
fleac, sau: Am cumpărat o brânză de oaie de stă mâţa-n 
coadă; Vedeţi ce pepene am luat? că-ţi lasă gura apă; 
numai la Rogova am mai mâncat aşa ceva!  

Într-o zi, a venit obosit,cu două pâini în plasă, şi a 
spus: 

-N-am reuşit să iau decât două pâini. Au fost 
ultimele. S-au întors oamenii acasă fără nimic. 

Atunci a fost vremea când nu se găsea mâncare 
suficientă în ţară. Se stătea la cozi interminabile, uneori 



 132 

de cu seara sau dimineaţa devreme, ca să obţii un litru de 
lapte, un kilogram de carne, câteva kilograme de cartofi. 

Toate au fost cum au fost, dar când oamenii au 
început să se împingă, să se bată, să se calce în picioare 
pentru o pâine, a fost gestul care a înfiorat-o pe Violeta, 
gândindu-se cât de rău s-a ajuns. Se stătea şi la buteliile 
pentru aragaz la rând ore în şir, pe frig, pe ploaie, pe 
zăpadă ca şi la altele necesare, dar până la urmă te 
puteai dispensa de unele lucruri în cel mai nefericit caz, 
însă la pâine nu puteai renunţa. Se ajunsese să se 
trăiască la fel ca în timpul secetei din 1947. 

Faptul că obligaţiile de familie o copleşeau, Violeta 
n-a mai fost la înălţime privind îndatoririle de serviciu. Se 
bucura de familie, dar pe linie profesională a avut cea mai 
mare cădere a ei din întreaga carieră. Devenise pur şi 
simplu o profesoară ştearsă. Acest declin profesional 
caracterizat prin lipsa de informare, de participare, de 
iniţiativă din partea ei a fost o nouă provocare. 

A lăsat fetele, care acum erau mai măricele, mai 
mult în grija socrilor ce au ajutat-o enorm, în special 
soacra. Valentin n-o putea ajuta, că de când se 
transferase în acest oraş, i se rezervase catedra de 
matematică la şcoală, dar fusese promovat în funcţie de 
conducere. Era vicepreşedinte în Consiliul raional şi făcea 
parte din Comitetul raional de partid. Pe această linie 
avea mari răspunderi, se deplasa pe teren în tot raionul, 
organiza şi participa la şedinţe ce se ţineau în oraş cât şi 
în localităţile din raion, întocmea materiale, dări de 
seamă, făcea muncă de control, soluţiona problemele 
ivite, participa la diferite întruniri, conferinţe, plenare. 
Toate aceste responsabilităţi îl cam rupse de familie. 
Violeta nu bănuia că şi ea peste puţin timp va ajunge într-
o asemenea situaţie. Deocamdată însă era la punctul 
zero şi era conştientă că trebuia depăşită această limită 
inferioară a activităţii ei. Comparând realizările dinaintea 
căsătoriei cu perioada de după căsătorie, îşi dădea 
seama că intrase într-o pauză ce nu era benefică nici 
pentru ea, nici pentru cei din jur, care se aşteptau pe plan 
profesional la mai mult decât ce le oferea. 
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A început să nu mai dădăcească atât de mult fetele, 
a rezervat timp pentru studiu, pentru informare, lăsând 
alte treburi gospodăreşti în seama socrilor. S-a ocupat 
mai intens de elevi, care au obţinut rezultate frumoase la 
diferite concursuri şi olimpiade şcolare. A fost activă în 
consiliile profesorale, în şedinţele de catedră, în cercurile 
pedagogice, la învăţământul ideologic. Încetul cu încetul, 
prin activitatea desfăşurată, a depăşit punctul zero al 
căderii profesionale, dobândind încrederea colegilor şi a 
superiorilor. 

Cum se obişnuia pe-atunci să se ţină lecţii model, 
Violeta a avut şi ea asemenea obligaţii. În cadrul cercului 
pedagogic, a ţinut o lecţie de compunere la care au 
asistat cadre didactice de specialitatea pe care o avea şi 
de specialităţi înrudite din şcoala ei şi din alte şcoli. 

În acea perioadă a fost anunţată o eclipsă de soare. 
Violeta, care nu rareori se dovedea inventivă, s-a gândit 

să dea titlul compunerii Eclipsa solară. A avut câteva zile 

la dispoziţie să-şi pregătească elevii pentru aceasta. Le-a 
spus să-şi procure cioburi de sticlă, să le afume ca să 
poată privi soarele de la începutul eclipsei până la 
sfârşitul ei. În momentul eclipsei, le-a cerut voie de la ora 
de geografie şi a mers în grădina şcolii. 

- Unde mergeţi, doamnă, cu elevii? o întrebau unii 
colegi. 

- În grădina şcolii. 
- De ce tocmai acolo? 
- Vreau să le dau nişte explicaţii în timpul eclipsei. 
Erau nedumeriţi că nu ştiau ce-a apucat-o pe 

doamna Violeta Popov, de are atâta interes pentru 
eclipsă. 

În grădină, le-a spus elevilor: 
- Să fiţi foarte atenţi la etapele eclipsei, la cele ce vă 

voi spune, că ştiţi că avem lecţie deschisă şi să nu ne 
facem de ruşine. 

- Doamna profesoară, ne-aţi spus că facem o 
compunere. 

- Da! Facem o compunere care va avea ca titlu 

Eclipsa solară. 
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- Cum? Eclipsa solară? se întrebau elevii. 

- Ce vom scrie? 
- Ce veţi observa acum. De aceea să priviţi în 

linişte, să fiţi ochi şi urechi la ce vă spun eu ca să ştiţi ce 
să scrieţi la compunere. 

S-au aşezat cât mai comod, au privit prin cioburile 
de sticlă împreună cu Violeta. Ea le-a explicat că soarele 
va intra în conul de umbră treptat, treptat, le-a cerut să 
observe lumina tot mai slabă pe măsură ce intră în 
umbră, să spună ce sentiment încearcă ei când soarele 
dispare din ce în ce mai mult. Când nu s-a mai văzut 
deloc, fiind eclipsă totală şi umbra s-a lăsat peste tot, i-a 
cuprins o uşoară teamă. După terminarea eclipsei, Violeta 
a discutat despre părerea lor, sentimentele pe care le-au 
avut dându-le şi explicaţia ştiinţifică a fenomenului. 

După câteva zile, urma lecţia deschisă. Discutând 
despre lecţiile ce se vor ţine în cadrul cercului pedagogic, 
Andrei Târnoveanu, profesorul mai în vârstă de istorie a 
întrebat-o: 

- Am auzit că şi tu ţii lecţie, domniţă. 
- Da! 
- Ce lecţie ţii? 
- O lecţie de compunere. 
- Ce fel de compunere? 
- Este secret. 
- Ei! Vrei să nu afle colegii ca să nu se pregătească 

să te critice. 
- Nu! Vreau să fie o surpriză. 
- Să-mi spui şi mie cum ţi-a reuşit. 
- Desigur. 
Când s-a intrat la lecţia deschisă, toată lumea ştia 

că va asista la o lecţie de compunere, dar nu ştia ce fel de 
compunere. Violeta determinându-i pe elevi să spună ei 
titlul compunerii, după nişte discuţii preliminare, toţi au 
rămas surprinşi. Lecţia s-a desfăşurat în bune condiţii cu 
participarea activă a elevilor, cu respectarea etapelor, a 
fost foarte reuşită şi s-a impus prin noutatea ei. La 
discuţiile pe marginea lecţiei, profesoarele cu multă 
sinceritate şi-au spus cuvântul. 
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- Când am auzit titlul compunerii, m-am gândit „Ce 
prostie mai e şi asta?”. Nu mi-am închipuit că doamna 
Popov i-a pregătit din timp urmărind împreună eclipsa. 

- Nici nu mi-ar fi dat prin gând să aleg un asemenea 
subiect care s-a dovedit a fi interesant totuşi. 

- Şi elevilor le-a plăcut că a fost ceva nou pentru ei, 
nu tot compuneri după tipic. 

Pentru succesul lecţiei, Violeta Popov a fost 
felicitată. Printre cei care au felicitat-o a fost şi profesorul 
Târnoveanu, care auzise de succesul avut. 
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PENTRU CARIERĂ 

 
 
 
 
Pe bună dreptate se spune că oportunităţile sunt 

pentru cei care merg înainte, pentru cei hotărâţi, pentru 
cei care nu cunosc limite. Aşa s-a întâmplat şi în cazul 
Violetei, că nu după mult timp după revigorarea activităţii 
ei, la care a contribuit din plin şi gândul la prietenia cu 
Tudor care a făcut-o încrezătoare în propriile forţe, a fost 
promovată în funcţia de director al liceului. Acest fapt a 
obligat-o să se dedice carierei cu toată capacitatea, 
pentru că nu poţi conduce un colectiv, o şcoală, dacă nu 
eşti cu adevărat model. Dacă până aici hibernase 
profesional, acum a fost nevoită să intre în forţă cu toate 
resursele disponibile. Era mulţumită de unele rezultate, 
voia mai mult. O interesa noul în specialitate, în metodele 
de predare. Se informa privind succesele în această 
direcţie din unele şcoli. A urmat în mai multe rânduri 
cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice la care a fost 
promovată. A participat la şedinţele cu directorii de şcoli. 
Se cam puse la punct cu toate aceste probleme pe care 
le neglijase o vreme, urmând drumul ascensiunii 
profesionale, dar viaţa a lovit-o din nou. 

Când totul era bine, a primit pe neaşteptate vestea 
morţii mamei sale o dată cu şocul puternic pe care l-a 
avut. A îmbrăcat iarăşi hainele de doliu şi împreună cu 
Valentin a mers în comuna natală, la înmormântare. Din 
acea zi n-a mai fost bună de nimic. O iubise mult pe 
mamă-sa şi se bucurase de aceeaşi iubire din partea ei. 
La înmormântare plânsete, bocete după obicei, 
compătimiri, durere, condoleanţe. Violetei, sub stăpânirea 
şocului, i s-a făcut rău, şi-a revenit puţin, dar oamenii au 
sfătuit-o să n-o conducă pe Eliza pe ultimul drum, ci să 
stea acasă liniştită să nu i se întâmple şi ei ce i s-a 
întâmplat unei femei din comună. Aceia conducându-şi 
mama spre a fi înmormântată, i-a venit rău, a leşinat şi a 
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murit pe drum. Probabil va fi avut şi ea un şoc puternic 
sau probleme cu inima şi astfel i s-a curmat viaţa. 

Moartea mamei i-a cauzat o stare de anxietate. Nu-i 
plăcea să audă vorbindu-se despre morţi. Nu-i plăcea să 
întâlnească cortegii mortuare. Dacă se întâmpla acest 
lucru când venea de la şcoală spre casă sau invers, 
ocolea nemaimergând pe strada principală, ci pe altele, 
lăturalnice. Nu mai putea dormi, nici să mănânce nu mai 
avea poftă. Se simţea slăbită, ameţită. Medicii i-au 
recomandat unele staţiuni climaterice şi sanatorii pentru 
recuperarea sistemului nervos. 

Violeta, care nici în starea aceasta nu-şi pierduse 
umorul, spunea medicilor. 

- Mă trimiteţi la nebuni? 
- Vai, Doamnă Popov, cum puteţi spune asta? 
- Păi, sanatoriile acestea în care se tratează bolile 

nervoase, ce naiba sunt? 
- Dumneavoastră ca profesoară nu faceţi 

deosebirea între un sanatoriu şi un ospiciu? 
- Ba da, dar probabil nu mă găsiţi chiar în ultimul hal 

de boală ca să mă trimiteţi la ospiciu. 
- Nu mai discutăm, că nu vreau să deveniţi un 

bolnav închipuit. De fapt, vă trebuie odihnă, linişte, aer, 
ieşirea din mediul în care aţi avut şocul şi veţi vedea că 
veţi fi ca la început. 

Până a ajuns să fie ca la început, a trecut ceva 
vreme. În fiecare vacanţă de vară mergea în staţiune, 
unde primea şi tratament. În primul an a fost la un 
sanatoriu, unde a întâlnit un medic foarte bun, care făcea 
şi şedinţe de psihoterapie. A fost medicul care i-a explicat 
că nu trebuie să devină dependentă de medicamente. Ca 
să nu mai facă nopţi albe, lua medicamente pentru somn. 
Pe atunci se folosea carbaxinul. Medicul i-a spus: 

- Aţi luat câte o pastilă cât aţi fost la noi. Trebuie să 
reduceţi doza. 

- Cum? 
   - Azi, veţi lua trei sferturi din pastilă, mâine seară jumătate, 
poimâine seară un sfert şi apoi nu mai luaţi nimic. 

- Şi dacă nu adorm? 
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- Nu trebuie să gândiţi negativ, că nu veţi dormi. 
Trebuie să vă impuneţi voinţa spunându-vă „trebuie să 
dorm”. 

- Voi încerca. 
- Doar n-o să luaţi toată viaţa medicamente pentru 

somn. Dumneavoastră nu aveţi nevoie de ele mereu. Nu 
sunteţi în situaţia celor care fac somnoterapie. 

În acel sanatoriu, Violeta văzuse şi asemenea 
cazuri, când bietele femei dormeau mai tot timpul şi când 
se trezeau, erau atât de buimăcite şi confuze. Se bucura 
că nu era în situaţia lor. Ca să le mai aducă la realitate, 
făcea glume cu ele doar în momentele de trezie, fiindcă 
nu era voie să le tulburi somnul cât dormeau. 

- Măi fetelor, măi, aţi dormit pentru şapte ani! 
- Ţie ţi-e uşor să spui, dar nouă…. 
- Vă este foame cred. 
- Voi aţi mâncat? 
- De două ore. Azi am primit o mâncare pe cinste. 
- Pe noi de ce nu ne-ai trezit? 
- Da, să mă ia la bătaie medicul. Mă duc să spun 

femeii de serviciu să vă aducă şi vouă mâncare multă ca 
să mâncaţi ca lupii sau ca urşii după hibernare. 

-  Du-te, Violeto, nu mai face glume că ne este o 
foame că te-am mânca pe tine. 

După şedinţele de somnoterapie aveau o poftă de 
mâncare nebună. 

Vreo câţiva ani, cât a mers prin asemenea staţiuni a 
cunoscut oameni de tot felul cu care a legat prietenii, a 
corespondat. Cunoscuse o profesoară de prin Târgu-Jiu, 
o tehniciană din Braşov, un funcţionar din Suceava, un 
inginer din Bucureşti, o muncitoare de la o fabrică de fire 
sintetice Săvineşti. Când stăteau pe bănci sau se plimbau 
în grup, Violeta le turna câte o poezie caracterizându-i pe 
fiecare sau ironizându-i, ca de exemplu una dintre ele 
care cuprindea versurile:  

Se pare că-n lume e totul frumos 

Atunci când omul ştie ce face, 

Dar de le schimbă cu susul în jos 

Nici dracul nu le desface. 
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Să ştii să-ţi faci viaţa frumoasă 
Uşor nu e, dar necesar, 

Nu da-ndărăt de la asta 

Şi nu crede că e-n zadar. 
 

Vrei veselie, totul din plin, 

Dar care-i cheia acestui sublim? 
Nu e departe, e-n inima ta, 

Să ştii să te porţi şi-o vei avea. 

 

Şi totuşi, dacă aş face o poezie 
În parcul acesta atât de minunat, 

Aş face-o numai pentru „’nea Ilie” 

A cărui fire  m-a inspirat 
 

Aseară însă sub un măr, 

Aproape de un sutien, 
Ne adunasem toţi în păr 

Şi mâncam mere „tres bien”. 

 

În zilele astea cu soare, 
Fără parfum de iasomie, 

Îmi amintesc că-ţi sunt datoare 

Ca să-ţi dedic o poezie. 
 

E greu să aşterni pe hârtie  

Cuvinte care să rimeze, 

Când totul este-o poezie 
Ce inima vrea s-o păstreze. 

 

Strofe mai multe mi-ai cerut 
Deşi nu vor putea, o ştiu, 

Să-ţi spună cele ce-am ţinut 

În simplul gând al meu, dar viu. 
 

Cu ce să-ncep când toate năvălesc 

În inimă, în minte, în condei? 

Cu ochii minţii oamenii privesc 
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Să-ncep şi eu atunci cu ochii tăi. 

 
Privirea-ţi blândă şi scânteietoare, 

Cu unduiri de lanuri înverzite, 

Te încălzeşte ca razele de soare, 
Ca zorii unei zile însorite. 

 

Şi-ntregu-ţi chip se luminează 
Sub zâmbetul pe buze abia schiţat, 

Ca trandafirul ce se deschide-n vază 

De-o mână tânără cu grijă aranjat. 

 
Sunt doruri multe care te cuprind, 

Dar unul este mai presus de toate 

Ca flăcările care se aprind 
Să-l ştergi din suflet oare nu se poate? 

 

Ai un cusur sau poate o calitate, 
Atunci când ai pus ochii pe-o femeie, 

Niciuna, fie chiar o zeitate, 

În gândul tău nu poate să mai steie. 

 
Să mai mă las şi eu de versuri 

Păcat că-i partea cea mai bună, 

Le folosesc cu înţelesuri 
Şi-i las pe alţii să le spună. 

 
Această poezie viza grupul din care făcea parte 

Violeta. I se adresa în special funcţionarului din Suceava 
care, ca orice moldovean, avea o fire blândă şi o vorbă 
domoală şi inginerului care o rugase să-i dedice mai 
multe versuri şi căruia i se cam aprinseră călcâiele după o 
fată din grup, pe celelalte nemailuându-le în seamă, ca şi 
când ele n-ar fi existat. 

Acolo unde era Violeta, era întotdeauna voie bună. 
Prin glumele ei, prin şiretlicurile nevinovate, prin ironiile 
fine, mereu veselă, mereu binedispusă, afectuoasă, 
deschisă către sufletele oamenilor, se făcea plăcută celor 
din jur şi în acelaşi timp respectată. Cei care o cunoşteau 
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îşi aminteau multă vreme de ea. S-a întâmplat ca unul 
dintre cunoscuţii aceştia să-şi aducă aminte de ea după 
aproape patruzeci de ani. A căutat-o „din primăvară până-
n toamnă”, vreo 6-7 luni de zile, prin telefoane, scrisori 
adresate celor care i-ar fi putut furniza informaţii, prin cei 
de la postul de radio al judeţului în care ea se mutase 
temporar şi nu s-a lăsat până nu i-a dat de urmă. I-a scris 
o scrisoare care a surprins-o nespus de mult. Violeta, 
care aprecia orice gest frumos, i-a mulţumit pentru efortul 
ce l-a făcut de a o regăsi, felicitându-l totodată pentru 
insistenţa şi fermitatea de care a dat dovadă. 

În prima convorbire telefonică, i-a recunoscut vocea. 
- Doamna Violeta, de când vă caut, mă bucur că în 

sfârşit am ajuns să vorbim. Eu sunt….. 
- Ştiu cine sunteţi. V-am recunoscut. Interesant că 

după atâţia ani, aveţi  aceeaşi voce. 
- Ca să vă găsesc adresa, am încercat şi în Banat, 

am scris viceprimarului din oraşul dumneavoastră, de la 
care am aflat că sunteţi în Moldova. 
   - Dacă aţi fi fost bine inspirat, căutarea ar fi fost mai 
simplă. 

- Cum adică? 
- Aţi fi luat de la informaţii numărul meu de telefon 

de-acasă, aţi fi telefonat şi chiriaşii v-ar fi informat cu lux 
de amănunte unde mă găsesc. 

- Nu m-am gândit la asta. 
- Dar ce v-a făcut să mă căutaţi după aproape 

patruzeci de ani? 
- La o emisiune de cântece populare televizată, l-am 

văzut cântând pe viceprimarul din oraşul dumneavoastră. 
Atunci mi-am propus să vă caut, amintindu-mi de anii 
petrecuţi în staţiune, cum ne-aţi înveselit pe toţi cei din 
grupul nostru. 

-Mai ştiţi ceva despre vreunul dintre ei? 
-Am aflat că „’nea Ilie” a murit. 
-O! Ce păcat! Viaţa merge înainte cu bune, cu rele. 

Trebuie s-o acceptăm. 
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- Vă voi scrie mai pe larg despre mine şi aştept mai 
multe informaţii despre dumneavoastră. Mi-a părut bine. 
Multă sănătate! Sărut mâna! 

- Vă mulţumesc că m-aţi sunat. Vom ţine legătura. 
Sănătate! 

Pentru fiecare staţiune, Violeta avea amintiri 
frumoase, dar în special pentru Săvârşin, locul în care a 
mers vreo doi-trei ani de-a rândul. Sanatoriul era chiar pe 
domeniul casei regale de vânătoare. 

Prin tratament, dar mai mult prin voinţă, Violeta în 
timp şi-a revenit. Nu mai era atât de obsedată de ideea 
morţii mamei, atât de mult ca înainte, când parcă îi simţea 
respiraţia lângă ea. Începuse să scape şi de nopţile albe. 
Mânca mai bine, se odihnea mai bine, reduse şi 
medicamentele. Într-un cuvânt, revenise la normal, lucru 
absolut necesar pentru munca ce avea s-o depună ca 
directoare a liceului, o muncă plină de răspundere, de 
necazuri, de griji, de căutări. Ca director nu putea fi nici 
satrap că doar lucra cu colegii ei, nici moale ca totul să fie 
la voia întâmplării. Un fel de „aurea mediocritas” era 
modul de comportare ce trebuia ales, lucru foarte greu de 
îndeplinit când ai în subordine oameni cu diferite 
caractere. Era autoritară, elevii spunându-i pe ascuns 
„şerifa”, fiindcă nu permitea  nepregătirea lecţiilor, 
absenţe, întârzieri nemotivate, nerespectarea uniformei 
şcolare, ieşirea din incinta şcolii în timpul orelor, 
obrăzniciile şi toate abaterile de la regulamentul şcolar. 
Urmărea în permanenţă prezenţa cadrelor didactice la ore 
şi pregătirea lor pentru predarea cunoştinţelor, asistând la 
ore şi discutând părţile bune şi rele ale predării cu fiecare 
în parte. Controla planificările la fiecare materie şi 
planurile pentru lecţii, impunând aceste cerinţe şi 
profesorilor mai vârstnici, care printr- o altă optică a lor îi 
dădeau de lucru ajungând la discuţii neprincipiale, cum s-
a întâmplat cu profesorul de latină. 

- Domnule profesor, am primit planificările de la 
colegi. Dumneavoastră nu mi-aţi predat-o. Vă rog să mi-o 
daţi şi dumneavoastră. 

- Nu-ţi dau nicio planificare. 
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- Nu puteţi face excepţie, fiindcă aţi văzut ce-au 
spus inspectorii de la Timişoara când au venit în şcoala 
noastră. 

- Spune-le că eu am aici planificarea, i-a răspuns 
profesorul, punându-şi mâna pe frunte, nu pe hârtie. 

La a doua venire a inspectorilor care dăduseră şi 
alte dispoziţii nu numai cele legate de planificări, în urma 
noului control, profesorul de latină refractar la cele 
stabilite de ei, a fost sancţionat. Violetei nu-i plăcea ca 
cineva din colectiv să fie sancţionat, însemna că ceva 
scârţie şi ca directoare îşi avea partea de vină. Cu toate 
că era drastică, în situaţii deosebite era foarte 
înţelegătoare. Dacă o profesoară sau un profesor absenta 
într-o situaţie de urgenţă, intra ea şi suplinea, fără să-i 
facă observaţie sau comentarii, ca şi când nu s-ar fi 
întâmplat nimic. 

Într-o zi, la ora de matematică, profesoara a 
întârziat că trebuia să meargă cu fetiţa, ce avea câteva 
luni, la medic, deoarece făcuse o criză respiratorie. 
Violeta, fiind anunţată de colege despre ce s-a întâmplat, 
a intrat la oră şi a suplinit-o. Spre sfârşit, profesoara a 
sosit în grabă şi uimită a spus: 

- Doamna directoare, am întârziat, fiindcă a trebuit 
să merg cu fetiţa la medic. 

- Ştiu, nu-i nimic, am fost eu la clasa ta. 
- Ce-a spus medicul? 
- I-a dat tratamentul şi trebuie s-o duc iarăşi la 

control. 
- Aşa păţesc şi eu cu ale mele. Când zic că totul 

este bine, îmi face câte una din ele probleme. Acum să 
bat în lemn, sunt sănătoase. 

- Ce fac? Dacă am absentat, îmi semnez ora în 
condică? 

- Sigur! Ora s-a ţinut aşa cât am ştiut eu 
matematică. De fapt, nu le-am predat. Am făcut exerciţii şi 
probleme. 

În cazuri deosebite sprijinea şi pe elevii cu 
probleme. Dacă erau în situaţia de a fi exmatriculaţi dintr-
un motiv sau altul, nu abia aştepta să se scape de 
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asemenea elemente, ci le mai dădea o şansă şi încă o 
şansă, discutând cu ei, cu părinţii lor, supraveghindu-i din 
aproape, luând legătura cu diriginţii până când aceştia 
porneau pe drumul cel bun. Nu puţini au fost cei care 
terminând liceul, ajungând oameni de vază, să nu afirme: 
dacă n-ar fi fost doamna directoare Popov, eu n-aş fi azi 
ce sunt. Ce poate fi mai impresionant decât o asemenea 
recunoaştere peste vreme. Violeta pe bună dreptate, 
trebuia să se simtă măgulită. 

În orele de curs, fiind la modă pe atunci 
problematizarea lecţiilor, la clasele la care preda, a 
introdus expunerea părerilor proprii ale elevilor prin 
intermediul discuţiilor dintre ei şi profesor, pe anumite 
teme. Ca să-i stimuleze atunci când o părere era departe 
de adevăr, o admitea comentând-o ea. Aşa le-a format 
încrederea în forţele proprii, curajul, deprinderea de 
exprimare. I-a stimulat să citească în plus faţă de manual, 
încât la clasele mai mari era o plăcere să participi la 
lecţiile de literatură, să vezi cum elevii îşi spun punctul de 
vedere, cum argumentează părerea lor, cum critică ideile 
cu care nu sunt de acord. Aşa i-a mobilizat în a învăţa şi a 
prinde drag de acest obiect. Elevii astfel instruiţi au 
contribuit la reuşita lecţiilor predate de Violeta atunci când 
şi-a dat gradele didactice. 

Pentru aceste grade a confecţionat şi material 
didactic necesar pe linia problematizării. În vederea obţinerii 
gradului didactic II, a fost inspectată de inspectorul judeţean 
de specialitate. Pentru obţinerea gradului I, a inspectat-o 
inspectorul general de la Inspectoratul şcolar judeţean şi 
doi profesori de specialitate de la Universitatea Timişoara. 
Fiind directoare, inspecţia a fost mai amplă şi mai severă. 
Nu s-au mărginit s-o asiste la ore, ci au pus-o în situaţia 
de a asista ea la orele altor profesori împreună cu ei, ca 
după aceea, în prezenţa cadrului didactic asistat, să 
discute lecţia. 

Prin aceasta urmăreau nu numai pregătirea ei în 
specialitate, ci şi orizontul de cunoştinţe, pregătirea 
pedagogică, spiritul critic, cunoaşterea metodelor eficiente 
de predare, felul cum ştie să îndrume cadrele didactice şi 
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ce să le pretindă. Faptul că era absolventă a Facultăţii de 
Pedagogie-Psihologie i-a prins foarte bine Violetei, nu 
numai când şi-a dat gradele, ci în întreaga ei carieră. 

Profesorii la care trebuia să asiste erau mai 
emoţionaţi decât ea, cum s-a întâmplat cu profesoara de 
franceză. 

- Doamna profesoară, inspectorii au hotărât să asist 
şi la dumneavoastră la lecţia de la clasa a-X-a. 

- Vai de mine, doamnă directoare! Dar elevii nici nu 
sunt pregătiţi pentru inspecţie. 

- Nu vă faceţi griji, că nu contează. 
- Cum să nu conteze? Măcar dacă ştiam mai 

dinainte. 
- Nici eu n-am ştiut. Probabil că asta este 

frumuseţea, să ne ia inopinat. Nu trebuie să vă emoţionaţi 
că nu veţi primi notă. Pe mine mă vor nota. 

Aşa pe nepusă masă au mai asistat şi la o lecţie de 
gramatică, la o lecţie de istorie. 

Pentru obţinerea gradului didactic I, candidatul 
trebuia să aibă o bogată activitate profesională, din care 
nu erau excluse publicaţiile, informările, expunerile cu 
anumite teme cu diferite prilejuri. Violeta ştia despre acest 
lucru şi s-a pregătit. A prezentat informări, expuneri, 
referate, a publicat câteva articole. Ba mai mult când a 
participat la cursurile de vară organizate de Societatea de 
Ştiinţe Filologice, la Piatra-Neamţ, prin 1971, a fost solicitată 
să expună prin radio realizările obţinute de ea privind 
problematizarea lecţiilor de limbă şi literatură română. 

Când s-a întors de la cursuri localnicii au asaltat-o: 
- Doamna Popov, v-am auzit la radio. 
- Când m-aţi auzit? 
- Săptămâna trecută. 
- Da! Când am fost la cursurile pe ţară. 
- Violeta, ai să ajungi spicheriţă, îi spuneau cei 

apropiaţi. 
- De ce? 
- Păi, dacă ai ajuns să vorbeşti la radio. 
- Să ne mai cunoască şi pe noi lumea, pe cei de la 

capătul ţării. 
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- Ai dreptate, că despre noi nu se vorbeşte decât la 
datele vremii. 

- Nici atunci întotdeauna. 
Cu ani în urmă a vorbi la radio era ceva deosebit, 

nu ca azi. De aceea, un timp Violeta a fost felicitată de 
orăşenii ei. Alţii o întrebau cum s-au desfăşurat cursurile, 
dacă i-a plăcut regiunea în care s-au ţinut şi alte 
amănunte. 

În vederea obţinerii gradului I, Violeta a întocmit 

lucrarea Viaţa şi activitatea folcloristului Enea Hodoş. 

S-a consultat cu profesorii de specialitate din cadrul 
Universităţii Timişoara şi a înclinat spre acest subiect 
dintr-o revoltă interioară. Acest folclorist se manifestase  
pe multe planuri ale culturii noastre, dar nu se prea 
vorbise atât despre el. Din această cauză ea n-a prea 
avut la dispoziţie material documentar. S-a hotărât să 
facă un studiu de cercetare. 

Împreună cu soţul ei Valentin a plecat în Apuseni la 
Roşia Montană. Au luat cu ei un vecin, David, care era de 
prin acele locuri ca drumul să le fie mai uşor. Au schimbat 
mai multe trenuri până în inima Munţilor Apuseni, iar din 
Câmpeni până la Roşia Montană au mers cu autobuzul. 
Acolo au stat la părinţii unui prieten de familie. Localitatea 
li s-a părut extraordinară datorită unei înfăţişări aparte. 
Casele se pierdeau în verdeaţă. Peste tot erau pomi 
fructiferi şi copacii aveau un farmec patriarhal şi acel 
mister nostalgic al unui trecut glorios, amintindu-ţi de 
gorunul lui Horia. Aerul proaspăt cu mireasmă de mentă 
te înviora şi o linişte deplină te învăluia. Popasul în acel 
loc mirific a fost benefic pentru Violeta. Deşi era la sfârşit 
de an şcolar, după perioada examenelor, când se simţea 
obosită, aici şi-a recăpătat forţa de muncă şi cu mult 
interes a făcut cercetări mergând pe urmele folcloristului. 
A stat de vorbă cu învăţătorii care i-au furnizat date, cu 
oamenii din localitate, a ascultat cântece populare pe care 
le culesese folcloristul. A vizitat casa în care s-a născut 
Enea Hodoş, a luat informaţii şi de la preotul comunei. A 
aflat date atât despre folclorist cât şi despre părinţii săi. A 
făcut fotografii ca să aibă o vedere generală a Roşiei 
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Montane, o înfăţişare a casei folcloristului şi alte imagini. 
Cu toate că în timpul cât a stat aici, zilele erau pline de 
dimineaţa până seara scriind, vizitând locurile pe unde 
trecuse Enea Hodoş, stând de vorbă cu oamenii, 
ascultându-le cântecele populare, s-a simţit foarte bine 
fără semne de oboseală. Era însă geloasă pe bărbaţi, că 
ei nu aveau altă treabă decât să stea la taifas şi să se 
omenească înainte de masă cu palincă, în care puneau 
frunze de mentă ce o colorau în verde şi-i dădeau un 
miros plăcut. 

- Ferice de voi, că n-aveţi nicio grijă, le spunea 
Violeta. 

- Cum nu? nu suntem noi aceia care te susţinem? 
răspundea Valentin. Te-am însoţit pe drum, îţi facem 
fotografiile de care ai nevoie, mergem cu tine pe la 
oameni. 

- Aţi văzut că domnul învăţător a fost foarte 
binevoitor în a mă informa. Doamna lui de asemenea a 
fost o femeie primitoare. 

- Mie mi-a plăcut dulceaţa cu care ne-a servit, a 
adăugat prietenul lor de familie, domnul Nicolae 
Bucureşteanu. 

- De ce puneţi mentă în palincă? a întrebat Violeta. 
- Ca să fie mai bună. Ia beţi şi dumneavoastră, a 

spus domnul Bucureşteanu, întinzându-i un pahar. 
- Ce vreţi să nu mai pot face faţă la treburile pe care 

le am? 
- Serviţi numai un pic să vedeţi cum este. 
La insistenţe, Violeta a băut o gură de palincă şi 

vrând-nevrând a trebuit să recunoască gustul ei deosebit 
de bun, dar s-a scuturat toată, atât de tare i s-a părut. 

- Aţi văzut ce bună e? 
- De aceea sunteţi voi binedispuşi. 
- O viaţă avem şi o….. , a spus Valentin fiind 

întrerupt de Violeta. 
- Nu mai continua, Valentine, că nu vrem să-ţi auzim 

prostiile. Ar fi mai bine să nu mai bei. 
- Mă opreşti când abia i-am prins gustul, domniţă. 
- Ai grijă că-i tare. 
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- Mai tare ca mine nu-i. 
Ce-a impresionat-o pe Violeta a fost faptul că nu 

existau garduri pe lângă case, în partea de jos a localităţii 
unde erau găzduiţi. Erau împrejmuite de pomi şi pentru 
oprirea trecerii vitelor erau montate nişte bare de lemn. 
Dacă în această parte predomina acea natură sălbatică, 
în partea de sus a localităţii, unde era centrul civic, 
apăreau construcţiile vechi de case, un pavaj din piatră, 
amintind parcă de stăpânirea austro-ungară. 

Învăţătorul Corbeanu, interesat de apariţia lucrării 
privind activitatea folcloristului Enea Hodoş,i-a propus 
Violetei să-i predea lui manuscrisul. 

- Doamna Popov, când terminaţi lucrarea mi-o 
trimiteţi prin poştă şi eu mă interesez să fie tipărită. 

- Dar mai am de lucru. Trebuie să merg şi la 
Caransebeş şi la Sibiu pentru a culege date. 

- Veţi merge şi acolo? 
- Da! că voi găsi şi acolo lucruri inedite ca şi aici şi-

ar fi păcat să nu le dau importanţă. 
- Bine! după ce obţineţi toate datele şi alcătuiţi 

lucrarea, atunci mi-o trimiteţi. 
-Tot nu pot, fiindcă după redactare, trebuie să mă 

prezint cu ea la examenul de grad şi aceasta mai 
durează. 
    - Ar fi păcat ca noi cei din Roşia Montană, să n-o avem. 

- Dacă reuşesc s-o tipăresc eu, vă voi trimite câteva 
exemplare. 

Numai că această carte nu a reuşit să fie tipărită 
decât peste treizeci şi cinci de ani. 

După ce şi-a cules informaţiile aici, Violeta, însoţită 
de data aceasta numai de Valentin, a mers la 
Caransebeş, unde Enea Hodoş a funcţionat ca profesor 
timp de paisprezece ani la Institutul pedagogic. Aici au 
fost cazaţi la internatul unui liceu. Violeta nu va uita toată 
viaţa camera de oaspeţi ce li s-a repartizat, cu ferestre 
înalte, luminoase prin care a simţit boarea răcoroasă, 
plăcută a acelor nopţi de vară. De câte ori dormea cu 
fereastra deschisă acasă sau oriunde, îşi aducea aminte 
cu plăcere de acea atmosferă de la Caransebeş. 
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În acest oraş, a contactat persoane să-i dea 
informaţii sprijinindu-se şi pe ajutorul lui Valentin. 

- Trebuie să mergem la învăţătorul Jumanca, de la 
care putem afla unele lucruri, a sfătuit-o Valentin. 

- Cum dăm de el? 
     - Cât ai fost tu la Institut, m-am interesat de adresa lui. 

- Mergem la el acasă? 
- Da! 
- Dacă nu-l găsim? 
- Aşa mi s-a spus că la ora asta îl găsim. Hai să 

mergem. 
Acest învăţător s-a arătat binevoitor, i-a dat 

fotografii în care apărea folcloristul, scrisori şi multe 
informaţii. A luat legătura şi cu alte persoane. 

După ce şi-a cules datele din Caransebeş, trebuia 
să meargă la Sibiu, unde Enea Hodoş şi- petrecut ultimii 
ani de viaţă. N-a mai putut merge acolo, că începea anul 
şcolar şi trebuia să pregătească liceul pe care-l conducea 
în vederea începerii cursurilor. În schimb, a luat legătura 
cu profesorul doctor Nicolae Neaga de la Institutul 
Teologic Universitar din Sibiu. Deşi n-a cunoscut-o 
personal, acest om cu dragoste de cultură a sprijinit-o 
enorm furnizându-i prin corespondenţă informaţii 
preţioase. De la el, Violeta a aflat că folcloristul trăia 
modest şi în ultima vreme retras. A obţinut şi fotografia 
mormântului care sugera o totală modestie, fapt ce a 
răscolit din nou revolta interioară a Violetei, la gândul că 
un cărturar valoros, cu activitate bogată în diferite 
domenii, n-a avut parte de un mormânt pe măsura 
faptelor sale, ci de unul modest cum modest a şi trăit. 

Funcţia pe care o avea, o obliga pe Violeta la un 
permanent studiu. Pe lângă obţinerea gradelor didactice a 
participat la diferite cursuri de perfecţionare pregătindu-se  
după programele primite din timp. La unul din cursuri ţinut 
în cadrul Universităţii Timişoara, la care au participat 
profesori din mai multe judeţe limitrofe,  conspectele ei le-
au salvat pe câteva profesoare de la pierderea 
examenelor. 
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- Atât de mult ai conspectat? întrebau ele pe 
Violeta. 

- Toate temele din programa de curs cu excepţia a 
câtorva pentru că nu am găsit cărţile recomandate. 

- Noi n-am conspectat nimic acasă. Ce ne facem? 
- În perioada cât ţin cursurile, căutaţi să vă pregătiţi 

până dăm examenele. Aveţi aici biblioteca Universităţii, 
căutaţi cărţile şi cursurile recomandate şi citiţi. 

- Dar nu avem atâta timp că trebuie să mergem şi la 
prelegeri. 

- Dacă voi n-aţi luat în serios, ce să vă fac? 
- Violeta dragă, nu mai îngrăşăm porcul în ajun. 

Salvarea noastră este dacă ne dai caietele tale să 
învăţăm după conspectele pe care le-ai făcut. 

- Trebuie şi eu să repet. 
- Când tu repeţi după un caiet, noi învăţăm după 

celelalte. 
- Îmi înţelegeţi scrisul? Am scris repede ca să pot 

termina şi în mare măsură m-am folosit de scheme. Mi-
am format stilul de a conspecta schematic. Unde nu 
înţelegeţi mă veţi întreba. 

Luând examenele, erau foarte bucuroase. O pupau 
pe Violeta, o îmbrăţişau, i-au luat adresa să ţină legătura 
cu ea. 

- Reuşita noastră se datoreşte ţie, Violeta dragă. 
Fără caietele tale pierdeam examenul. 

- Mă bucur că am reuşit toate. 
- Dacă ne vom mai întâlni la alte examene, voi fi eu 

cea leneşă, iar voi cele harnice. 
- Ha! ha! ha! nu te baza pe asta, spuneau ele 

râzând. 
La unul din aceste cursuri s-a întâmplat să fie 

împreună cu Valentin. La examenul de marxism el a luat 
calificativul „bine”, ea a luat „suficient”. De aici au pornit 
discuţiile. 

- Cum tu ai luat „bine”, când n-ai citit cât am citit eu? 
- Şmecheria călăreţului. 
- Ai copiat? 
- Ce să copiez, că doar n-a fost lucrare scrisă? 
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- Pe ciorna de pe care ai răspuns. 
- Nu! am avut papagal. 
- Fi-ţi-ar papagalul de râs! 
- Ce crezi tu, domniţă, că numai să înveţi e necesar. 

Trebuie să ai şi fler. 
- Tu întotdeauna ai baftă şi orice-ar fi cazi în 

picioare. 
Realitatea era că Valentin, nu ştiu cum făcea, că îşi 

crea relaţii, cunoştinţe, deschidea toate uşile când avea 
de rezolvat ceva, dădea cu trombonul, se împrietenea cu 
oamenii de decizie şi întotdeauna îşi atingea scopul. Avea 
şi forţă de convingere. Dacă spunea că laptele e negru, te 
convingea să crezi această imposibilitate. Violeta nu se 
lăsa însă convinsă, fiindcă acum îl cunoştea destul de 
bine. Îl lăsa să-şi expună motivele, dar ea rămânea la 
părerea iniţială. Din când în când o mai deruta şi pe 
Violeta, până ea verifica şi atunci începea hazul, când era 
vorba de fapte mărunte, şi supărarea, când era vorba de 
lucruri importante. 

Pe Valentin, cu firea-i veselă în permanenţă, cu un 
umor stârnit de gesturile, cuvintele şi glumele lui nu te 
puteai supăra niciodată. Într-o oarecare privinţă, din 
punctul acesta de vedere, se asemăna cu Violeta. Aveau 
încredere unul în celălalt, de aceea în situaţii incomode 
Violeta nu făcea caz. Se întâmpla să-l vadă la braţul 
vreunei femei, atunci când el avea chef de vorbă, dar pe 
ea n-o deranja, ci se amuza. 

- Braţ la braţ cu tinereţea. De unde veniţi, fraţilor? li 
s-a adresat ea soţului şi unei colege pe care i-a întâlnit pe 
stradă, într-o zi, mergând la braţ. 

- Doamna Popov, am fost cu Valentin, că 
terminasem orele, să cumpărăm carne pentru chiftele şi 
ne-am oprit puţin şi la cofetărie să bem un suc. 

- Hai şi tu, să mănânci o prăjitură! o îndemna 
Valentin. 

- Nu pot, că am atâta treabă. Trebuie să ajungem 
repede acasă. 

- Bine! Eu vă las. Servus, Valentine, la revedere 
doamna Popov. 
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- La revedere! 
Pe Violeta n-o deranja nici faptul că el era „servus” 

cu multe femei, unele colege de şcoală primară sau liceu, 
altele colege de facultate sau serviciu, rude, prietene de 
familie. Nici Valentin n-o spiona când, datorită obligaţiilor, 
responsabilităţilor multiple, pe linie de serviciu, ea se afla 
în anturajul  diferiţilor bărbaţi. Ca în orice familie au existat 
şi certuri uneori cu scântei, dar niciodată din cauza 
infidelităţii. Scandaluri, bătăi n-au cunoscut. Violeta, când 
se supăra dintr-un motiv sau altul, nu vorbea cu el un 
timp. Aceasta era cea mai mare pedeapsă pentru 
Valentin şi nu ştia ce să facă s-o împace. Spunea câte 
ceva de bufneau toţi în râs neputându-se abţine nici 
Violeta şi aşa tăcerea lua sfârşit. 

Avea şi bunele maniere purtându-se atent cu 
Violeta şi cu oricine. Niciodată nu ieşea pe uşă sau pe 
poartă înaintea Violetei, exagerând voit expresiile. 

- Poftiţi, domniţă! 
- Hai, Valentine, ieşi tu că trebuie să verific dacă am 

luat cheile. 
- După dumneavoastră, doamnă! 
Pe trotuar, ei îi dădea întâietate când depăşea 

vreun călător, îi ţinea umbrela dacă ploua, sacoşele, 
plasele cu cumpărăturile cele mai grele el le ducea. 

O singură dată, când băuse mai mult, a jignit-o pe 
Violeta. Aceasta, sensibilă şi orgolioasă a făcut din ţânţar 
armăsar fiind hotărâtă să divorţeze. După ce a meditat şi-
a dat seama că nu avea un motiv întemeiat pentru 
despărţire, plus că se gândea la cele trei fete, la unitatea 
familiei. L-a pus pe gânduri totuşi pe Valentin dispărând 
de acasă câteva zile, fiindcă avea de rezolvat nişte treburi 
la Bucureşti pentru liceu şi n-a spus la nimeni nimic, doar 
secretarei cerându-i să nu dea nicio informaţie despre ea 
decât organelor de conducere, dacă întreabă. 

- Unde-i doamna directoare, se întrebau cadrele? 
- Probabil este chemată la vreo şedinţă. 
- Dar nici ieri n-a fost la şcoală. 
- O fi la Timişoara pentru mai multe zile. 
- Nimeni nu ştie nimic? 
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- S-o întrebăm pe secretară. 
  S-au dus câţiva la secretariat să se informeze. 
- Aurora, unde ţi-e şefa? 
- Nu ştiu, a răspuns secretara păstrând secretul. 
- Cum, nu ştii nimic? 
-Nu mi-a spus unde merge. Probabil a fost chemată 

la vreo şedinţă sau o fi trimis-o inspectoratul undeva, că 
atâtea sarcini câte are… 

Era adevărat că de sarcini şi de răspundere nu se 
putea plânge. Erau zile când lucra de dimineaţa până 
seara târziu, fără pauză de masă, întocmind dări de 
seamă, situaţii cerute urgent de organele de conducere. 
La sfârşitul fiecărui an şcolar, examenele de treaptă, de 
bacalaureat, de admitere în liceu, o solicitau la maximum. 
Făcea parte din comisii şi ca directoare le organiza şi 
răspundea de buna desfăşurare a lor. 

A avut deosebite emoţii într-un an, când venind 
inspectorul şcolar de la Timişoara să controleze cum se 
desfăşoară corectarea lucrărilor de admitere în liceu şi 
notele obţinute, o lucrare de la limba română nu se 
găsea. Nu-şi explica de ce nu este lucrarea. Inspectorul, 
văzând că intră în panică, a domolit-o. 

- Doamnă directoare, le mai luăm o dată la numărat 
cu calm. 

- Nu se poate să dispară! Din seif? La corectat au 
fost în permanenţă doi profesori. 

- Trebuie s-o găsim. 
Inspectorul a luat lucrare cu lucrare şi a găsit că 

lucrarea ce lipsea era băgată în alta, încât se număra 
doar una în loc de două lucrări. 

-Ah! Ce emoţii am avut!, a spus Violeta respirând 
uşurată. 

-Nu trebuia să vă impacientaţi, că v-am spus că o 
găsim. 

Alteori veneau organe care verificau securitatea 
lucrărilor, dacă numele candidatului era închis înainte de 
notare, dacă nu existau semne pe lucrare, dacă nimeni nu 
avea acces la comisia de notare, dacă plicurile cu 
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subiectele pentru examen, sigilate, erau intacte înainte de 
a se deschide în faţa comisiei de examinare şi încă altele. 

În alt an preşedintele comisiei de bacalaureat venit 
din alt oraş nu găsea cheia de la seiful cu lucrările 
candidaţilor. Violeta îl avertizase: 

- Domnule preşedinte, îmi spuneţi până când staţi 
cu comisia pentru corectare ca să fiu eu aici pentru a 
închide lucrările în seif şi a-mi preda cheia. 

- N-are rost să staţi după noi, doamnă directoare, că 
nu ştiu când terminăm. 

- În tot cazul, eu pe la ora opt deseară, sunt la 
şcoală să iau cheia. E bine aşa? 

- E bine. 
- Aveţi grijă de cheie! 
La ora opt, când Violeta a sosit, nu mai erau în 

şcoală decât secretara şi femeia de serviciu. A aşteptat, 
dar preşedintele nu s-a ivit. Nu putea să plece până nu 
ştia de cheie, fiindcă şi ea răspundea. Se supărase rău. 
Către miezul nopţii a apărut şi preşedintele cu chef de 
vorbă. 

- Bine, domnule preşedinte, mă faceţi să aştept 
atâta timp? Nu am stabilit că ne întâlnim la ora opt. 

- Scuzaţi întârzierea! N-am prevăzut-o. 
Căutând cheia nu dădea de ea. A căutat prin toate 

buzunarele, prin geantă, întrebându-se unde a pus-o. 
- Acum atât ar mai trebui s-o fi pierdut. 
- Nu vă gândiţi la asta. 
- Ştiţi ce-nseamnă pierderea ei!? 
- Lăsaţi, lăsaţi. 
Într-un târziu, după multe căutări în reproşurile tot 

mai accentuate ale Violetei, a găsit-o. 
- De-acum nu vă mai las cheia, îmi spuneţi de 

fiecare dată când trebuie să vin şi atunci mi-o predaţi. 
Violeta a avut şi ea parte de preşedinţia comisiilor 

de examen pe la diferite licee din judeţ, muncă nu atât de 
plăcută, presupunând multă responsabilitate. 

Când a fost preşedinta comisiei de admitere la un 
liceu dintr-o localitate de pe malul Dunării, a intrat în 
vizorul organelor de partid. 
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În ziua în care s-a dat examenul scris la limba 
română, fata unui secretar de partid nu s-a prezentat. A 
venit a doua zi cu un certificat medical motivând absenţa 
de la examen şi solicitând să dea lucrarea scrisă în ziua 
respectivă. Regulamentul desfăşurării examenelor 
prevedea pentru cazurile speciale folosirea subiectelor de 
rezervă care şi ele erau în plicuri sigilate. Violeta, cu 
perspicacitatea care n-o părăsea niciodată în astfel de 
situaţii, a intuit starea de fapt şi şi-a dat seama că se 
urmărea ca eleva să primească subiecte mai uşoare, să 
nu fie supravegheată atât de sever în timpul scrierii 
lucrării, favorizând-o în luarea unei note mai mari şi 
asigurându-i-se în felul acesta promovarea. Pentru a nu 
încuraja această nedreptate, chiar dacă era vorba de un 
secretar de partid, Violeta şi-a luat toate măsurile. În 
primul rând a stat de vorbă cu eleva. 

- De ce n-ai venit ieri la examen? 
- M-a durut capul. 
- Te-a durut foarte tare sau aşa încât să poţi 

suporta? 
- M-a durut puţin. 
- Ai fost la medic să vadă ce ai? 
- Nu, n-am fost. 
- Ai luat ceva medicamente? 
- Nu am luat. 
- Atunci cum ţi-a trecut durerea? 
- Aşa, de la sine. 
- Mama ta ce ţi-a spus? Nu te-a trimis la examen? 
- A spus că este mai bine să vin azi. 
- De ce? 
- Fiindcă îmi va trece durerea de cap şi mă voi 

putea concentra mai bine. 
Din discuţia cu eleva s-a desprins ceea ce bănuise 

Violeta. În plus, medicul era vinovat pentru că dăduse un 
certificat medical fără să vadă fata. Violeta i-a cerut elevei 
o declaraţie scrisă în care să consemneze tot ce 
discutaseră. Bineînţeles că n-a primit-o la examen 
stârnind furia organelor locale de partid care au mers în 
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delegaţie la Timişoara să relateze inspectorului general 
situaţia, din punctul lor de vedere. 

Violeta, chemată la telefon, a fost admonestată de 
inspectorul general. 

- Cum îţi permiţi, tovarăşa Popov, să faci asemenea 
greşeli grosolane pentru care vei fi aspru sancţionată? 

- Despre ce este vorba, tovarăşe inspector? 
- Au venit aici organele conducerii de partid să ne 

informeze că nu vrei să primeşti în examen pe fiica 
secretarului de partid, care a fost bolnavă în ziua când s-a 
dat lucrarea scrisă la limba română. Dumneata n-ai primit 
subiectele de rezervă? Nu ştii să le foloseşti? Trebuie să-
ţi spunem noi cum? De ce te-am numit acolo? 

- Tovarăşe inspector, eleva nu a fost bolnavă. 
- Cum nu a fost, când am aici certificatul medical? 
- Acel certificat este fals, pentru care medicul ar 

trebui sancţionat. 
- Nu ne spune nouă poveşti, să primeşti fata în 

examen. 
- Tovarăşe inspector, eu am declaraţia scrisă a fetei 

din care reiese că nu a fost bolnavă, că nu a fost la 
medic, fapt pentru care n-o pot admite la examen. Dacă 
dumneavoastră vreţi să fie primită, îmi daţi ordin în scris. 
Numai aşa o voi primi ca eu să am acoperire, nu pe vorbe 
goale. 

- Deci aveţi declaraţia fetei? 
- Sigur că o am. 
- Atunci, tovarăşă Popov, dacă aşa stau lucrurile, 

dumneavoastră sunteţi preşedinta comisiei, luaţi măsurile 
care se impun, noi nu ne mai amestecăm, s-a domolit 
inspectorul, schimbându-şi atitudinea. 

- Nu mai aştept ordinul dumneavoastră scris? 
- Nu! Nu! Nouă ne-a fost deformat adevărul de cei 

care v-au reclamat. 
Delegaţia s-a întors de la Timişoara fără să poată 

îndupleca măsura Violetei, care de fapt era cea justă. 
La un alt examen de admitere, din alt oraş, unde era 

şi populaţie sârbă, Violeta, tot în calitate de preşedintă a 
comisiei a sugerat colegilor din comisie să fie atenţi la 
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ieşirile lor în oraş. Se terminaseră examenele scrise, 
începeau examenele orale. 

- Fraţilor, până acum a fost ce a fost, dar de-acum 
se schimbă roata. 

- De ce, doamnă preşedintă? 
- La examenele orale veţi trece nota candidaţilor pe 

fişa ce v-o prezintă. 
- Ei, şi? 
-Ei, şi. Trebuie să notaţi obiectiv. Părinţii elevilor 

sârbi, când vor vedea note mici, vor fi cuprinşi de furie. 
- Treaba lor. 
- Aici sunt şi sârbi care la furie sunt foarte aprigi. De 

aceea nu întârziaţi prea mult seara în oraş pe la 
restaurant sau prin altă parte, să nu aveţi necazuri. 

Profesorii n-au luat în serios cuvintele Violetei. 
Într-o seară, ea stând la poveşti cu colega ei de 

limba română, aude tropote ale unor oameni în fugă pe 
cărarea către internatul unde erau cazaţi şi bătăi 
insistente în poartă, până când portarul a deschis în 
grabă. Profesorii de matematică împreună cu profesorii 
de istorie fuseseră fugăriţi cu bâtele de nişte localnici, 
probabil părinţii sau puşi de părinţii elevilor care primiseră 
note mici la proba orală. 

- Ce zgomot s-a auzit azi noapte, oameni buni? a 
întrebat Violeta a doua zi la dejun. 

- Doamnă preşedintă, aţi avut gură rea. 
- De ce? 
- Au vrut unii să ne bată. Au alergat după noi cu 

boatele. Noroc că eram aproape de internat. Am luat-o la 
fugă. Ei după noi. 

- Vedeţi? Ce v-am spus eu vouă? Deci de aceea aţi 
bătut atât de puternic în poartă că nu ştiam ce s-a 
întâmplă. 

- Da! Şi portarul nu mai apărea. Noroc că într-un 
târziu ne-a deschis şi-am scăpat de ei. Sunt ai dracului 
oamenii pe aici. 

- Să vedeţi când se vor afişa rezultatele examenului. 
Trebuie să ne facem bagajele şi să plecăm înainte de 
afişare, ca să nu avem discuţii. 
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De la acest examen, Violeta a plecat cu un cadou 
acasă. Când şi-a deschis geamantanul să-şi aranjeze 
hainele ce le avuse cu ea, în şifonier, ţâşt! au ieşit doi 
şoareci şi-au fugit prin camera în care despacheta. Că au 
fost şoareci la internatul în care fusese cazată, ştia, i-a 
simţit şi acolo, dar n-a ştiut cum au ajuns în geamantanul 
ei şi cum i-a cărat până acasă fără să-şi dea seama. 

- Valentine, ţi-am adus un cadou. 
- Ia să-l văd, domniţă. 
- Nu-l poţi vedea că are picioare şi s-a ascuns. 
- Ce dracu, măi Violeto, ce tot spui? 
- Sunt doi şoareci pe care i-am cărat în geamantan 

şi, când am deschis geamantanul, au tulit-o prin cameră. 
- Acum trebuie să luăm pisica să pândească. 
- Numai aşa vom scăpa de ei. 
- Am crezut că mi-ai adus vreun peşte, că tot ai fost 

la Dunăre. 
- Dar peştele are picioare? 
După vreo câteva zile, pisica i-a scăpat de cei doi 

şoareci. 
Altă dată a făcut parte din comisia de admitere a 

unui liceu ce se înfiinţa atunci într-o localitate aproape de 
oraşul ei. Aici au fost unele dificultăţi, fiindcă organele de 
partid erau împotriva admiterii în liceu a unei fete cu cele 
mai bune rezultate la probele scrise şi orale, dar care 
avea o origine socială nesănătoasă, aşa cum era viziunea 
atunci. Până la urmă, făcând front comun cu profesorii, a 
reuşit ca dreptatea să triumfe şi de data aceasta împotriva 
opreliştilor. Toate acestea făceau ca prestigiul Violetei să 
crească în faţa oamenilor. 

Nu de puţine ori a fost repartizată de către 
inspectoratul şcolar să facă inspecţii de grad la diferiţi 
colegi din anumite localităţi ale judeţului. A fost cea mai 
ingrată responsabilitate, aşa cum a considerat-o ea. Nu 
putea tăia aripile succesului la care aspirau candidaţii, dar 
nici nu se putea dezice. Trebuia să cumpănească bine, să 
ia în calcul orice aspect pozitiv, orice aspect negativ al 
activităţii candidaţilor, să pună în lumină cel mai potrivit 
aspect care să motiveze un calificativ bun, să considere 
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activitatea în ansamblu, să dea îndrumările şi explicaţiile 
necesare ca atât ea, cât şi cel notat să fie satisfăcuţi de 
justeţea notării. A întâlnit şi situaţii jenante, când profesori 
foarte buni au fost inhibaţi de emoţii. Cu amabilitate a ştiut 
să-i determine să depăşească impasul. A inspectat şi 
profesori înfumuraţi, care se considerau alfa şi omega, pe 
care prin discuţii, prin exemple, prin împărtăşirea 
experienţei ei, i-a adus cu picioarele pe pământ. De 
exemplu, un proaspăt absolvent al facultăţii critica şcoala, 
critica elevii pentru slabele rezultate la învăţătură, fără să-
şi atribuie şi lui critica aceasta, ca până la urmă Violeta să 
descopere că acest profesor înfumurat nici nu cunoştea 
programa de învăţământ la obiectul pe care-l preda. 

Cu astfel de profesori tineri a mai avut de lucru. Ei 
se ataşau extrem de mult de elevi, încât procesul de 
învăţământ o lua razna. În asistenţele pe care le făcea la 
ore, acestea fiind obligatorii pentru director, nu de puţine 
ori a întâlnit cazuri ieşite din comun. Într-o zi, mergând la 
o asistenţă, aude gălăgie la clasa a-XI-a C. Intră să vadă 
ce se întâmplă. Profesorul de franceză stătea nu la 
catedră, ci pe piedestalul catedrei cu elevii în jurul său 
adunaţi ca la şezătoare. Nu atât poziţia aceasta a 
deranjat-o, ci discuţiile lor însoţite de râsete şi glume care 
nu aveau nicio legătură cu tema lecţiei. Sigur elevii 
surprinşi şi-au luat locurile în bănci şi profesorul la 
catedră. După ce s-a făcut ordine, ea a plecat spunând 
elevilor: 

- Să staţi cuminţi la locurile voastre, să fiţi atenţi la 
ceea ce vă predă domnul profesor şi să nu mai aud că i-
aţi deranjat orele. Ne-am înţeles? 

- Da! 
După ore, l-a chemat pe profesor la direcţiune ca 

să-l atenţioneze, fiindcă în faţa clasei nu putuse face 
aceasta, pentru a nu-i ştirbi prestigiul. 

- Bogdane, (celor tineri le spunea pe nume), aşa 
procedezi la toate orele? 

-Nu, dar m-a luat valul, fiindcă cei din clasa a-XI-a C 
îmi sunt foarte, foarte apropiaţi. 
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- Nu este rău a fi apropiat de elevi, dar trebuie 
respectate unele limite. 

- Ţi-a plăcut atmosfera aceea gălăgioasă care 
deranja şi alte clase? Apoi, cum te faci respectat? 

- Doamnă directoare, nu catalogul şi locul la catedră 
te fac respectat, ci să fii tu însuţi profesorul adevărat. 

- Ai dreptate, Bogdane, dar ai demonstrat că ai fost 
profesorul adevărat? N-ai fost mai mult un prieten de 
gaşcă? 

- Da, dar în felul acesta ei îşi deschid inimile. 
- Cum şi le-au deschis, contribuind la înţelegerea 

lecţiei sau discutând lucruri cu totul străine de aceasta? 
- Îi aduceam eu pe calea cea bună. 
- Când? Recunoaşte că dacă nu intram în clasă 

şezătoarea voastră ar fi durat până suna de ieşire. De 
aceea nu ai note suficiente. Am văzut în catalog această 
situaţie. Eşti în urmă cu predarea. 

- Le voi da extemporale şi lecţiile le voi aduce la zi. 
- Nu este bine să-ţi aglomerezi materia şi să te 

bazezi pe extemporale, mai ales că predai o limbă străină 
şi trebuie să te intereseze pronunţia elevilor; măcar acest 
stil al tău de şezătoare să-l fi pus în slujba învăţării limbii. 
De ce n-ai discutat cu ei în limba franceză? 

- Da! să ştiţi că este o idee bună. 
- Măi, acum să nu exagerăm, să-mi faci din lecţii 

şezătoare. 
- Hă! Hă! Hă! 
- Râzi, râzi, dar să ştii că zilele acestea te voi asista 

la ore. 
- La ce clasă? 
- Vrei să te şi anunţ? Vei vedea. 
- Numai la clasa a-IX-a D, să nu veniţi. 
- De ce? 
- Am nişte elemente de ţi-e mai mare jalea… 
- Şi ei nu trebuie să ştie franceză? 
- Ba da, dar până-i aduc la liman este mult. 
- Bogdane, am vorbit, am glumit, te rog să iei 

lucrurile în serios, ca să nu mă obligi să iau alte măsuri. 
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De când ajunsese directoare, Violeta avea tot mai 
puţin timp pentru familie. Câte momente frumoase, unice 
chiar, a pierdut din această cauză! La câte lucruri a 
renunţat! De câte ori n-a fost prezentă când fetele ei se 
manifestau pe scenă cu ocazia diferitelor programe 
artistice organizate de grădiniţă sau de şcoală, când ele 
au mai crescut! Pentru a le putea vedea trebuia să plece, 
uneori să fugă, fără ştirea nimănui, din diferite şedinţe, 
plenare, adunări generale, consilii la care, dacă timpul îi 
permitea, se mai întorcea. Ca între două trenuri şi nu 
liniştită, relaxată le-a putut vedea pe Florentina costumată 
în păpuşă, pe Ioana costumată în doamnă de modă 
veche, pe Mariana în bucătăreasă sau ghiocel şi în alte 
roluri, ori dansând în costume naţionale sau recitând 
poezii. 

Cu toate acestea din când în când, îşi făcea timp 
pentru a se ocupa şi de ele. Le aducea diafilme şi le 
proiecta pe perete în dormitorul lor. Acestea le plăceau 
foarte mult la vârsta fragedei copilării. 

- Mamă, când ne mai uităm la un diafilm? 
- După masă, înainte de a merge la cursul seral. 
- De ce te mai duci? 
- Să văd prezenţa elevilor, dacă nu absentează 

vreun profesor. Mai asist la ore. 

- Vrem să mai vedem Albă ca zăpada. 

- Bine. Spuneţi-i  tatei să proiecteze el diafilmul. 
- Nu, vrem cu dumneata, că el nu are răbdare să ne 

explice. 
- Ce să vă explice? Că vedeţi imaginile. 
- Nu, nu, vrem cu dumneata! 
Din dorinţa de a le învăţa o limbă străină, le-a 

înscris la grădiniţa germană, apoi la şcoala primară- 
secţia germană. Florentina şi Ioana au reuşit să termine la 
această secţie, însuşindu-şi perfect limba. Mariana n-a 
urmat decât un an, fiindcă venise ordinul că dacă un copil 
nu are cel puţin un părinte german nu poate fi înscris la 
şcoala germană. Ghinionul a fost că Mariana a ieşit în 
evidenţă prin răspunsurile foarte bune date la clasă, în 
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timpul unei inspecţii. Inspectorul, de origine germană, s-a 
mirat şi a întrebat: 

- A cui este fata? 
- A doamnei Popov. 
- Dar ea nu-i nemţoaică şi nici soţul ei nu este. De 

ce a fost înscrisă la secţia germană? 
- A fost înscrisă până a nu veni ordinul acesta. 
- Păcat că s-a dovedit a fi cea mai bună din clasă, 

dar să vedem dacă poate rămâne în continuare sau nu. 
Ar fi putut să continue la secţia germană, fiindcă 

înscrierea se făcuse înainte de venirea ordinului, dar 
directorul şcolii, care nu prea o înghiţea pe Violeta 
datorită corectitudinii ei, din care cauză avuseseră discuţii 
contradictorii, a făcut demersurile de transferare a 
Marianei la secţia română. Într-un fel la râcâit şi faptul că 
fetele Violetei învăţau limba germană şi el, când a vrut să-
şi înscrie copilul la această secţie, ordinul care interzicea, 
deja venise. 

Violeta, pentru a le uşura formarea deprinderii de 
învăţare a limbii germane, le-a dat ore la tanti Neli, o 
nemţoaică bătrână dar foarte ataşată de copii. Când 
mergeau la ea, erau servite cu câte un corn  şi cu o cană 
de cafea cu lapte, sau alte dulciuri bune, pe care numai 
nemţoaicele le ştiau pregăti. 

Când s-au mai mărit, a preocupat-o pregătirea lor 
pentru viitor. Florentina îi semăna privind înclinaţiile spre 
literatură, spre poezie, dar visa s-ajungă stewardesă. Cu 
toate că atât Violeta cât şi Valentin nu erau de acord, fata 
o ţinea una şi bună. Atunci au mers împreună cu ea la 
aeroportul din Timişoara pentru a se interesa de condiţiile 
cerute de această profesie. Au reţinut că o bună 
stewardesă trebuie să aibă o înfăţişare plăcută, să fie în 
permanenţă amabilă cu pasagerii, să cunoască măcar o 
limbă străină, să fie gata de plecare cu avionul în orice 
moment, nu numai când sunt programate turele, iar în jur 
de treizeci de ani, i se retrage misiunea dându-i-se alte 
ocupaţii în cadrul aeroportului. Au purtat îndelungate 
discuţii după ce au plecat de la aeroport. 
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- Vezi, Florentina, îţi place să fii în permanenţă 
pregătită pentru zbor? Ca la armată? 

- De ce nu se respectă cursele? 
- Fiindcă apar diferite situaţii. Se îmbolnăveşte una 

sau nu s-a întors dintr-o cursă, ori se programează un 
zbor de urgenţă şi serviciul trebuie asigurat. 

  - De ce la treizeci de ani nu mai poţi fi stewardesă? 
  - Ai auzit că ele trebuie să arate mereu bine, 

frumoase, proaspete, ori la treizeci de ani nu te mai bucuri 
de atâta tinereţe şi treci pe linia a doua, şi te poate 
pensiona chiar. 
         După aceste discuţii, Florentia a renunţat la visurile 
ei şi s-a lăsat convinsă de mamă-sa de a încerca la 
Facultatea de Filologie,  numai că prostia n-a părăsit-o cu 
desăvârşire şi s-a înscris la secţia chineză. Au fost 
împreună cu ea la Bucureşti, deşi Violeta nu era sigură de 
reuşita ei, fiindcă îşi pierdea timpul cu un băiat care mai 
târziu îi va deveni soţ. 

La examen, bineînţeles că a luat note mici. 
Profesorul universitar care făcea parte din comisia de 
examinare, un prieten de familie, i-a asigurat că dacă la 
lucrarea scrisă va lua o notă de trecere, Florentina va 
promova examenul, numai că ea a luat nota doi. 

- Ce să facem? Florentina a luat doi la lucrare. 
- Ce să mai facem? Chiar zece să ia la oral, îi iese 

media şase, care cu această concurenţă şi cu notele de la 
celelalte obiecte ce nu sunt grozave, nu poate trece, 
având o medie generală mică. Asta e. 

- Îmi pare foarte, foarte rău că nu vă pot ajuta. 
- Dar nouă? Nu învinovăţim pe nimeni. Trebuie să 

acceptăm situaţia, că ne place sau nu ne place. 
 Pierzând examenul la facultate,Violeta a pregătit-o 

ea la limba română pentru şcoala de stenodactilografie, la 
care admiterea era în toamnă. 

După o pregătire de o vară, Florentina a luat la 
română opt, însă la franceză a luat patru şi a picat fiindcă 
s-a intrat cu media şapte. 

Ioana a avut şi ea fumurile ei. Voia să devină 
balerină. E adevărat că era foarte flexibilă, iute în mişcări. 
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Îşi îndoia degetele palmelor încât vârfurile lor atingeau 
antebraţul. Gândindu-se la această posibilitate, Violeta şi 
Valentin au făcut un drum la Bucureşti, ajungând la 
şcoala de balerine pentru a se interesa de condiţiile 
cerute. Li s-a spus că acolo sunt fete care fac cursuri de 
balet din clasa I şi că Ioana care era prin clasa a-VII-a, cu 
greu va recupera ceea ce s-a făcut până atunci. 

I s-au spulberat şi visurile Ioanei. Mariana a gândit 
mai aproape de realitate. Ea visa s-ajungă profesoară. În 
toate jocurile, le înnebunea pe surorile ei cu rolul de 
profesoară. O imita pe profesoara de matematică, fiindcă 
aceasta era foarte elegantă. Ea se aşeza la o măsuţă 
mică, chipurile fiind catedra, iar surorile ei pe nişte 
scăunele. Bătea mereu cu un băţ în „catedră” ca să fie 
linişte. 

- Ce naiba, măi Mariana, că ne asurzeşti. Întreabă-
ne odată! 

- Aţi rezolvat problemele, copii? 
- Da! 
- Ia să vă văd caietele. De ce nu aţi scris pe caiete? 

Ce-s cu foile astea? 
- Tu eşti nebună, dacă ne jucăm, ce ne ceri caiete? 

Foile sunt caietele noastre. 
- Nu fiţi obraznice, că vă dau afară din clasă. 
- Dacă faci pe grozava, nu ne mai jucăm. 
- Linişte, am spus!, se răstea Mariana şi le dădea 

câte o palmă, ori le certa bătând mereu cu creionul în 
masă. 

- Dacă mai dai în noi, te spunem la mama şi nu ne 
mai jucăm cu tine. 

- Hai, să verific caietele. 
Mariana lua foile pe care le considera acum şi ea 

caiete, le nota făcând observaţii: 
- Prima problemă ai rezolvat-o bine. La cea de a 

doua ai greşit, Florentina. Tu, Ioana, le-ai rezolvat bine pe 
amândouă, dar ai scris urât. Îţi scad un punct. 

- Tot pe Florentina o lauzi, pe mine niciodată. 
- Linişte, vă rog! 
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Uneori lecţiile lor de matematică se terminau bine. 
Alteori se terminau cu ceartă, plânsete şi chiar păruială. 

Înaintând în ani, ele au început să gândească altfel. 
Violeta şi Valentin le-a ajutat să-şi aleagă o profesie în 
viaţă, dându-le exemple, informaţii, discutând asupra 
riscurilor, înclinaţiilor, avantajelor. Toate acestea au fost 
benefice pentru Ioana şi Mariana, fiindcă Florentina a 
pierdut şansa din start îndrăgostindu-se de un băiat, 
imediat după terminarea liceului, cu care mai târziu se va 
căsători. De aceea cu toată stăruinţa lui Valentin şi a 
Violetei nu a reuşit să intre la facultate şi nici la o şcoală 
postliceală. 

Ioana şi Mariana au hotărât să intre la farmacie şi la 
medicină. Deşi Violeta a căutat să le determine ca să 
meargă amândouă spre farmacie, ori amândouă spre 
medicină, nu a reuşit. 

- Mie nu-mi place să am de lucru cu bolnavii, iar la 
facultate se fac disecţii pe cadavre, spunea Ioana. 

- Te vei obişnui, îi spunea Violeta. 
- Oh, mamă!, în ruptul capului, mi-e oroare şi milă. 
- Da, dar să mergi prin saloane cu halatul alb, cu 

stetoscop după gât, nu ţi-ar plăcea? 
- Şi ca farmacistă voi purta halat. În plus eu, mă ştii, 

nu sunt curajoasă ca Mariana şi nici calmă ca ea. Când 
văd sânge îmi vine rău. 

- Dar ţie, Mariana, nu ţi-ar plăcea farmacia? 
- Nu-mi place printre substanţe. Să fiu o simplă 

vânzătoare de medicamente. 
- Farmaciştii nu sunt vânzători de medicamente, 

sunt ca şi medicii competenţi în a recomanda 
medicamentul potrivit pentru o anume boală, a prepara 
soluţii, unguente etc. Ei lucrează într-un mediu impecabil 
de curat. Nu degeaba se spune „curat ca la farmacie”. Nu 
ţi-ar surâde? 

- Nici nu ştiu atât de multă chimie cât ştie Ioana. Mie 
îmi place anatomia. 

În ultimele clase ale liceului, au început pregătirile 
pentru facultate mergând la ore la profesorii care făceau 
meditaţii. 
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Ioana a pus accentul pe chimie. Dragostea pentru 
acest obiect i-o insuflase atât tânăra profesoara Gertrude 
Fischer, o nemţoaică foarte bine pregătită şi Nela Cosma, 
profesoară şi ea de chimie, fiica unor învăţători din oraş. 
A luat ore şi de la una şi de la cealaltă. Admiterea a dat-o 
la Cluj, oraş renumit în vremea aceea privind pregătirea 
studenţilor din cadrul medicinei şi farmaciei. 

Violeta şi Valentin mai fuseseră prin Cluj în excursie 
cu elevii. Ioana venea pentru prima dată. 

- Trebuie să iei o piatră în gură, îi spunea Valentin. 
- Dacă pentru fiecare oraş ce-l vezi pentru prima 

dată iei câte o piatră în gură, ţi se umple gura de pietre. 
- Hm! Aşa-i zicala. 
Au mers cu maşina din oraşul lor până la Cluj cam 

şase ore. Acolo au fost găzduiţi de o cunoştinţă pe care 
le-o recomandase un coleg de-al lui Valentin, care a mers 
împreună cu ei. Valentin s-a întors acasă, Violeta a rămas 
cu Ioana până după terminarea examenului. Cu toate că 
a învăţat, fiind doar douăzeci şi cinci de locuri la farmacie 
şi candidaţi câte 8-9 pe un loc, Ioana n-a reuşit în primul 
an. 

Ca să-i dea o ocupaţie şi s-o deprindă cu munca, 
Violeta a angajat-o la secţia de covoare a Cooperativei 
orăşeneşti. Următorul an a lucrat la covoare şi a luat ore 
în continuare pentru facultate, prezentându-se din nou la 
concurs. 

Tot atunci, a mers şi Mariana la Cluj pentru 
admitere la medicină. Fiind mai fluşturatică decât Ioana, 
nu a intrat în primul an. 

- Vezi, dacă n-ai învăţat serios că ai căzut? i-a 
reproşat Ioana. 

-Lasă, că şi tu prima dată ai căzut. 
- Da, dar uite acum am luat examenul, i-a răspuns 

Ioana foarte, foarte fericită. 
Marianei nu-i era totuna. Parcă o invidia, că Ioana a 

trecut şi ea a căzut. 
- Vei vedea că la anul viitor am să trec printre primii. 
- Aşa să fie, numai să te-apuci serios de învăţat, 

fiindcă ai cap dar eşti puturoasă. 
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Nici metodele de examinare nu erau cele mai bune. 
Li se cerea candidaţilor să memoreze cunoştinţele, nu să 
le judece. Era un calvar pentru părinţi să-şi vadă copiii 
tocind pentru a înmagazina atâtea cunoştinţe pe care 
trebuia să le ştie pe de rost, iar pentru candidaţi calvarul 
era şi mai mare. Fetele au fost pregătite şi de profesori 
universitari din Cluj. Violeta îşi lua concediu şi stătea cu 
ele pe perioada pregătirii ca să le urmărească dacă merg 
la ore, dacă învaţă şi să le facă mâncare. Pe Mariana 
chiar vroia să o angajeze la o fabrică din Cluj ca 
muncitoare, pentru a fi în permanenţă în acel oraş, ca să 
poată lua ore întreg anul. S-a răzgândit punându-şi 
problema că dacă fata va da de bani, adică salariul de la 
fabrică, n-o va mai interesa cartea, socotind că şi ca 
muncitoare poate trăi. Pe de altă parte, nici timp suficient 
pentru pregătire n-ar fi avut. 

A ţinut-o totuşi un an în Cluj pe banii lor, ea având 
obligaţia de a merge doar la orele de pregătire. Ştiind-o 
copilăroasă, o urmărea de-acasă cu telefoanele. 

O suna pe profesoara de anatomie deseori. 
- Doamnă profesoară, azi aveţi ore cu Mariana? 
- Da! 
- A sosit? 
- Încă nu. 
- Cum se comportă? Învaţă, vine la ore? 
- Se pregăteşte şi ştie materie, numai că ora trecută 

n-a venit. 
- Vă dau telefon peste jumătate de oră să văd dacă 

s-a prezentat. 
- Staţi, că uite intră pe uşă. 
- Da-ţi-mi-o, vă rog, la telefon. 
- Alo! Mariana, de ce n-ai fost la pregătire data 

trecută? 
- Am fost la facultate să văd ce s-a mai afişat, am 

întârziat şi mi-a fost ruşine să intru la doamna. 
- Să nu se mai întâmple, că, dacă vin la Cluj este de 

rău. Te-am pupat  şi ai grijă ce faci. Dă-mi-o, te rog, pe 
doamna profesoară. 
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- Doamnă, voi ţine permanent legătura cu 
dumneavoastră. Sper să nu vă deranjez 

- Nu, nu-i nicio problemă. Este bine s-o controlaţi. 
- La revedere şi numai bine! 
- La revedere! 
Violeta proceda la fel controlând-o şi la celelalte 

obiecte. Cu cât se apropia examenul, cu atât Mariana era 
mai stresată că ţi-era milă de ea. Stătea noaptea târziu să 
înveţe; când îi venea somn îşi dădea cu apă pe faţă. Nu 
mai avea poftă de mâncare. 

- Hai, că ţi-am pregătit ceva bun. 
- Nu-mi place, mamă. 
- De ce nu-ţi place, că doar tot eu gătesc şi până 

acum ţi-a plăcut? 
- Nu-mi mai place. 
Chiar în zilele examenului vroia să mănânce 

mâncare de ciuperci. Se anunţaseră în Cluj câteva cazuri 
de intoxicaţii cu ciuperci ceea ce a pus-o pe Violeta în 
imposibilitatea de a-i face pe plac. 

- Mi-e poftă de nişte ciuperci. Nu mergi în piaţă, 
mamă, să cumperi şi să faci o ciulama? 

- Ce-ţi trece prin gând? N-ai auzit că din cauza 
ciupercilor oameni de aici din Cluj au mers la spital? Vrei 
să pierzi examenul? 

- Dumneata nu cunoşti care sunt bune de mâncat? 
- Nu le cunosc. 
- Dacă ar fi tata, el le-ar cunoaşte. 
- Numai că nu este. 
Valentin cunoştea foarte bine ciupercile comestibile. 

În tot timpul liber, îi plăcea să meargă pe dealuri, care 
porneau chiar de lângă casa lor, să culeagă bureţi, mere, 
pere, nuci, cireşe, vişine,  spanac, flori de tei, de măceş, 
porumbe, scoruje după sezon, şi bineînţeles, nu uita nici 
găinile pentru care culegea iarbă proaspătă. 

- Unde-ai dispărut, Valentine? îl întreba Violeta. 
- Am fost pe deal. 
- De ce nu m-ai chemat şi pe mine? 
- Dormeai şi nu am vrut să te trezesc. Uite ce ţi-am 

adus. 
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- Vai, ce gutui frumoase! De unde le-ai luat? 
- Din grădina mea, nu ştii? 
-Ba ştiu că toate dealurile sunt grădina ta. Ai grijă să 

nu cumva să intri în grădina vreunui om, că dacă te 
prinde, te cotonogeşte. 

- Nu mă învăţa tu pe mine carte, domniţă, că ştiu 
unde să merg. 

Când mergea şi Violeta cu el şi nu rareori cu fetele, 
ei îi era teamă să meargă prin fâneţurile care îi ajungeau 
până la brâu. Valentin se încălţa în cizme ca să nu-l 
muşte vreun şarpe. Fetele nu luau cizme, dar se 
încumetau să meargă după el prin ierburi. Violeta, grijulie, 
le striga: 

- Staţi aici, fetelor, cu mine. 
- Lasă, mamă, că nu păţim nimic. Ţi-e frică? Vino şi 

dumneata! 
- Nici nu mă gândesc. 
- Lasă-le că ele nu sunt fricoase ca tine. 
- Ai grijă de ele, Valentine! 
Dacă el se urca într-un pom ca să culeagă un 

anume fel de fructe, ele se hârjoneau prin ierburi. 
Alergau, se trânteau, se tăvăleau. Era lumea lor. 

- Fetelor, adunaţi voi ce cade jos de pe crengi şi-mi 
scapă mie. Ele adunau poamele, mâncau, aruncau cu ele 
una în alta, aşa că prea puţine mai puneau în sacoşa lui 
Valentin. 

- M-aţi pricopsit, fetelor, cu cap de muscă şi picioare 
de lăcustă, obişnuia să glumească mereu cu ele. 

- De ce? 
- Păi numai atât aţi adunat voi? De aceea v-am luat 

ajutoarele mele? Că uite mamă-ta nu are astâmpăr că am 
lăsat-o singură pe cărare! 

- Tata, hai s-o speriem. 
- Ce s-o speriem, că-i speriată de-a binelea. 
- Mergem aplecaţi prin ierburi, pâş! pâş! pâş! să nu 

ne vadă şi, când ajungem în dreptul ei, atunci strigăm 
şarpele! şarpele! 

- Vreţi să vă taie porţia la frişcă cu fructe? 
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Găseau ei fel şi fel de şiretlicuri şi Violeta tot nu 
scăpa de sperieturi, dar şi ea nu se lăsa păgubaşă şi îi 
prindea de multe ori în capcană. 

Rupea vreo floare şi le-o băga după gât strigând: vă 
muşcă, vă muşcă gângania. Ei se speriau când simţeau 
rece pe piele. Alteori le dădea vreo pară pădureaţă 
frumoasă ca aspect, dar rea la gust. 

- Mâncaţi să vedeţi ce bune sunt! Ah! sunt un 
deliciu! 
        Prima muşcătură, o aruncau jos strâmbându-se, 

- Iah, ce acră este! 
- Ce stringentă! 
- Ce amară! 
- De ce ne-ai păcălit, mamă? 
După câteva ore de hoinărit în mijlocul naturii, 

mergeau acasă încărcaţi cu darurile ei, îmbujoraţi, 
asudaţi, cu poftă de mâncare. Ce vremuri frumoase erau 
acelea care nu se pot uita cu una cu două şi pe care 
niciunul din ei nu le-a uitat toată viaţa!! 

-Unde-i Mariana? întreba Violeta nemaivăzând-o. 
-  Lasă că vine ea. 
-  Mari! Mari! Mari! strigau toţi. 
Nu răspundea nimeni. Dacă ei se depărtau, apărea 

şi ea de lângă un tufiş. Alteori se luau la întrecere care 
ajunge mai repede într-un loc. În alergarea lor, căzăturile 
erau la ordinea zilei şi plânsetele, bineînţeles. 

- Vă jucaţi tot prosteşte, în loc să culegeţi flori să vă 
faceţi coroniţe, brăţări ,…, le îndemna Violeta. 

Sub acest imbold, fetele culegeau flori şi, când se 
odihneau la umbra vreunui pom, împleteau coroniţe 
aşezându-le pe cap. 

- Să vedem care termină mai repede, spuneau ele. 
Valentin, văzând că nu se prea îndemânau, le 

spunea aşa cum le spunea de fiecare dată când erau 
foarte lente în mişcări: 

- Fetelor, fetelor, vă merg mâinile, tată, ca la 
căţeaua moartă, coada. 

- Ne spui şi tu ca bunicu’ şi ca buni. 
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- Care coroniţă este mai frumoasă? şi-o arăta 
Florentina. 

- A mea, răspundea Ioana. 
- Ba a mea că are flori albe, se întrecea Mariana. 
- Florile albastre sunt mai frumoase ca acele albe. 
- Cele roşii sunt mai frumoase ca toate. Sâc!, 

concluziona Ioana. 
De aici începeau iarăşi certuri, afuriseli, îmbrânceli. 
- Toate sunt frumoase, frumoase ca şi voi, la fel de 

frumoase, le împăca Violeta. 
La clipele acestea plăcute se gândea şi Mariana, că 

probabil de aceea i-a venit poftă de ciuperci şi lehamite 
după locurile prin care hoinărise când nu era cuprinsă de 
stresul unui examen atât de serios. 

În zilele examenelor scrise la chimia organică, 
anatomie şi fizică, Violeta a însoţit-o la facultate, aşa cum 
le însoţise şi pe surorile ei, sfătuind-o să se gândească 
bine la subiecte, să-şi rezerve pentru fiecare subiect 
timpul necesar, să-şi recitească lucrarea înainte de a o 
preda, să nu lase vreun semn pe lucrare că i se va anula, 
să scrie citeţ. 

- Mamă, să stai până ies din sală. 
- De ce? 
- Sunt mai sigură pe mine când te ştiu afară. 
- Dar cei care vin fără părinţi? 
- Sunt puţini şi poate au mai mult curaj. Să-mi ţii 

pumnii! 
Pentru că înainte de examen nu putea să mănânce 

de emoţii, Violeta i-a dat ciocolată ca să nu i se facă rău 
aşa cum se întâmplase cu alţi candidaţi. 

Înainte de prima probă, Mariana i-a spus mamei ce 
visase noaptea, în puţinele ore pe care le dormise. 

-  Mamă, ştii ce-am visat? 
-  Ce-ai visat? 
-  Am visat copii mici. 
- Mici, mici, bebeluşi?, a întrebat-o Violeta 

îngrijorată, ştiind că dacă visezi copii mici nu este bine. 
- Nu ca bebeluşii, mai mari, ca cei de la grădiniţă. 
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- Atunci înseamnă că nu este rău şi că vei lua 
examenul, ajungând să lucrezi cu asemenea copii, ca 
pediatră. 

În anul acela se înscrisese la pediatrie. Cu un an 
înainte candidase la medicină generală. După terminarea 
examenului, au plecat din Cluj, rămânând în aşteptarea 
rezultatului. Când au aflat că s-au afişat rezultatele, 
Violeta a sunat la facultate, întrebând de situaţia Marianei. 

- Cum ziceţi că o cheamă pe candidată? 
- Popov Mariana. 
- La…. 
- La pediatrie. 
- Staţi să văd. Popescu, Popliceanu, Popov Alina, 

Popov Lavinia, Popov Mariana. 
- Popov Mariana a intrat? 
- Da, doamnă, a intrat cu media…. pe locul…. 

Felicitări! 
- Vă mulţumesc mult, mult de tot şi mă bucur 

nespus. La revedere! 
Mariana, care asistase la convorbire, a sărit în sus 

de bucurie. 
- Tată, am intrat, Ioana, am reuşit, buni acum sunt 

studentă. 
- Ţucu-ce babi, doctoriţa mea, i-a răspuns bunică-

sa, plângând de bucurie. 
- Florentina nu mai era cu ei, fiindcă se căsătorise 

înainte de vreme. Bucuria era mare pentru toţi, dar şi 
greutăţile abia acum începeau. 

- Vezi, Mariana, dacă învăţai serios cum ai învăţat 
anul acesta, ai fi intrat când a intrat şi Ioana la facultate. 
Cap ai, dar nu şi voinţă. Şi tu, Valentine, te luaseşi după 
gurile rele şi înclinai să-şi schimbe facultatea, dacă la 
medicină se intră greu. 

Chiar şi colegii Violetei şi alţi cunoscuţi o sfătuiau să 
nu chinuiască fata cu învăţatul, că dacă nu se poate, nu 
se poate; nu numai medicii trăiesc în lume, mai sunt şi 
alte profesii. Când toţi erau pentru abandonarea 
medicinei, şi cei din afară şi cei din familie, Violeta a fost 
singura care n-a renunţat, cunoscând capacitatea 
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Marianei şi insistând să înveţe până va reuşi. Acum toţi se 
bucurau, dar cel mai mult se bucura Violeta, 
demonstrându-şi sieşi ce înseamnă să fii perseverent şi 
să consideri întotdeauna viaţa ca pe o provocare. 

Acum începeau greutăţile, când fetele intrară la 
facultate. Fiindcă cele două salarii de profesor, mici şi 
atunci, nu puteau acoperi cheltuielile, Violeta şi Valentin  
au lucrat câţiva ani în concediul de vară ca muncitori 
zilieri la sericicultură. Se sculau de dimineaţă să prindă 
autobuzul ca să meargă la marginea oraşului, unde le era 
locul de muncă. Mergeau să culeagă frunze de dud, le 
dădeau viermilor de mătase să mănânce, le curăţau locul, 
dezinfectau. Pe la orele 3-4 după-amiază plecau acasă, 
mâncau şi aşteptau elevii programaţi pentru meditaţii. 

La dezinfecţie, Valentin era cel care rezista la 
mirosul înţepător al soluţiei şi de aceea făcea şi munca 
altora. Probabil că aceasta i-o fi afectat şi plămânii din 
care cauză cu mulţi ani mai târziu va avea cancer, boală 
ce i-a curmat viaţa, deşi ar mai fi putut trăi. 

Când veneau în vacanţă de la facultate, şi fetele 
erau antrenate în munca la sericicultură pentru ca să aibă 
bani de mers la mare. Banii câştigaţi de părinţi erau 
economisiţi pentru înscrierea la facultate, toamna. 

- Hai, fetelor, sculaţi-vă că plecăm să prindem 
autobuzul. 

- Hai, măi puturoaselor! 
- Ce-aş mai dormi!, spunea Ioana. 
- Dar eu! 
- Mamă, dacă nu mergem azi? 
-Pierdeţi o zi de cazare la mare. 
Pentru că intrând fetele la facultate, aveau de făcut 

multe drumuri la Cluj, Valentin şi Violeta s-au hotărât să-şi 
cumpere un automobil. Au împrumutat de la Casa de 
ajutor reciproc a învăţământului 70.000 de lei, pentru că 
atât costa o Dacie prin anii ’70. Violeta nu mai avusese 
niciodată o aşa sumă asupra ei, încât se temea să nu i se 
întâmple ceva, să piardă banii. Emoţii au avut până când 
au mers la Reşiţa în ziua în care au fost programaţi de şi-
au ridicat maşina. Acestea au constituit ultima serie de 
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emoţii, primele fiind legate de examenul pentru obţinerea 
permisului de conducere. 

- Înscrie-te tu, Valentine, la cursuri pentru 
conducători auto, că eşti bărbat. 

- Nu!, înscrie-te tu, înainte, ca să te poţi deplasa, 
fiindcă eu merg cu maşina de la servici şi am şoferul meu. 

S-a înscris Violeta, i s-a repartizat şoferul care s-o 
instruiască. I-a fost cam greu că trebuia să plece de la 
şcoală ca să nu piardă orele de instruire. Parcările i se 
păreau mai grele ca garările. Examenul la sală nu i s-a 
părut greu. Când s-a urcat însă la volan, nu i-a fost 
totuna. Valentin, care ştia că se temea de a gara la o 
poartă, pe o stradă laterală, a plătit doi ţigani şi-au ocupat 
ei spaţiul cu o căruţă. În felul acesta Violeta a scăpat de 
locul cu pricina, dar a făcut unele greşeli schimbând greoi 
vitezele, fiindcă şi maşinile şcolii erau vechi, rablagite, aşa 
că a căzut la examen, urmând să se prezinte după o 
perioadă la judeţ. În ziua aceea, a avut nişte emoţii 
extraordinare, cum nici la facultate nu le avusese, încât a 
pierdut şi un jerseu la care ţinea foarte mult. După ce a 
făcut traseul cu maşina, a venit la locul de unde plecase 
şi a observat că jerseul nu mai era. 

Examinatorul, care fusese cu ea cu maşina în oraş 
cerându-i să execute anumite manevre, la coborâre i-a 
spus că a luat examenul, în văzul celor ce ascultau cu 
urechile ciulite şi cu privirile întrebătoare, printre care cel 
mai nerăbdător să afle, era Valentin. 

- Bravo, şoferiţă!, i-a spus el. 
- Bravo, dar unde este jerseul meu? 
- L-ai lăsat aici? 
- L-am lăsat lângă tine pe bancă, atunci când am 

urcat la volan. 
- N-am observat. 
- Of! of! Valentine, întotdeauna eşti neatent, lasă-mă 

să te las. 
- Dă-l încolo, atâta pagubă să fie. Bucură-te c-ai luat 

examenul, că jerseu mai cumpărăm. 
- Da, dar ţineam foarte mult la el. 
- Vom cumpăra altul şi mai frumos. 
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Cu toate că ştia rezultatul, când s-a prezentat la 
miliţie ca să i se înmâneze permisul de conducere a fost 
din nou emoţionată. Îşi dădea seama de responsabilitatea 
unui conducător auto. De aceea când a căzut la prima 
probă n-a fost necăjită, chiar spunea: 

- Dacă nu eşti apt pentru a conduce, decât să faci 
accidente, mai bine să nu ţi se dea permisul. 

- Dar v-am văzut prin oraş, conduceţi bine, îi 
spuneau colegii. 

- E una să mergi prin oraş, alături cu instructorul 
tău, şi alta să conduci singură şi să fii pusă în situaţii 
dificile. 

- Aveţi dreptate, n-aţi văzut ce s-a întâmplat…, şi 
începeau fel şi fel de relatări de accidente, unele soldate 
cu răniţi sau morţi. 

Într-o situaţie extremă a fost pusă şi Violeta în 
primele luni după ce-şi luase permisul. Mergea la 
Timişoara cu Valentin şi cu un cunoscut al familiei care 
era conducător auto de mai mulţi ani, pe care îl luaseră cu 
ei din precauţie. Pe la mijlocul drumului, se angajase într-
o depăşire. Faptul că din spate venea o altă maşină 
angajată şi ea în depăşire, iar din faţă se apropia o 
maşină pe cealaltă bandă de mers, îi impuneau mărirea 
vitezei. În acelaşi timp, tot în faţă i-a ieşit un cioban cu oile 
care se pregătea să traverseze şoseaua din stânga în 
dreapta şi tot pe partea dreaptă veneau vreo trei femei pe 
marginea şoselei, fapt ce-i impunea să micşoreze viteza. 
Deci două-trei situaţii îi impunea mărirea vitezei, alte două 
micşorarea ei. Cei din maşină şi chiar şi însoţitorul au 
rămas înlemniţi. Violeta a reuşit să depăşească pe cel din 
faţă, să treacă la timp pe partea ei, să nu ciocnească 
maşina ce venea din sens opus, a accelerat ca să nu 
apuce ciobanul să traverseze cu turma din stânga, s-a 
înscris pe partea ei cu o viteză destul de mare care a 
speriat femeile ce nu circulau regulamentar. 

După ce a ieşit din toate acestea, toţi au respirat 
uşuraţi că nu s-a produs vreun accident. 

- Nu v-am spus nimic, i-a zis însoţitorul, de teamă 
să nu vă derutez. 
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- Bine-aţi făcut, că m-aţi fi încurcat. 
-Totuşi, aveţi prezenţă de spirit. 
- Şi noroc, a spus Valentin. Am crezut că ne 

răsturnăm în şanţ. 
- Am mers mult spre dreapta şi cu viteză, că de 

aceea s-au speriat şi femeile, ca să nu apuce să treacă 
ciobanul cu turma. 

- Te opreai şi-l lăsai să treacă. 
- Dar din spate mă claxonau ceilalţi. 
Atunci şi-a dat Violeta seama mai mult ca oricând 

ce înseamnă să ai prezenţă de spirit şi să poţi lua în 
fracţiuni de secundă cele mai bune hotărâri, că răspunzi 
nu numai de viaţa ta dar mai ales de viaţa celor pe care îi 
ai în maşină. Din cauza aceasta, a sfătuit-o pe Ioana, 
care era mai mărunţică, să nu se ambiţioneze în a obţine 
permisul de conducere, dacă crede că nu este stăpână pe 
volan. 

În schimb, Mariana cu o constituţie fizică mai 
robustă, avea aptitudini pentru a conduce. De aceea i-a 
plătit cursul de pregătire la şcoala de şoferi, i-a plătit şi 
ore în plus pentru a fi în măsură de a-şi obţine permisul 
de conducere auto. Când l-a obţinut, a pus stăpânire pe 
autoturism, Violeta conducând din ce în ce mai puţin. 
Orice drumuri în oraş sau în afara oraşului, erau parcurse 
de Mariana. Violeta se ocupa doar de întreţinerea 
autoturismului: se interesa de schimbul uleiului de motor 
la timp, verificându-i nivelul cu joja, verifica bujiile, dacă 
era cazul le curăţa sau le schimba, verifica nivelul apei în 
borcanul de expansiune, cureaua de transmisie, 
funcţionarea semnalizatoarelor şi a stopurilor, tot ceea ce 
învăţase din practica ei şi a altor şoferi şi învăţase 
destule, ceea ce o ajutase de multe ori. 

Într-o vară, deplasându-se în Iugoslavia împreună 
cu Valentin şi cu fetele, au mers la Vârşeţ, au vândut 
marfa cu care li s-a permis să treacă la vamă şi-au 
cumpărat de prin magazine unele articole, pe dinarii 
câştigaţi şi s-au întors spre casă. Un poliţai sârb a 
observat că semnalizarea din stânga nu funcţiona. I-a 
oprit şi i-a amendat cu o anume sumă de dinari. Violeta, 
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care nu vroia să renunţe la dinarii câştigaţi, a intervenit 
rugându-l să-i lase să treacă, fiindcă va repara 
defecţiunea cum vor ajunge în ţară. Cum nici prea bine 
sârbeşte nu prea ştia, nu l-a convins. 

Atunci, i-a făcut un semn cu mâna să aştepte puţin, 
s-a dus la portbagaj unde era cutia cu scule, a luat o 
şurubelniţă şi un beculeţ, fiindcă şi-a dat seama că 
vechiul beculeţ era de vină pentru defecţiune, a început 
lucrul prin a deşuruba capacul de plastic ca să 
înlocuiască beculeţul. Poliţaiul, văzând hotărârea şi 
manevra ei, considerând-o femeie, doamnă, şi-a schimbat 
atitudinea. S-a aplecat şi împreună au reparat 
defecţiunea. S-au salutat râzând şi Violeta cu ai ei şi-au 
continuat drumul. 

- Bravo!, măi domniţă, te pricepi ca şoferiţă, i-a spus 
Valentin. 

- Dar ce, să fi dat dinarii pe amendă? 
- Ai avut curaj, mamă, când l-ai oprit cu mâna. 
- N-am ştiut să-i spun pe sârbeşte şi atunci i-am 

făcut semn cu mâna să aştepte puţin. 
- El a rămas surprins, n-a ştiut ce vrei. 
- Pe urmă s-a convins. 
- Nu poţi spune că nu a fost politicos, îşi dădeau cu 

părerea fetele. 
- Dacă era bădăran, nu te ajuta sau nici nu aştepta 

să repari defecţiunea, te amenda şi gata, a intervenit 
Valentin. 

-Vedeţi, peste tot, în orice ţară, întâlneşti şi oameni 
buni şi oameni răi, a concluzionat Violeta. 

O mai însoţea pe Mariana în curse, care în 
entuziasmul ei mai dădea câteodată în bară, aşa ca 
atunci când, luându-se la întrecere cu nişte tineri din oraş, 
a atins autoturismul de un stâlp de telegraf. Degeaba 
căuta s-o tempereze Violeta, că ea n-a ascultat. 

- Nu te prinde cu ei, Mariana! 
- Am eu grijă. 
- Strada pe care ai luat-o este strâmtă şi 

întortocheată, micşorează viteza. 
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N-a terminat bine vorba mamă-sa şi Mariana, 
uitându-se în urmă după ei, n-a mai avut timp să evite 
stâlpul din dreapta pe care l-a atins. 

- Vezi, dacă nu asculţi? Acum trebuie să mergem la 
miliţie ca să vadă maşina, să-ţi dea dovadă, fără de care 
nu se fac reparaţiile la aripa din faţă. Of!, fată, fată, mergi 
după capul tău prost. Ce rost a avut întrecerea? Pe ei îi 
doare în cot. Tu însă, ai pagubă.      

Altă dată, pe când se întorceau de la Cluj,după 
Turda, venea un pod. Violeta i-a spus să meargă mai 
încet, fiind cuprinsă de aceeaşi boală a vitezei şi ştiind că 
înainte de pod se amplasează echipele miliţiei cu radarul.  
Ea n-a ascultat şi miliţia a surprins-o că depăşise viteza 
reglementară. 
        Pentru această abatere i-a luat permisul de 
conducere. Violeta n-a intervenit, deşi poate i-ar fi 
determinat pe miliţieni s-o ierte prin puterea ei de 
convingere, dar n-a făcut-o pentru a-i da o lecţie Marianei. 

- Hai mamă, să ne-ntoarcem şi să-i rogi să-mi dea 
permisul. 

- Ce să-i rog? Să-ţi admită abaterea ca apoi s-o 
repeţi? Au procedat corect. Bine au făcut că ţi-au luat 
permisul. Aceasta cred că te face să te gândeşti şi să 
renunţi la boala vitezei care nu poate duce decât la rău, la 
accidente. Majoritatea accidentelor se fac din cauza 
vitezei şi a băuturii. 

- Şi-acum ce fac? 
- Conduci până acasă cu adeverinţa pe care ţi-au 

dat-o şi după aceea pauză, până primeşti permisul. 
- Cum îl primesc? 
- Miliţia din Alba îl trimite la miliţia noastră care ţi-l 

înapoiază şi-ţi mai trag şi un perdaf, a adăugat Violeta ca 
s-o înfricoşeze. 

Fiind amândouă la facultate, grijile părinţilor au 
crescut. În drumurile lor spre Cluj, trecând şi prin Orăştie, 
s-au abătut pe la „Vidra”, fabrica unde se confecţionau 
cojoace din piei de miel. Ei s-au abătut să le comande 
asemenea cojoace. S-au interesat câte piei de miel 
trebuie pentru un cojoc şi le-au procurat din oraşul lor în 
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perioada Paştelui, când se sacrificau mieii. Violeta a avut 
de suferit din această cauză, fiindcă o căpuşă a muşcat-o 
şi a primit erizipel. A trebuit să meargă la medic, să facă 
injecţii pentru a se vindeca. La Orăştie, au predat pieile, s-
au luat măsurile fetelor şi după vreo lună, când au fost 
programaţi, s-au dus şi au ridicat cojoacele. Modelele au 
fost diferite. Ioana l-a vrut cu glugă, Mariana cu guleraş 
de blană. Le-au purtat până când au terminat facultatea şi 
au fost ca o binecuvântare pentru ele iarna, când frigul 
era puternic. 

Banii ce-i câştigau se foloseau mai mult pentru ele. 
Lunar trebuia să trimită bani şi pachete şi uneia şi 
celeilalte. Ioana, fiind mai modestă şi mai înţelegătoare, 
se mulţumea cu ce primea. Mariana, mai emancipată şi 
mai şmecheră, găsea fel şi fel de motive pentru a primi în 
plus:,ba că nu ştiu ce curs mai trebuie să cumpere, ba că 
mai are nevoie de un halat, ori că i s-au rupt pantofii. Într-
o zi, Violeta primeşte un telefon de la Mariana că în 
camera lor a fost un incendiu şi trebuie toate să contribuie 
cu bani pentru a confecţiona alte perdele, draperii şi ce 
mai arsese. Îngrijorată, i-a cerut amănunte pe care ea i le-
a dat cu lux, dar Violeta presimţea că ceva nu este în 
regulă. A luat legătura telefonic cu administratoarea 
căminului. Aceasta a liniştit-o, spunându-i că nu s-a 
întâmplat nimic. 

Necazuri cu căminul studenţesc a avut şi cu Ioana. 
O colegă de-a ei şi prietenă arsese o pătură cu ţigara. I se 
impusese acestei studente cât şi Ioanei să plătească 
pătura. Ioana a cerut în câteva rânduri bani pentru acest 
lucru, dar problema rămăsese tot nerezolvată. 

Violeta, ducându-se odată la Cluj, a vrut să termine 
această poveste. A stat de vorbă cu administratoarea: 

- Doamnă, Ioana Popov, fiica mea mi-a spus că are 
o datorie la cămin. 

- Ce datorie? 
- Este vorba de o pătură pe care trebuie s-o 

cumpere împreună cu colega ei. 
- A! da, da. A ars-o cu ţigara împreună cu Clarita. 
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- Vă achit eu suma şi vă rog să-mi daţi chitanţă ca 
nu cumva să se spună că nu a fost recuperată pătura. 

- Clarita a plătit jumătate din sumă. 
- Atunci, eu plătesc partea Ioanei. 
Administratoarea a scris chitanţa şi i-a dat-o 

Violetei, deşi nu prea i-a convenit. 
- Poftiţi! 
- Vă rog să-mi daţi şi pătura deteriorată. 
Această cerinţă a Violetei chiar că a deranjat-o rău. 
- Acum cât îmi trebuie ca să o găsesc, s-o caut? 
- Aştept, nu mă grăbesc. 
În final i-a dat-o. Violeta a luat-o, s-a dus în camera 

fetelor şi ca să le dea o lecţie atât Ioanei cât şi Claritei, le-
a spus: 

- Am plătit pătura, v-am adus-o. 
- Nu trebuia să vă duceţi la doamna 

administratoare, a spus Clarita, care nu ştiu ce aranjase 
cu ea. 

- Trebuie să încheiem o dată acest subiect de 
discuţie. Acum pentru că fiecare aţi plătit jumătate de 
sumă, aveţi jumătate din pătură. Clarita, dacă o vrei 
întreagă, mai plăteşti jumătate. 

- Nu, mie nu-mi trebuie. 
- Ioana, o vrei tu? 
- Nici mie nu-mi trebuie. 
- Atunci ce facem cu pătura? 
Fetele au ridicat din umeri. Violeta a luat foarfecele 

de pe o noptieră din cameră, a tăiat pătura în două sub 
ochii plini de mirare ai fetelor şi le-a împărţit-o. 

- Ţie îţi dau jumătate, Ioano, iar ţie, Clarito, îţi dau 
cealaltă jumătate arsă, că, de fapt tu, ai ars-o cu ţigara. În 
felul acesta am împăcat şi varza şi capra şi altă dată să 
aveţi grijă să nu mai faceţi pagube. 

În sinea ei, Violeta era revoltată că se făcuse atâta 
caz, deoarece pătura care avea doar un singur otrocol de 
arsură, putea fi folosită mult şi bine. Nu ştia ce a urmărit 
administratoarea căminului. 

În timp ce Ioana şi Mariana deveniseră studente, 
Florentinei care se căsătorise civil cu băiatul de care se 
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îndrăgostise încă din liceu, nu-i era totuna, mai ales că 
deja începuseră greutăţile de familie. Părinţii i-au găsit un 
serviciu la o librărie din Timişoara, oraş unde lucra şi soţul 
ei într-un post umil. Fiindcă librăria era mai departe de 
locuinţă, ea s-a angajat la un magazin alimentar. N-a 
lucrat nici aici prea mult, deoarece rămânând gravidă, cei 
de acolo i-au spus că este periculos în starea în care se 
află să ridice saci, lăzi şi altele, deci renunţase la serviciu. 

A născut prima fetiţă, pe Anita, şi a venit acasă la 
părinţi, nemaiputând rămâne în Timişoara. După un an şi 
ceva a născut a doua fetiţă, pe Consuela. Soţul a părăsit 
şi el Timişoara, fiindcă nu putea rămâne singur acolo şi a 
găsit un serviciu în localitatea mamei lui, localitate foarte 
apropiată de oraşul Florentinei. În acest timp, proaspeţii 
însurăţei şi copiii lor stăteau când la părinţii Florentinei, 
când la mama lui Constantin, soţul Florentinei. 

Sărbătorirea cununiei lor civile fusese foarte, foarte 
modestă, doar câţiva membri ai familiei, într-o cameră de 
la subsolul unei clădiri pe care o găsiseră ca locuinţă. De 
la această cameră sărăcăcioasă pe care le-o închiriase 
tanti Mili în Timişoara până la vila de ultimă modă din 
Germania pe care Florentina şi-o va construi mai târziu, 
va fi cale lungă. 

Ei s-au cununat la biserica catolică şi fetele s-au 
botezat tot la biserica catolică, deoarece naşa, care era 
soră cu Constantin şi care trăise mulţi ani în Germania, 
fiind căsătorită cu un neamţ, aveau această religie. 

Ca să nu se mai mute de acolo până acolo, părinţii 
Florentinei le-a admis să locuiască la ei până le va găsi 
un apartament în oraş. Au stat la ei ceva timp. Este greu 
de închipuit cum şi-au petrecut viaţa toţi într-o asemenea 
aglomeraţie: şase membri ai familiei lui Valentin şi patru 
membri ai familiei lui Constantin. Să se deschidă de zeci 
de ori uşile şi să se închidă, să se învârtească zece 
oameni prin casă de colo până colo, să mănânce zece 
oameni la masă, să speli după zece oameni şi toate 
acestea să le facă doar doi oameni, Valentin şi Violeta, 
restul fiind copii fără responsabilitate şi mama lui Valentin, 
căreia, fiind în vârstă, n-aveai ce să-i pretinzi. Când n-a 
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mai putut rezista, Violeta le-a cerut să se mute la 
apartamentul pe care-l pregătise pentru ei. 

- Aţi stat până acum la noi, v-am ajutat şi pe voi şi 
pe copiii voştri, dar nu se mai poate. Avem şi noi 
greutăţile noastre, avem nevoie de linişte pentru lucrările 
de serviciu ce ni se cer, aşa că trebuie să vă mutaţi la 
apartament. 

- Dar nu putem să mai rămânem câteva luni? 
întreba Constantin. 

- Are rost ca apartamentul să stea gol şi aici să 
stăm claie peste grămadă? 

- Nu avem bani acum ca să stăm la apartament. Ce 
mâncăm?, spunea Florentina. 

- Eu vă dau bani pentru întreţinerea pe o lună de 
zile, după aceea vă rămâne în grija voastră. 

S-au mutat. Violeta şi Valentin s-au mai liniştit, deşi 
fetele stăteau mai mult la ei. Fiind mai mari, Violeta a 
sfătuit-o pe Florentina să se pregătească pentru admitere 
la filologie. 

- Surorile tale au ascultat, nu s-au grăbit la măritiş. 
Sunt studente, trăiesc viaţa frumoasă de student, ce le 
pasă? Tu cu ce te-ai ales? Cu aceste două fetiţe. Să-ţi 
trăiască şi să te bucuri de ele! 

- Eu mai pot învăţa acum cu fetele mele? 
-Dacă n-ai învăţat la timp, vei învăţa acum. Fetele 

sunt şi ele mai mari, aşa că nu este chiar atât de greu. I-a 
procurat programa de examen pentru admitere şi 
materialul de studiat. A meditat-o la limba şi literatura 
română, aşa încât Florentina n-a avut încotro şi s-a pregătit, 
reuşind la secţia română-germană, fără frecvenţă, din cadrul 
Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Timişoara. 

Florentinei îi era teamă de un asemenea examen, 
după ce întrerupsese câţiva ani legătura cu cartea, dar 
Violeta i-a insuflat încrederea în forţele-i proprii. Când s-a 
văzut admisă, bucuria ei şi a celor cunoscuţi. Liceul la 
care terminase, ca toate liceele, ţinând evidenţa reuşiţilor 
la facultate, a popularizat-o, chiar dacă fusese admisă 
mai târziu şi la secţia fără frecvenţă. 
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În oraş colegii o felicitau, Violeta şi Valentin erau şi 
ei întâmpinaţi cu bucurie şi cu vorbe frumoase: 

- Sunteţi printre puţinii care aveţi frumoase realizări 
în activitate şi aveţi toate cele trei fete titrate. 

- Vă dorim şi vouă la fel! Să vă bucuraţi de copiii 
voştri! Al dumneavoastră unde a intrat? întreba Violeta pe 
colegul de matematică. 

- La politehnică la Timişoara. 
- A fost greu examenul? 
- Cum sunt toate examenele. 
- Am auzit că fata doamnei Florian a intrat la 

medicină. 
- Aşa am auzit şi eu. 
- Cei mai mulţi însă au intrat la Construcţii. 
- Probabil că examenul va fi fost mai uşor sau 

candidaţii au fost mai bine pregătiţi. 
Se apropia împlinirea a 100 de ani de existenţă a 

liceului. Violeta, ca directoare, nu putea lăsa ca acest 
eveniment să nu fie sărbătorit cum se cuvine. Pentru 
aceasta, a stat de vorbă cu colectivul şcolii, cu autorităţile 
locale prezentând ea obiectivele ce trebuiau realizate. 
Printre acestea, de mare importanţă era construirea unei 
noi aripi a liceului care, bineînţeles, presupunea fonduri şi 
când era vorba de bani toţi trăgeau îndărăt. A avut mult 
de luptat în această direcţie până a primi aprobarea, până 
a obţine fonduri, până a găsi constructorul. A fost ajutată 
şi de comitetul de părinţi printre care era şi inginerul 
Drumeş, care a sprijinit foarte mult. A fost greu până au 
început lucrările, dar când au început, speranţa a înviat. 
S-au făcut săpăturile pentru fundaţia clădirii. La turnarea 
în fundaţie a betonului, Violeta, directorul adjunt şi 
contabilul şcolii au venit cu ideea ca într-o sticlă să 
introducă o hârtie cu numele celor de la conducerea şcolii 
şi ale întregului colectiv de muncă. Sticla astupată a fost 
zidită în mortar la unul din colţurile clădirii. 

- Doamnă directoare, parcă ne-am înmormânta. 
- Poate peste sute de ani sau poate niciodată va fi 

sau nu va fi găsită această sticlă. 
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- Dacă va fi găsită prin alte săpături pentru lărgirea 
spaţiului, cine ne va mai cunoaşte, când nici nu vom mai 
exista? 

- Urmaşii urmaşilor noştri. 
Profesorul de istorie care era foarte glumeţ a spus, 
- Vor zice:Mă nebuni au fost ăştia că şi-au  îngropat 

numele aici. 
- Nu va fi chiar aşa, Adame, i-a răspuns directoarea, 

că aceşti nebuni, aşa cum poate vor considera ei, au 
realizat ceva folositor pentru generaţiile viitoare. 

Lucrările mergeau încet, ba nu existau materiale, ba 
constructorii încetineau ritmul. Violeta însă tatona mereu 
pe la forurile în drept, aşa că în anul centenarului 1973, 
aripa a fost dată în folosinţă. Acum, pe la toate plenarele, 
adunări generale sau altfel de şedinţe, raportorii aminteau 
de construcţia aripii noi a şcolii ca o realizare. În gândul ei 
şi nu de puţine ori făţiş, Violeta replica: Acum vă este uşor 
să vă lăudaţi, dar când vă ceream sprijinul toţi m-aţi 
refuzat, parcă această clădire era pentru mine şi nu 
pentru copiii noştri şi pentru oraş. 

Singurii care au sprijinit-o au fost primul secretar de 
partid al judeţului şi secretarul Consiliului popular 
Judeţean. De câte ori Violeta i-a deranjat cu această 
problemă, întotdeauna au ascultat-o, au sfătuit-o ce să 
facă, au dat telefoane şi dispoziţii ca să fie sprijinită. 

 Tot în vederea centenarului, Violeta a luat măsuri 
împreună cu directorul adjunct şi cu contabilul şcolii 
pentru procurarea mobilierului ce trebuia amplasat în 
clădirea nouă. A luat măsuri de radioficare a şcolii, 
punând difuzoare în fiecare clasă ce dădeau posibiltatea 
ca orice comunicare, directorii s-o poată transmite din 
biroul lor şi chiar să poată asculta lecţiile ce se predau. 

De asemenea, s-a gândit să întocmească o 
monografie a liceului în colaborare cu profesorii doritori. 
Colaborarea n-a mers şi Violeta şi-a asumat singură 
această responsabilitate pentru care a muncit serios luni 
bune şi a făcut câteva drumuri la Bucureşti, la Ministerul 
Învăţământului pentru obţinerea avizului de tipărire a 
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monografiei şi la monetăria statului pentru insignele şi 
medaliile jubiliare ale centenarului. 

În ultima deplasare de acest gen, Violeta a intrat la 
ministrul învăţământului invitându-l să participe la 
centenar, la care ministrul i-a răspuns: 

-Nu sunt sigur că pot veni, dar voi trimite un 
reprezentant al ministerului. Când voi ajunge însă în 
oraşul dumneavoastră, prima dată voi veni la liceul pe 
care-l conduceţi. 

Ministrul s-a ţinut de cuvânt. După vreun an de la 
centenar, a ajuns în oraş. Întâmpinat de autorităţile locale, 
a fost invitat la Consiliul popular unde se făcuseră 
pregătirile necesare. El a spus că prima dată vrea să 
meargă la liceul teoretic, să stea de vorbă cu directoarea. 
Cu toate insistenţele autorităţilor de a merge după aceea 
la liceu, a rămas ferm în hotărâre. Violeta era la ore. 
Secretara, alarmată, întră spunându-i: 

- Doamnă directoare, haideţi repede în cancelarie 
că ministrul vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. 

- Ce ministru, Aurora, cine ştie cine este şi-l iei drept 
ministru?! 

- Nu, că mi-a spus şi tovarăşul primar şi tovarăşul 
secretar de la partid care-l însoţesc. 

Nu prea convinsă, totuşi Violeta a întrerupt ora şi a 
coborât în cancelarie, dând cu ochii chiar de tovarăşul 
ministru. 

- V-am spus, tovarăşă directoare, că prima dată 
când ajung aici vin la dumneavoastră! 

- Bună ziua, tovarăşe ministru, bine-aţi venit la noi! 
I-a poftit la direcţiune, a vrut să-i servească cu 

cafea, dar el i-a spus: 
- Sunt numai în trecere. Merg la Consiliul popular 

dar m-am ţinut de promisiune şi am venit. În puţinele 
minute pe care le-a avut la dispoziţie, Violeta a profitat de 
fericita ocazie şi a pus problema acordării vechiului nume 
al liceului. 

- Ştiu că am discutat şi când aţi fost la minister. 
Trebuie să mai aveţi răbdare. Deocamdată nu este 
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momentul. Au mai intervenit şi alte licee, dar momentan 
nu se poate. În viitor se va rezolva. 

După ce a plecat, Violeta surprinsă de această 
vizită, că inspecţie n-o putea numi, a discutat cu colegii ei 
care erau tot atât de surprinşi. 

- Doamnă directoare, nu ne-a venit să credem că 
ministrul vine la noi. 

- El îmi promisese acest lucru când am fost la 
minister. 

- Dar câte nu ne promit. 
- Aţi crezut că va veni? 
- Sinceră să fiu, pe moment am crezut, dar după 

aceea mi s-a cam spulberat speranţa, socotind că a 
promis, ca într-un fel să se scuze că nu vine la centenar. 
Înseamnă că are un caracter frumos. Chiar dacă este într-
o funcţie mare, nu se joacă uşor cu cuvintele, aşa cum vă 
jucaţi voi uneori. 

- Sperăm să pună o vorbă bună ca liceul nostru să 
primească vechiul său nume. 

- Aţi auzit ce-a spus. Îl va primi, dar nu acum. 
Probabil sunt nişte dispoziţii legate de aceasta. 

- Ar fi fost bine dacă atunci când s-a sărbătorit 
centenarul ar fi fost aprobat şi numele. 

- Este bine şi dacă se va aproba în viitor. 
În ceea ce priveşte întocmirea monografiei liceului, 

Violeta a căutat materialul necesar în arhiva şcolii, prin 
biblioteci şi la oamenii în vârstă ai oraşului cu dragoste de 
cultură care i-au dat informaţii, cărţi vechi, fotografii. A 
solicitat-o foarte mult pe profesoara pensionară, Iulia 
Coravu care a tradus materialele scrise în limba germană 
şi în limba maghiară. Foarte des se ducea la ea acasă, 
noroc că aceasta o primea binevoitoare, fără a se simţi 
deranjată. 

- Tot eu sunt cea care vă necăjeşte, îi spunea 
Violeta când pensionara apărea la uşă după ce era 
sunată de Violeta. 

- Nu mă necăjeşti, ba chiar mă bucur când vii, că 
fiind singură nu prea am cu cine sta de vorbă. 
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- Dar despre ceea ce discutăm noi nu cred că vă 
relaxează, fiind vorba de date documentare. 

- Cum să nu mă relaxeze, că sunt fapte care-mi 
amintesc trecutul şi redescoperindu-le parcă întineresc. 
Nu vorbim şi despre oamenii cu care am lucrat? 

- Exact! Cum era primul director al liceului cu care 
am vorbit şi eu căutându-l la Timişoara tot pentru 
documentare, dar pe care nu-l cunosc aşa cum îl 
cunoaşteţi dumneavoastră? 

- Era un profesor destoinic, care a luptat pentru 
şcoală, pentru binele ei, pentru acordarea numelui 
liceului. 

- Şi pe mine m-a informat verbal şi mi-a trimis o 
scrisoare prin care îmi comunică despre numele liceului. 
Vreţi s-o citiţi şi dumneavoastră? 

- Cu multă plăcere. 
După citirea scrisorii au comentat toate detaliile, 

Violeta conspectându-şi ceea ce-o interesa pentru 
monografie. 

În vizită la doamna Coravu, Violeta se ducea 
adesea şi cu Valentin şi atunci discuţiile erau mai lungi şi 
mai plăcute. 

Pentru că fusese la Timişoara, la fostul director al 
liceului, Violeta l-a invitat să vină la ea împreună cu soţia 
să-şi mai revadă locurile în care şi-a desfăşurat 
activitatea. Deşi era în vârstă, nu l-a obosit călătoria. 
Violeta a pregătit o masă deosebită. Ce i-a plăcut cel mai 
mult a fost supa cu tăiţei de casă, iar doamnei cremşnitul. 
Au admirat locul în care era situată casa Violetei, între 
dealuri şi verdeaţă, au astâmpărat răchia şi vinul pe care 
numai Valentin putea să le servească având o deosebită 
îndemânare, cu apă rece proaspătă de la izvorul din deal. 
S-au simţit toţi foarte bine, iar Violeta nu a pierdut ocazia 
de a spicui informaţii interesante pentru monografie şi de 
a afla cât mai multe aspecte despre vechiul nume al 
liceului. 

Ea scria pagini întregi zi şi noapte. când timpul îi 
permitea. Ai ei plecau pe deal după flori, după fructe, la 
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plimbare şi se bucura că, fiind singură, are liniştea 
necesară. Alteori îşi exprima nemulţumirea: 

- Ce n-aş da să merg şi eu cu voi, să n-am nicio 
grijă?! 

- Întrerupe puţin şi hai cu noi, spuneau fetele. 
- Dacă întrerup, când mai termin? La paştele cailor? 
- N-o fi foc un ceas sau două. 
- Un ceas acum, un ceas altă dată, se adună şi 

centenarul bate la uşă. 
După ce a terminat materialul a trebuit să-l bată la 

maşina de scris în mai multe exemplare: pentru Ministerul 
Învăţământului care trebuia să-l avizeze, pentru tipografie, 
pentru ea. 

A lucrat multe zile cu secretara, dictându-i şi ţinând 
seama şi de timpul ei liber. 

- Când mai putem lucra, Aurora? 
- Numai după ce termin situaţiile pe care mi le-aţi 

dat să le fac. 
- Poţi deseară, când venim la cursul seral? 
- Dacă le termin azi până la ora trei, da. 
- Îmi dai un telefon ca să ştiu pe la ce oră să vin. 
- Bine. 
S-a ţinut de lucru încât monografia a fost tipărită 

până la sfârşitul anului şcolar 1973, iar în toamna 
aceluiaşi an, s-a sărbătorit centenarul. Violeta a luat 
legătura cu profesoara de muzică, profesoara de limba 
română, cu învăţătorul Mănescu ce activa şi la Casa de 
cultură, pentru alcătuirea programului artistic. S-au făcut 
repetiţii dese cu elevii uneori scoţându-i de la ore, fapt 
pentru care profesoara de rusă care ajunsese acum 
inspectoare şi care nu avea ochi s-o vadă pe Violeta, 
fiindcă aceasta o pusese cândva la punct, fiind obligată 
de funcţia pe care o avea, a reclamat-o la Inspectoratul 
şcolar că scoate elevii de la cursuri. Cu toate aceste 
greutăţi s-a realizat un program artistic reuşit. 

Secvenţele ce urmează sunt ilustrative: 

Pentru leagănul de vise 

Pentru porţile deschise 

Şcoală dragă, îţi aducem azi în dar 
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Mulţumire şi urare 

La a ta aniversare, 
La măreţul centenar. 

După acest motto muzical interpretat de corul şi 
orchestra şcolii, s-au trecut în revistă aspectele esenţiale 
ale liceului şi oraşului în timpul celor 100 de ani de la 
înfiinţarea şcolii. 

Bătrân liceu, născut acum un veac, 
Izvor de-nvăţături şi-nţelepciune 

Înmărmurite zidurile-ţi tac 

Dar de-ar vorbi, o câte-ar spune! 

 
Pe scena celui mai vechi teatru din ţară, glasul 

marelui nostru Eminescu ca şi vioara lui George Enescu 
au răsunat ca o poruncă. Fiii acestui colţ frumos de ţară 
să păstreze tradiţia culturală a înaintaşilor. 

 
Să scoatem din hrisoave comori advărate, 
Pe plaiuri vechi natale să ne purtăm cu gândul, 

Să reînviem trecutul pe plaiuri cărăşene, 

Lumina muncii ce am depus-o-n vreme. 

 
Că desfăşurarea programului centenarului a lăsat o 

impresie frumoasă şi durabilă a dovedit-o şi cronica 
culturală alcătuită de un profesor din Ploieşti, fost elev al 
liceului, în care, printre altele, felicita pe inimoasa 
directoare şi pe entuziastul ei colectiv de muncă şi cita 
versurile poetului Mihai Novac: 

 
Tinereţe-crâng în floare, joc de vreri, 

Ani din patru primăveri 

Tinereţe-cărăruie de lumină, 
Zumzet harnic de albină 

Ce altceva mai de preţ e, 

Tinereţe, tinereţe? 

    Se apropiau zilele centenarului. S-a făcut curăţenie 
peste tot în clădirile şcolii şi la internat. S-au trimis invitaţii 
la organele de conducere superioare şi locale, la foşti şi 
actuali profesori, la foşti elevi. S-au împărţit 



 190 

responsabilităţile. Chiar în acel timp directorul adjunct era 
internat în spital. Violeta singură, în faţa unui asemenea 
eveniment ce nu mai avusese loc până atunci în oraşul lor 
şi nici în jur, a fost în permanentă acţiune. Cadrele 
didactice au ajutat-o îndeplinind dispoziţiile, dar nu prea 
veneau cu iniţiative numeroase, cum era de aşteptat şi 
cum ar fi dorit ea. 

Prima adunare comemorativă a avut loc în sala 
mare a Casei de cultură, după care s-a mers la internat 
pentru servirea mesei în cinstea oaspeţilor. În a doua zi s-
a desfăşurat comunicările ştiinţifice. În a treia zi a avut loc 
programul unităţii de pioneri, unitate comandată de 
Mariana, fata cea mică a Violetei. Florentina, cea mare, şi 
Ioana făceau parte din brigada artistică. A fost un 
eveniment reuşit, frumos, interesant care a făcut cinste 
liceului. A fost prezentă şi televiziunea pentru a imortaliza 
momentele. 

Violeta, asediată de autorităţi, de telefoane, de 
colegi, elevi, oameni de serviciu, solicitată să dea 
îndrumări, aprobări, să ia măsuri urgente, să răspundă la 
întrebări, să explice unele situaţii, să le rezolve toate de la 
cel mai mic fleac până la cel mai important lucru, epuizată 
fiind, după ultima zi a centenarului n-a mai putut vorbi. 
Când un reporter întârziat a venit la direcţiune rugând-o 
să dea nişte date în legătură cu centenarul, ea i-a făcut 
doar semn cu mâna că nu se poate, dându-i de înţeles că 
nu mai poate vorbi. 

- Ce-aţi păţit, doamna directoare? 
Ea nu răspundea, doar ridica din umeri. 
- Câtă bătaie de cap a avut zilele acestea este de 

explicat, comentau profesorii. 
- Trebuie să staţi liniştită acasă. 
Ea făcea semn cu capul, afirmativ. 
După ce a trecut febra acţiunilor tumultoase din 

zilele centenarului, încetul cu încetul Violeta şi-a revenit, 
revenire ce-a alungat teama ei şi a familiei sale de a 
rămâne cu acest handicap pentru un timp sau poate 
pentru toată viaţa, ce ar fi fost un adevărat dezastru. 
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Trebuia acum să răspundă la scrisorile primite din 
diferite colţuri ale ţării, la felicitări scrise, să trimită 
monografie cu autografe persoanelor importante care le 
solicitau. Astfel a trimis exemplare la Institutul de 
Lingvistică din Cluj, la Biblioteca municipală din 
Timişoara, pentru că le solicitaseră, la foşti elevi care nu 
participaseră la centenar, la redacţiile diferitelor publicaţii 
pentru recenzii şi articole. Cartea s-a bucurat de 
apreciere, ceea ce a mulţumit-o pe Violeta. 

Multă vreme s-a vorbit despre acest eveniment al 
centenarului. S-au scris articole în presă, s-au transmis 
comunicări la radio şi televiziune, au mai organizat şi alte 
şcoli din judeţ asemenea comemorări. Violeta, care 
căpătase experienţă în acest domeniu, a fost bucuroasă 
să dea sfaturi directorilor respectivi pentru a-i pregăti şi a-i 
scuti de nişte greutăţi pe care ea le întâmpinase. 

Activitatea din şcoală, după centenar, mergea mai 
bine, cadrele didactice erau mai însufleţite, personalul 
lucra cu mai mult spor şi în discuţii se amintea câte un 
aspect al centenarului. 

Într-un consiliu profesoral, Violeta chiar a sesizat 
acest lucru. 

- Îmi pare bine că centenarul şcolii noastre ne-a 
înviorat puţin. 

- Chiar dacă am lucrat pe brânci, nu suntem leşinaţi, 
spuneau cadrele. Oaspeţii au fost încântaţi şi fiecare 
dorea să cumpere câte o monografie. Le-aţi dat pe gratis? 

- Autorităţilor, inspectorilor şcolari şi unor invitaţi 
importanţi li s-au dat gratuit şi cu autografe, aşa cum au 
primit şi insignele şi medaliile jubiliare. 

- Doamnă directoare, le-a plăcut mult programul 
artistic. 

- Meritul este al doamnei Nadia, al doamnei 
Eleonora, al domnului Mănescu de la Casa de cultură 
care au pregătit programul. 

- Şi mai ales al elevilor, a intervenit directorul 
adjunct. 

- Ai dreptate. Ei au fost interpreţii. 
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- Domnule director, ce v-a plăcut mai mult la 
centenar? 

- Totul, mai ales expoziţia organizată de Adam 
  ( Adam fiind profesorul de istorie). 
- Vezi, Adame, să nu rătăceşti exponatele că sunt 

ale doamnei directoare! 
- Exact, să mi le înapoiezi, fiindcă vor rămâne la 

şcoală, dar să ştiu eu de ele. Împreună cu tovarăşul 
director adjunct vă rugăm să urmăriţi păstrarea 
mobilierului nou pe care l-am primit, perdelele noi, 
covoarele, în general să se păstreze curăţenia şi ordinea 
în şcoală. Să nu permiteţi elevilor debandadă. Poate vom 
mai primi ceva fonduri în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării bazei materiale. 

- Acum că a trecut centenarul nu mai prea credem. 
- Totuşi am promisiuni. 
Activitatea îşi urma cursul. Orele se desfăşurau 

după programul stabilit atât la cursul de zi cât şi la cursul 
seral. Se ţineau şedinţele de catedră, se făceau asistenţe 
la ore, vizite la domiciliul elevilor şi mai ales la al acelora 
cu probleme, se ţineau cercurile pedagogice, se 
pregăteau elevii pentru olimpiade, faza locală, faza 
judeţeană, se dădeau examene la cursurile fără frecvenţă 
în perioadele stabilite etc. 

Toate aceste activităţi erau impulsionate de 
frumoasa impresie a zilelor centenarului. 
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TOAMNA S-AŞTERNE PESTE CUGET, PESTE FAPTĂ 

 
 
 
 
Se scurgeau anii unul după altul sub ideea tot mai 

pregnantă a Violetei privind trecerea ireversibilă a 
timpului. Înaintarea în vârstă nu era trădată decât de 
ghioceii aproape invizibili din părul ei, fiindcă ritmul de 
muncă era acelaşi şi firea neschimbată, chiar dacă 
greutăţile n-o ocoleau nici acum. Probleme mai mari şi 
mai serioase a avut cu fetele. Le urmărea la facultate ca 
pe elevi, ceea ce îi şi reproşase Ioana într-un an, când a 
venit la Cluj, ca să vadă ce-a făcut cu restanţa la chimie. 

- Mamă, de ce trebuia să te duci să vorbeşti cu 
profesorul, parcă am fi la liceu? 

- M-am dus ca să-mi spună cum te pregăteşti tu 
sau, mai bine zis, cum nu te pregăteşti de ai pierdut 
examenul. 

Rezultate slabe obţinuse şi Mariana la anatomie. Şi 
cu acest profesor Violeta a stat de vorbă. A venit la Cluj 
special pentru acest lucru. L-a pândit înainte de a intra la 
curs, el s-a grăbit şi i-a spus că nu are timp momentan. 

- Domnule profesor, vă rog să mă ascultaţi. Eu vin 
tocmai din Banat ca să-mi spuneţi care este situaţia fiicei 
mele. 

Atunci profesorul s-a înmuiat, a primit-o în cabinet şi 
printre altele i-a spus: 

- Fiica dumneavoastră este brânză bună în burduf 
de câine. Poate să înveţe, are cap, dar este delăsătoare. 
Am să iau eu măsuri s-o pun la lucru. 

Într-adevăr a dat-o în grija unui lector spunându-i 
că, dacă până la o anumită dată va şti la perfecţie volumul 
de materie stabilit, îi va da notă maximă. Faptul acesta a 
ambiţionat-o pe Mariana, a învăţat şi a luat nota maximă 
când a fost ascultată. A continuat cu învăţatul ca să nu-l 
mai supere pe profesor şi nici să nu mai aibă probleme la 
această disciplină. Ca Mariana să nu piardă anul II, 
Violeta a învăţat împreună cu ea pentru examenul de 
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morfopatologie, iar pe Ioana a ajutat-o la întocmirea 
lucrării de diplomă. 

Pe când mergea într-o vară prin Cluj cu ele, le-a 
atenţionat să nu traverseze strada pe unde era interzis. 

- Nu avem voie pe aici. 
- Hai, repede că nu mai ocolim. 
- Fetelor, dacă ne vede vreun miliţian? 
- Nu ne vede nimeni, hai! 
Au luat-o de mână, una de-o parte, alta de altă 

parte şi fugind au traversat, când, ca din pământ, a ieşit 
un miliţian de la circulaţie şi le-a oprit. 

- Buletinele dumneavoastră, vă rog! Aţi traversat 
neregulamentar. 

- Vedeţi fetelor, ce v-am spus eu vouă? 
- Unde lucraţi? 
- Suntem studente. 
- Dumneavoastră? 
- Eu sunt mama lor, am venit la ele. 
- Trebuie să plătiţi amendă. 
- Domnule, vă rog să ne iertaţi, eu nu cunosc oraşul, 

vin tocmai din Banat, iar ele au luat-o pe aici obligată fiind 
să fac şi eu acest lucru. 

- Da, dar legea-i lege. 
- Vă rog iertaţi-ne, banii pe care i-aş da pentru 

amendă, mai bine le dau lor, că ştiţi dumneavoastră câtă 
nevoie au studenţii de bani. După multă insistenţă, Violeta 
l-a convins să renunţe la amendă. 

- Bine, vă dau actele înapoi, dar să nu se mai 
repete, domnişoarelor! 

Luându-şi actele, au răsuflat uşurate. 
- Iată unde a dus neascultarea voastră. 
- Dracu’ l-a văzut? au răspuns ele. 
- Voi aţi fost vinovate şi mă faceţi şi pe mine, femeie 

în toată firea, să încalc nişte reguli. 
- Dacă nu erai dumneata, ne-ar fi amendat. 
- Şi aveaţi bani să daţi? 
- Nu aveam, dar ne oprea carnetele de student. 
- Asta voiaţi? Trebuie să nu treceţi pe unde este 

interzis, că poate da o maşină peste voi şi vă lasă moarte. 
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Este posibil ca tu, Mari, care ai permis de conducere să 
nesocoteşti semnele? Sunteţi studente şi sunteţi tot 
nemintoase. 

- Mamă, ne duci la cofetărie? 
- Ca drept răsplată? 
- Hai, măi mamă, nu mai fi supărată, nu ne mai face 

morală. Hai, să schimbăm subiectul. 
- Mergem la „Napoca” unde tu, Mari, m-ai făcut să 

las o groază de bani? 
- Cum? a întrebat Ioana. 
- Am dus-o pe mama odată să bem un suc. Ne-a 

servit două pahare cu suc foarte bun şi foarte, foarte 
aspectuos, relata Mariana. Lichidul sucului era colorat în 
culori pale ca un degrade, foarte mişto. 

- Şi? 
- Mama a crezut că va costa cât costă un pahar de 

suc în mod obişnuit. Când a auzit de costul triplu, i-a venit 
să cadă jos şi m-a certat c-am dus-o acolo. Tu ştii că 
acolo este foarte elegant, select. 

- Pentru că este select şi pentru aspect a trebuit să 
plătesc atât de mult, că gustul, sinceră să f iu, nu a fost 
atât de deosebit, a adăugat Violeta. 

- Lasă, mamă, dar nu te-ai simţit atunci bine? 
- M-am simţit bine pe bani mulţi. 
- Acesta-i farmecul! 
Din cauză că erau distrate şi neformate încă pentru 

viaţă în care întâlneşti şi oameni buni şi oameni răi, fetele 
Violetei mai intrau din când în când în câte un bucluc. 
Plecând odată la facultate, i-au cerut Violetei să sacrifice 
nişte bani ca să le cumpere din piaţă de la sârbi pachete cu 
praf de budincă de toate categoriile, de vanilie, căpşuni, 
cacao şi pachete cu praf pentru frişcă. Acestea erau foarte 
căutate pe vremea aceea şi deschideau multe uşi. 

Când şi-au făcut bagajele, Violeta le-a sfătuit: 
- Budincile nu le puneţi la vezeală. Aranjaţi-le într-o 

pungă şi băgaţi-le între haine, sau la fundul sacoşei. 
- De ce? Trebuie să le ascundem? 
- Doar nu le-am furat. 
- Ascultaţi ce vă spun eu, că sunt tentante. 
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- Bine, bine. 
Au aprobat, dar de ascultat n-au ascultat. 
Când s-au urcat la Timişoara în acceleratul pentru 

Cluj, în compartiment au întâlnit un tânăr cu care au intrat 
în vorbă. Acesta le-a întrebat, printre altele, de unde sunt, 
(auzise că în oraşul lor era o piaţă unde sârbii de peste 
graniţă veneau să vândă diferite articole), cum merge 
piaţa sârbească, ce se vinde. În naivitatea şi sinceritatea 
lor, s-au dat singure de gol. 

- Se vând jucării, seturi pentru bucătărie, cafea, 
pachete cu praf pentru supă, dar cel mai mult se caută 
budincile, a spus Mariana. 

- Şi noi am cumpărat să avem la Cluj. 
- Sper că nu le-ai uitat acasă, Ioano? 
- Nu, sunt la mine în sacoşă, i-a răspuns Ioana 

arătând cu degetul spre bagaj. 
Pe parcursul drumului au mai discutat, au mai ieşit 

pe culoar, tânărul a coborât într-o anume staţie. La Cluj, 
când au ajuns la cămin şi şi-au despachetat, au văzut că 
budincile dispăruseră. 

- Mari, nu sunt budincile? 
- Ai spus că le-ai luat de-acasă. 
- Sigur, le-am pus aici, deasupra. 
- Cine le-o fi luat? Cine a mai fost cu noi? 
- Numai tânărul acela cu care am discutat în tren. 
- Lua-l-ar dracu’ să-l ia, el ni le-a furat. 
-De aceea ne tot întreba despre piaţa sârbească. 
- Şi tu, ca o proastă, ai mai şi spus că am luat 

budinci cu noi. Vezi, ştia mama ce ştia când ne-a avertizat 
să nu le punem la vezeală. 

 Cu o asemenea neglijenţă, dar de altă natură s-a 
confruntat Violeta  în piaţa sârbească din oraşul ei. Îi 
telefonase Ioana că are nevoie de un calculator obişnuit. 
Violeta a găsit la un sârb un calculator convenabil, l-a 
cumpărat, dar îndreptându-şi ochii spre alte articole de la 
tarabele din jur şi luându-le în mână să le cerceteze, a 
uitat de calculatorul pe care l-a lăsat pe taraba de unde îl 
cumpărase. S-a mai învârtit puţin prin piaţă şi când să 
plece a observat că nu are calculatorul. Disperată l-a 
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căutat în geantă, s-a dus la locul de unde îl cumpărase, 
dar de emoţie nu l-a văzut. Lumea foia puhoi de acolo 
până acolo, ca într-o piaţă. Pe cine să întrebe?  A vrut să 
spună unui miliţian care se găsea pe acolo, dar el ce 
putea face? S-a mai dus încă o dată la locul de unde îl 
cumpărase, s-a uitat mai atent şi spre fericirea ei 
calculatorul era acolo unde îl lăsase. Multă vreme s-a 
gândit că din neatenţia celor care au trecut pe lângă el, 
calculatorul nu a fost furat ori că l-au crezut încă în 
proprietatea vânzătorului sau că există şi oameni cinstiţi 
care nu pun mâna pe ce nu este al lor. 

Înaintând în ani, fetele se emancipaseră şi erau la 
vârsta când sentimentele îşi spuneau cuvântul, numai că 
discernământul le-a lipsit, fiindcă, după cum se spune, 
inimii nu-i poţi porunci. Cea mare, Florentina, a discutat 
cu câţiva băieţi şi mai buni şi mai puţini buni. Nu l-a ales 
nici pe tânărul de vârsta ei, timişorean pe care l-a 
cunoscut prin intermediul lui Valentin şi cu care a 
corespondat un timp. Nu i-a acordat atenţie nici unui tânăr 
din oraş, puţin mai mare ca ea care se realizase şi lucra 
la fabrica „Azur” din Timişoara ca merceolog. Acesta, de 
câte ori venea acasă, o vizita şi pe Florentina, şi, printre 
alte cadouri şi flori, îi aducea săpunuri de faţă, frumos 
parfumate şi cu un aspect deosebit ce se fabricau la ei în 
întreprindere. 

- Este foarte atent cu tine şi tu nu-l bagi în seamă, îi 
spunea Violeta. 

- Nu-mi place de el. 
- Întotdeauna îţi aduce cadouri. 
- Vrea să mă cumpere cu săpunuri? 
- Este politicos, cizelat, nu ştiu de ce nu-ţi place. 
- Nu mă atrage nimic la el. 
În schimb a fost atrasă de un bucureştean, 

vagabond, aciuiat de ceva vreme în oraş, de un coleg pe 
care i l-a luat prietena ei cea mai bună, o nemţoaică ce s-
a măritat cu el, de Constantin cu care s-a şi căsătorit dar 
pentru scurtă vreme. 

Părinţii nu au fost de acord, dorind să-şi termine 
studiile, să urmeze o facultate. 
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- Ai să regreţi cândva graba asta la măritiş când vei 
vedea colegele tale absolvente de facultate, inginere, 
doctoriţe, profesoare, îi reproşa Violeta. 

- Dar numai cei cu facultate trăiesc? 
- Cei cu facultate trăiesc mai bine că au o slujbă 

asigurată şi cât de cât bine plătită. 
- Dumneata că ai făcut două facultăţi şi ţi-ai luat 

toate gradele, ce salariu ai? Trăieşti bine? 
- Nu te uita tu în ograda altuia, uită-te în ograda ta!  
Când a intrat la facultate, la un examen de literatura 

română, Florentina s-a dezis de familie, pentru a nu o 
face pe Violeta de ruşine. Profesorul de literatură, care o 
cunoştea foarte bine pe Violeta, cu care fusese la 
inspecţiile de grad la diferite cadre didactice,citindu-i 
numele a întrebat-o: 

- Nu cumva eşti fata doamnei Popov? 
Florentina, care nu cunoştea subiectul tras pe bilet, 

a negat. 
- Nu! 
A mai bâcâit ce-a mai bâcâit la întrebările puse, dar 

s-a văzut că nu este pregătită. Profesorul, care era 
nedumerit privind asemănarea numelui şi ştiind că în 
oraşul din care venea Florentina funcţiona profesoara 
despre care o întrebase, a insistat, 

- N-o cunoşti pe doamna Popov, profesoara de 
limba română? 

- Nu, n-o cunosc. 
- Nu cumva este mama ta? 
- Nu, nu este mama mea.  
A căzut la acest examen, rămânându-i ca restanţă 

pentru toamnă. Acasă le-a povestit cum decursese 
examenul. 

- Cum ai putut să spui că nu sunt mama ta? 
- Dacă-i spuneam nu te făceam de ruşine? Ce-ar fi 

gândit? Ce profesoară este şi asta când fiica este bât? 
- Dar aveai şansa să iei examenul. Ţi-ar mai fi pus 

şi alte întrebări mai uşoare şi un cinci tot ai fi obţinut. 
- Să se uite la mine ca la felul trei, că am trecut prin 

proptele? 
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În sinea ei, Violeta i-a admirat atitudinea; chiar dacă 
pierduse examenul, fata câştigase în formarea 
caracterului ei. 

Pe plan sentimental, Ioana, de asemenea, a 
discutat cu băieţi, având unele decepţii tot din vina 
nepotrivitei alegeri. S-a înţeles bine cu doi tineri, ambii 
studenţi şi purtând acelaşi nume Mihnea. La insistenţa lor 
i-a vizitat acasă, pe unul în Sighişoara, pe altul în 
Bucureşti. Tatăl celui din Sighişoara era un om tare de 
treabă, a întâmpinat-o pe Ioana cu flori. Mama însă era o 
fire cam rece. Cam aceeaşi situaţie a întâlnit-o Ioana şi în 
familia bucureşteanului, cu care a corespondat chiar şi 
după terminarea facultăţii. Mai mult s-a legat sufleteşte de 
un băiat din oraş, cu care nu se potrivea, ea fiind 
mignonă, el ditai flăcăul, lucru pe care mama i l-a spus. 

- Cum naiba, Ioano, nu te-ai îndrăgostit de un băiat 
de talia ta? 

- Fiindcă este mare, mă simt protejată. 
- Tu te uiţi în sus la el, el se uită în jos la tine. Te 

poate duce într-o mână. 
- Ce dacă? El ţine la mine şi eu ţin la el. 
Au fost prieteni cât timp au fost studenţi la Cluj, ca 

după terminarea facultăţii, relaţiile să se răcească, ceea 
ce a făcut-o pe Ioana să sufere multă vreme. 

Mariana a avut o dezamăgire şi mai mare. Băiatul 
cu care discuta ea şi care lucra în Germania i-a promis că 
în vacanţa de iarnă va veni să se căsătorească. Cu 
această hotărâre părinţii Marianei nu au fost de acord, în 
primul rând fiindcă el era mult mai în vârstă decât ea, în al 
doilea rând, Mariana trebuia să-şi termine facultatea. 

- Tu fată tânără, te uiţi la un moş? îi spunea Violeta. 
- Arată urât, mamă? 
- Nu este vorba de urât, că nici frumos nu este, dar 

este bătrân faţă de tine. Dacă te căsătoreşti, pierzi 
facultatea. 

- Eu rămân în ţară până-mi termin studiile. 
- Să-i spui tu lui mutu’ că aşa va fi. Chiar dacă 

termini facultatea, unde vei lucra? În Germania? Crezi că 
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vei găsi loc să-ţi practici profesia de medic? Poate nici ca 
asistentă nu-ţi găseşti de lucru. 

Fericita întâmplare a făcut ca el să nu vină în ţară, 
fiind reţinut de unele obligaţii în Germania, aşa că nunta 
nu s-a mai ţinut, Mariana s-a dezumflat, iar Violeta şi 
Valentin erau extrem de bucuroşi. Degeaba a încercat el 
să explice de ce n-a venit, să ia legătura cu Mariana, 
părinţii nu i-au mai permis să-i răspundă. 

Ele se împrieteniseră şi cu doi timişoreni, Marian şi 
Valter care, când veneau la un coleg al lor, le vizitau şi pe 
ele. Într-o vară au organizat să facă un cort pe dealul de 
lângă casa fetelor, unde dormeau noaptea. Dimineaţa se 
spălau la izvorul din faţa casei Violetei, de mâncat 
mâncau la colegul lor, mai pe la fete ori îşi procurau 
alimente şi mâncau în cort. Se înţelegeau foarte bine, 
numai că ele îi cam neglijau. Atitudinea aceasta chiar a 
supărat-o într-o zi pe Violeta. Băieţii se aranjaseră să 
meargă în oraş cu fetele. Ele, în loc să-i invite în casă 
până se pregătesc, i-au lăsat în stradă şi i-au lăsat cam 
mult până s-au dichisit. Când, în sfârşit au ieşit, în loc să 
meargă la ei să se scuze de întârziere, stăteau de vorbă 
în poartă şi ei aşteptau, aşteptau. 

- Voi nu sunteţi întregi la minte. Aşa vă purtaţi cu 
băieţii aştia? 

- Dar ce-am făcut? 
- Voi vă oglindiţi şi ei stau în stradă. 
- Cât au stat? Doar nu o veşnicie? 
- Aţi stat de vorbă în poartă ca şi când nu v-aţi fi 

văzut de când lumea, în timp ce ei aşteptau să vă duceţi 
la ei, să plecaţi în oraş. Aţi procedat la fel ca femeile 
acelea de care v-am mai povestit eu. 

- Cele două care au ieşit după douăzeci de ani de la 
închisoare? 

- Da, au ieşit pe poarta închisorii şi tot continuau să-
şi povestească ce nu-şi povestiseră timp de douăzeci de 
ani. 

- Ha! ha! ha! eşti o figură, mamă! 
     Aceşti băieţi le-au căutat şi la Cluj şi le-au căutat cam 
mult, fiindcă nu mai ţineau minte adresa primită de la ele. 
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Valentin şi Violeta au avut marea bucurie de a 
participa la festivitatea terminării facultăţii, fiind invitaţi de 
Ioana, care de-acum urma să-şi ia zborul din Cluj. Când 
au văzut-o îmbrăcată în roba  de festivităţi de culoare 
neagră, cu tichia de aceeaşi culoare cu ciucure atârnând 
pe o parte, încadrată de colegele absolvente, au avut 
lacrimi în ochi. 

Au sărbătorit evenimentul la un restaurant. Mariana 
a cerut permisiunea să vină cu prietenul ei. 

- Aş vrea să-l invit şi pe Vlad. Sunteţi de acord? 
- Cum nu? Invită-l, ne face o deosebită plăcere să 

fie alături de noi, i-a răspuns Valentin. 
- Ioano, tu pe cine aduci? a întrebat-o Violeta. 
- Da, măi, că tu eşti sărbătorita şi suntem obligaţi să 

avem în vedere priorităţile tale, a adăugat Valentin. 
- Îmi aduc o prietenă a mea. 
Vlad a fost încântat de invitaţie şi chiar i-a ajutat pe 

părinţii Ioanei ce restaurant să aleagă. Violeta nici acum 
nu înţelegea de ce Mariana nu-i prea dădea atenţie, deşi 
el ţinea foarte mult la ea. O cunoscuse înainte de a intra 
la facultate, de când ea se pregătea pentru admitere. A 
sprijinit-o moral, încurajând-o şi la învăţat şi la susţinerea 
examenelor. La fiecare probă era prezent, alături de ea 
urându-i succes la intrare, şi aşteptând-o ore întregi până 
ieşea, spunându-i cuvinte de îmbărbătare şi Violetei.     

- Să n-aveţi emoţii, doamnă, că se va descurca 
Mariana. 

- Ştii cum este la un examen. Poţi să fii pregătit şi în 
momentul acela să ţi se pară că nu mai ştii nimic şi să intri 
în panică. Mariana şi aşa este o fire emotivă, deşi pare 
băieţoasă. 

- Îşi va păstra totuşi calmul. Sigur că nu este uşor. 
Am trecut şi eu prin asemenea situaţii şi îmi dau foarte 
bine seama cum se simte un candidat. 

- Mai ai puţin şi termini facultatea. 
- Doi ani de tras, apoi lucrarea de diplomă. 
- Vor fi mândri ai tăi când vei ieşi medic. 
- Ca şi dumneavoastră, când va termina Mariana. 
- Măcar s-o văd intrată. 
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- Va intra sigur. 
Când Mariana ieşea de la examen, nu atât de 

emoţionată  precum intrase, doar gânditoare trecând în 
revistă ceea ce scrisese, Violeta şi Vlad o primeau cu fel 
şi fel de întrebări: ce subiecte li s-au dat, cum i s-au părut, 
la care n-a prea ştiut, pe care le-a tratat cel mai bine, le-a 
tratat pe toate sau nu, i-a ajuns timpul, cine a 
supravegheat în sală, cum i s-a părut examenul etc. 

Dintre toţi băieţii, prieteni ai fetelor ei, Violetei cel 
mai mult i-a plăcut Vlad şi ca fizic şi ca ţinută şi chiar din 
punctul de vedere al caracterului. Era un băiat serios, 
îmbrăcat întotdeauna ordonat, foarte politicos, respectuos 
şi, după cum spuneau fetele care îl cunoşteau mai bine, 
era foarte pregătit. 

- Nu ştiu ţie de ce nu-ţi place, Mariana? 
- Nu-mi displace dar… 
- El ţine foarte mult la tine. 
- Este adevărat că este atent, se poartă frumos, 

numai că nu mă atrage în mod deosebit. 
Mariana, urmând medicina, a studiat şase ani. În 

ultimul timp i-a venit în cap să se transfere de la pediatrie 
la medicină generală. Cum la Cluj nu erau locuri, şi-a luat 
dosarul şi a venit la Bucureşti, dar nu s-a putut transfera 
decât tot la pediatrie. 

La Bucureşti, Valentin şi Violeta l-au căutat pe 
colegul lor Sandu, cu care era prieteni buni fiind din 
acelaşi oraş cu ei, dar care ajunsese în funcţii înalte. 
Acesta i-a ajutat cu transferul Marianei şi cazarea ei în 
unul din căminele studenţeşti. Mariana trebuia să se 
obişnuiască acum cu noul mediu studenţesc, cu capitala 
care, fiind un oraş mult mai mare decât Clujul oferea şi 
aspecte pozitive, dar şi negative. De la oamenii cu vorba 
calmă ardelenească ajunsese la oamenii buni de gură, 
şmecheri şi chiar afacerişti, unii. Această situaţie o 
cunoştea şi Violeta din anii studenţiei sale. Ca şi la Cluj şi 
în Bucureşti examenele stârneau îngrijorare, atât 
studenţilor cât şi părinţilor. Un examen de anatomie cu un 
profesor foarte sever stârnise alertă. După terminarea 
examenului, până a nu se afişa rezultatele, Violeta, care 
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se afla în Bucureşti, s-a dus să se intereseze la 
secretariatul facultăţii. Pe secretară o cunoştea, mai 
fusese la ea. 

- Doamnă secretară, puteţi să-mi spuneţi, vă rog, 
ce-a făcut fiică-mea, Popov Mariana, la examenul de 
anatomie? 

- Staţi, să mă uit. 
După ce a urmărit listele i-a spus: 
- A picat, doamnă! 
- Cum se poate? Ea mi-a spus că domnul profesor 

n-a avertizat-o ca pe alţii că n-ar fi luat examenul. 
- Cum o cheamă pe fată? Popov şi mai cum? 
- Mariana. 
- A, da, da, ea a trecut. A picat Popov Angela, a 

confirmat secretara după ce a cercetat mai atent 
rezultatele. 

Se întâmplase ca şi la Cluj să fie mai multe studente 
cu numele Popov. 

- Ah! mi-a sărit inima din loc, a exclamat Violeta 
bucuroasă. 

- Şi mie, doamnă, tot aşa! Mă miram eu cum să 
pice, fiindcă îi ştiam pe cei căzuţi! Bine că a trecut! 

După absolvirea facultăţii, când s-a făcut repartiţia 
posturilor, Ioana a ales un oraş în Moldova, fiindcă mai 
toate colegele ei au fost repartizate în această parte a 
ţării, iar care au terminat facultatea în Moldova erau 
numite în Ardeal sau Banat. În anii aceia, 1980-1984, era 
politica mişcării cadrelor dintr-o parte în alta a ţării. 
     A venit împreună cu părinţii în acest oraş pentru a-şi 
lua postul în primire, în ziua de 13 noiembrie 1984. La 
prima vedere, oraşul nu le-a displăcut. Au închiriat o 
cameră la hotel, au mers la Farmacia 13, Ioana şi-a 
prezentat ordinul de numire, personalul a primit-o bine, 
numai că se punea problema unde va locui. Cele de la 
farmacie n-au găsit soluţii. Cum nu cunoşteau pe nimeni, 
Violeta s-a hotărât să meargă la primarul oraşului. A fost 
primită împreună cu Ioana. Violeta, cu felul ei de a 
convinge, i-a spus. 
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- Tovarăşe primar, închipuiţi-vă că a sosit în oraşul 
dumneavoastră o tânără farmacistă care a fost repartizată 
la Famacia nr.13. Este singură, venită de la capătul ţării, 
nu cunoaşte pe nimeni, nu are unde mânca, nu are unde 
dormi. Cum o puteţi ajuta? 

Primarul, după ce s-a uitat lung şi la Violeta şi la 
Ioana, a întrebat îndreptându-se spre Ioana: 

- Dânsa-i farmacista? 
- Da. 
Zâmbind, a luat receptorul şi a telefonat unui 

director de şcoală preluând cele spuse de Violeta. 
- Domnule director, închipuie-ţi că la noi în oraş a 

venit o farmacistă repartizată la Farmacia 13, tocmai din 
Banat. Nu cunoaşte pe nimeni, este singură, nu are unde 
mânca, nu are unde dormi, cum o putem ajuta? 

- Să vină la noi la internat. 
- Unde o veţi caza? 
- În camera de oaspeţi. 
- Îi asiguraţi şi masa, nu? 
- Sigur. 
- Îţi mulţumesc. Am s-o trimit aci. 
După această convorbire, Ioana a mers şi s-a 

instalat la internatul şcolii respective. Asigurându-i-se şi 
cazare, părinţii plecau liniştiţi acasă, Ioana însă se simţea 
străină. Mult timp se plimba prin oraş singură, cu dorul de 
casă, de anii frumoşi ai studenţiei şi dezamăgită că 
legătura ei cu băiatul pe care-l iubea se sfârşise. În acea 
perioadă, scria foarte des acasă, această îndeletnicire 
fiind una din ocupaţiile ei plăcute. Încetul cu încetul a 
început să-şi facă anumite cunoştinţe. S-a împrietenit cu 
Diana, care era în ultima clasă a liceului unde era cazată. 
Mai târziu a cunoscut şi alte fete şi alţi băieţi din oraş şi 
aşa a început să se obişnuiască treptat, treptat cu 
oamenii, cu mâncarea moldovenească, în care borşul 
este la mare cinste, cu obiceiurile din această parte a 
locului. L-a cunoscut şi pe băiatul cu care mai târziu avea 
să se căsătorească. 

Când Violeta a venit pe la ea, venea rar, că era 
departe, dar tot venea, i l-a prezentat. Mama ei, care avea 
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un simţ pe care nu toţi îl au de a cunoaşte oamenii de la 
prima vedere, i-a spus că nu este potrivit pentru ea. 

- Dragă Ioană, nu-i cunosc familia, nu ştiu cine este, 
dar când l-am văzut m-am cutremurat, aşa o impresie 
dezagreabilă mi-a făcut. 

- Nu ştiu de ce ţi-a lăsat impresia asta, dar este un 
băiat bun. Nu bea, nu umblă după femei, este 
gospodăros. 

- Astea sunt fleacuri. Toţi se arată miere de găleată 
până la căsătorie. După aceea îşi dau arama pe faţă. 
Încep beţiile, adulterul, delăsarea în a face ceea ce 
trebuie în casă. Ştii cum se spune: ajungi să mănânci cu 
un om un sac de sare şi tot nu-l cunoşti. 

- El a rămas fără tată de mic. Este numai cu mama 
lui. 

- Şi ce contează? Unde lucrează? 
- Dumneata apreciezi numai băieţii cu facultate? Nu 

are facultate, dar asta nu înseamnă că este un băiat rău. 
- A terminat măcar liceul? 
- L-a terminat. 
- De ce nu se califică într-o profesie, o meserie, nu 

numai prin facultate, ci şi prin alte cursuri? Mamă-sa nu-l 
îndeamnă spre aşa ceva? 

- N-o prea ascultă. 
- Vezi? Sfatul meu este să nu te gândeşti la o relaţie 

serioasă cu acest băiat, fiindcă nu găsesc nimic să te 
atragă la el, nici ca prestanţă, nici ca realizare, nici din 
punct de vedere comportamental. 

- Dumneata eşti cu pretenţii. 
- Eu mi-am dat părerea. Tu faci cum crezi; dar când 

vei fi hotărâtă să te căsătoreşti, să-ţi iei un băiat cu 
aceeaşi profesie ca a ta sau cu profesie asemănătoare, 
ca să ai cu cine să discuţi, ce să discuţi, să-ţi formezi un 
cerc de prieteni cu aceeaşi pregătire ca şi voi, cu care să 
vă simţiţi în permanenţă bine, să nu-ţi fie ruşine în 
societate, să vă puteţi ajuta reciproc. 

- Mamă, dacă este să nimereşti rău, chiar un titrat 
poate fi lipsit de bune maniere şi poate să strige, să te 
bată, să facă scandal. 
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- Dar o palmă dată de un farmacist, medic, profesor 
doare mai puţin decât una dată de un şofer, să zicem. În 
ce cerc de prieteni vei fi dacă soţul tău este croitor, zidar? 
Ce vei putea discuta cu el? Te vei plafona şi în loc să 
progresezi, vei stagna, chiar vei coborî şi stima din partea 
celor din jur se va diminua,  va dispărea. Îţi convine 
asemenea situaţie, după ce ţi-ai tocit coatele cinci ani pe 
băncile facultăţii? 

Cu toate sfaturile şi îndemnurile date de părinţi, în 
special de Violeta, Ioanei i-a căzut cu tronc acest băiat şi 
chiar dacă şi localnicii care-i cunoşteau familia şi pe el de 
mic, au sfătuit-o să nu facă pasul, ea l-a luat de soţ. Fiind 
puşi în faţa faptului împlinit, părinţii Ioanei au contribuit la 
cheltuielile pentru nuntă şi au participat la acest 
eveniment. 

Violeta a organizat un mic program la care le-a 
angajat şi pe fetele Florentinei, Anita şi Consuela. A 
compus o poezie, un cântec, a adunat obiecte de-ale 
Ioanei cu o deosebită semnificaţie. 

Nunta s-a desfăşurat în ziua de 13 februarie. Acest 
13 a fost o dată importantă în destinul Ioanei. În 13 
noiembrie şi-a luat postul de farmacistă în primire, a fost 
repartizată la Farmacia 13, s-a căsătorit în 13 februarie, 
îşi va cumpăra apartamentul, după ce va divorţa la un 
interval de doisprezece ani, în 13 februarie. 

Programul pentru nuntă l-a pregătit şi l-a repetat cu 
Anita şi Consuela acasă. Anita era mai ageră, Consuela 
nu-i putea ţine ritmul. 

- Stai, mă fată, că prea repede cânţi, o oprea 
Consuela. 

- Cântă şi tu mai repede, parcă eşti moartă. 
- Vezi, buni, întotdeauna mă enervează. 
- Fetelor, până ştiţi amândouă textul şi melodia, 

cântăm mai rar. După aceea vom cânta potrivit, nici rar 
nici repede. Călătorind cu trenul spre nuntă, fetele voiau 
să cânte cântecul, dar Violeta nu le-a lăsat. 

- Nu trebuie să-l audă nimeni înaintea Ioanei. 
- Dar îl repetăm ca să nu ne încurcăm la nuntă. 
- După atâtea repetiţii vi l-aţi însuşit. 
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La nuntă, Anita, cea mai mare n-a mai vrut să 
cânte. 

- Mie mi-e ruşine, buni. 
- Sunt eu acolo. 
- Nu cunosc pe nimeni. 
- Cu atât mai bine. Nu-i păcat, după ce ne-am 

chinuit atâta vreme repetând să renunţăm la surpriză? 
- De ce nu vrei să cânţi? Cine te mănâncă? a 

întrebat-o Consuela care era mai mică, dar mai 
îndrăzneaţă. 

- Cântă tu, eu nu vreau. 
- Bine, am să cânt numai eu, buni. 
- Ai să regreţi, Anita. Va cânta numai Consuela, dar 

îţi va părea rău când vei vedea că ea va fi aplaudată de 
nuntaşi, de miri, iar tu vei rămâne pe dinafară. De ce te-ai 
mai străduit, dacă nu mergi până la capăt. 

- Bine, hai, am să cânt, s-a hotărât într-un târziu 
Anita. 

Violeta a găsit momentul potrivit când a întrerupt 
muzica, s-a făcut linişte în sala restaurantului, a urcat cu 
cele două nepoate pe scenă şi a prezentat lucruşoarele 
Ioanei: primul mărţişor, primul pantofior, primul carnet de 
note, primul premiu, prima fotografie. A recitat poezia ce-o 
compusese pentru miri: 

Sub văl romantic de mireasă, 
Eşti astăzi mai presus decât o floare 

Cu suflet blând, cu gând curat 

Cu inima-ncărcată de candoare. 

 
Stârnind pentru ai tăi de-acasă 

Emoţiile cele mai alese, 

Ei îţi doresc ce pot dori mai mult 
În ziua nunţii ei, unei mirese. 

 

Iar mirele ce azi îţi cere mâna 
Să te iubească, să îl iubeşti la fel, 

Căminul să vă fie cald de-a pururi, 

Să faceţi totul pentru el. 
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Acelaşi gând de multă fericire 

Din partea-nduioşatei tale mame, 
Seninul anilor să vă stea-n faţă, 

A voastră veselie să nu se destrame. 

 
Nu pot să-nchei acum în ziua nunţii voastre 

Făr-a gândi la datini şi fără ca să zic: 

Să ne trăiască mirii şi la botez cu toţii 
Să fim prezenţi şi veseli să mai jucăm un pic! 

 
Fetele au interpretat cântecul compus de asemenea 

de Violeta: 

 
Aseară pe stradă 

Mă-ntâlnii c-o fată 

Avea părul castaniu 
Şi ochii căprui 

            Refren: 

 Ce şi cum, ce mai pot să zic acum? 
Se mărită Ioana, i s-a împlinit soarta. 

Crinul se zbate ca pasărea-n zbor 

Înima-mi plânge-ncărcată de dor. 
 

Adio copilărie 

Şi frumoasă studenţie. 

Foaie verde foi de fag 
Grijile îi vin în prag. 

             Refren: 

De-i viaţa bună, rea, 
Trebuie să treci prin ea, 

Dar viaţa este bună 

Sunt doi tineri împreună. 

               Refren 
Se-mplineşte-al tău destin 

Fericire s-ai din plin! 

La întreaga dunare 
Dăm a noastră sărutare. 

                Refren  
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Toţi nuntaşii au fost plăcut impresionaţi. În timp ce 
fetele cântau acompaniate de muzică, s-au adunat în sală 
să asculte. Stăteau neclintiţi, atenţi. Aşa ceva nu se mai 
întâmplase în oraşul lor. Era o manifestare cu caracter 
nou, deosebit, frumos. Se porniseră fel şi fel de 
comentarii. Multă vreme şi-au amintit de acele clipe 
minunate. Violeta, când venea în acel oraş, era 
recunoscută şi cei care o întâlneau îşi aminteau de 
programul artistic de la nuntă. Pe unii nici nu-i ştia, dar ei 
o cunoşteau. 

- Dumneavoastră sunteţi mama doamnei Ioana. Aţi 
mai venit pe la ea? 

- Da, ca să văd ce face? 
- Mai staţi pe aici? 
- Nu prea mult, că acasă am iarăşi treburi. 
- Vă ştim de la nunta ei. Tare frumos au cântat 

fetele. S-a dus pomina de nunta doamnei Ioana. 
Când se stabilise în oraş, Violeta chiar s-a întâlnit 

cu un muzicant care cântase la nunta Ioanei. 
- Săru’mâna. Mă mai ţineţi minte? 
- Nu ştiu cine sunteţi. 
- Eu sunt unul din muzicanţii de la nunta doamnei 

Ioana. Aşa de frumos aţi vorbit şi aţi cântat cu fetele 
atunci. Multă vreme s-a vorbit despre dumneavoastră şi 
pe doamna Ioana de-atunci o cunoaştem. Este foarte 
cumsecade. 

Într-adevăr, Ioana se remarcase prin activitatea ei, 
cât şi prin felul de a fi, atentă cu oamenii, comunicativă, 
încât îşi făcuse mulţi prieteni şi cunoştinţe. 

Venind pe la ea în vacanţe, Mariana l-a cunoscut pe 
Emil, viitorul ei soţ. Tatăl lui lucra ca inginer într-o 
întreprindere din localitate. Într-o vară, Mariana l-a adus la 
ea acasă spre surprinderea părinţilor şi în special a 
Violetei, nu atât pentru că erau prieteni, ci pentru că nu 
era momentul potrivit  unei relaţii serioase până nu-şi 
termina facultatea. Indignată, Violeta i-a luat la rost: 

- Mariana, tu ştii că trebuie să-ţi termini studiile, să 
ai o profesie ca să-ţi câştigi existenţa, apoi să legi relaţii 
serioase cu un băiat. 
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Emil a intervenit sărind în apărarea Marianei: 
-Doamnă, doar n-am venit s-o cer în căsătorie. 
- Cu atât mai rău. Nici tu, nici ea nu v-aţi terminat 

şcoala, nu trăiţi încă pe picioarele voastre. Ce vreţi? Să 
vă lăsaţi de învăţat? 

- Cum să ne lăsăm? Am spus noi aşa ceva? 
- De obicei aşa se întâmplă când tinerii şi-o iau în 

cap, a replicat Violeta. N-ai exemplu sorei tale, Florentina 
care s-a grăbit cu îndrăgostitul, cu măritişul şi-acum, 
neavând o calificare, nimeni n-o încadrează. Copiii i-au 
venit, stă la cratiţă, are grijă de copii, când toate acestea 
le putea face după ce se realiza. Vrei să fii şi tu ca ea? Nu 
ţi-e bine ca studentă şi gândindu-te la viitor, ca doctoriţă? 

Ca să n-o mai supere pe Violeta care era pornită 
împotriva lor, au dormit în apartamentul Florentinei, care 
trecută fiind prin aceleaşi greşeli, i-a înţeles şi i-a făcut să 
se simtă bine. A scuzat-o pe Violeta. 

- Mama este o femeie corectă. Vrea ca totul să fie 
ca la carte, de aceea nu înţelege sau nu vrea să înţeleagă 
unele acţiuni ale voastre. 

- Cu ce-am deranjat-o că am venit cu Emil? 
- Ai deranjat-o, fiindcă lumea o va întreba cine este 

băiatul, este logodnicul tău, este soţul tău şi ea ce va 
răspunde? 

Emil a intervenit: 
- Are dreptate mama ta când spune că trebuie să-ţi 

termini întâi facultatea şi celelalte probleme să le laşi pe 
planul doi. Eu ţi-am spus că nu era bine să venim 
împreună, însă ai insistat. 

Emil şi Mariana au continuat să fie prieteni. Când 
Violeta s-a mai dus pe la Ioana, în Moldova, i-a găsit şi pe 
ei tot împreună. Mariana venea din când în când de la 
Bucureşti să-l întâlnească pe Emil. Într-una din vizite, 
Violeta iar i-a luat la rost: 

- Măi, voi ce gând aveţi? 
- Să ne căsătorim, a spus Emil. 
- Dar Mariana n-a terminat facultatea. 
- Este în ultimul an. După terminarea cursurilor 

facem nunta. 
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- Şi dacă vine un copil, cine are grijă de el? 
- Tata, a răspuns Emil. 
Văzând că aşa stau lucrurile, Violeta s-a dus să 

vorbească şi cu tatăl lui Emil. Mama lui Emil murise pe 
când el era mic. 

- Ce facem cu tinerii ăştia, că ei vor să rămână 
împreună? 

- Văd că ţin foarte mult unul la celălalt. Mariana, fata 
dumneavoastră, când vine de la Bucureşti stă la soră-sa, 
la Ioana, dar stă şi la noi. Emil se duce şi el pe la ea le 
Bucureşti să-i ducă ceea ce-i trebuie, mâncare, haine. 

- Trebuie să legalizeze această legătură a lor. 
Sunteţi de acord? 

- Cum nu? Chiar mă bucur să-i văd odată aranjaţi. 
Data nunţii s-a fixat în luna iulie, după ce Mariana 

terminase cursurile. În tot acest răstimp Violeta şi Valentin 
au ţinut legătura prin scrisori şi telefoane cu tatăl lui Emil, 
chiar dacă erau departe, participând la contribuţia 
bănească privind organizarea mesei de la restaurantul din 
localitate şi la alte măsuri ce se impuneau. De asemenea, 
pentru că promisese Marianei că va organiza şi pentru 
nunta ei un program artistic cum procedase la Ioana, 
Violeta s-a ţinut de cuvânt. Văzând cât de impresionată a 
fost lumea de cântecele şi poeziile create de mamă-sa 
pentru nunta Ioanei, atunci Mariana i-a spus: 

- Mamă, să nu care cumva să nu-mi pregăteşti şi 
mie aşa ceva frumos la nunta mea. 

- Am să-ţi pregătesc numai să te măriţi. Până atunci 
mai este…. 

Violeta nu bănuia că peste un an se va căsători şi 
Mariana şi nunta se va ţine la acelaşi restaurant în care 
avusese loc nunta Ioanei. 

A compus şi pentru ea, poezia: 
 

În vălu-ţi alb şi diafan, 
Eşti astăzi atât de frumoasă, 

Ca orice fată-n viaţa ei, 

În ziua-n care e mireasă. 
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Ne bucurăm de-a ta fericire 

Şi-a mirelui pe care l-ai ales, 
Căminul să vă fie trainic, 

Să daţi vieţii cel mai înalt sens. 

 
Pornind alături pe-acest frumos drum, 

Învingeţi greul şi culegeţi flori, 

Vă fie zilele frumoase 
Ca cele mai dragi sărbători! 

 

Şi visul cât de-naripat 

V-ar fi, de noi să nu uitaţi, 
Vom fi bătrâni, dar or ce-ar fi, 

Rămânem mame, rămânem taţi. 

 
O mamă acum se bucură din suflet 

Că încă-o fată i-a ajuns mireasă, 

Dar inima-i e mai îndurerată 
Că simte tot mai mult pustiu’-n casă. 

 

După datina cea din bătrâni, 

Înainte de-a-ncheia urez: 
Să trăiască miri şi naşi,noi toţi, 

Să jucăm un pic şi la botez! 
 
  Cu Anita şi cu Consuela au început din nou 

repetiţiile pentru cântecul Marianei: 
 
Pentru tine, Mariana, astăzi noi cântăm, 
Îţi cântăm din suflet că e nunta ta. 

Cu inima eşti a noastră şi suntem ai tăi, 

Asta niciodată nu o poţi uita. 
 

Adio copilărie, de acum să spui, 

Iată-te mireasă, cum poate-ai dorit 
Fericire, bucurie să aveţi din plin, 

Idealul vostru să fie-mplinit. 

 

       Refren: Schiţezi un zâmbet de mireasă 
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                    În care pui puţin regret, 

                    Că cele mai frumoase clipe 
                    S-au dus şi nu se mai repet’. 

 

Cluj-Napoca simte încă paşii tăi de-atunci, 
Când l-ai străbătut voioasă în frumoşii ani, 

Merită să te gândeşti la acest oraş 

Cu mireasma dulce a florii de castani. 
 

Nu-i momentul pentru lacrimi, dar dacă apar 

Stropi de rouă-n ochii tăi pentru a luci, 

Las-o lacrimă să cadă că nu e păcat 
Aceasta este viaţa, ce-a fost nu va mai fi. 

 
Acum fetele erau mai mari. Aveau şi experienţa de 

la nunta Ioanei, deci cântau cu mai mult zel. 
- Nu trebuie să strigaţi când cântaţi. 
- Buni, dar sala este mare, trebuie să se-audă. 
- Veţi avea microfoane ca şi anul trecut. 
- Oare le va plăcea cântecul?, întreba Anita. 
- O să le placă, fiindcă melodia este frumoasă, 

spunea Consuela. 
- Şi cuvintele, nu? 
- Şi cuvintele sunt frumoase. 
- Buni, în ce ne vom îmbrăca? 
- Vedem noi. 
- Nu ne vom mai costuma tot ca anul trecut. 
- Eu nici nu mai încap în rochia aceea, adăuga 

Anita. 
Violeta le-a pregătit nişte rochiţe de data aceasta 

lungi, din voal crem. Una o avea de pe la serbările şcolare 
ale fetelor ei, iar alta a împrumutat-o de la o fată din oraş 
pe care o văzuse îmbrăcată tot la o serbare şi care îi 
plăcuse foarte mult. Bineînţeles că a atenţionat-o pe 
Consuela. 

- Să ai mare grijă de rochiţă. Să n-o pătezi,să n-o 
agăţi de ceva că nu este a noastră. 

- Doar nu merg prin mărăcini. 
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- Oricum. Aşa cum am primit-o, aşa trebuie s-o dau 
înapoi. 

- Seamănă la culoare foarte bine cu a Anitei. Care 
este mai frumoasă? A mea sau a ei? 

- A mea, o necăjea Anita. 
- Spune tu, buni, o ruga Consuela. 
- Amândouă sunt frumoase, fiecare în felul ei, le 

împăca Violeta. 
- Abia aşteptăm să vină nunta, erau ele 

nerăbdătoare. 
Iulie a venit, se apropia şi ziua cea mare, s-au 

pregătit toţi pentru plecare în Moldova lăsând-o pe babi 
Floarea acasă. 

- Fecilor să nu mă faşeţi de râs pr-acolo, le sfătuia 
babi. 

- Cum să te facem, că nu te ştie nimeni. 
- Ba mă şcie că sânt mama  lu’tată-tău bunu şi 

soacra lu’ bună-ta şi pră ei îi  cunoaşce lumea   pr-acolo 
ca şi pră Ioana şi pră Mariana, ţuce-le baba. 

- N-avea nicio grijă, babi. 
-Să nu vă vorbesc daficea. Valentine, să ai grijă dă 

ele că-s cam bolânde, cam fluşturatice. Cât staţi pr-acolo? 
-Până se termină nunta. 
-Merjeţi cu bine şi Dumnedzău să vă păzască dă 

răle. 
După o zi şi o noapte de mers cu trenul au ajuns în 

Moldova, în oraşul unde se stabiliseră cele două fete. 
Ziua nunţii, fiind în mijlocul verii, a fost frumoasă, caldă, 
luminată de razele lunii iulie, aşa încât a contribuit din plin 
la frumuseţea evenimentului. La masă, nuntaşii au 
mâncat, au băut, s-au distrat şi au avut şu surpriza 
plăcută a programului artistic organizat de Violeta în 
colaborare cu nepoatele ei Consuela şi Anita, a căror 
mamă era plecată în Germania. 

 La nuntă a venit şi Nicuşor, fratele Violetei 
împreună cu Veronica, soţia lui. Călătorind cu trenul, 
Nicuşor a fost păgubit de o sumă de bani de cineva care-i 
furase fără ca el să-şi dea seama. Ţinuse să vină 
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neapărat la nunta Marianei, fiindcă la nunta Ioanei nu 
putuse veni decât fata lui, Lidia şi cu soţul ei Ilarie. 

Mariana şi Emil au fost şi ei încântaţi de programul 
fetelor. Ele o întrebau: 

- Tuşi, ţi-a plăcut cum am cântat? 
- Foarte mult! Dacă era şi mamă-ta să vă vadă, s-ar 

fi bucurat. 
- Îi vom scrie. 

        - Tată-tău de ce n-a venit? 
        - Ei! nu ştii cum este el. dacă mami nu este, nu-i 
place să meargă singur. 

- Ce v-a mai scris mamă-ta? 
- Că lucrează pe unde poate, dar nu ne-a mai scris 

demult. 
- Vă este dor de ea? 
-Ne este. Poate că vom putea să ne ducem în 

Germania, fiindcă mama ne-a promis că ne ia şi pe noi 
acolo, după ce se aranjează ea. Îl aduce şi pe tati. 

Florentina plecase în Germania cu toate că intrase 
la facultate la Timişoara la secţia română-germană, în 
speranţa că va găsi acolo posibilităţi mai bune de 
existenţă. A primit chemare din partea cumnatei sale care 
era de mai mulţi ani stabilită în Germania. A făcut dosarul 
cu actele necesare şi a mers cu el la ambasadă la 
Bucureşti pentru a obţine viza. Era prin decembrie, cu 
puţin înainte de Crăciun. A tremurat câteva nopţi în frig 
stând la rând pentru a intra cu dosarul la ambasadă, încât 
îi venea să se lase păgubaşă. Până la urmă a primit 
aprobarea şi viza de a pleca în vizită. Violeta a sfătuit-o 
să meargă la cumnată-sa, dar nu cumva să rămână 
acolo, fiindcă nu-i momentul potrivit. După ce i se termină 
perioada de şedere, să vină în ţară, să-şi termine 
facultatea şi având o calificare, se poate duce în 
Germania în alte condiţii. 

- Florentina, să nu te bată gândul să rămâi acolo. 
Nu vei avea cum să trăieşti.  Neavând o calificare nu te 
primeşte nimeni aici, dar acolo?                          

- Nu rămân, mamă, mă duc şi eu să cunosc lumea, 
dacă şi aşa am invitaţia. 
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- Pe timpul şederii poţi vedea multe lucruri şi bune şi 
rele, că nicăieri nu este pădure fără uscături. 

- Crăciunul la ei este foarte frumos. Este cea mai 
mare sărbătoare a lor. 

- Îl vei prinde şi tu. După aceea vii să te pregăteşti 
pentru examene, cu forţe noi. 

- Când mă gândesc la examene! 
- Dacă vrei să-ţi faci o carieră, trebuie să treci prin 

ele. Ai văzut cât de greu este fără o calificare. 
Florentina, cu ajutorul tatălui ei, Valentin, practicase 

nişte îndeletniciri dar ca om necalificat. Aşa lucrase la 
secţia de bobinaj de la întreprinderea electrică din oraş. 
Venea toată unsă şi cănită. 

- Câte bobine ai bobinat azi? o întreba Violeta. 
- Nu este muncă cine ştie ce grea, dar să lucrezi cu 

materiale feroase, toată te murdăreşti. 
Apoi a fost angajată la o secţie de tâmplărie. De aici 

venea plină de praf din cauza rumeguşului şi a talajului 
sau de vopsea, când trebuia să vopsească. 

- Se vede că tâmplăriţa mea a fost harnică azi, o 
sâcâia Valentin. 

- Îţi vine să glumeşti, tată. 
- Cum să glumesc, n-ai lucrat precum căţeaua 

moartă-şi mişcă coada. 
- Lasă-mă că nu mai pot de foame. 
- Îţi caut alt loc. Poate-ţi găsesc ceva mai bun. 
- Zău aşa, cu atâtea cunoştinţe ale dumitale, mă ţii 

pe la atelierele astea? 
- Nu-i chiar aşa de negru dracu’ că te-am văzut că 

făceai plajă pe acoperişul atelierului de tâmplărie. 
- Fiindcă nenea Movilă n-a avut ce să-mi dea de 

lucru, dar mi-a spus că nu pot să plec în timpul 
programului. 

- Tu n-ai plecat, dar te-ai dus la plajă. 
- Ce să fi făcut? 
- Voi căuta să te angajez în altă parte, dacă îmi 

promiţi că înveţi să-ţi iei examenele. 
Valentin i-a găsit un post de învăţătoare suplinitoare 

într-un sat nu prea îndepărtat, unde făcea naveta. 
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- Cum ţi se pare munca aceasta? 
- Este mult mai frumoasă decât celelalte. 
- Cu copiii cum te împaci? 
- Foarte bine. Sunt micuţi, drăguţi, dar cam 

gălăgioşi. 
- Să nu-i baţi, că dai de naiba, o sfătuia Valentin. Să 

ai grijă de documentele şcolare, cataloage, registrul de 
prezenţă, registrul de foi matricole, registrul de procese-
verbale, mai ales că tu eşti singură acolo şi răspunzi cu 
capul de toate actele şi documentele şcolare. 

- Chiar cu capul? 
- Da, n-o lua în glumă. Acestea-s lucruri serioase. 
A fost şi Violeta de câteva ori s-o asiste cum 

lucrează cu elevii, dându-i indicaţii şi sfaturi. 
- Nu este bine să permiţi ca în clasă să intre fiecare 

când vrea şi cum vrea ca să deranjeze orele. 
- Femeia de serviciu mereu are să-mi spună câte 

ceva în legătura cu şcoala. 
- O obişnuieşti ca toate acestea să ţi le spună în 

pauze. Să caute ea singură să rezolve nişte probleme, nu 
la orice fleac să-ţi ceară intervenţia. Când lucrezi cu o 
clasă, trebuie să dai ocupaţie la ceilalţi ca să nu facă 
gălăgie. 

- Le dau, dar ei termină şi apoi stau de vorbă. 
- Le dozezi exerciţiile, temele, în aşa fel încât să le 

ocupe tot timpul cât tu lucrezi cu clasa respectivă. 
Catalogul să-ţi fie zilnic instrumentul de lucru privind 
evidenţa prezenţei, a notării cunoştinţelor. Nu laşi de pe o 
zi pe alta a trece datele, fiindcă se uită. Cataloagele şi 
celelalte documente să le ai în siguranţă. N-ai auzit că pe 
la unele şcoli din ţară au dispărut cataloage? Cum tu eşti 
singură aici răspunzi de păstrarea lor. 

-Mamă, mă sperii. 
-Nu te sperii, te avertizez, să ştii ce ai de făcut. 
În următorul an şcolar, Valentin a intervenit la 

Inspectoratul şcolar şi Florentina a fost numită 
suplinitoare ca să predea limba română într-o altă 
localitate pe lângă oraşul lor, unde de asemenea făcea 
naveta. Aici i-a plăcut mai mult fiind alături de alte cadre 
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didactice cu experienţă de la care a avut de învăţat câte 
ceva. S-a deprins repede cu elevii, aceştia fiind mai mari 
în clasele V-VIII, cu care se putea înţelege mai bine şi 
chiar îi plăcea să predea având înclinaţie spre literatură, 
deşi nu era pregătită în domeniu. Dintre toate cele trei 
surori, ea a fost cea care a îndrăgit lectura, citind foarte 
multe cărţi. Uneori, când era elevă îşi neglija temele în 
favoarea lecturii. Scria poezii, încercări în proză. 

Fiind apropiată de vârsta lor, elevii o iubeau foarte 
mult, fapt observat şi de profesorii din şcoala. 

- Florentino, elevii ţin atât de mult la tine. 
- Am reuşit să mă apropii de ei. 
- Când întârzie autobuzul, cei cu care ai prima oră 

se tot întreabă când ajungi, ca nu cumva să intre 
altcineva să te suplinească. 

- Aşa sunt ei. Le place să discuţi în pauze cu ei, să 
le asculţi păsurile, să răspunzi la întrebările ce ţi le pun. 

-Tu ai reuşit foarte bine să te prinzi în jocul lor. De 
fapt, doar câţiva ani te despart de ei. Tânăr la tânăr trage. 

-Aşa este. 
-Sunt şi cadre tinere distante, ţâfnoase, care nu sunt 

în aşa bune relaţii cu elevii lor. 
- Eu am o fire mai prietenoasă. 
Când a plecat de la şcoala aceasta, Florentina a 

plecat cu multe amintiri frumoase, cu fotografii pe care le 
făcuse împreună cu elevii de la clasele la care predase. 

Toate locurile pe unde lucrase ca necalificată o 
determinaseră să se gândească serios la viitorul ei. De 
aceea nu a voit să renunţe la şansa de a merge în 
Germania. Când a venit să-şi ia rămas bun de la ai ei, 
Violeta a căutat din nou s-o lămurească să nu rămână 
acolo, să vină să-şi termine facultatea şi după aceea va 
vedea ce este de făcut. Florentina a susţinut cu toată tăria 
că se va întoarce. A fost petrecută până la poartă şi după 
ce s-au îmbrăţişat şi ea a plecat, Violeta a avut o 
veritabilă presimţire că ea nu se va mai întoarce, ceea ce 
i-a comunicat şi soţului. 

- Valentine, fata sta nu se va mai întoarce. 
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- Nu-ţi face griji, că după o lună vine cu veşti de pe 
acolo. 

- Mie îmi spune inima că nu o vom mai vedea 
curând. 

- Fiindcă îţi pare rău că a plecat. 
- Îmi pare rău, nu-mi pare rău, dar asta simt! 
- N-ai auzit-o că nici nu se gândeşte să trăiască 

printre străini. 
Poate că acum nu este decisă să rămână, dar când 

va ajunge acolo şi va vedea mediul occidental, în mod 
sigur va rămâne. 

- Crezi că cumnată-sa o va ţine după expirarea 
şederii, ca să aibă probleme? 

- Mai vorbim noi. Vom trăi şi vom vedea. 
Violeta nu se înşelase în presimţirea ei, fiindcă 

Florentina nu s-a mai întors şi nici semne de viaţă nu a 
dat, decât după câteva luni. Ai ei erau foarte îngrijoraţi. 
Întrebau pe cei care mai aveau rude prin Germania dacă 
n-au aflat ceva despre starea ei. Constantin a telefonat la 
soră-sa, dar aceasta i-a spus că a plecat de la ea, nu ştie 
unde.  

Plecase în decembrie şi abia prin primăvară au 
primit o scrisoare de la Florentina în care le povestea prin 
tot ceea ce trecuse în acest răstimp. Cumnată-sa n-a mai 
vrut s-o ţină după expirarea şederii şi a trimis-o în ţară. 
Florentina a plecat de la ea rămânând singură, fără bani, 
într-o ţară străină. Stând şi plângând deznădăjduită într-o 
staţie de metrou, o nemţoaică a observat-o, a întrebat-o 
ce s-a întâmplat. Cum Florentina ştia perfect nemţeşte, i-a 
povestit totul. I s-a făcut milă, a luat-o la ea ca să lucreze 
ca femeie de serviciu. Pentru că mânca şi dormea la 
această femeie, nu putea avea pretenţie să-i plătească şi 
mărci. De aceea, în orele ei libere mai mergea să lucreze 
şi pe la cunoştinţele acestei femei. Freca pe jos, spăla 
geamuri, spăla veceuri şi chiar cu ustensilele moderne ce 
se foloseau în Germania pentru curăţenie, munca o 
obosea, ea şi aşa neavând o constituţie fizică robustă. 
Văzând că nici aici câinii nu umblă cu covrigi în coadă, 
cum poate îşi închipuise, înclina să se întoarcă în ţară. 
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Violeta, când i-a răspuns la scrisori, a căutat să o 
convingă să se revină în ţară, dar Florentina nu s-a mai 
întors, fie din încăpăţânare, fie de teama de a nu fi 
pedepsită de autorităţi că rămăsese peste termenul legal 
de şedere. 

Încetul cu încetul, lucrând prin diferite locuri, a 
început să cunoască anumiţi oameni care au ajutat-o să 
intre ca muncitoare la o fabrică. Deşi munca nu era 
uşoară şi era periculoasă, lucrându-se pe bandă rulantă, 
trebuind să păstrezi ritmul, ea s-a bucurat foarte mult că 
avea un salariu şi deci un mijloc de existenţă. Cei din 
colectiv au remarcat-o, fiind conştiincioasă. Câştigând 
lunar mărci, a putut să-şi închirieze un apartament şi i-a 
aranjat şi soţului ei Constantin venirea în Germania. La 
început totul a fost bine şi frumos. Aveau unde să stea, 
aveau ce mânca, Constantin îşi găsise şi el de lucru 
temporar, rămânea să-şi aducă fetele. 

Pentru Violeta şi pentru Valentin era o nouă 
provocare a vieţii. Acum ei trebuia să aibă grijă de 
nepoatele lor Consuela şi Anita, fiindcă ambii părinţi 
plecaseră în Germania. Le-a transferat la cea mai 
apropiată şcoală ca să le poată supraveghea şi nici 
distanţa de parcurs să nu fie prea mare pentru ele. Le 
ajutau la teme. Se îngrijeau să aibă mâncare la timp, 
îmbrăcăminte după sezon, ca să nu simtă lipsa părinţilor, 
deşi ele aduceau mereu vorba: 

- Au mai scris mami şi tati? 
- N-am mai primit nimic de la ei. 
- Spuneau că trimit şi fotografii. 
- Vor trimite. 
- Dar pe noi când ne ia acolo? 
- Întâi să se aranjeze ei cu serviciul , cu casa, ca să 

aveţi unde sta toţi. 
- Dacă nu ne mai ia? 
- Cum puteţi gândi aşa? Nu pot trăi fără voi. 
- Dacă nu ne dau voie de aici să plecăm? 
- Vă vor da, că la voi este altă situaţie. Mergeţi acolo 

pentru reîntregirea familiei. Nu se poate ca părinţii să 
locuiască într-o parte şi copiii în alta. 
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- Tata bunu’, ai spus că vei veni şi tu acolo. 
- Voi veni în vizită. 
- Şi tu buni? 
- Voi veni să vă vizitez, să cunosc şi eu locurile 

acelea. 
Cu asemenea discuţii, cu speranţe, cu îngrijorare, 

cu aşteptare s-au scurs câţiva ani de când Violeta şi 
Valentin creşteau altă generaţie. Fetele lor erau acum 
departe, fiecare avându-şi rostul şi scopul în viaţă. Ei nu 
simţiseră casa goală, că locul fusese luat de cele două 
nepoate pe care le îngrijeau şi le iubeau ca şi pe fetele 
lor. Se confruntau mereu cu aceleaşi greutăţi, cu aceleaşi 
bucurii, cu aceleaşi pozne, glume, parcă timpul voind să-i 
menţină tineri în pofida anilor care se adăugau la vârsta 
ce-o acumulaseră. 

Când Constantin şi Florentina au trimis chemarea 
pentru fete, Violeta a avut mult de lucru cu pregătirea lor. 
A trebuit să umble pentru obţinerea paşapoartelor pe la 
miliţia din localitate, la cea din judeţ cu acte, cu plata 
taxelor cerute, cu fetele, cu fotografii ale fetelor. Mai dificil 
a fost când trebuia să meargă la Bucureşti, la ambasadă, 
cu fetele. Ele erau bucuroase că merg în Capitală pentru 
prima dată. 

- Să nu faceţi şi voi ca Domnu’ Goe, când mergem 
cu trenul, le spunea Valentin. 

- Doar nu mergem prima dată cu trenul, tata-bunu, 
n-am mai fost şi la nunta lui tuşi Ioana şi la cea a lui tuşi 
Mariana? 

- Cât stăm în Bucureşti? era curioasă să ştie Anita. 
- Până rezolvăm la ambasadă cu plecarea voastră. 
Ajunşi în Bucureşti, Violeta voia să le familiarizeze 

cu mediul oraşelor mari aşa cum le familiarizase şi cu 
limba germană, ca ajungând în Germania să nu fie ca 
picate din lună. 

A intrat cu ele prin marile magazine, le-a dus pe la 
Universitate, pe unde învăţase ea, le-a arătat parcul 
Cişmigiu, Calea Victoriei, Palatul Republicii. Au mers cu 
metroul coborând şi urcând scările rulante şi nu pe cele 
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fixe. Până a le învăţa cu scările rulante a durat ceva, 
fiindcă lor le era frică mai ales Consuelei. 

- Mă tem, spunea Consuela. 
- Hai, cu mine de mână! o îndemna Violeta. Când 

treapta îţi vine la picioare, urcăm pe ea şi te ţii de bara 
laterală. 

-Nu pot. 
- Cum nu poţi? doar eşti cu mine. Stai aici deoparte 

şi te uită cum urcă oamenii. 
Anita, care era mai curajoasă şi care se obişnuise 

mai repede, se urca şi cobora cu Valentin până Violeta îi 
făcea teorie Consuelei. 

- Uite, Anita a şi coborât. 
- Hai, măi fricoaso, urcă, ştii ce fain este! o îndemna 

Anita. 
- Lasă-mă-n pace! 
- Treaba ta, dacă nu încerci, ce-ai să faci în 

Germania? Acolo probabil în multe locuri sunt scări 
rulante, nu buni? 

- Sigur că da. 
- Mă pot urca şi coborî singură? întreba Anita. 
- Da, dar tată-tău bunu să fie pe treapta de după 

tine. 
Văzând cât de îndrăzneaţă este Anita, a prins şi 

Consuela curaj. O dată, de două ori a urcat şi a coborât 
cu Violeta, apoi singură.După aceea, când s-a obişnuit, 
nu se mai oprea. 

- Vezi, că n-a fost mare lucru. Frica a fost mare. 
Abia aşteptau să ajungă prin staţii de metrou sau 

prin magazine mari ca să urce şi să coboare pe scările 
rulante. La Bucureşti au dormit la Gheorghe, fratele 
Violetei. Aici, într-o seară, Valentin şi-a pierdut proteza 
dentară înainte de culcare. O spălase şi când s-o pună în 
cutie nu în apă ca acasă, i-a căzut pe sub pat făcând 
zgomot. Fetele care aţipiseră s-au sculat şi s-au întrebat: 

- Ce-a picat? 
- Nimic, a răspuns Valentin, ca să nu le dea subiect 

de râs. 
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- Ele ca  nevăstuicile s-au băgat pe sub pat şi au 
cotrobăit până au găsit proteza dentară. 

- Tata bunu, ţi-ai pierdut dinţii. Hî! hî! hî! 
- Dă-o încoace şi tăceţi! 
- Ai rămas ştirb, ai rămas ştirb, sâc! scâc! sâc! 
- Sunt ştirb din născare. 
- Cum din născare? Te-ai născut ştirb? 
- Ca şi voi şi ca toată lumea. 
- Aşa e, Consuelo, că ne naştem fără dinţi, a spus 

Anita după un moment de gândire. 
- Dacă ne-am naşte cu dinţi nici n-am putea să 

sugem la pieptul mamei, s-a gândit Consuela. 
- Am muşca-o cu dinţii. 
- Hai, gata cu discuţia, le domolea Valentin, că 

mâine ne sculăm de dimineaţă să mergem la ambasadă. 
Când s-au întors acasă, după ce obţinuseră vizele 

de plecare, fetele s-au mai dus la tanti Vereş pentru 
ultimele ore de germană. Violeta aranjase cu această 
femeie să le familiarizeze cât de cât cu limba, fiindcă ştia 
că mai devreme sau mai târziu vor fi luate de părinţii lor în 
Germania. Mai interesată s-a arătat tot Anita, fiind mai 
mare. Consuela se plângea că nu înţelege. 

- Eu nu înţeleg ce vorbeşte tanti. 
- De ce n-o rogi să-ţi explice, să-ţi mai repete o 

dată?o sfătuia Violeta. 
- Dacă ne întreabă că am înţeles, Anita spune că da 

şi atunci trece mai departe. 
- Anito, de ce eşti rea? Dacă ea înţelege mai greu, 

trebuie să rămâi în ritmul ei. 
-Mă plictiseşte, tot să repete tanti: Was machst du?, 

Was machst du? Sau: Gutten Apetit!, gutten Apetit! Was 
ist das? Sprechen Sie Deutsch? 

- Ce dacă repetă? Înţelege şi ea, îţi întipăreşti şi tu 
mai bine în minte nişte expresii. 

Cu chiu cu vai învăţaseră cele mai uzuale expresii 
ca: Was ist das?- Ce este acesta?; Wo Wohnen Sie? –
Unde locuiţi?;Ist das alles?- Asta-i tot?;Ia, das Wärs’S-Da, 
asta ar fi…şi altele. 
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Violeta îşi dădea seama că nu poţi învăţa prea 
multe într-un timp scurt şi că limba şi-o vor însuşi când 
vor fi în Germania. Făcuse tot posibilul ca prin orele cu 
doamna Vereş, fetele să dobândească măcar 
elementarele noţiuni. 

Se făceau ultimele pregătiri. Ofiţerul de la miliţia 
judeţeană, răspunzător cu plecările în străinătate, ştia şi 
data când fetele trebuia să plece cu avionul din 
Timişoara. Violeta le cumpărase bilete din timp pentru 
avion. Împreună cu Valentin le-a cumpărat haine noi să 
aibă ce îmbrăca pe drum, şi acolo, pentru schimb şi câte 
un geamantan pentru fiecare. Se interesaseră şi aflaseră 
că un bagaj nu trebuie să depăşească un anumit număr 
de kilograme şi ce nu trebuie pus în bagaj. Le-a pregătit 
paşapoartele şi actele doveditoare ale premiilor obţinute 
în ultima clasă, pentru a le servi la înscrierea la şcolile de-
acolo, fiindcă adeverinţe privind situaţia şcolară nu se 
eliberau. 

- Dacă suntem întrebate de ce am luat actele cu 
premii? 

- Veţi spune că aţi vrut să arătaţi părinţilor cum aţi 
învăţat. Nu trebuie să ştie şi ei ce rezultate aţi avut la 
învăţătură? 

Au plecat cu o zi înainte, ca să doarmă în 
Timişoara, fiindcă a doua zi dimineaţa pleca avionul spre 
Germania. Cu ei a mers şi bunica dinspre tată a fetelor. 

Când şi-au luat rămas bun, babi Floarea a plâns, 
- Te pupăm, babi, şi îţi vom scrie. 
- Îmi pare rău fecelor, că vă duşeţi. Nu şciu oi mai 

trăi ori ba să vă mai văd. 
- La vara viitoare vom veni pe la voi. 
- Să gea Dumnedzău, dar pân’ la vară-i vreme 

lungă şine poace s-o ajungă.  S-o ţucaţi şi pră mamă-ta 
că mi dor de ea. Amaru’ o pus-o să pleşe prăn lumea 
largă. Şine s-o gândit când mă chinuiam cu ea mică prân 
spitale că ne va lăsa şi să va duşe. 

- Rămâi cu bine, babi. 
- Merjeţi sănătoase, ţucu-vă babi şi s-aveţi grijă ge 

voi pră unge îmblaţi! 
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Ajunşi în Timişoara, au dormit la tanti Mili, fosta 
gazdă a Florentinei. Dimineaţa, când s-au trezit, Violeta 
le-a dat ultimele sfaturi fetelor: 

- Să aveţi grijă de paşapoarte. Să nu vă fie frică la 
decolare şi nici în timpul zborului că veţi ajunge repede la 
Frankfurt. Acolo vă aşteaptă părinţii. 

- Când aterizăm, încotro o luăm? 
- Este unul dintre cele mai mari aeroporturi. Nu 

puteţi merge singure. Vă voi da în grija cuiva. 
Geamantanele vi le cunoaşteţi şi după şnururile în trei 
culori cu care le-am cumpărat. Aveţi şi numele scris pe 
eticheta din piele.  De la agenţia de voiaj au mers cu 
autobuzul Taromului până la aeroport. Violeta s-a 
strecurat cu fetele, deşi însoţitorii pasagerilor nu aveau 
voie, pretinzând că ele sunt mici şi nu se pot descurca cu 
geamantanele. Le-a condus până la ieşirea din aeroport 
şi, în timp ce ele făceau semn cu mâna de rămas bun şi 
ei şi lui Valentin prin geam, că el rămăsese în sala de 
aşteptare, Consuelei i-a picat paşaportul, fără să-l 
observe. Violeta i-a făcut imediat semn cu mâna să se 
uite la picioare. Fata s-a uitat şi l-a ridicat în timp ce 
Violeta dădea din cap avertizând-o că trebuie să fie 
atentă. 

Cât timp au stat la aeroport, Violeta tot întrebând 
oamenii, a găsit o doamnă care cobora şi ea la Frankfurt 
şi a rugat-o să aibă grijă de fete şi în avion şi la coborâre. 
Pe fete le-a atenţionat: 

- Mergeţi cu tanti aceasta. Vă ţineţi de dânsa. Poate 
că este ocupată cu bagajele şi vă neglijează, dar voi să n-
o pierdeţi din ochi. 

- Pe unde merge toată lumea, mergem şi noi. 
- Nu este chiar aşa, că aeroportul este foarte mare. 

Sunt mai multe intrări, mai multe ieşiri, indicatoare în 
limba germană. 

Din cauza ceţei, cu toate că era în luna iulie, avionul 
a avut întârziere mai bine de o oră. Florentina şi 
Constantin erau îngrijoraţi ca şi ceilalţi care-l aşteptau că 
nu ştiau ce s-a întâmplat. La decolare, Violeta urmărind 
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avionul, a simţit un gol, că familia se împuţinase tot mai 
mult, dar şi o uşoară bucurie că totul poate va fi mai bine. 

Ajunşi acasă, au simţit golul din plin şi mai ales 
tristeţea lui babi Floarea, care s-a mai consolat puţin cu 
Armanca, cealaltă bunică a fetelor. 

- Vezi, cuscră, cum sunt copiii, spunea babi, azi îi ai, 
mâine nu-i mai ai. 

-  Să fie sănătoşi, cuscră, pe unde or fi. Eu şe să 
dzâc că fata mea e de ani dă dzâle în Germania şi-o văd 
decât foarte rar. 

- De şe nu te duşi să stai la ea? 
- Nu mă pot duşe că am şi eu rostul meu aişi. Apoi 

acolo, dacă nu cunosc limba nu-mi plaşe să stau. 
- Ai fost pră la ea? 
- În fiecare an îmi faşe chemare. Mi-a spus că dacă 

vreau îmi aranjează ca să rămân acolo. 
- Şi nu vrei? 
- Nu-s obişnuită cu felul lor dă viaţă. 
- Am audzit că trăiesc mai bine. 
-Trăiesc foarce bine, au ge toate, dar nu-s ca noi 

comunicativi. Ei sunt oameni mai răci. Dacă nu cunoşti 
limba este şi mai rău că nu poţi vorbi cu nimeni dăcât cu 
ai tăi, care fiind la serviciu îi vedzi doar sara. 

- E rău că au plecat copiii ăştia ai noştri şi acum să 
dusără şi fecele ăşcea. Îmi pare tare rău, cuscră. Mă 
învăţasăm cu ele pră aişi. Acum vedzi dumneata, casa 
parcă este goală fără ele. Alălalce iar îs dusă pră la 
capătul ţării. Nu prea scriu, sânt ocupace. Vin foarce rar 
pră la noi. Vai şi-amar şi Doamne păzăşce! 

Golul provocat de plecarea fetelor şi a nepoatelor 
avea să se umple cu cei mai mici ce se năşteau. Ioana 
născuse primul băiat, cu cezariană, care a crescut mai 
mult în familia soacrei decât a ei. Fiind o femeie posesivă, 
voia să fie mai mult la ea decât la Ioana. Este adevărat că 
în felul acesta o ajuta, ea fiind ocupată cu serviciul la 
farmacie, dar cu toate acestea nu putea renunţa la copil şi 
să-l vadă doar din când în când. 

După doi ani de la naşterea lui Dinu, l-a născut pe 
Victor, cel de al doilea băiat. La puţin timp după naştere, 
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micuţul s-a îmbolnăvit de dizenterie care l-a afectat mult. 
Când Violeta a venit împreună cu Valentin la botezul 
băiatului Marianei, născut la vreo două luni după ce se 
născuse Victor, şi l-a văzut pe bebeluşul Ioanei, în ce 
stare era, fiind bolnav, i-a plâns de jale. A vorbit cu 
Valentin şi au hotărât să-l ia la ea acasă, stând de vorbă 
şi cu Ioana în acest sens. 

- Copilul acesta are nevoie de o îngrijire specială. 
La voi în apartament este frig (era prin noiembrie), spaţiul 
este mic, bolnav este. 

- Acum i-a mai trecut că este sub tratament, a spus 
Ioana. 

- Nu-l vezi cât este de palid şi de slab?! Picioruşele 
lui sunt ca nişte fuse. Trebuie să-l iau la mine.  

Când îl ţinea Violeta în braţe, zâmbea la ea, dar 
avea un zâmbet stins, nu ca cel al unui copil robust, încât 
te cuprindea mila. 

- Pe o distanţă aşa de mare, să călătorească la 
patru luni cât are? se îngrijora Ioana. 

- Vei merge şi tu că eşti în concediu de maternitate 
şi luăm bilet la vagonul de dormit. Te pregăteşti, că după 
botezul copilului Marianei plecăm. 

Mariana îi invitase pe părinţi la botezul copilului ei, 
fiindcă intrase într-o alt fel de familie spre deosebire de 
familia Ioanei care nici la nuntă nu i-a băgat în seamă şi 
nici la botezul copiilor nu i-a invitat, fapt pentru care 
Violeta, care plătea cu aceeaşi monedă celor care o 
deranjau, a scris o scrisoare Ioanei, critică la adresa 
soacrei ei, ştiind că această femeie curioasă va ajunge s-
o citească. 

Stând câteva zile cu ocazia botezului la Mariana, 
Violetei nu-i plăcea felul în care fiică-sa îl îmbăia şi-l 
înfăşa pe Ştefan. L-a îmbăiat ea de câteva ori. 

- Nu trebuie să ţii copilul după baie prea mult 
dezbrăcat. Îi aranjezi din timp scutecele, faşa, cămăşuţa, 
căciuliţa, îi spunea Marianei. 

Prea mult stai până îl împachetezi. Am văzut uneori 
că era vânăt de frig. Să fii mai iute în mişcări, ca în câteva 
clipe el să fie împachetat. 
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- Nu pot să mă mişc repede că este aşa de micuţ, 
de fragil, încât mă tem. 

- Nu-i de mămăligă. Uită-te la mine! Îl spăl repede în 
baie pe cap, faţă, urechi, gât, pe piept, picioruşe, funduleţ, 
îl întorc să-l spăl şi pe spate ţinându-i capul şi gata, îl iau, 
îl pun pe scutecele pregătite. Cât a durat? 

- Dumneata îl speli repede. 
- Şi tot atât de repede trebuie împachetat. 
Violeta i-a arătat cum se împachetează explicându-i 

fiecare amănunt, cum trebuie să-l ţină când îi dă să 
mănânce, cum să-l bată uşor pe spate după ce a mâncat, 
ridicându-l în sus pentru ca să iasă aerul din stomac prin 
râgâială, cum să-i cureţe urechile cu tampoane de vată, 
cum să-l aşeze pe o dungă atunci când îl pune la culcat. 

- De fapt, nici eu n-am ştiut mare lucru la primul 
copil. Am învăţat crescându-vă pe voi. 

Violeta a stat cu Ştefan acasă în timpul petrecerii în 
cinstea botezului ce s-a ţinut într-un restaurant din 
apropiere, pentru ca Mariana să poată fi prezentă acolo. 
L-a ţinut în braţe şi la biserică, dimineaţa când preotul l-a 
botezat. Botezul a fost filmat, ca părinţii să aibă primele 
imagini ale moştenitorului lor şi să le păstreze ca 
frumoase amintiri. 

După botez, s-au pregătit de întoarcere acasă 
împreună cu Ioana şi cu Victor. Soţul Ioanei, care trebuia 
să fie primul ce se implică în aranjarea călătoriei lui Victor, 
nu s-a deranjat. Cel care a sprijinit-o a fost socrul 
Marianei, un om extrem de bun, de înţelegător şi săritor în 
a rezolva problemele ce se iveau. El a procurat bilete şi 
locuri la vagonul de dormit pentru Ioana, Victor şi Violeta. 
El i-a şi dus cu maşina la gara din reşedinţa judeţului, 
fiindcă numai de acolo se lua acceleratul cu vagonul de 
dormit spre Timişoara. Valentin plecase înainte, ca să 
aranjeze primirea lor şi să-i aştepte în gară la Timişoara. 

Cu vagonul de dormit au călătorit acceptabil. Victor 
a fost cuminte; când mai scâncea îi dădea din termos ceai 
sau lapte şi se liniştea. La coborâre s-au întâlnit cu 
Valentin, nu de prima dată, ci puţin mai târziu, fiindcă, 
distrat cum era, a aşteptat în altă parte nu cum se 
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înţeleseseră. Se terminase şi ceaiul şi laptele din 
termosuri, care nu erau prea mari. 

- Mamă, unde încălzim biberonul? 
- Mergem la bucătăria restaurantului din gară. 
- Vor vrea femeile? 
- Le rugăm, vor fi şi ele mame şi vor înţelege 

situaţia.  
Au fost servite, Violeta a vrut să le plătească ceva, 

dar au refuzat. 
Continuând drumul cu autobuzul au ajuns acasă 

după aproape trei ore. Aici babi Floarea, anunţată de 
Valentin, făcuse focul în teracote. Era cald şi bine, încât 
Ioana chiar a exclamat: 

- Aici e raiul pe pământ! Nu-ţi va mai fi frig, micuţule. 
Cu buni, cu tata bunu, cu babi, o vei duce de minune. 

Rămânând în grija lor, atât Valentin cât şi Violeta 
erau toată ziua alături de el. Când lipsea unul, rămânea 
celălalt. Violeta îi făcuse programul să mănânce la ore 
fixe, când să facă baie, când să doarmă. La început, la 
baie nu-i plăcea, apoi s-a obişnuit în apă, dar nu-i plăcea 
la îmbrăcat. După aceea i se dădea biberonul să 
mănânce, Violeta îi cânta şi aşa adormea repede. 
Creştea frumos şi dolofan. A mai avut şi perioade când 
trebuia văzut de medicul pediatru şi atunci se speria 
grozav, sau când i se făcea vreun vaccin sau lua injecţii, 
urla de răsuna casa. 

Vreo câteva luni Violeta i-a ţinut la ea şi pe Victor şi 
pe Ştefan, băiatul Marianei, fiindcă aceasta trebuia să se 
mute în noul lor apartament şi avea mult de lucru. Când 
trebuia îmbăiat unul, când după aceea celălalt, când să-l 
adormi pe unul, când pe celălalt. Valentin, care era şi el 
solicitat îi tot spunea Violetei. 

- Măi, fată, măi, ne-apus Dumnezeu mâna în cap! 
- Acum o înţelegi şi tu pe mama soacră cât s-a 

chinuit cu fetele noastre. 
- Bine că a ajutat-o tata, că singură n-ar fi putut. 
- De aceea trebuie să mă ajuţi şi tu pe mine. 
- Ce să faci, la omul sărac nici boii nu trag. 
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- Ba trag, că auzi cum se scâncesc amândoi. Hai la 
ei că imediat începe concertul. 

De bătut nu se băteau că erau prea mici, dar Victor, 
mai şmecher şi mai mâncăcios, îi lua şi biberonul lui 
Ştefan care nu se supăra, că abia aştepta să scape de el. 
Când însă îi lua suzeta, era de rău. 

Pentru că în acea vară a anului 1990, fiind după 
revoluţie, puteai merge în străinătate fără restricţii ca 
până atunci, Violeta şi Valentin au hotărât să plece la 
Florentina în Germania, care îi chemase să vină 
împreună cu Mariana şi cu Emil. 

Şi-au pregătit paşapoartele vizate, cele necesare de 
drum şi au chemat-o pe Ioana să stea cu copiii cât timp ei 
vor fi plecaţi. 

Au călătorit cu trenul de la Arad până la Praga. 
Acolo au schimbat, luând un alt tren spre Germania, 
nelipsite fiind peripeţiile cu vama, cu schimbările 
trenurilor. În Praga cobori la o gară şi trenul spre 
Germania îl iei din altă gară. Mărci aveau, dar nu şi 
coroane. Un român, şi el călător, le-a dat coroane pentru 
plata drumului dintr-o gară la alta. Şi-au dat seama că în 
afară, românii sunt mai solidari decât în ţară. Când au 
ajuns la destinaţie, au fost aşteptaţi de Florentina şi de 
Constantin şi de cele două nepoate. Au fost impresionaţi 
de lumea occidentală. Au văzut şi lucruri bune, au văzut şi 
aspecte cu care n-au fost de acord. Acolo oamenii sunt 
mai rezervaţi, nu expansivi şi comunicativi ca aici. Vecinii 
poate nici nu se cunosc şi, dacă se cunosc, doar se 
salută. Nu dau buzna unii peste alţii ca la noi, ci vizitele se 
anunţă din timp şi, dacă sunt acceptate, abia atunci se 
realizează. 

Magazinele erau pline cu tot felul de sortimente. În 
alimentare se găseau fel şi fel de preparate şi 
semipreparate care ajutau gospodinele în pregătirea 
mâncării. Se găsea carne de toate tipurile: pentru friptură, 
pentru ciorbă, pentru tocană, pentru chiftele, pentru mici, 
frigărui. Ce nu le-a plăcut a fost gustul fructelor şi al 
legumelor, care la aspect erau foarte arătoase. Roşiile, de 
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exemplu, erau mari, frumoase, bine coapte, dar la gust 
erau searbede, nu ca ale noastre. 

Au întâlnit trupe de artişti amatori sau câte unul 
singur care dădeau spectacole pe stradă, costumaţi în fel 
şi chip. Trecătorii se opreau, ascultau, dădeau câteva 
mărci sau nu dădeau deloc. Pe străzi era disciplină şi ziua 
şi noaptea. Se mergea fără să strigi, s-alergi cu excepţia 
unei nopţi când a fost atâta gălăgie şi strigăte, încât 
Violeta a şi întrebat. 

- Şi la nemţi este debandadă? Se părea că sunt 
civilizaţi. De ce strigă aşa? 

- Au câştigat meciul cu …, i-a explicat Constantin. 
-  Aşa se manifestă? 
- Toată noaptea cântă, chefuiesc, petrec şi în 

asemenea împrejurări li se permite. 
La întoarcerea acasă, Ioana s-a bucurat enorm de 

mult că termina obligaţia ei de bonă sau de baby sitter. 
- Bine c-aţi venit că m-au dat gata copiii ăştia. 
- Au fost răi? a întrebat Mariana. 
- Parcă tu nu-i cunoşti? Sunt cuminţi un timp şi 

odată îi apucă urlatul. Noroc că am avut-o şi pe bunica de 
a mai stat cu ei. 

- Bunico, ce mai faci? Eşti sănătoasă? 
- Aţi sosît dă prin ţări străine? a întrebat babi 

Floarea, arătându-se în uşă. 
- Bine că eşti sănătoasă, a întâmpinat-o Violeta. 
- Ce-a mai fost pe-aici, mamă? a întrebat-o 

Valentin. 
- Tăce bune. 
- Toate bune şi frumoase şi devreme acasă. 
- Iar înşepi cu glumile, nu daficea îţ dzâceam când 

erai mic rădzăilă. Şe mai fac ai noştri? 
- Au întrebat de dumneata. Le este dor de ţară. Au 

spus că abia aşteaptă să vină să te vadă şi pe dumneata 
şi pe Ioana şi pe-ai mici. 

După câteva zile au plecat în Moldova, Mariana cu 
Emil luându-l şi pe Ştefan împreună cu Ioana. Victor a 
mai rămas în grija Violetei până toamna. Împlinise un an 
de viaţă. Era la primii paşi şi la primele silabe. A fost atât 
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de bucuros când a putut să meargă singur, de nu s-ar mai 
fi oprit din mers. Primele silabe şi cuvinte, ca la orice 
copil, au fost ma, ma, mama, ta, ta, tata. Odată cu 
creşterea lui îi creştea şi părul blond şi cârlionţat. Violeta 
l-a fotografiat în mai multe poziţii, acasă şi pe stradă, în 
pielea goală şi îmbrăcat. Interesant că după doi ani, când 
a revenit la bunici, ei nu l-au mai recunoscut având de 
data aceasta părul de un negru pronunţat. 

Ar mai fi rămas la Violeta, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit 
Valentin. Se simţea slăbit, fără poftă de mâncare şi 
Violeta a hotărât să-l ducă la Timişoara la un medic 
specialist, acesta fiind un fost elev de-al lor şi consătean 
cu Valentin. De aceea i-a telefonat Ioanei să vină să-l ia 
pe Victor, fiindcă se apropiau şi lunile friguroase de 
toamnă. 

 Când a venit Ioana, Victor n-o mai cunoştea. N-a 
vrut să stea cu ea. Plângea după Violeta. 

Nici Ioana nu l-a mai recunoscut. 
- Iai! asta-i copilul meu? s-a întrebat ea. 
- Dar al cui? 
- Vai, mamă, cât a crescut? Nici nu-mi vine să cred. 
- Ştii ce slăbuţ era când l-am luat de la tine.  
- Şi palid, şi pierdut, bolnav şi uite acum cât este de 

mare, cât un elefant. 
- Nu exagera. 
- Vino să-ţi vezi elefănţelul, îl îndemna Ioana pe 

soţul ei. 
Când l-a văzut cu barbă, copilul a început să 

plângă. 
- De tine fuge mai rău decât de mine. 
- Cu tine a mai stat, dar pe mine nu m-a mai văzut 

de când a plecat din Moldova. 
- Ce-ai făcut, mamă, cu el de-a crescut aşa 

dolofan? 
- Nu te mai mira atât că se spune că-l deochi. Ce 

să-i fac? Ce va trebui să faci şi tu de-acum încolo. Să-i 
dai să mănânce la ore fixe, să-l culci la ore fixe, să-i faci 
baie mereu, să păstrezi curăţenie în camera lui, să ai 
căldură suficientă ... 
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- Când mă gândesc la căldură mi-e groază. Ai văzut 
cum este la noi în apartament. În plus, trebuie să-i spăl 
scutecele, cămăşuţele. Cum le voi usca nu ştiu. La 
dumneata a fost bine că încălzesc teracotele şi spaţiul 
este mai mare. 

- Bine că l-am scos, cum se spune, din penele rele. 
Acum este mai mărişor şi arată destul de bine, nu ca la 
început. Deci te vei descurca mai uşor cu el. S-o ajuţi şi 
tu, i s-a adresat soţului Ioanei. Dinu ce face? a întrebat-o 
pe Ioana.  

- Acum este la soacră-mea. 
- În zilele cât au fost împreună, Violeta căuta să-l 

apropie pe Victor de Ioana. N-a ştiut ce se întâmplă când 
a văzut că maşina porneşte la drum doar cu el, cu mamă-
sa şi cu tată-său. A vrut să plângă, dar Ioana nu l-a mai 
lăsat să se uite în urmă la bunicii care rămâneau acasă. 

Le-a povestit că tot drumul din Banat până în 
Moldova a fost tăcut. Ajungând în apartament, se uita 
peste tot şi se simţea străin. Când deschidea uşa se uita 
atent, doar, doar, va intra Violeta ori Valentin. Starea 
sufletească a micuţului nu a fost una dintre cele mai bune. 
Un om mare care se mută definitiv în alt loc, într-un alt 
mediu de viaţă se simte dezrădăcinat şi multă vreme îi 
trebuie să se obişnuiască, dar el care la o vârstă atât de 
fragedă a trecut printr-o asemenea experienţă, cum s-o fi 
simţit? 

Ca un paradox, plecând ultimele semne de tinereţe 
din casa Violetei odată cu plecarea lui Victor, se aşternea 
liniştea, dar nu o linişte plăcută, odihnitoare, ci o linişte 
îngrijorătoare. Ei erau tot mai în vârstă şi boala nu îi 
ocolea, aşa cum se întâmplase cu Valentin făcând ca 
viaţa să-i provoace din nou. Au mers la Timişoara şi prin 
intermediul medicului cunoscut lor, Valentin a fost internat 
la spital. A urmat o perioadă grea pentru Violeta. Era 
toamna târziu. Prin ploi, prin vânturi, ea făcea drumuri cu 
autobuzul la Timişoara, la spital la Valentin şi înapoi. 
Acasă, soacră-sa Floarea, bătrână şi neputincioasă, n-o 
mai putea ajuta cu nimic. Pe capul ei erau toate treburile 
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gospodăriei, plus grija pentru bătrână şi pentru soţul ei 
Valentin. 

Ea, care-şi dorise ca soţul să fie un sprijin moral 
până-n ultima clipă a vieţii ei, să se ştie mereu protejată, 
ocrotită, îşi dădea seama că prin instalarea bolii lui 
Valentin, viaţa nu numai c-o provoacă, dar îi joacă feste. 
Ea trebuia să fie acum sprijinul lui, cea care să-l 
îngrijească, să-i ridice moralul. 

După tratamentul făcut, Valentin s-a simţit mai bine, 
a venit acasă, dar de aici înainte perioadele de sănătate 
vor alterna cu cele de boală. Când erau sănătoşi şi plini 
de viaţă, când venea câte un pocinog peste ei. În 
perioadele fericite mergeau în excursii, drumeţii, vizite. 

În tinereţe merseseră prin toată ţara cu elevii. După 
ce au ieşit la pensie, au mers în excursii cu pensionarii, în 
jur şi prin ţară. Au fost la Arad, Timişoara, Băile Felix, 
hidrocentrala Porţile de Fier, Braşov şi în alte părţi. 
Întotdeauna îşi făceau planuri până a se hotărî de 
plecare. 

- Mergem şi în excursia aceasta? 
- Cum să nu mergem, măi fată, că doar o viaţă 

avem. 
- Nu-i obositor până la Braşov? 
- Ne duce autocarul, mai revedem şi noi locurile pe 

unde am fost în tinereţe, urcăm la Poiana Braşov, etc. 
- Cât îţi place ţie să hoinăreşti!? 
- Ţie nu-ţi place? 
- Nu atât de mult. 
- Timpul este frumos, pensiile le-am luat, nepoţii nu 

ne mai plâng. 
- Bine, bine, gata cu pledoaria. Mergem ca să-ţi fie 

pe plac. 
Mai mult le-au plăcut când au vizitat hidrocentrala 

Porţile de Fier. Au aflat lucruri interesante, dar când au 
ajuns în spaţiul de sub apă, unde se aflau încăperi cu 
diferite destinaţii, pe Violeta a cuprins-o angoasa 
imaginându-şi ce s-ar întâmpla dacă pe undeva ar năvăli 
apa în interior. N-a mai fost atât de atentă ce le explica 
ghidul aşteptând să iasă cât mai repede afară. 
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Aceeaşi angoasa a cuprins-o când au mers pe 
Clisura Dunării, unde drumul fiind strâmt, jos Dunărea, 
sus stânca, circulaţia este anevoioasă. Sunt locuri unde 
un autovehicul nu poate trece pe lângă cel ce vine din 
partea opusă. Unul din ele dă înapoi găsind un loc mai 
larg pe unde se poate face trecerea. Este foarte periculos 
de circulat, dar peisajul este extraordinar de încântător, 
prezentând măreţia naturii în toată splendoarea ei: apa 
limpede a Dunării cu valuri de spume albe trece peste 
stânci, verdele închis al vegetaţiei de pe ambele maluri, 
înălţimile ameţitoare ce străjuiesc cursul apei, aerul 
proaspăt şi liniştea locului ce te face să crezi că te-ai 
desprins de lume, toate merită să le vezi. Întreaga 
splendoare a lor n-au convins-o pe Violeta să se întoarcă 
pe acelaşi drum. A dus atâta muncă de lămurire cu 
organizatorul excursiei, încât l-a determinat să schimbe 
traseul venind tot pe lângă Dunăre o bucată de drum, dar 
nu înspre Moldova Nouă, ci înspre Reşiţa. 

Într-o altă excursie a urcat pe Semenic. A fost chiar 
în ziua de 8 Martie. Jos era plăcut, soare ca la început de 
primăvară. Când au urcat pe munte, stratul de zăpadă era 
atât de gros că au mers cu autocarul ca printr-un tunel. 
Sus la cabane era foarte cald. Cei care veniseră, 
îmbrăcaţi gros, au dat jos cojoacele şi hainele groase. 
Unii s-au aşezat pe ele stând întinşi la soare ca la plajă. 

Acele ieşiri constituiau una din îndeletnicirile lor de 
pensionari. Când a ieşit la pensie, Violeta cu câţiva ani 
înaintea lui Valentin, fiindcă femeile se pensionau la 55 şi 
57 de ani, ea şi-a ales ultima categorie, deşi după 
numărul anilor serviţi şi după numărul copiilor născuţi şi în 
viaţă, avea dreptul să se pensioneze la 55 de ani. Se 
gândea că îi va fi foarte greu până se va acomoda la viaţa 
sedentară, că nu va şti cum să-şi folosească timpul. Viaţa 
care o provocase de mică i-a oferit atâtea posibilităţi încât 
n-a simţit trecerea de la o perioadă la alta. Diferite 
activităţi gospodăreşti pe care înainte le făcea superficial, 
cu repezeală din lipsă de timp, acum le acorda toată 
atenţia, fără grabă şi fără cusur. Curăţenia generală o 
făcea mai des; văruitul camerelor, vopsitul tâmplăriei, 
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lăcuirea parchetului, spălatul geamurilor le făcea 
împreună cu Valentin, fără alte ajutoare. Pregătirea 
conservelor pentru iarnă, a murăturilor, a verzei acre, a 
magiunului, bulionului, cădea în sarcina ei. 

Din când în când răspundea solicitărilor venite din 
partea noii conduceri a liceului sau a organelor locale, ori 
se ocupa de rezolvarea unor probleme legate de fetele şi 
nepoţii ei, aşa încât nu prea mult timp îşi rezerva pentru 
lectura unei cărţi bune, pentru vizionarea unui film bun 
sau pentru emisiunile de la televizor care în vremea 
aceea nu erau atât de numeroase şi de variate ca astăzi, 
fiindcă nu existau atâtea posturi de emisie şi nici 
posibilităţile actuale cum este, de exemplu, difuzarea prin 
cablu. 

Îşi fixaseră o antenă parabolică, dar în timpul unei 
furtuni a fost trăsnită. Erau zile când era foarte ocupată, 
că era atât de obosită chiar mai mult decât în timpul 
activităţii. 

Nu după mult timp, tocmai a venit pocinogul cel 
mare. Florentina i-a anunţat din Germana că soţul ei 
Constantin nu s-a lăsat de năravurile pe care le avea în 
ţară şi că trebuie să divorţeze, că s-a săturat de atâtea 
certuri şi scandaluri. Cum divorţul trebuia aprobat şi de 
autorităţile române, ei fiind cetăţeni români, rezolvarea 
actelor în ţară cădea în sarcina Violetei şi a lui Valentin. 

În anul acela au făcut nenumărate drumuri la 
Timişoara şi în oraşul de reşedinţă al judeţului lor. Le 
telefona Florentina la ce autocar să aştepte în Timişoara 
ca să primească de la şofer plicul cu acte, să facă 
demersurile necesare şi iar prin autocar să înapoieze 
actele anunţând-o pe ea când să aştepte autocarul. 
Mersul pe la diferite birouri, drumurile, au fost marea 
problemă pentru ei. Îşi planificau fiecare acţiune ca să se 
poată încadra într-un termen scurt impus de situaţie. 

- Dacă mergem mâine la Timişoara şi primim actele, 
a doua zi trebuie să fim la judeţ cu ele.  

- Să vedem ce ne scrie ea. 
- Dacă la judeţ nu găsim pe cine trebuie? 
- Îl căutăm până îl găsim. 
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- Dormim acolo sau ne întoarcem şi revenim a doua 
zi? 

- Vedem la faţa locului. 
Se duceau în faţa hotelului “Continental” din 

Timişoara, unde era locul de sosire al autocarului ce 
venea din Germania. Uneori aşteptau mai puţin, alteori 
stăteau ore în şir. 

După ce rezolvau la judeţ, mergeau din nou la 
Timişoara cu actele primite de la autorităţile române ca să 
fie semnate de Florentina şi, după ce le semna  şi ea le 
trimitea iarăşi prin autocar. Au făcu atâta naveta din 
oraşul lor la Timişoara şi invers, la judeţ şi invers aproape 
trei săptămâni şi, când credeau că au terminat cu această 
problemă, numai ce primesc vestea de la Florentina că 
pentru aprobarea divorţului trebuie să-şi dea acordul 
ambasada de la Bucureşti. Florentina sătulă de umblat a 
spus. 

- Gata! nu mai merg nicăieri. 
- Tocmai acum o lăsăm baltă? a întrebat Valentin. 
- Tu îţi închipui ce înseamnă să începem o nouă 

navetă la Bucureşti? Ne-a fost greu pe distanţele acestea 
mai mici, dar pe o distanţă atât de mare. Nici nu mă 
gândesc. 

- Ce facem? 
- Mergem la judeţ la judecătorul care a fost la noi în 

oraş cu care ai fost bun prieten şi ne cunoaşte şi vom 
vedea ce este de făcut. 

În discuţiile pe care le-au purtat toţi trei, Violetei i-a 
venit în minte o soluţie care acceptată fiind, s-a putut 
rezolva problema actelor scutindu-i de alte drumuri. 

După divorţ, s-a stabilit ca Anita şi Consuela să 
treacă în grija mamei, iar Constantin, tatăl lor să le 
plătească pensie alimentară. Florentina continua să 
lucreze la fabrică şi chiar să facă ore suplimentare ca să 
poată face faţă cheltuielilor. Aici l-a cunoscut pe Arnold cu 
care se va căsători şi cu care o va avea pe Nadine, cea 
mai mică dintre fetele ei. Ca să aibă condiţii bune de 
viaţă, s-au hotărât să construiască o casă familială. Cum 
în Germania construcţiile se derulează repede, iar firmele 
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îţi dau casa la cheie, nu le-a trebuit mult până s-au mutat 
în noua locuinţă, dar mulţi ani aveau de plătit rate pentru 
casă. 

Drumurile pe care Valentin le făcuse pentru 
rezolvarea divorţului Florentinei i-au agravat boala. 
Virozele se repetau tot mai des, starea lui de rău, de 
asemenea. O învăţătoare, prietenă bună cu Violeta, a 
avertizat-o ca nu cumva să fie vorba de cancer. 

-Doamnă Popov, soţul meu la fel ca şi domnul 
Popov făcea viroze. Se vindeca de o viroză prin 
tratament, avea o perioadă bună, ca după aceea iar să 
intre într-o viroză şi aşa a dus-o până când i s-a depistat 
cancerul la stomac, cum ştiţi, şi a murit. 

- Nu cred ca Valentin să aibă cancer. 
- Să vă mai spun un lucru. Soţul meu avea o faţă 

pământie la fel ca domnul Popov. 
- Valentin niciodată n-a fost roşu la faţă ca alţi 

bărbaţi. El seamănă cu soacră-mea, având o faţă mai 
palidă.  

O pusese pe gânduri spusele învăţătoarei, dar 
Violeta refuza să creadă că Valentin ar avea cancer. Nici 
medicii nu i l-au depistat la timp. Toţi mizau că are 
probleme cu rinichii. A fost internat la spitalul din oraş, în 
spitalul judeţean, la Timişoara, nimeni nu a vorbit despre 
această boală, până la ultima internare la spitalul 
judeţean, când s-a confirmat că este suspect de cancer la 
plămâni. 

- Nu se poate, domnule doctor, nu-i venea Violetei 
să creadă. Nu bea, nu fumează, cum să aibă cancer? 

- A băut în tinereţe? 
- Ca toţi oamenii. 
- A fumat în tinereţe? 
- Da. Dar de aproape douăzeci de ani nu mai bea, 

nu mai fumează. 
- Nu contează că te laşi de aceste vicii, fiindcă 

organismul a fost afectat atunci când le-ai practicat, 
devenind mai sensibil la boli, aşa cum este cancerul. 

Boala fiind confirmată, totuşi Violeta trăia cu 
speranţa unei vindecări. De aceea a anunţat fetele din 
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Moldova să vină să-l ia pentru a mai fi controlat şi de alţi 
medici în vederea unui tratament serios. 

Era spre sfârşit de octombrie când au plecat în 
Moldova. Şi-au făcut bagajele. 

- De ce ai pus şi hainele de moarte? a întrebat 
Valentin. 

- Nu ne mai întoarcem până la primăvară. 
- Şi? 
- Şi nu ştii ce se poate întâmpla, că avem ceva ani. 
- Tu te gândeşti tot la prostii. 
- Lasă, să le avem acolo. 
Violeta presimţea că împreună nu se mai întorc. 

Aceeaşi presimţire rea a avut-o şi vecinul lor Vasile, a 
cărui nevastă era în spital tot bolnavă de cancer. Când şi-
au luat rămas bun de la el, i-a întrebat: 

- Când vă întoarceţi? 
- La primăvară. 
- Cine ştie? Îmi pare rău că plecaţi. Rămân singur. 

Într-adevăr a rămas singur, că peste o lună soţia lui a 
murit şi la câteva săptămâni după ea s-a stins şi el din 
viaţă. Le dăduse un telefon Violetei şi lui Valentin în 
Moldova că nu ştie ce are, dar nu se simte bine. Violeta 
care cunoştea simptomele bolilor de inimă, fiindcă şi ea 
avea cardiopatie ischemică silenţioasă, i-a spus că are 
probleme cu inima, să nu mai bea cafea (era un mare 
cafengiu şi fumător), să nu mai fumeze, să meargă la 
medic. A făcut stop cardiac bând cafeaua şi fumându-şi 
ţigara. A plecat din viaţă cu aceste plăceri. 

Până după sărbătorile de iarnă ale anului 1995, 
Valentin se simţea relativ binişor. Probabil schimbarea 
mediului îi făcea viaţa mai plăcută. A vizitat oraşul, a 
cunoscut oameni, rudele de aici, se juca cu nepoţii. 

Boala însă îl rodea încetul cu încetul. Era tot mai 
obosit, tot fără poftă de mâncare, dar cu aceeaşi forţă a 
umorului. 

- Parcă mănânc fier ars că nu se prinde de mine 
nimic. Valentine, Valentine, cine-ai fost şi ce-ai ajuns, 
moartea-n vacanţă. 

- Termină cu prostiile, i se adresa Violeta. 
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- Picioarele îmi sunt grele ca plumbul. Ştii cum 
mergeam pe dealuri acasă, şi acum…. 

- Bocancii pe care-i porţi sunt grei. 
- Dar când mergeam la vânătoare cu cizmele prin 

noroi, prin nemeţi, de ce nu mă simţeam aşa? 
- Aveai ani mai puţini. 
Ultima ieşire a fost la Sf. Ioan, când a mers la ziua 

onomastică a cuscrului, socrul Marianei. La câteva zile 
după aceea a simţit că-l doare spatele. A fost la un medic 
din oraş pe care-l cunoştea Mariana şi acesta i-a 
confirmat din nou cancerul la plămâni. A mers la Iaşi 
pentru tratament în care intra şi chimioterapia. Acolo au 
stat cu el pe rând fetele şi Violeta. A venit acasă cu 
oarecare îmbunătăţire a sănătăţii de scurtă durată. În 
aprilie, a mers la o nouă şedinţă de chimioterapie, de data 
aceasta la Suceava, unde a fost internat la oncologie. În 
maşină spre spital a fost foarte bucuros că ieşise din 
casă, unde tot bolise. 

- Ce vreme frumoasă de primăvară, acum când 
merg cu fetele mele cu maşina! Spuneţi voi, nu-i minunat? 

- Vei mai merge cu noi după ce te faci bine. 
- M-apucă groaza când mă gândesc la patul de 

spital, la mâncarea mizerabilă. 
- Îţi vom aduce de-acasă. 
- Să nu care cumva să mă lăsaţi acolo uitat. 
- Cum să te lăsăm, tată. 
- Violeta, să veniţi des la mine. 
- Sigur că venim. De Suceava suntem mai aproape 

ca de Iaşi. La Iaşi n-am stat cu tine permanent? Vom sta 
şi acum. 

Peste noapte nu dormeau acolo, dar zilnic se 
duceau la spital că erau aproape de Suceava. S-a dus pe 
picioarele lui la acest spital, dar a ieşit pe braţe. Acum a 
fost momentul când Violeta şi-a pierdut ultima speranţă 
privind vindecarea lui Valentin. Începuseră durerile mai 
mari, mai dese cât şi sufocările. Când se sufoca, Valentin 
număra în gând până la 15-18, când îl lăsa criza. Ba 
cerea apă, ba cerea calmante, ba să fie întors de pe o 
parte pe alta, se văieta de durere, încât spre ziuă reuşea 
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să adoarmă, când Violeta nu se putea odihni că o 
aşteptau treburile casei. 

Din când în când discutau. Atunci Violeta căuta să-l 
pregătească, fără ca el să-şi dea seama, pentru cele ce 
vor urma. 

- Valentine, fiind la celălalt capăt de ţară, dacă va fi 
să murim pe aici, unde să ne îngroape?  

- La noi în Banat, lângă neamurile noastre. Acolo 
am trăit, acolo ne cunosc toţi. Aici cine ne ştie? 

- Ai dreptate. De-ar fi să se întâmple pe un timp 
bun, că iarna cum ne transportă pe atâta distanţă? 

- Se descurcă ei. 
Din această discuţie reieşea că Valentin voia să fie 

înmormântat în Banat. 
Într-o bună zi, pieptănându-se şi luând de pe 

piaptăn smocuri de păr, Valentin a observat: 
- Ce zmău, acum rămân chel? Mă tem de moarte! 
- De ce să te temi, că toţi murim, l-a consolat 

Violeta. 
- De judecată. 
- Nu trebuie să te temi, că n-ai omorât oameni ca să 

ai acest păcat mare al crimei şi, dacă ne gândim mai bine, 
mori în pat de moarte bună, decât în accidente sau mai 
ştiu eu în ce împrejurări. 

Ce a intrigat-o pe Violeta a fost că Valentin 
niciodată n-a vorbit despre boală, nici despre ce spun 
medicii că avea, ceea ce a făcut-o să creadă că el ştia că 
va muri de cancer, însă nu voia să-i întristeze pe ei. A 
suferit atât de mult în ultimul timp, încât Violeta chiar s-a 
rugat, dacă e să se însănătoşească să se facă sănătos, 
dacă nu, să-l ia Dumnezeu ca să nu se mai chinuiască. 

       În ziua în care a murit, în luna iunie, Violeta l-a 
lăsat dormind, să se ducă să-i cumpere lapte. Observând 
că respiraţia îi era trasă ca prin mărăcini, aşa ca şi la 
soacra ei înainte de moarte, a atenţionat-o pe Mariana să 
aibă grijă până vine ea. S-a întors repede cu laptele, dar 
când a venit l-a găsit fără suflare. 

- Mariana, tata a murit. 
- Când? a sărit Mariana speriată. 
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- N-ai fost lângă el! 
- Dar n-am auzit să strige. 
- Când moare omul, mai are timp de strigat? 
În naivitatea ei credea că strigă sau se vaită. 
- A murit fără lumânare, deşi o aveam pregătită aici 

de luni de zile, a spus Violeta cu cel mai mare regret. 
Acesta este mare păcat, păcat pe care l-a şi mărturisit 
mai târziu preotului. 

S-au făcut toate formalităţile pentru a putea fi 
transportat în Banat, unde a fost înmormântat în locul de 
veci pe care îl cumpăraseră cu câţiva ani înainte. Cât au 
mers cu maşina, Violeta, cernită, s-a gândit la atâtea şi 
atâtea fapte din anii petrecuţi împreună cu Valentin. 
Bucuriile, necazurile prin care au trecut. Drumurile pe 
care le făceau împreună. Când ieşeau în oraş erau 
amândoi. Oamenii se obişnuiseră să-i vadă împreună. 

- Tot împreună. Nu mergeţi unul fără celălalt. 
- Cât timp trăim, aşa va fi, răspundea Valentin. 
- Când unul din noi se va duce, atunci celălalt va 

merge singur, completa Violeta. 
- Să fie cât mai târziu! le urau oamenii. 
Dacă din întâmplare se întâlneau numai cu unul, 

cunoscuţii se mirau, 
- Unde l-aţi lăsat pe Valentin? 
- El are o şedinţă. 
Sau: 
- Cum de n-ai luat-o şi pe doamna? 
- Face curăţenie generală acasă. 
- Nu-ţi stă bine singur. 
- De ce? 
- Fiindcă mergi întotdeauna cu doamna. 
- Uneori mergem şi separat şi ne întâlnim pe 

parcurs.  
Separarea se producea când Violeta era grăbită. 

Plecau împreună de acasă, însă Valentin având multe 
cunoştinţe şi darul de a povesti, plus umorul care nu-l 
părăsea niciodată, se oprea cu cineva câteva momente, 
cu altcineva câteva momente şi Violeta, neavând răbdare, 
pleca în treburile ei şi-l lăsa la discuţii. 
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- Mă duc, că mă grăbesc, Valentine! 
- Stai, că imediat vin şi eu. 
- Mă ajungi din urmă. 
Violeta se ducea, îşi făcea cumpărăturile, dar 

Valentin n-o mai ajungea. Când se întorcea, îl găsea cam 
tot pe unde îl lăsase, de vorbă cu alţi oameni. 

- Te-ai şi întors? o întreba el mirat. 
- Ai zis că mă ajungi. 
- Uite că m-am oprit cu dânsul de vorbă. 
- Hai, că vă mai întâlniţi şi altădată. 
- Nu te lasă doamna cum vrei tu, Valentine, se 

amesteca şi domnul. 
- Aşa este învăţată, să meargă totul şnur. Să ştii că 

este bine aşa, că, dacă ar fi după mine, multe ar rămâne 
nefăcute. 

- Nu mai lungi vorba şi hai să mergem. 
- Mamă mă-si, n-am ajuns să beau o cafă. 
- Timp ai avut pentru zece cafele până m-am întors 

eu, dar ai stat de poveşti. Îţi fac acasă cafea. 
- Dar nu-i ca cea vorbită. 
- Dacă umbli creanga, aşa se-ntâmplă. 

        Bucuria acelor zile dispăruse o dată cu Valentin. Au 
urmat pentru Violeta ani grei de singurătate şi de durere. 
Cel mai dureros fapt este acela când ai rămas singur, fără 
tovarăşul tău de căsnicie. Viaţa în doi nu poate fi înlocuită 
cu nimic. Chiar dacă ai copii şi nepoţi, nu te poţi bucura 
din plin, că simţi că ceva îţi lipseşte. Aşa este firea 
lucrurilor. Copiii au familiile lor, au grijile lor, problemele 
lor şi oricât te-ai implica în ele rămâi ca ceva în plus. 
Dacă le spui ceva, ţi se pare că i-ai deranjat, dacă îţi spun 
ei ceva ce nu-ţi convine ai impresia că îţi dau apropouri că 
stai pe capul lor; chiar dacă în realitate lucrurile nu stau 
aşa, suspiciunile există. Simţi că ei nu te înţeleg pe deplin 
şi nici tu nu îi înţelegi pe deplin din cauza diferenţelor      
punctelor de vedere ale celor două sau trei generaţii dintr-
o familie. 

Cu toate acest gânduri, Violeta a acceptat să vină la 
fete în Moldova, deşi i-a fost greu să-şi părăsească 
locuinţa, oamenii, locurile atât de familiare ei. După ce a 
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făcut cele creştineşti pentru Valentin, s-a îngrijit de 
găsirea unor chiriaşi pentru a nu mai rămâne casa 
singură, cum se întâmplase prima dată, când hoţii au 
intrat pe acoperiş şi au furat obiecte de valoare. 

Atunci plecase cu Valentin la fete, cu speranţa ca 
prin intermediul lor să fie consultat de medici buni, să 
primească un tratament adecvat şi să se întoarcă 
împreună în vară, vis ce s-a spulberat. Din octombrie 
până în aprilie anul următor, nu s-a întâmplat nimic. În 
primăvară, hoţii au dat lovitura. Au urcat pe acoperiş 
noaptea, au desprins câteva ţigle, şi-au făcut loc de 
întrare în podul casei şi de aici, în interior, unde au 
operat, luând ce li s–a părut mai de valoare şi ce puteau 
vinde imediat fără a fi descoperiţi, alegându-se cu o sumă 
frumuşică. 

Furtul a coincis cu ultimul stadiu al bolii şi vieţii lui 
Valentin. Violeta a fost anunţată de Anuţa, femeia căreia îi 
lăsase în grijă casa. A auzit şi Valentin care în suferinţa 
lui n-a putut spune decât: 

- S-a depărtat Dumnezeu de noi, că ne trimite 
atâtea necazuri. Cine o fi vrut să ne facă acest rău? 

- Fiecare faptă are şi răsplată, l-a consolat Violeta. 
Crezi că ei nu vor plăti odată pentru aceasta? Vom vedea 
când ne vom întoarce ce s-a întâmplat.   

Aceste cuvinte Violeta le-a spus pentru a-l linişti pe 
Valentin, deşi ea ştia că el nu se mai întoarce cu viaţă şi 
probabil acest lucru îl presimţea şi el. 

După înmormântare, Violeta a făcut reclamaţie, 
arătând ce obiecte i s-au furat, punând în dreptul fiecărui 
obiect valoarea lui estimativă. A depus reclamaţia la 
poliţia oraşului, s-au făcut cercetări, dar nu s-a aflat nici 
atunci, nici mai târziu cine au fost făptuitorii. Aşa cum se 
spune: Prinde hoţul, scoate-i ochii!, dacă-l prinzi. 

De aceea Violeta nu a plecat la fete până nu a găsit 
cine să locuiască în casă. S-a interesat, a anunţat prin 
oameni că primeşte chiriaşi. S-a prezentat un băiat 
lucrător la poliţie, dar Violeta nu a fost de acord decât cu 
venirea unei familii, considerând că o familie are mai 
multă grijă pentru întreţinerea locuinţei decât o singură 
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persoană. A găsit această familie. Tatăl era poliţist, mama 
vânzătoare şi fiul elev prin clasele primare. 

S-a înţeles cu ei că nu le ia chirie, doar să aibă grijă 
de casă, să ţină legătura cu ea şi dacă este ceva deosebit 
să fie anunţată. 

Acestea fiind aranjate, Violeta a plecat spre noi 
meleaguri, spre o nouă viaţă, spre necunoscut. S-a stabilit 
în apartamentul Marianei puţin mai spaţios decât cel al 
Ioanei, dar mult mai liniştit şi mai îmbelşugat decât al 
sorei ei. Mai liniştit, că la Ioana neînţelegerile între ea şi 
soţul ei se ţineau lanţ, fiindcă acesta o apucase pe căi 
greşite. Avea patima băuturii, a desfrâului ceea ce nu 
putea duce decât la rele în familie. 

 Stabilindu-se la Mariana a ajutat-o, având grijă de 
băiatul ei Ştefan care mergea la grădiniţă, şi în treburile 
gospodăreşti, ea fiind ocupată cu serviciul. De aceea îl 
cam neglijase pe Ştefan. Violeta, cum s-ar spune, l-a luat 
sub aripa ei. Îl pregătea pentru grădiniţă, îl ducea şi îl 
aducea de acolo, îi dădea să mănânce, îl învăţa poezii şi 
cum să se poarte. 

- Ştefane, ce poezii ştii tu? 
Copilul ridica din umeri. 
- Vrei să învăţăm o poezie? Să auzi ce frumoasă 

este, căuta Violeta să-l convingă şi să-l scoată din 
indiferenţa lui. 

- Ascultă! 
                  „Căţeluş cu părul creţ 

                  Fură raţa din coteţ 

                  El se jură că n-o fură, 
                   Dar l-am prins cu raţa-n gură.” 

- O ştiu p-asta. 
- De ce n-ai spus? Dar pe-aceasta? 
                  „O căpşună cu pistrui 

                   Şi cu fes micuţ, verzui, 

                   Se plângea că de la soare 
                   Toţi pistruii-i cresc mai tare, 

                   Şi că are mult necaz 

                   Că-i prea roşie-n obraz. 

                Şi pân’să răsară luna, 
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                   Se tot văicărea într-una: 

                   -Of! şi vai! fir-ar să fie 
                   De ce n-am, precum ciuperca, 

                   Pe căpşor o pălărie?” 

- Îţi place? 
- Da! 
- Hai să-ncercăm s-o învăţăm; cât putem învăţăm 

azi, cât nu rămâne pe mâine. 
După ce învăţau câteva versuri îi venea somn dar 

nu vroia s-adoarmă fără o poveste.  Violeta, ca să-i facă 
pe plac,  spunea din poveştile pe care şi le-amintea sau 
chiar născocea. 

-„A fost odată ca niciodată……..” 

-„Că de n-ar fi nu s-ar povesti”, completa Ştefan 

care era  de-acum familiarizat cu începutul basmelor. 
- A fost un împărat şi o împărăteasă care nu aveau 

copii….. 
- Nu pe-asta. Să-mi spui pe-a cu moşu’ şi baba care 

aveau un cocoş şi o găină. 
- De ce îţi place aceasta? 
- Îmi place cum strigă cocoşul. 
- Spune-mi şi mie. 
- Tu nu ştii? 
- Am uitat, voia să-l controleze Violeta ce ştie. 

- „ Cucurigu! boieri mari! 

    Daţi punguţa cu doi bani!” 
- Dar până acolo mai este. 
- Hai spune tu. 
Violeta îi spunea povestea pe care n-o termina, 

fiindcă Ştefan adormea. 
Încetul cu încetul a învăţat poezioare, basme, 

cântece şi se mândrea, când veneau părinţii, cu ce ştia el. 
-Mama, am învăţat cu buni o poezie despre copii 

jucăuşi. 
- Hai s-aud. 
Se grăbea s-o spună, se mai poticnea, dar cu 

ajutorul Violetei o scotea până la capăt. Cel mai greu 
lucru era cu îmbrăcatul şi dezbrăcatul, fiindcă Ştefan nu 
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avea aceste deprinderi şi nici nu dorea să şi le formeze. 
Părinţii nu insistaseră în această direcţie. Avându-l numai 
pe el, îl cam cocoloşeau. Nu îşi punea nici lucruşoarele la 
locul lor. 

- Acum te-am ajutat să te descalţi, să te dezbraci, tu 
pune-le la locul lor pe toate. 

- Unde pun ghetele? 
- Aici la încălţăminte. Vino să vezi! 
- Şi haina? 
- În cuier. Pantalonii îi împachetezi frumos, aşa, şi-i 

pui în sertarul cu pantaloni. 
- Nu ajung la cuier. 
- Te ajut eu. 
Era docil şi ascultător cât timp Violeta stătea lângă 

el şi îi vorbea calm. În rest, dacă reuşea să se dezbrace 
singur, toate erau aruncate pe unde se nimerea. A doua 
zi aveai ce căuta. 

- Unde ţi-ai pus pantalonii? 
- În sertar. 
- Nu-s aici. Cine ştie pe unde i-ai aruncat? 
Se găseau pe după vreun scaun sau pe sub pat. 

Dacă Violeta nu-i făcea pe plac, sau îl certa din te miri ce, 
devenea recalcitrant, mai ales atunci când îi spunea să 
păstreze curăţenia în casă. 

- De ce ai pătat cu borşul faţa de masă? 
- Fiindcă aşa am vrut. 
- Puteai să mănânci frumos ca să nu-ţi pice din 

lingură. 
Altă dată scria cu culori ori cu cretă pe mobilă. 
- Ţi-am spus să nu mai scrii cu culori pe mobilă. De 

ce-ai făcut-o? 
- Aşa vreau eu. 
- Am să te pedepsesc, să te înveţi minte. 
- Să mă laşi în pace, să te duci la casa ta! Asta nu 

este casa ta. 
Nu ştiu de ce o deranja atât de tare pe Violeta când 

Ştefan îi spunea că nu este casa ei. Probabil se simţea 
străină aici, desprinsă de viaţa ei anterioară şi dacă-i 
spunea că nu are casa ei, expresia era şi mai dureroasă 
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pentru ea, chiar dacă venea din partea unui copil 
nemintos. 

- Ştiu că aici nu este casa mea, ce tot îmi aminteşti 
mereu? Dacă voi pleca, vei vedea cine te îngrijeşte pe 
tine. 

- Mama. 
- Da, mamă-ta care-i toată ziua la serviciu. Ai să-ţi 

faci singurel tot ce-ţi trebuie şi ai să stai cu cheia de la 
apartament atârnată de gât, cum stau alţi copii care n-au 
bunici şi părinţii lor sunt la lucru. 

- Tu unde-ai să te duci? se îngrijora Ştefan. 
- La casa mea, că îmi tot scoţi ochii cu casa ta 

parcă eu aş vrea să-ţi fur casa sau mă duc la Dinu şi 
Victor, verişorii tăi şi ei vor avea mulţi bunici şi de pe 
mamă şi de pe tată, iar tu, canci. 

Văzînd că gluma se îngroaşă, Ştefan căuta s-o 
îmbuneze acum pe Violeta. 

- Buni, casa ta e mare? 
- Ca toate casele. 
- Este mai mare ca la noi? 
- Nu este mai mare decât blocul vostru, dar arată 

altfel decât apartamentul. Aici parcă mă simt într-o cutie 
de chibrituri. 

- De ce? 
- Fiindcă am fost învăţată de mică să locuiesc la 

casă. Acolo ai curte, grădină, aer, linişte, nu ca aici. 
- Ţi-e dor de casa ta? 
- Sigur că mi-e dor. 
- Te mai duci acolo? 
- Mă mai duc şi poate nu mă mai întorc. 
- Nu, buni, să stai aici, că mama şi tata nu te lasă să 

pleci. 
- Cum să nu plec? Nu mi-ai spus să plec de aici că 

aceasta nu este casa mea? 
- Să nu pleci, ai auzit? 
- Voi vedea eu ce-oi face. 
- Este că nu pleci? Bine? 
Când pleca la grădiniţă, Ştefan se întâlnea şi cu 

Victor care locuia într-un bloc vecin şi Violeta îi 
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supraveghea pe amândoi. Dacă erau împreună, îşi 
făceau de cap. Alergau, strigau, se jucau pe stradă, încât, 
la traversări, Violeta îi lua de mână ca să-i stăpânească. 

Ştefan, Dinu şi Victor au crescut mai tot timpul 
împreună. Fie se ducea Ştefan la ei, fie veneau ei la 
Ştefan. De ce creşteau, de ce deveneau mai 
neastâmpăraţi, aşa încât Violeta care lucrase o viaţă 
întreagă cu copii de diferite vârste, aceasta fiindu-i 
profesia, n-a avut nici acum linişte. Dinu, care era cu doi 
ani mai mare, devenise elev la şcoala primară, dar tot 
făcea boacăne, că îi ducea pe cei mici pe unde nu-ţi 
dădea în gând, fără să anunţe. Pentru aceasta a încasat 
bătaie de multe ori de la Ioana, mamă-sa. 

Când a sosit timpul de şcoală şi pentru cei mici, alte 
griji au venit la rând. Învăţarea scrierii, citirii, socotelilor, 
erau cerinţe care au dat bătaie de cap atât părinţilor cât 
mai ales lui Ştefan şi lui Victor. Părinţilor, care ar fi vrut 
să-i vadă dintr-o dată învăţaţi, le-a fost greu să fie 
răbdători şi atenţi în timp. Ba mai mult, luându-se după nu 
ştiu ce modele, le-a pretins să înveţe înainte de a începe 
clasa I, să scrie şi să citească, lucru cu care Violeta n-a 
fost de acord. 

- Mulţi copii care au rezultate bune acum, aşa au 
procedat, era de părere Mariana. 

- Cum au procedat? 
- Au fost puşi să scrie linii, ovale, bastonaşe, apoi 

litere, să le cunoască, cifre. 
- De ce nu lăsaţi lucrurile în pasul lor firesc? 
-Dacă nu face acum exerciţii, ce va şti la toamnă? 
- Nu va mai fi atent la explicaţiile învăţătoarei, 

considerând că deja le ştie. Tu îl vei învăţa în felul tău 
care nu este cel mai bun. Învăţătoarea are metoda de 
predare cea indicată, care uşurează înţelegerea şi 
formarea deprinderilor de a scrie, de a citi, de a socoti. 

Nu li se mai permitea atâta joc, rezervându-se timp 
pentru învăţat. Greşelile erau însoţite de strigăte, 
observaţii, plâns cu sughiţuri, ameninţări. Doar bătaia 
lipsea, dar nici celelalte nu erau metode pedagogice. 
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Violeta, cunoscătoare a artei predării, era mai 
răbdătoare şi cu mai mult tact. Specula câte un aspect 
bun al lui Ştefan şi-l lăuda pentru a-l încuraja. 

- Bravo!, ai scris corect şi frumos. 
- Îţi place? 
- Foarte mult. De aceea trebuie să fii atent, să te 

gândeşti ca să scrii bine. 
În clasele mai mari, când făceau temele împreună, 

era o competiţie între Ştefan şi Victor. 
- Buni, să vedem care rezolvă mai repede exerciţiul 

acesta. 
- Graba strică treaba, cum spune proverbul. Nu 

trebuie să vă grăbiţi, ci să fiţi atenţi să nu greşiţi. 
- Eu sunt gata, se lăuda Victor. 
-Şi eu mai am puţin şi termin. 
-Ce ţi-am spus eu, Victor, observa Violeta. Ai făcut o 

greşeală. 
- Am terminat şi eu, spunea Ştefan. 
- Şi tu ai greşit. 
- Ce notă îmi dai mie? întreba Victor 
- Opt plus. 
- Şi mie? 
- Opt minus. 
Deşi notarea corectă ar fi fost opt şi şapte, ca să nu-

i descurajeze şi să nu bage zâzanie între ei, era mai 
darnică. Cu cât creşteau cu atât fabulau mai mult: că mama 
şi tata le-au dat bani să-şi cumpere ce vor, şi-au mâncat 
două porţii de pizza, două îngheţate şi-au băut două 
sucuri fiecare, că s-au întâlnit cu doi vlăjgani ce nu îi 
lăsau în pace şi, când le-au tras câte una, i-au doborât jos 
şi i-au pus pe fugă, că au fost la lac şi au intrat până în 
mijlocul apei şi Ştefan era să se înece, dar l-a salvat Dinu.  

Cel care fabula mai mult era Victor având probabil o 
imaginaţie foarte bogată. Mergând într-o vizită cu Violeta, 
la o cunoştinţă, pe drum îi povestea. 

- Nu ţi-am spus cum am prins eu şarpele. Ţi-am 
spus, buni? 

- Nu mi-ai spus. Cum l-ai prins? 
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- Eram la Dumbrava şi am auzit ceva fâşâind prin 
iarbă. 

- Ce-ai căutat la Dumbrava? 
- M-a trimis mama să culeg urzici. 
- Numai tu ai fost? 
- Au mai fost şi alţi copii. Când am auzit fâşâitura, 

m-am uitat şi am văzut un şarpe mare, mare. 
- Nu te-ai speriat? îl tot îndârjea la povestit Violeta, 

deşi ştia că spune neadevăruri. 
- Hei, m-am speriat puţin, dar m-am luat după el şi l-

am prins de după cap. 
- Nu de coadă? 
- Nu, că m-ar fi muşcat. 
- Cât era de mare? 
- Cam atât, a arătat Victor cu braţele deschise la 

distanţă de aproape un metru. 
- Du-te, mă, că minţi, n-ai fi putut ţine în mână un 

şarpe atât de mare că se zvârcolea, scăpa şi te muşca. 
- Nu că l-am băgat în buzunar. 
- Ha! ha! ha! mincinosule, un şarpe atât de mare ţi-a 

încăput în buzunar? 
-Era subţire şi n-a fost lung chiar cât ţi-am arătat eu. 
- O fi fost un pui de şarpe. 
- Cam aşa ceva. 
- Aşa mai merge. Dar cum de nu te-a muşcat? 
- Stai să vezi. I-am smuls colţii cu batista. 
- Măcar ai avut batistă la tine. 
- Sigur că am avut. 
- De ce l-ai băgat în buzunar? 
- Ca să nu-l vadă nimeni, să pot dintr-o dată să-l 

scot şi să sperii copiii. 
Violeta ar fi vrut să încheie discuţia cu „Mincinosul 

roade osul”, dar n-a vrut să-l dezamăgească prefăcându-
se că a crezut totul. 

Când au trecut în clasele mai mari, Violeta era 
solicitată şi mai mult de nepoţi în pregătirea temelor, mai 
ales de către Ştefan cu care locuia. 

- Buni, pentru mâine avem de făcut o compunere, 
anunţa Ştefan. 
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- Îmi spui ce compunere, eu îţi spun cum să faci şi 
tu treci la treabă. 

- Nu, fă-mi-o tu, aşa frumos cum ştii tu să faci. 
- Nota ţi-o dă ţie, nu mie. 
-Ştiu, dar eu nu mă pot exprima ca tine, nu-mi 

găsesc cuvintele. 
- Dacă le cauţi, le găseşti. 
- Îmi trebuie mult timp şi mai am de scris şi la 

matematică, de făcut un desen. 
- Îţi împarţi timpul bine şi le faci pe toate. 
- Şi când mă mai joc? 
- Când ţi-ai terminat temele. 
Aceasta era teoria, că în practică se întâmpla cu 

totul altfel. Dacă se nimerea să fie şi Victor intervenea 
concurenţa. El era mai bun de gură, mai înfigăreţ şi-i 
cerea Violetei să-i spună cum să facă, apoi se descurca. 
Într-adevăr, probabil pentru că îi plăcea să fabuleze, 
având o imaginaţie bogată, se descurca la compuneri ori 
comentarii. 

- Citeşte, buni, ce-am scris, îi dădea Victor caietul. 
Violeta îi citea compunerea şi o găsea acceptabilă. 
- Am făcut bine? 
- Da. Trebuie să faci încheierea. 
- Fac şi încheierea până termină Ştefan. Hai, mă, tu 

nu eşti gata? 
- Ce-ai scris tu în încheiere? îl întreba Ştefan. 
- Uite, citeşte dar să nu faci la fel ca mine, că ne 

scade nota. 
Dacă Victor era mai bun la partea literară, Ştefan 

era foarte bun la matematică. Lui nu-i plăcea să citească 
atât, dar cu cifrele se descurca de minune. Păcat că nu s-
a insistat pentru dezvoltarea acestei înclinaţii. Fiind mai 
timid, n-a participat nici la concursuri, nici la olimpiade, 
deşi Violeta îl îndemna. 

- De ce nu te înscrii şi tu la olimpiada de 
matematică? 

- Să mă fac de râs. 
- Cum să te faci de râs? Eşti printre elevii cu 

rezultate bune la matematică. 
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- Dacă nu ştiu să rezolv ce ne dă? 
- Nu-i nimic. Încerci. 
- Să râdă ceilalţi de mine că m-am dus să mă aflu în 

treabă. 
- Dacă ştii să rezolvi, nu-i o mulţumire pentru tine? 

Dacă nu ştii, nu ai reuşit la examen, dar ai o experienţă şi 
mai încerci şi altă dată şi în felul acesta te familiarizezi cu 
concursurile, cu examenele. 

Nu a putu fi convins şi părinţii l-au orientat spre 
învăţarea limbii engleze, luând ore particulare. A fost 
bună preocuparea pentru învăţarea unei limbi străine, dar 
neglijarea pregătirii în domeniul matematicii de care el a 
fost atras de mic, a constituit cea mai mare greşeală. 

În vacanţe, fotbalul era preocuparea lor principală, 
spre nemulţumirea Violetei, căreia îi rupeau florile ori 
loveau cu mingea în geamuri. 

- Duceţi-vă în stradă şi jucaţi-vă! îi îndemna ea. 
- Avem grijă, nu dăm cu mingea în stratul cu flori. 
- Aveţi grijă aşa cum aţi avut când mi-aţi rupt 

trandafirii. 
- Hai, plecaţi! 
Se duceau pentru un moment, dar iarăşi reveneau 

în curte şi mai nenoroceau câte o floare. Când observa 
Violeta, îi lua la rost. 

- Uite, ce-aţi făcut! Mi-aţi rupt garoafa! 
- Lasă că ai destule şi asta şi aşa era cam ramolită. 
- Mai faceţi şi glume, nebunilor, le spunea Violeta, 

alergând înverşunată să-i bată. 
Ca să nu mai fie deranjată de jocul lor, de multe ori 

le ascundea mingea. 
- Buni, n-ai văzut mingea noastră? 
- Ce minge? 
- Mingea de fotbal. 
- N-am văzut-o. 
- Aici am pus-o, spunea Ştefan, care ştia unde a 

lăsat-o. 
- Hai, s-o căutăm mai bine, se îndemnau ei fără 

rezultat. 
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- Buni, tu ai ascuns-o, ca să nu ne mai jucăm. Unde 
este? 

- Nu ştiu despre nici o minge. Lăsaţi-mă în pace! 
Chiar dacă aş şti tot nu v-aş spune. 

Când se organizau excursii, erau şi ei moţ. Au fost 
însoţiţi de Violeta, invitată de diriginta clasei care 
organizase excursia pe la unele mănăstiri din Moldova. 
Erau bucuroşi că Violeta mergea cu ei. 

- Buni, ai mai fost pe-aici? 
- Am fost cu mulţi ani în urmă, cu elevii de la liceul 

meu. 
- Pe unde ai fost? 
- Pe unde mergem acum. Pe la mănăstirile Neamţ, 

Humor, Văratic, Suceviţa, Voroneţ. 
- Ai văzut şi ruinele Cetăţii Neamţului? 
- Le-am văzut şi un ghid ne-a spus toată istoria 

acestei cetăţi. 
După terminarea excursiei, întorşi acasă, fiecare îşi 

spunea impresiile. 
- Cum, v-aţi simţit? s-au interesat părinţii. 
- Foarte bine! 
-Ştefan, ai mâncat pe drum? l-a întrebat Mariana 

care era foarte grijulie cu hrana băiatului. 
- Buni mi-a dat să mănânc până n-am mai putut. 
- L-am ajutat şi noi, interveneau Victor şi Dinu, care 

se îndemnau la mâncare fără să facă mofturi ca Ştefan. 
Dinu ajunsese în clasa a-VIII-a şi se pregătea 

pentru admitere. Violeta l-a pregătit la limba română în 
zilele când avea mai puţin de învăţat şi în vacanţe. Totuşi 
a îndemnat-o pe Ioana să-l dea măcar o oră pe 
săptămână la o profesoară de la şcoala lui, fiindcă este 
cunoscătoare a programelor şcolare actuale, a cerinţelor 
actuale pentru un asemenea examen. A luat ore şi la 
matematică şi a reuşit să intre la unul din liceele din 
localitate. 

Foarte greu s-a acomodat la viaţa de liceu şi 
supravegherea nu a fost suficientă. Traumatizat fiind şi de 
neînţelegerile din familie care au dus la divorţul Ioanei de 
tatăl lui, pe de o parte, pe de alta, lipsa unei supravegheri 
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permanente, i-au favorizat unele obiceiuri rele. Absenta 
de la şcoală, nu se pregătea pentru lecţii, a intrat în 
anturaje proaste şi cu chiu, cu vai a promovat anii 
nelipsind, nici corigenţele la diferite materii. Pe tatăl lui nu-
l interesa, fiindcă prin divorţul părinţilor mama îi devenise 
tutore. Ioana era mai toată ziua la serviciu, de aşa natură 
fiindu-i programul. Această situaţie iarăşi a provocat-o pe 
Violeta şi la anii înaintaţi pe care-i avea, aşa cum viaţa o 
provocase în permanenţă. A trebuit să intervină. Un an 
întreg l-a urmărit zi de zi, mergând la şcoală, vorbind cu 
profesorii, cu dirigintele, cu Ioana, luând măsurile 
necesare, ea făcând legătura dintre şcoală, familie şi 
Dinu. 

Ruşinat că bunică-sa vine să-l urmărească la 
şcoală, îi spunea: 

- Nu mai veni, buni, la şcoală, că nu voi mai 
absenta. 

- De ce să nu vin? 
- Mi-e ruşine de colegi. 
- Dar ca să absentezi nu ţi-e ruşine? Nu-ţi dai 

seama că dacă pierzi anul, mamă-ta cu un singur salariu 
nu te mai poate ţine? Mi-a spus domnul diriginte că nu ţi-
ai adus motivarea absenţelor. 

- O voi aduce. 
- Când? Aştepţi ca altcineva să se ocupe de 

această problemă? De ce absentezi? Ce-ai căutat la 
mamă-ta la farmacie în timpul orelor? 

- Să-i cer bani pentru fondul clasei. 
- Acasă n-ai putut s-o faci? 
- Acum ne-a spus domnul diriginte. 
- Când ieşeaţi de la şcoală, îi spuneai, sau când 

ajungea ea acasă. 
Dinu născocea fel de fel de scuze, de motive ca să 

iasă din încurcăturile în care singur intra. Când era luat la 
bani mărunţi, adevărul ieşea la iveală. 

Minte avea. Dacă ar fi fost un băiat interesat de 
şcoală, care să vrea să înveţe, să frecventeze, s-ar fi 
clasat printre primii din clasă. Violeta îl tot compara cu un 
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alt nepot al ei care ca şi Dinu minte avea, dar apucase pe 
căi greşite. De aceea nu s-a realizat şi a murit de tânăr. 

- Tu eşti exact cum a fost el. A avut minte, dar 
degeaba. 

- De ce? 
- A intrat din prima încercare la facultate la 

Timişoara, ca apoi s-o abandoneze. 
- Nu i-a mai plăcut? I s-a părut greu? 
- A intrat într-un anturaj rău, ca şi tine, a început să 

fumeze, să hoinărească, să nu se mai ducă la cursuri, 
aşa cum faci tu, şi în felul acesta nu putea termina o 
facultate. 

- Ce-a făcut? 
- Pierzând şansa, s-a angajat pe unde a putut ca 

muncitor necalificat şi, ducând o viaţă dezordonată, cum 
faci tu cu cei din gaşca ta, la patruzeci de ani s-a stins din 
viaţă. Bagă bine în cap, Dinule, că nu te învăţ rău. 
Termină-ţi liceul, alegeţi o meserie, o profesie, că mamă-
ta te-ajută, aşa cum poate, să urmezi o facultate sau să 
faci nişte cursuri de calificare, să te realizezi şi tu, nu să 
rămâi un neisprăvit. Pentru aceasta trebuie să înveţi. 

- Eu nu învăţ? 
- Cât timp înveţi, Dinule? 
- Până termin lecţiile. 
- Hm! hm! Eu de câte ori vin aici, te găsesc cu nasul 

în calculator. 
- Aşa mă nimereşti tu. 
- Nu-i adevărat, că vin la diferite ore, fie la prânz, fie 

după masă, fie seara şi tu tot la calculator, ca Ştefan şi 
Victor. Atunci când învăţaţi? Nu te-am găsit o dată cu 
cartea în mână, citind sau cu un caiet scriindu-ţi tema. 
Cum te pregăteşti tu? Cu chiu, cu vai ai ajuns în clasa a-
XII-a, dar nu văd nici o schimbare. Ar trebui să te 
preocupe învăţatul la obiectele de bacalaureat, la 
obiectele de admitere în facultatea la care vrei să te 
prezinţi. Ţi-ai făcut rost de programa examenelor de 
admitere în facultate? 

- N-a apărut. 
- Te orientezi după cea de anul trecut. 
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- Se schimbă de la an la an. 
- Cauţi pe internet, că şi aşa stai cu nasul în 

calculator. 
- Am găsit ceva. 
- Dinule, Dinule, ţi-am mai spus că eu n-am avut 

condiţiile voastre şi totuşi am învăţat. 
- Ştiu că te lauzi că n-aveai ce mânca şi trăiai cu un 

corn pe zi, când erai studentă la Bucureşti…. 
- Nu mă laud, dar aşa era. Nu pierdeam nici un 

minut în sesiunea examenelor. 
- Că te duceai la cantină pe jos sau acasă când 

plecai de la facultate, că n-aveai bani de tramvai şi cât 
mergeai îţi spuneai cursurile în gând. 

- Tu ai face aşa ceva? 
- Nu m-aş complica. 
- Atunci să nu te gândeşti la un viitor strălucit. 
- Dar tu, că ai făcut ale facultăţi, ce viitor ai avut? 
- Mi-am făcut o carieră frumoasă, o familie 

armonioasă, o casă, n-am depins de nimeni, am fost 
apreciată, m-am realizat. De ce nu iei exemplu de la 
fratele tău? El nu absentează, are note bune. 

- La el la liceu profesorii sunt mai indulgenţi. 
- Din contră, la ei sunt mai severi având în vedere 

secţia la care învaţă. 
Atât Victor, cât şi Ştefan intraseră la un liceu din 

oraş, la secţia informatică. Ei nu au făcut probleme şcolii 
şi nici părinţilor. Aspectul negativ care părea generalizat 
la elevi, era acela că nu-şi dădeau interesul pentru 
aprofundarea cunoştinţelor, pentru studiul individual, 
pentru lărgirea orizontului de cunoştinţe. Să-i vezi pe ei cu 
o carte de lectură în mână, nici pomeneală. Calculatorul, 
televizorul, discoteca, plimbările, acestea erau 
preocupările principale. De când crescuseră, renunţară la 
fotbalul de-acasă. Dacă se jucau, mergeau pe terenuri 
amenajate sau la sală. Violeta scăpase şi ea de unele griji 
privind supravegherea lor. Cea mai mare mulţumire a ei 
era aceea că o ajutase pe Ioana să-şi refacă viaţa după 
divorţ. Ea a sprijinit-o să-şi cumpere apartamentul pe care 
l-a găsit, după ce a mers săptămâni în şir prin toate 
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cartierele oraşului, interesându-se din om în om, încât 
devenise cunoscută. 

- Doamnă, aţi găsit apartament? 
- Încă nu. 
- Am auzit că este unul de vânzare pe strada 

Nucului. 
- Voi mai întreba. 
- De ce nu urmăriţi la televizor că le comunică pe 

postul local. 
- Am fost la acestea, însă unele erau deja vândute, 

altele nu mi-au convenit nici ca preţ, nici cum arătau. 
- Cu câte camere aţi dori? 
- Cu două camere. 
Chiar după ce cumpărase apartamentul, oamenii 

binevoitori o mai informau dându-i noi adrese. A ajutat-o 
pe Ioana în amenajarea apartamentului, stând cu oamenii 
care lucrau, făcându-le mâncare, fata neputând lipsi de la 
serviciu. Apartamentul nu era spaţios, dar după ce a fost 
aranjat punându-se gresia, faianţa, mobilă nouă, 
înlocuindu-se tâmplăria veche, făcându-se şi alte 
modificări, arăta ca o locuinţă foarte primitoare. Toţi au 
fost mulţumiţi: Ioana în special împreună cu copii, Violeta 
care făcuse multe eforturi pentru acest apartament, Emil 
cu Mariana, care o împrumutaseră pe Ioana cu bani ca 
să-şi cumpere apartamentul, fiindcă suma obţinută de ea 
în urma partajului nu-i ajungea. 

- Cum te simţi acum în casa ta, curată, frumoasă, în 
linişte, fără scandaluri? o întreba Violeta. 

- Mă simt stăpână. 
- Dacă m-ascultai, demult s-ar fi întâmplat aceasta. 
- Am ţinut la familie. N-am vrut să renunţ la unitatea 

ei. 
- Lucrurile însă mergeau prost. 
- Ştiu, însă am crezut că se vor schimba, că va 

deveni şi el un alt om. 
- Ţi-am spus că „lupul îşi schimbă părul dar năravul 

ba”. Nu m-ai ascultat. 
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- Ce-a fost a fost. Bine că acum au trecut toate cele 
neplăcute. Voi începe o nouă viaţă, chiar dacă sunt 
singură şi mă voi simţi mult mai bine. 

- Nu eşti singură, nu ai doi feciori voinici? 
Ştiind-o aranjată acum pe Ioana la casa ei că 

cealaltă numai a ei nu fusese, s-a mai liniştit şi Violeta şi 
s-a ocupat mai mult de problemele sale. Cum nu putea 
sta fără preocupările gospodăreşti avute înainte de a veni 
la fete, i-a lămurit pe-ai săi să fie de acord să-şi facă nişte 
straturi în care să semene verdeţuri. N-au prea fost de 
acord, fiindcă nu vroiau să renunţe la gazon. 

- Eu le fac în partea din spate. 
- Va arăta urât, motivau ei. 
- Pentru un fir de ţelină, de pătrunjel să te duci în 

piaţă când poţi să iei din grădină? 
- Când va fi nevoie aduc eu, spunea Mariana. 
- Până vii tu de la serviciu, mâncarea este gata, iar 

eu, ca să mă duc în piaţă când am nevoie, pierd timp, că 
este departe. 

Violeta nu se gândea atât la distanţa faţă de piaţă, 
că era obişnuită cu mersul pe jos. Cu toate că ai ei aveau 
fiecare autoturismul lui, ea se deplasa zilnic şi în orice 
împrejurare pe jos. Probabil de aceea era într-o stare 
fizică bună. pentru că mersul pe jos era ca un sport, în 
plus ea era în permanentă activitate toată ziua. 

Mai cu acordul, mai fără acordul lor, Violeta şi-a 
făcut o mică grădină pentru verdeţuri. A aranjat cu un 
vecin să-i aducă bălegar ca îngrăşământ, a împrejmuit 
locul cu gard de sârmă, a semănat tot felul de verdeţuri 
numai pentru frunze, că din cauza nucilor din grădină, 
locul nu era însorit şi rădăcinoasele nu se făceau, nici 
ardeii, nici roşiile, nici varza. Şi-a dat seama după câţiva 
ani că nu le este favorabil locul şi nu a mai semănat decât 
verdeţuri. 
        Pe lângă straturile cu verdeţuri, avea şi un strat cu 
flori. Cel mai mult îi plăceau trandafirii. Pentru ei a mers la 
vecini şi pe la cunoştinţe în luna august a fiecărui an, să 
obţină ramuri ca să le planteze. Dorea să aibă trandafiri 
de toate culorile. Îi plăcea foarte mult un soi de trandafiri 
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de culoare roşie închisă din grădina unei vecine a ei. A 
rugat-o să-i dea câteva rămurele, dar aceasta a amânat-o 
de la o lună la alta, de la un an la altul. Pe Violeta, care 
ceea ce îşi punea în gând trebuia să realizeze, a cam 
deranjat-o atitudinea vecinei şi a provocat-o să nu renunţe 
la dorinţa ce o avea. S-a dus la cunoştinţele din oraş care, 
fiind mai darnice, i-au dat ramuri pe care le-a plantat, le-a 
udat periodic, le-a îngropat toamna, să le ocrotească de 
îngheţ. Primăvara, spre surprinderea şi bucuria ei, 
aproape toate înmuguriseră, apoi au crescut şi au înflorit. 

Ca să nu rămână datoare faţă de vecină, că şi 
Violeta era uneori răutăcioasă, chiar rea, când a prins 
momentul, i-a arătat trandafirii. 

- Doamna Costîn, vă plac trandafirii mei? 
- Sunt foarte frumoşi! 
- Acum am şi eu din cei roşii, chiar dacă n-aţi vrut 

să-mi daţi astă-toamnă. 
- Am zis că vă dau, dar după ce trec florile. 
- Aţi avut ramuri cu flori trecute, însă nu mi-aţi dat. 
- Nu erau trecute toate florile. 
- Până treceau toate, venea iarna, cum a şi venit. 

Am înţeles că nu aţi vrut să sacrificaţi nişte rămurele, dar 
să nu mă fi purtat cu vorba. 

- Unde aţi găsit? a întrebat-o vecina a vinovăţie. 
- Am mers pe la nişte femei mai amabile. 
- Pe aici pe lângă noi? 
- Nu, pe la nişte cunoştinţe care locuiesc în partea 

cealaltă a oraşului. Dacă vreţi eu vă dau ramuri să 
prindeţi şi dumneavoastră., i-a oferit Violeta ca să o facă 
să se simtă şi mai ruşinată. 

Cu grădinăritul Violeta îşi ocupa din timpul ei liber şi 
chiar îi plăcea această îndeletnicire pe care o practicase 
şi la ea acasă, însă în condiţii mai vitrege. Acolo nu avea 
suficient teren, locul era umbrit de copacii din jur. Florile 
erau lângă verdeţuri şi, ca să aibă de toate, planta câte 
puţin din fiecare fel: câteva fire de ardei iute pentru 
Valentin, câteva fire de varză pentru găini, câteva fire de 
busuioc pentru soacră-sa, câteva flori pentru aspectul 
frumos al grădinii, verdeţuri pentru pregătitul mâncării. 
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Plantele îngrijite creşteau frumos şi era bucuroasă când 
vecinii îi cereau câte ceva. 

- Doamnă Popov, daţi-mi şi mie, vă rog, câteva fire 
de ţelină, că îmi place foarte mult în mâncare şi nu am, o 
ruga vecina Anuţa. 

- Vino, să-ţi culegi cât îţi trebuie. 
- Ce frumos au crescut verdeţurile dumneavoastră! 

La mine este umbră. 
       - Nici aici nu au prea mult soare, dar le ud la timp, le 
plivesc şi lor le merge bine. De aici pun şi în borcane 
pentru iarnă. 

La început sau la sfârşit de an şcolar ori cu ocazia 
zilelor onomastice, florile erau foarte căutate şi cum piaţa 
era cam departe, apăreau copiii pe la poarta Violetei. 

- Tanti Violeta, vă rugăm frumos să ne daţi şi nouă 
nişte flori ca să ducem la şcoală pentru doamna 
directoare şi pentru doamnele diriginte. 

- Aţi terminat încă un an şcolar. Aţi învăţat bine? 
- Da. Eu sunt pe locul doi, iar ea pe locul trei. 
- Deci sunteţi premiante. Felicitări! 
- Mulţumim. 
- Ce flori vreţi? 
- Ce ne daţi dumneavoastră. 
- Ţie îţi fac un bucheţel de trandafiri, iar ţie unul de 

crini. Este bine aşa? Uitaţi-le! 
- Mulţumim frumos, strigau încântate fiind de flori şi 

mergând spre ieşire. Săru’mâna. 
- Servus. 
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VREMEA SENECTUŢII 

 
 
 
 
Anii trecură ca fulgerul şi Violeta ajunsese la 

vremea senectuţii. Nu-i venea să creadă cât de repede a 
zburat timpul. Ca ieri fusese tinereţea cu toate frumuseţile 
şi solicitările ei, ca ieri intrase în învăţământ şi acum era 
pensionară. Ca ieri independenţa pe care şi-o impuse în 
viaţă o făcea puternică, iar acum, forţa fizică fiindu-i în 
scădere, trebuia să depindă de fete. O stare de bucurie 
amestecată cu tristeţe, pe care, probabil, o încearcă 
oricine ajunge la vârsta aceasta, trăia şi Violeta. Se 
bucura că Dumnezeu îi hărăzise anii pe care mulţi oameni 
nu-i ajung, dar în acelaşi timp se întrista că viaţa ei de 
acum era cu totul diferită de cea trăită altădată, când îşi 
făcea singură programul, când nu depindea de nimeni, 
când avea cu cine să vorbească, cu cine să se sfătuiască, 
Valentin având aceleaşi interese şi simţăminte ca şi ea. 
Orice s-ar spune, viaţa în doi nu poate fi înlocuită cu nimic 
altceva, oricât de bun ar fi acest altceva. 

Copiii, oricât de generoşi ar fi, că nu toţi sunt, oferă 
bătrânilor un adăpost, dar acesta nu înlătură singurătatea 
din sufletul lor şi nici nu-i fac să nu se simtă în plus. A te 
simţi în plus este cea mai mare durere a fiecărui om, dar 
mai ales a aceluia care este la vârsta la care nu mai are 
ce face. Cu toată această apăsătoare stare sufletească 
gândul îi era liber ca pasărea cerului. Dându-i frâu liber nu 
se mulţumea numai cu amintiri din trecut, unele foarte 
frumoase, ci îşi propunea ce are de făcut în timpul pe 
care Dumnezeu i-l mai punea la dispoziţie. 

Nu putea să-i lipsească preocuparea pentru unele 
îndatoriri faţă de ai ei care nu mai erau în viaţă, ştiind că 
fetele, având alte preocupări, nu se vor interesa de 
aceasta, cum, de, fapt nici ea n-o făcuse la vârsta lor. De 
aceea a hotărât să facă pomenirea de şapte ani de la 
moartea lui Valentin, să aranjeze mormântul lui şi al 
rudelor, să pună cruci de marmură. Toate acestea erau 
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îngreunate din cauza deplasării din Moldova în Banat şi 
neavând mijloc de transport, chiar dacă fetele dispuneau 
de maşini, era nevoită să meargă cu trenul o noapte până 
în Timişoara. La vârsta ei drumurile acestea erau foarte 
obositoare şi se plângea fetelor fără rezultat. 

- Mi-e groază s-o iau iar la drum! 
- Ce groază, mamă, o liniştea Mariana. De la 

Suceava dormi la cuşetă până în Timişoara, unde ajungi 
dimineaţa. 

- De acolo, hai cu bagajele până la autogară pentru 
autobuz. 

- Autogara este aproape de gară. 
- Dar cu bagaje tot nu este uşor. 
- De ce îţi iei atâtea lucruri, doar nu stai nu ştiu cât? 
- Tu-mi faci teoria chibritului. Ai văzut că ţie deşi eşti 

tânără, îţi este urât să călătoreşti singură numai până la 
Iaşi, dar eu pe o distanţă atât de mare, gândindu-mă la ce 
s-ar putea întâmpla, ce să zic? 

- Ce să se întâmple? 
- Să-mi fie rău sau mai ştiu eu ce. 
Noroc că în aceste călătorii, Violeta era însoţită fie 

de Ioana, care prin acestea mai ieşea şi ea în lume, alte 
posibilităţi neavând, fie de unul din băieţii ei sau chiar de 
amândoi. 

Într-una din călătorii chiar a avut o surpriză 
neplăcută, fiindcă acceleratul cu care veneau a lovit o 
maşină cu muncitori aproape de intrarea în Suceava. 
Victor, cel care o însoţea atunci, s-a dus să vadă şi o 
chema şi pe Violeta. 

- Buni, este un mort sub scară. 
- Pleacă de acolo! 
- Vrei să vezi? 
- Nu vreau, vino încoace! 
- Se văd şi nişte acte răspândite. Sunt pline cu 

sânge. 
- Vino în compartiment, nu te mai uita! 
Au murit toţi cei ce fuseseră în maşina lovită. Au 

stat ceva timp pe linie până să vină ancheta la faţa 
locului. Unii călători au pornit-o pe jos nemaiaşteptând 
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plecarea trenului. Violeta l-a sunat pe telemobil pe Emil 
care îi aştepta în Suceava să vină să-i ia, dându-şi un loc 
de întâlnire pe şoseaua naţională. 

- Ce s-a întâmplat? i-a întrebat când a sosit. 
- Trenul a lovit o maşină cu muncitori şi a târât-o 

câţiva metri, de la intersecţia unde a avut loc impactul 
până la locul în care s-a oprit. 

- În gară anunţa întârzierea trenului vostru din 
motive necunoscute. Cei care îl aşteptau erau foarte 
îngrijoraţi. Nimeni nu ştia ce s-a întâmplat. 

- Bine că s-a oprit înainte de un podeţ, că dacă 
ajungea până acolo putea să deraieze. Vezi de ce am 
vrut să mă întorc cu Victor şi să nu-l las singur, că voi îmi 
spuneaţi că, dacă mai am treabă, să mai rămân. Ce-ar fi 
făcut el în asemenea situaţie? 

- S-ar fi descurcat, nu este mic. 
La parastasul de şapte ani de la moartea lui 

Valentin, Violeta a mers tot cu trenul împreună cu Ştefan 
şi cu Victor, ca să facă pregătirile necesare, rămânând ca 
ceilalţi să vină a doua zi cu maşina, ca să nu lipsească 
prea mult de la serviciu. Pentru pregătiri, Violeta a luat 
legătura cu Lidia, nepoata ei de la Severin. Aceasta i-a 
adus sarmale, vin şi ţuică pentru parastas, cum îi mai 
adusese şi la slujba de patruzeci de zile de la moartea lui 
Valentin. A venit împreună cu soţul şi cu Mădălina, cea 
mai mică din fetele ei, care acum era domnişoară în 
ultima clasă de liceu, încât Violeta, care nu o mai văzuse 
de nişte ani, a rămas surprinsă. 

- Tu eşti Mădălina?! 
- Da, tanti, eu sunt. 
- Măi, fată, măi, ai crescut, te-ai făcut frumoasă! 
- Raluca şi Cosmin, fraţii tăi, de ce n-au venit? 
- Sunt la examene. 
Au mai venit şi cei din Germania, Florentina,  Arnold 

şi cu Nadina, fata cea mică. Consuela şi Anita nu au putut 
veni şi i-a părut rău Violetei că n-a fost prezentă toată 
familia. Cu acest prilej, ea dorea întreaga familie reunită 
cu fiice, gineri, nepoţi, gândindu-se că cine ştie dacă va 
mai fi sau nu o ocazie pentru întâlnirea tuturor. Cu toate 
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că erau răspândiţi, ei au venit din Moldova, Oltenia, 
Germania şi s-au întâlnit în Banat. Casa Violetei devenise 
neîncăpătoare, dar primitoare, încât şi cei care au dormit 
în paturi şi cei care au dormit pe saltele jos, ori în cort s-
au simţit bine. Comunicările, schimburile de păreri, veştile 
transmise de la unii la alţii nu mai conteneau. Cel mai 
bine s-au simţit tinerii care în cortul din grădină au stat 
până târziu la vorbă, glume, şotii încât Violeta i-a 
avertizat: 

- Culcaţi-vă! că mâine voi vă treziţi primii pentru a 
strânge cortul. 

- De ce aşa devreme? 
- Ca să aranjăm mesele, să fie gata când vine 

preotul. 
- Pe la ce oră vine?  
- După ce venim de la biserică. 
- Vă duceţi şi la biserică?  
- Acolo face slujba mare pentru parastas. 
- Până vine el, este timp. 
- Mergeţi şi voi la biserică. 
- De ce să mergem? 
- Să vă mai dea Dumnezeu minte. 
- Lui Dinu să-i dea că n-are destulă, spuneau ei într-

un glas. 
- Ba vouă că vă lipseşte cu desăvârşire, spunea 

Dinu, vrând să demonstreze că l-a studiat pe Caragiale. 
- Hai, gata, culcaţi-vă! insistă Violeta. 
- Sst! Tăcere! Că nu ne mai dă buni mâine colivă. 
      Făceau linişte pe moment, ca după plecarea 

Violetei în casă, să se audă  ghionturi şi râsete pe-
nfundate încă o bucată de vreme. 

La parastas au venit şi câţiva colegi de-a lui 
Valentin şi de-ai Violetei. Ziua aceea de iunie a fost 
senină şi caldă. În grădină, unde s-au aşezat mesele, 
plutea parfumul plăcut al trandafirilor şi crinilor din jur. Toţi 
s-au simţit bine în frunte cu preotul, chiar dacă fetele 
Violetei au inversat ordinea meniului. Violeta, servind 
băutura la masă, a observat că se aduseseră deja 
platourile cu friptură, pireul de cartofi şi salata. „Atât de 
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repede!” s-a gândit ea, „că numai ce s-a mâncat supa!”. 
S-a dus la bucătărie şi a văzut că sarmalele erau 
neatinse. 

- Ce-ai făcut, Rodico? a întrebat-o pe bucătăreasă, 
ai trimis friptura la masă înaintea sarmalelor? 

- O, bate-mă, Doamne! Fetele dumneavoastră în loc 
să ia castroanele cu sarmale au luat platourile cu friptură. 

Chemându-le pe toate trei, Violeta le-a spus: 
- Fetelor, voi nu ştiţi în ce ordine se servesc felurile 

de mâncare? 
Ele care nu ştiau despre ce este vorba au rămas 

surprinse. 
- De ce ne întrebi? 
- Aţi servit friptura. 
- Ei, şi? 
- Şi sarmalele? 
- Da măi, a spus Ioana, trebuiau sarmalele înainte. 
- Eu am văzut platourile cu friptură pe masa din faţă 

şi am crezut că pe acestea trebuie să le iau, a spus 
Mariana. 

- Şi noi ca proastele ne-am luat după tine, a 
intervenit Florentina. 

- Acum ce facem, se întreba Violeta. 
Florentina mai nonconformistă a răspuns: 
- Le servim după ce mânâcă friptura. 
Violeta s-a scuzat în faţa preotului şi a mesenilor 

care ajunseseră în sfârşit la sarmale. 
- Părinte, fetele mele cam distrate au inversat 

meniul. Aţi mâncat friptura şi acum sarmalele. 
- A! nici n-am observat.  
- Şi-au povestit atâtea şi atâtea că n-au mai fost 

demult împreună toate trei, fără să mai fie atente ce 
servesc. 

- Nu vă faceţi probleme că sarmalele acestea atât 
de bune, ne-au picat tot atât de bine acum ca şi când le-
am fi mâncat înainte de friptură. 

După servirea mesei, fiindcă oamenii s-au simţit 
bine, au mai stat la băut, la poveşti, o vreme. Printre 
ultimii au rămas învăţătoarea Vetuţa, bună prietenă cu 
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soţii Popov, şi profesorul Focşeneanu cu care Violeta a 
stat mult de vorbă la umbră în grădină. Atât de 
comunicativă a fost Vetuţa şi deschisă la fire, parcă o 
umbră de presimţire ar fi avertizat-o că era ultima ei 
discuţie plăcută cu colegii, fiindcă nici nu se împliniseră 
două săptămâni după aceasta şi un atac de cord i-a 
curmat viaţa. 

Violeta se întorsese în Moldova când a primit 
această veste şi nu-i venea să creadă. Le-a anunţat şi pe 
fete. 

- Să ştiţi că Vetuţa a murit. 
- Cum, că a fost la parastasul lui tata? 
- Mi-a dat telefon Corina, chiriaşa mea. 
- Ai văzut, mamă, cât a fost ea de voioasă? 
- Câte ne-a povestit! 
- A stat cu nenea Focşeneanu până târziu. 
- Nu se mai sătura de vorbă, săraca. 
- Se mai gândea ea atunci că acum nu mai este? 
- Vedeţi fetelor, de ce vă spun că noi cei în vârstă 

ne facem probleme, le atenţiona Violeta. Azi eşti, mâine 
nu mai eşti. 

- Dar ea nu era atât de bătrână. 
- Era mai tânără ca mine cu câţiva ani. 
- Dumneata nu arăţi rău. 
- Nici ea nu arăta, dar s-a dus. 
- A rămas singur, săracul, soţul ei. 
- Aşa cum am rămas şi eu singură fără tatăl vostru. 
- Nu eşti singură, eşti cu noi.  
- Ce ştiţi voi?! 
În următorii ani, Violeta s-a îngrijit de punerea 

crucilor la mormântul lui Valentin şi la mormântul socrului 
ei. Crucea din marmură a lui Valentin, a costat mai mult, 
aşa încât Violeta a apelat şi la fete s-o ajute cu contribuţia 
lor la plata costului. Pe cruce a trecut şi numele ei cu data 
naşterii, rămânând ca fetele să completeze data morţii, 
deşi era convinsă că ele n-o vor mai face. Acel „Memento 
mori!” care în ultimii ani îi revenea în minte, l-a 
inscripţionat şi pe cruce. 
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În anul următor, s-a ocupat de crucea socrului, 
îndeplinind o îndatorire creştinească, dar şi dorinţă pe 
care soacră-sa o avusese când trăia fără s-o poată 
îndeplini, din lipsa banilor. Pentru că această cruce era 
mai mică şi nu chiar atât de scumpă, n-a mai apelat la 
sprijinul fetelor. Ambele cruci au fost sfinţite în urma cărui 
fapt Violeta a simţit o uşurare sufletească deosebită, mai 
ales în urma cuvintelor preotului care se ruga ca prin 
acest act al sfinţirii cei morţi dar şi cei din familie să fie 
feriţi de rele şi să li se ierte păcatele. Pentru iertarea 
păcatelor morţilor ei, Violeta îi făcuse ctitori la diferite 
biserici pe părinţi, socri, soţ, pe Dorin, fiul mort după 
naştere şi pe unul dintre fraţi care nu avea pe nimeni, 
ceilalţi rămânând ca familiile lor să-şi asume această 
obligaţie. 

Printre gândurile Violetei libere ca pasărea cerului, i-
a venit şi acela de a-şi scrie necrologul pentru a nu se mai 
deranja nimeni, când va fi momentul stingerii ei din viaţă, 
ştiind cât de greu este de a vorbi în asemenea 
împrejurare. Iată cum îl concepuse: 

Că va fi cald sau frig, că va ploua ceea ce n-aş dori, 
sau că va fi o zi frumoasă cu soare, când mă veţi conduce 
pe ultimul drum, ca să nu fie cineva împovărat cu obligaţia 
ingrată de a spune ceva vorbe despre mine, aşa cum se 
obişnuieşte, tot eu vi le voi spune. Prea multe nu, că mă 
ştiţi de-atâta vreme. 

Ce să vă spun? Că m-am născut într-o familie 
modestă? Că tot ceea ce am realizat în viaţă se 
datorează în bună parte şi părinţilor mei care deşi oameni 
simpli dar harnici, fără prea multă ştiinţă de carte dar 
cinstiţi, m-au învăţat ce înseamnă munca, perseverenţa, 
omenia. Că am învăţat în condiţii grele neavând 
posibilităţi materiale, dar am învăţat absolvind două 
facultăţi, pe cea de-a treia abandonând-o în anul III, când 
m-am căsătorit? Că am urcat pe diferite trepte ale muncii 
şi carierei mele: de la salahor la muncitor ziler, de la 
învăţător la profesor, de la profesor la director de liceu, de 
la cercetător la autor de carte? Necazul a fost că pe toate 
le-am îndeplinit fără a excela în vreuna din ele. Cea mai 



 269 

nesăbuită treaptă a fost cea de şofer amator de pe care 
am coborât urgent, renunţând ... 

Ce rost mai are să vă spun prin câte am trecut 
luptând pentru binele şi renumele liceului la care am 
activat şi m-am pensionat după 35 de ani de muncă 
neîntreruptă? Unii oameni m-au denigrat şi plec fără să le 
port pică, iertându-i; alţii m-au apreciat aşa cum i se 
întâmplă fiecăruia dintre noi. Am avut realizări, dar şi 
înfrângeri; de ce să nu fiu obiectivă mai ales acum în 
ultimul meu ceas? Ce rost mai are să vă spun că am 
obţinut înalte grade şi distincţii în învăţământ, că am 
ocupat diferite funcţii pe care bine le ştiţi? Mai are rost? 

Mai este cazul să vă spun? Că am reuşit să-mi fac o 
familie armonioasă lăsând urmaşi care să nu mă facă de 
ruşine, străduindu-mă împreună cu Valentin, tovarăşul 
meu de viaţă, să dau celor trei fete ale mele posibilitatea 
unei cariere frumoase? 

  Ce pot acum să vă mai spun?   Tot ce-a fost  v-am 
spus atunci cu fiecare gest al meu, cu fiecare vorbă a 
mea, cu fiecare faptă a mea. 

Nu plângeţi fetelor! Nimeni să nu plângă că „viaţa-i 
fum „. Aşa cum spune poetul: 

   Credinţa-n zilele de-apoi 

   E singura tărie-n noi, 

   Că multe-s tari cum credem noi 
                Şi mâine nu-s! 

 

   Nu cerceta aceste legi 

   Că eşti nebun când le-nţelegi! 
   Din codru rupi o rămurea 

   Ce-i pasă codrului de ea! 

   Cei pasă unei lumi întregi 
                De moartea mea!”       

 Să vă mai spun ceva în plus? Ce rost mai are? 
   Decât acela că acum 
             Vă cer iertare 

   Ca liniştită să mă duc 

             In lumea mea 

             Cu uşurare. 
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   -Vă implor rugaţi-vă toţi pentru mine şi nu fiţi trişti! 
Prin acest necrolog intenţiona să nu deranjeze pe 

nimeni ştiind din propria-i experienţă cât de dificil este de 
a vorbi la o înmormântare. Cu mulţi ani în urmă, îi murise 
o colegă şi prietenă bună. Nenea Trică, bătrânul învăţător 
care se ocupa de organizarea înmormântării, a solicitat-o 
pe Violeta să vorbească. 

- Doamnă Popov, dumneata te pricepi în a vorbi şi 
te-ai înţeles bine cu Măria. M-am gândit că eşti cea mai 
indicată să vorbeşti la înmormântare. 

- M-ai ales greşit, ‘nea Trică! 
- Am mai discutat şi cu alţii, dar ei mi-au spus că 

cea mai indicată eşti dumneata. 
- Nu pot să fac acest lucru. 
- De ce? 
- În orice situaţie vorbesc, dar la înmormântare nu. 
- Nu poţi? 
- Nu pot, pur şi simplu. 
- Cum să nu poţi? căuta s-o convingă învăţătorul.  
- ‘Nea Trică, vorbeşte dumneata, că fiind bărbat eşti 

o fire mai tare. 
N-a avut încotro şi a trebuit să vorbească  ‘nea 

Trică. După primele propoziţii, l-a înecat plânsul. Şi-a 
revenit căutând să se stăpânească, dar cu greu a reuşit 
să termine cuvântarea. În timpul acesta, Violeta îl 
admonesta în gând: Vezi, acum îţi dai seama cât este de 
greu să vorbeşti la o înmormântare. Nu m-ai crezut când 
ţi-am spus că eu nu pot. Ai interpretat că poate nu vreau. 

Când totul s-a terminat, Violeta nu l-a iertat pe ‘nea 
Trică şi s-a dus să-i spună . 

- Cum fu cu cuvântarea, ’nea Trică? 
- Măi, fată, măi, mă podidi plânsul. 
- Vezi, eşti bărbat şi ai fost emoţionat, dar eu ce-aş 

fi făcut? 
- Nu mă mai puteam stăpâni. 
- Acum mă crezi că mi-am dat seama că nu pot face 

faţă? 
- Te cred, măi fată, te cred. 
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- Eu îmi cunosc limitele, ’nea Trică, unde nu pot, nu 
pot.  

Ca zilele să nu-i devină monotone la această vârstă, 
Violeta avea fel şi fel de preocupări în afară de curăţenia 
şi ordinea în casă. Se ocupa de îngrijirea florilor din casă 
şi din grădină, îşi programa vizionarea anumitor emisiuni 
la televizor, nelipsite fiind telenovele, cânta la acordeon, 
citea diferite cărţi, iar într-un timp a pasionat-o foarte mult 
scrisul. A revizuit o lucrare mai veche a ei şi a dat-o spre 
tipărire. Era tocmai lucrarea pe care o concepuse privind 
activitatea unui folclorist pentru a cărei documentare 
mersese împreună cu Valentin în Apuseni şi la 
Caransebeş. I-a venit ideea de a o publica, fiindcă se 
împlineau şaizeci de ani de la moartea folcloristului. De 
când a început lucrarea, Violeta avu o revoltă interioară 
cauzată de faptul că folcloristul, cu toate că a avut merite 
deosebite în cultura noastră, nu s-a vorbit prea mult 
despre el. Dorea ca prin cartea pe care voia s-o 
tipărească, să contribuie la cunoaşterea activităţii acestui 
folclorist. Revizuind vechea lucrare, a fost necesar să se 
informeze prin intermediul internetului, cu datele de ultimă 
oră, pentru reactualizarea multor părţi din conţinutul cărţii. 

Concomitent cu aceasta i-a trăznit o idee prin minte 
de a scrie un fel de roman. Nu a stat prea mult pe gânduri 
şi a început să scrie. Munca aceasta o pasiona enorm. 
Aproape zilnic scria câteva pagini după ce-şi termina 
treburile gospodăreşti. Dacă scăpa o zi fără să scrie, nu 
se simţea bine. Scrisul se aşternea încet, încet peste filele 
albe până când depăşise trei sute de pagini şi încă mai 
avea de adăugat. 

Pentru că aproape zilnic o vedea scriind, Mariana 
adesea îi spunea: 

- Tot scrii, tot scrii. 
- Până termin ce-am început. 
- Mai ai mult? 
- Până termin cartea. 
- Poate ajungi acum cu mulţi bani. 
- De unde bani? 
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- Păi, nu câştigi dacă scrii cărţi? Le vinzi. Primeşti 
dreptul de autor. 

- Vezi să nu. Scrisul nu aduce bani. Câţi scriitori şi 
scriitori talentaţi ce s-au impus prin capacitatea lor n-au 
trăit şi murit în mizerie? Chiar genii, aşa cum a fost 
marele Eminescu, nu s-au bucurat de o situaţie materială 
mai bună. Aşa că schimbă-ţi optica Mariano, că n-o vei 
vedea pe mamă-ta niciodată îmbogăţindu-se şi mai ales 
la vârsta asta, şi încă din scris. 

- Atunci ce de te mai oboseşti? La naiba, eu n-aş 
face lucrul acesta. 

- N-ai face pentru că tu ai altă concepţie, cu totul 
diferită. Eu scriu pentru că-mi place să scriu. Scrisul este 
pentru mine o comunicare cu mine însămi, cu cei din jurul 
meu; şi aşa voi sunteţi mai mult plecaţi, aveţi problemele 
voastre, alte subiecte de discuţie, vă rezervaţi mai puţin 
timp pentru mine, şi atunci eu ce să fac? Îmi găsesc 
refugiul în scris. 

- E bine că îţi place şi îţi place să faci şi poezii. 
- Ce este mai frumos decât poezia? 
- Pe cine ai moştenit privind talentul creaţiei? 
- Pe mama mea.  
- Dar ea nu era învăţată. 
- Era o femeie simplă, doar cu clasele primare, dar 

avea talent. 
- Ţi-am arătat şi ţie, cred, versuri scrise de ea. 
Pe lângă bucuria scrisului, a muzicii, a mai avut şi 

bucurii ale reîntâlnirii cu prieteni vechi pe care nu-i văzuse 
de patruzeci, cincizeci de ani. Cei care n-au cunoscut 
asemenea reîntâlniri n-au cunoscut nici bucuria lor. Cei 
care le-au avut, bineînţeles puţini la număr, au trăit 
momente destul de impresionante, ceea ce i-au făcut să 
simtă că n-au trăit degeaba, că s-au numărat printre 
favorizaţii destinului. Favorizată a fost şi Violeta. 

O asemenea regăsire, după un timp îndelungat, 
despre care s-a mai amintit, a fost sprijinită de Mariana. 
N-apucase să se întoarcă bine la fete după ce stătuse 
câteva săptămâni la casa ei, aşa cum obişnuia în fiecare 
an, că Mariana a şi întâmpinat-o: 
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- Mamă, pe cine cunoşti cu numele de Stroescu, 
Stănescu? 

- De ce mă întrebi? 
- Te caută cineva cu numele acesta sau ceva 

asemănător. Este ceva legat de radio. 
- Când am fost în activitate, eu am vorbit la radio, 

dar nu văd ce legătură are? 
- Mie mi-a cerut adresa dumitale o fată al cărei 

prieten lucrează la radio. Prietenul ei a fost rugat de 
persoana aceasta care te caută să-ţi găsească adresa şi 
să i-o comunice, că vrea să-ţi scrie. 

- I-ai dat-o? 
-Da, i-am dat adresa noastră,  că acum până la 

vară, nu mai pleci la casa dumitale. 
- S-a întâmplat demult lucrul acesta? 
- Nu, cu câteva zile înainte de a sosi dumneata. 
-Cine să fie? N-am cunoscut pe nimeni cu numele 

de Stroescu, Stănescu, aşa cum spui?! S-ar putea să fie 
Stupăreanu, pe care l-am cunoscut cu mai bine de 
patruzeci de ani în urmă, într-un grup de prieteni, cu care 
n-am mai ţinut legătura. Să mă mai ţină minte de atunci, 
după atât amar de vreme?!  

În tot acest răstimp Violeta se gândea dacă 
Stupăreanu este cel care o caută, sau cine altcineva să 
fie. N-au trecut prea multe zile şi a primit scrisoare chiar 
de la Stupăreanu, pe adresa Marianei, fata la care locuia 
Violeta. S-a bucurat foarte mult când a citit scrisoarea. 
Mariana, care a devenit suspicioasă, i-a şi spus: 

- Vreau să citesc şi eu scrisoarea. Mi-o dai? 
- Hm! a zâmbit Violeta. De ce vrei s-o citeşti? 
- Să văd şi eu ce-ţi scrie. 
- Ce să-mi scrie? Nimic indecent cum cred că la 

asta te gândeşti. Poftim, citeşti-o! 
- O! dar greu îi înţelegi scrisul constata Mariana în 

timp ce citea. 
- Iţi scrie câte demersuri a făcut şi cât de mult timp i-

a trebuit până te-a găsit. 
- Te-ai convins acum? 
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- Te roagă să-i răspunzi la adresa lui pe care ţi-a 
dat-o. Îi vei răspunde? 

- Tu ce-ai face? 
- Nu ştiu? 
- Sigur că-i voi răspunde. În primul rând am obligaţia 

de a răspunde la o scrisoare, iar în al doilea rând buna-
cuviinţă mă îndeamnă de a respecta efortul îndelungat pe 
care l-a făcut până a da de mine. 

Violeta i-a răspuns comunicându-i multe lucruri 
legate de familia ei, de faptul că stă la fete şi că nu se 
simte ca la ea acasă, deşi are condiţii bune de viaţă şi se 
înţelege bine cu ai ei, întrebându-l la rându-i despre 
familia lui. Au continuat să ţină legătura şi au hotărât să 
se reîntâlnească, Violeta avertizându-l prin telefon că nu 
mai este cea pe care a cunoscut-o cu ani în urmă, 
datorită vârstei înaintate. 

- Vă spun toate acestea, domnule Stupăreanu, ca în 
cazul în care ne vom reîntâlni, să nu faceţi un stop 
cardiac. 

- Nu cred că arăţi aşa cum spui, fiindcă eşti mai 
tânără decât mine. 

- Mai tânără sunt, dar tot în vârstă mă consider, ca 
să nu zic babă. 

- Chiar că sunt curios, dacă te-aş mai recunoaşte. 
- Garantez că nu. 
- Atunci nici eu nu voi fi recunoscut. 
- Timpul nu iartă pe nimeni. 
Violeta filozofa asupra scurgerii timpului şi asupra 

oamenilor care în pofida trecerii anilor şi uneori destul de 
mulţi, unii din ei rămân aceiaşi chiar dacă nu din punctul 
de vedere al constituţiei fizice. 

O altă regăsire, aproape concomitentă cu cea a 
domnului Stupăreanu, a fost aceea a prietenului ei din 
tinereţe, Tudor. Cu acesta, spre deosebire de domnul 
Stupăreanu, lucrase un timp în acelaşi colectiv de muncă, 
legase o prietenie frumoasă ce i-a fost un sprijin moral în 
momentele ei grele, chiar dacă, de când s-au despărţit, 
nu s-au mai întâlnit niciodată. Violeta l-a mai căutat la 
intervale mari de timp. Într-o scrisoare îi propusese să 
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vină cu sugestii pentru organizarea unei întâlniri a tuturor 
colegilor şi în special a celor din gaşca lor, la şcoala unde 
s-au cunoscut şi au lucrat împreună. La toate tatonările ei, 
nu a primit nici un răspuns. 

Tudor se îngropase într-o tăcere mormântală pe 
care Violeta i-a respectat-o şi a încetat definitiv de a-l mai 
căuta. Nu-i înţelegea această atitudine, dar asta era. Nu 
se mai văzuseră de vreo 50 de ani, însă practic de vreo 
30 de ani nu mai ştia nimic despre el. Se întreba dacă mai 
locuieşte tot în oraşul unde-l ştia, dacă mai trăieşte, cum 
mai arată la cei optzeci de ani pe care avea să-i 
împlinească. Cele opt decenii de viaţă ale lui Tudor au 
motorizat-o pe Violeta şi-au determinat-o să se intereseze 
de prietenul ei. Interesant că în acelaşi timp parcă printr-o 
puternică telepatie, a primit o veste despre el, ceea ce a 
bucurat-o nespus de mult după o atât de îndelungată 
tăcere. I-a aflat prin serviciul de informaţii telefonice numărul 
de telefon şi în ziua naşterii lui, l-a sunat felicitându-l 
pentru frumoasa vârstă, urându-i viaţă lungă în continuare, 
plină de bucurii. Tot prin telefon a făcut cunoştinţă şi cu 
nevasta lui. Reluându-se această frumoasă legătură de 
prietenie care, de fapt, a existat în permanenţă, dar 
mocnit, Violeta s-a gândit că este bine să se revadă, fapt 
cu care a fost de acord şi familia lui Tudor. 

Într-o zi superbă de iulie, Violeta a plecat spre 
oraşul prietenului ei având ca tovarăşă de drum o fată 
tânără, cadru didactic şi ea, în a cărei familie Violeta 
mergea adesea şi care se întâmplase să aibă acelaşi 
drum. De fapt, Violeta îi vorbise Deliei despre intenţia 
acestei revederi. Călătoria au făcut-o cu autobuzul. 

- Arăţi ca o adevărată sportivă, Delia,a admirat-o 
Violeta. 

- M-am îmbrăcat aşa că este mai comod să 
călătoreşti. 

- Şi eu m-am gândit la o asemenea îmbrăcăminte, 
dar am găsit-o nepotrivită pentru reîntâlnirea mea. 

- Sigur nu se făcea. Trebuie să aveţi o ţinută 
deosebită. De când nu v-aţi mai văzut?   

- De cincizeci şi unu de ani. 
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- Vai, ce mult! 
- Cred că veţi avea emoţii şi unul şi celălalt. 
-  Natural. 
- Ce frumos să te revezi cu cineva pe care nu   l-ai 

mai văzut de jumătate de secol! Foarte frumos! Foarte 
impresionant! 

- Vă veţi mai recunoaşte? 
- Nu ştiu! Ce-ar fi când cobor din autobuz să mă 

vadă, fiindcă mă aşteaptă, mergând cocoşată. Păcat că 
nu am şi un băţ să mă sprijin. Să se întrebe: Oare să fie 
Violeta baba asta cocoşată?. 

- Excelentă idee, a aprobat-o Delia. Am eu aici o 
eşarfă şi v-o pun ca drept cocoaşă. Mai învelesc în ea 
ceva ca să pară cocoaşa mai mare. Ha! Ha! Ha! 

Pe când Delia căuta în geanta eşarfa şi alte obiecte 
pentru realizarea cocoaşei, fiindcă autobuzul se apropia 
de staţia de coborâre, Violeta a oprit-o. 

- Stai, Delia, că nu este bine. 
- De ce, doamna Violeta? 
- Ne facem de ruşine. O să ne bufnească râsul, 

oamenii se vor uita ca la circ şi ce va zice prietenul meu? 
Au coborât, au examinat atent pe cei ce aşteptau, în 

special Violeta care era în măsură să facă acest lucru, dar 
nu s-au recunoscut din prima. Au trecu de câteva ori unul 
pe lângă celălalt până când într-un târziu şi-au dat seama 
că ei sunt cei care se caută. A fost un moment foarte 
impresionant, impus de o perioadă extrem de îndelungată 
de despărţire. Violeta a fost copleşită de emoţii. Mergând 
spre locuinţa lui Tudor, discutând despre fapte trecute şi 
prezente, emoţia s-a diminuat, în schimb bucuria revederii 
a crescut şi a luat proporţii cu atât mai mult când Violeta a 
ajuns în mijlocul familiei lui; doamna, o femeie foarte 
primitoare, comunicativă, bună gospodină, fata o fire 
caldă, frumoasă, plăcută la vorbă. 

S-au încins discuţii, s-au depănat amintiri, s-a 
glumit, s-au fotografiat. 

Tudor împreună cu cele două fiinţe dragi ale lui, 
soţia şi fata, au creat o atmosferă plăcută, ospitalieră, 
destinsă, care a sporit capacitatea Violetei de a înţelege 
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şi de a iubi oamenii. A plecat relaxată de la ei şi cu o stare 
de mulţumire sufletească pentru că a trăit să-şi facă noi 
prieteni în persoana soţiei şi a fetei lui Tudor. La 
întoarcere a călătorit tot cu Delia, aşa cum s-au înţeles. 

- Cum a fost, doamna Violeta? 
- Sunt trăiri pe care greu le poţi exprima, sau deloc, 

dragă Delia. 
- Aţi cunoscut-o pe doamna lui? 
- Da. Este o femeie foarte cumsecade. 
- Cum arată? 
- Mă gândeam că este vreo femeie zdrahoană cum 

sunt moldovencele voastre. În schimb este cam de 
statura mea. Este mai tânără ca mine. 

- S-a arătat morocănoasă? 
- Dar de unde! Este foarte comunicativă, cu o fire 

deschisă. Am discutat atâtea şi atâtea cu ea ca şi când 
ne-am fi cunoscut de o viaţă. 

- Mi-aţi spus că au o fată. 
- Da, o fată foarte drăguţă. 
- Cu cine seamănă? 
- Are ceva şi de la mama ei şi de la Tudor. 
- Cred că s-a bucurat şi ea de această reîntâlnire. 
- Da, a stat în permanenţă cu noi, deşi locuieşte în 

apartamentul ei, nu cu părinţii. 
- V-aţi simţit bine, nu-i aşa? 
- Cum nu se poate de bine! 
Această întâlnire a prilejuit reînnodarea legăturilor 

prieteniei latente de o viaţă. De acum încolo continuau să 
comunice ca adevăraţi prieteni, iar Violetei îi venea în 
minte adesea expresia favorită a cardinalului Mazarin „Il 
tempo e un galantuomo”. Într-adevăr timpul se arătase 
galanton pentru ei, foarte darnic, oferindu-le acea stare 
sufletească de beatitudine de care foarte puţini oameni se 
pot bucura. 

Regăsirile prieteneşti după scurgerea îndelungată a 
anilor ocupau un loc aparte în gândul şi inima Violetei. 
Aşa o căutase cu mult timp înainte, doi ani de-a rândul pe 
Ionica, profesoara de geografie cu care lucrase la aceeaşi 
şcoală în primii ani, după terminarea facultăţii. N-a găsit-
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o. Spre părerea ei de rău, oamenii din satul colegei i-au 
spus că decedase. De asemenea a căutat-o pe Neli, 
pedagoga de la aceeaşi şcoală. A fost sprijinită în această 
acţiune de nepoţii ei Lidia şi Ilarie.  Ducându-se într-o 
vară la ei, le-a cerut acest lucru. 

- Aici în oraşul vostru, locuieşte o persoană pe care 
nu am mai văzut-o de aproape patruzeci de ani şi aş vrea 
s-o întâlnesc. 

- Cine este persoana? a întrebat-o Ilarie. 
- O fostă pedagogă care lucra cu mine la şcoala la 

care am fost numită prima dată ca profesoară. 
- Cum o chema, tanti?a intervenit Lidia. 
- Neli Albeanu. 
- S-o fi căsătorit? 
- Acum ar trebui să fie căsătorită, dar nu ştiu. 
- Dacă este căsătorită este mai greu de aflat 

adresa, fiindcă i s-a schimbat numele. 
Au încercat prin cunoştinţe, au dat mai multe 

telefoane şi într-un târziu au reuşit s-o găsească. Au fixat 
locul întâlnirii. De prima dată nu s-au recunoscut. Nela 
Albeanu chiar i-a spus îmbrăţişându-se: 

- Violeta dragă, te ştiam cu părul lung, împletit în 
cozi, iar acum văzându-te coafată nu eram sigură că eşti 
tu. 

- Dar câţi ani aveam atunci, draga mea, şi câţi 
acum? De ce nu mi-ai răspuns la scrisori? 

- Într-o vreme am corespondat, după aceea pauză. 
Te-am căutat la vechea adresă, dar tu te mutaseşi. 

- E adevărat. Acum locuiesc într-un apartament în 
alt cartier. Ai să vezi unde. 

Cât a sta la Nela, n-au mai contenit povestirile, 
amintiri din anii petrecuţi împreună. Au vorbit despre viaţa 
din acel timp, despre cei din colectivul lor de muncă. Nela 
ştia mai multe, fiindcă era mai aproape de acele locuri, 
Violeta mai nimic, pentru că peregrinările vieţii o 
îndepărtaseră cu totul de acele meleaguri ale tinereţii. Au 
adus vorba şi despre prietenul ei Tudor. 

- Tu mai ştii ceva de Tudor? 
- De moşu’,Violeta? 
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- Da, de moşu’, că aşa îi spuneam noi. 
- Am auzit că a mai fost pe aici prin oraş dar nu l-am 

întâlnit. 
- Are două surori aici. Chiar am fost pe la ele 

cândva, a informat-o Violeta. 
- Ştiu că are neamuri. 
- Eu am mai încercat să-l mai caut, dar văzând că s-

a îngropat în tăcere, i-am respectat-o.  Totuşi mi-aş dori 
să aflu veşti despre el. Tu cum o mai duci? 

- Bine. Stau singură în acest apartament, liniştită. 
- Nu te-ai căsătorit? 
- Nu mi-am luat belea pe cap. Nu vezi cum este 

viaţa? 
- Pe undeva ai dreptate. Când te căsătoreşti 

sporesc obligaţiile. 
- Şi dacă dai peste cineva al dracului, e vai şi amar. 
- Eu am avut noroc de un partener bun. Păcat că nu 

mai este printre noi. 
- L-am cunoscut pe domnul Popov, soţul tău. Era un 

om cu simţul umorului. 
- Nela, fiindcă avem atâtea să ne spunem, cât stau 

la nepoţii mei, să vii să mă vizitezi. Îţi dau adresa lor că nu 
locuiesc departe de tine. Să faci bine de acum încolo să-
mi răspunzi la scrisori. 

- Să-mi trimiţi recomandat, că din cauza copiilor 
care caută prin cutiile poştale de la bloc, nu primesc toate 
scrisorile. 

S-au mai vizitat, şi-au mai scris, ca de la o vreme, 
Nela iar să întrerupă corespondenţa, ceea ce a 
nemulţumit-o pe Violeta. 

Prieteniile, ca orice alte aspecte ale vieţii, aduc şi 
bucurii dar şi îngrijorări, dacă este vorba de cele mai 
sincere. O asemenea nelinişte avea şi Violeta, fiindcă de 
vreo doi ani nu mai ştia nimic despre nişte prieteni de 
familie din Timişoara şi nici nu mai putea lua legătura cu 
ei. Încă de pe când trăia Valentin, se vizitau reciproc. Se 
simţeau bine unii cu ceilalţi şi în mai multe împrejurări s-
au ajutat. Violeta comunica şi-i vizita şi după moartea lui 
Valentin, mai ales când venea din Moldova, făcea un 
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popas la ei ori la sosire, ori la plecare. În ultimii doi ani, nu 
a mai trecut pe la ei din cauza legăturilor cu autobuzele 
pe care trebuia să le ia de la Timişoara spre casă şi 
invers. I-a căutat însă la telefon de nenumărate ori le-a 
scris, dar n-a primit nici o veste. Nu ştia ce se va fi 
întâmplat. Se gândea că poate s-au mutat de la vechea 
locuinţă sau sunt plecaţi undeva pe o perioadă mai lungă, 
la mai rău nici nu voia să se gândească. Spera însă că 
până la urmă va afla cauza acestei tăceri din partea lor. 

Prietenii îşi făcuse şi în oraşul fetelor ei în care ea 
de-acum petrecea cea mai mare parte a timpului, dar 
prieteniile vechi nu le putea uita. Mergea adesea în 
familia Deliei, cu a cărei mamă se înţelegea foarte bine şi 
se sfătuiau privind lucrările în grădină. Aceasta îi dădea şi 
seminţe de diferite verdeţuri şi flori. 

-Cum vă merge grădina, doamna Popov? o întreba 
adesea mama Deliei. 

-Bine! Am venit să vă rog să-mi mai daţi şi nişte 
seminţe de pătrunjel, fiindcă am luat din piaţă, dar nu mi-
au răsărit. 

- Vă dau că am dat pe la toţi vecinii pe aici,însă mi-
au mai rămas. Dacă vreţi vă dau şi de morcov, de 
castravete, căci am. 

- La mine este umbră, doamna Ecaterina, şi 
rădăcinoasele nu se fac. De aceea nici nu pun decât 
verdeţuri pentru frunze. 

- Haideţi să vedeţi ce frumos au crescut la mine în 
grădină toate pe care le-am semănat, o îndemna 
Ecaterina. 

Într-adevăr, ea avea o grădină mare şi bine îngrijită. 
Plantele erau udate la timp. Ţi-era mai mare dragul să 
priveşti răzoarele cu pătrunjel, ţelină, mărar, lobodă, 
ardei, morcovi, dar mai ales pătlăgelele care, când se 
coceau, atârnau ca nişte mere roşii pe lujerele plantelor. 
Ecaterina se plângea că are mult de furcă din cauza 
coropişniţelor care atacau plantele. 

- Nu ştiu ce să mai fac?! Le omor în fiecare zi, dar 
apar mereu. 
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- Să cumpăraţi prafuri sau soluţii, că trebuie să 
existe ceva împotriva lor. 

- Să mă interesez, că este de groază cu ele. 
- Nu ştiu, doamnă Ecaterina, de ce aici sunt atâtea 

coropişniţe şi atâţia cărăbuşi. Sunt şi la noi în Banat, dar 
nu puzderie ca aici. Am rămas uimită când scuturam 
crengile pomilor şi cărăbuşii cădeau ca prunele. 

-Da, aveţi dreptate. 
- Aşa ceva n-am mai văzut până acum. Trandafirii 

vă merg bine. Ştiţi că ramurile ce mi le-aţi dat astă-vară s-
au prins toate? 

- Am mână bună şi le dau cu tot dragul. 
- Am să vă rog să-mi mai daţi şi anul acesta ramuri 

de trandafiri roşii, că anul trecut mi-aţi dat din cei albi. 
- Vă dau, dar nu acum, că ei se plantează prin 

august. 
- În august i-am plantat şi anul trecut. 
- Atunci veţi veni şi vă dau câte ramuri vreţi. 
Aşa a reuşit Violeta să aibă trandafiri mulţi în 

grădina ei, fiindcă iubea foarte mult trandafirii. 
Cu Ecaterina, Violeta a mers pe la unele biserici şi 

mânăstiri de prin împrejurimi. Ecaterina, fiind din partea 
locului şi o femeie bisericoasă, cunoştea aceste locaşuri 
sfinte, fiindcă se rugase de multe ori în ele. Într-un an, la 
Moşii de vară, au pregătit colivă şi au dus la mănăstirea 
Râşca pentru pomenirea morţilor lor. Au pornit de 
dimineaţă ca să prindă autobuzul ce mergea în direcţia 
aceea. De la şoseaua principală unde le-a lăsat 
autobuzul, au mers pe jos până la mănăstire. Violetei, 
care mergea pentru prima, data i-a plăcut mult priveliştea. 

- Uitaţi, doamnă Ecaterina, ce frumos se vede 
mânăstirea în vale, de aici din deal! 

- N-aţi mai fost până acum, doamna Violeta, să 
vedeţi acolo ce frumos este. 

- Drumul şerpuind, câmpul înverzit, aerul proaspăt, 
sunt o minunăţie! 

La mănăstire, gazonul şi florile de toate culorile 
înfrumuseţau locul ca la oricare altă mănăstire. Au 
participat la slujbă. Pentru prima dată Violeta a stat în 
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mănăstire în tot timpul slujbei, de când a început până 
când s-a terminat şi s-a simţit cuprinsă de linişte şi pace 
sufletească. Până acum nu avusese  atâta răbdare. 
Obişnuia să meargă cu Ecaterina la biserica dintr-o 
localitate apropiată al cărei preot avea un deosebit har. 
Cu toate că preoţii  propăvăduiesc să nu mergi la distanţe 
mari, să faci drumuri lungi şi efort ca să ajungi la preoţi cu 
har, fiindcă toţi preoţii au har şi credinţa trebuie s-o 
căutăm în noi şi nu la distanţă, totuşi Violeta, într-un timp, 
a mers şi la alte biserici, decât cele din oraş. 

Când pleca la drum cu acest scop, mergea pe jos 
împreună cu Ecaterina, de care abia se ţinea, că aceasta 
mergea foarte repede. 

- Doamna Ecaterina, ce vă grăbiţi aşa? Avem timp 
suficient să ajungem chiar după intrarea preotului în 
biserică. 

- Aşa merg eu. Nici ai mei nu se pot ţine de mine, 
când mergem la un drum lung. 

- Staţi mai uşurel, că până ajungem transpir toată. 
- Acesta-i mersul meu, doamna Violeta! 
- Mă faceţi să mă consider ca-ntr-un pelerinaj în 

sensul de a simţi efortul ca un fel de sacrificiu pentru 
credinţă.  Am fost şi cu nepoţii mei şi cu Ioana de câteva 
ori la biserica aceasta, dar am mers mai încet, ca la o 
plimbare şi nu ne-a obosit drumul. 

- Acum aţi obosit? 
- Păi dacă m-aţi alergat atâta. 
- Ha! Ha! Ha! râdea Ecaterina şi căuta s-o 

îmbuneze pe Violeta. 
- Mai avem puţin şi ajungem. Când ne vom întoarce 

o vom lua pe altă parte, mai de-a dreptul. 
- Ah! Să nu mă duceţi pe cine ştie ce coclauri, să 

îmi mai rup vreun picior! 
- Nu vă temeţi că vom merge pe o potecă peste 

câmp şi vom ieşi chiar pe lângă casa dumneavoastră. Nu 
mai ocolim pe şoseaua principală ca acum. 

În cei zece ani de când Violeta venise la fete, în 
oraş s-au clădit mai multe biserici şi s-au sfinţit. Fie că a 
fost iarnă, fie că a fost vară, Violeta n-a pierdut prilejul de 
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a participa la sfinţirea acestor biserici. La una dintre ele, la 
care a fost împreună cu Ioana, parcă i-a plăcut şi mai 
mult, probabil din cauza locului natural, rustic în care era 
situată biserica ale cărei turle sclipeau în razele calde ale 
lunii iunie. Această biserică se află pe locul care l-a 
inspirat pe M. Sadoveanu, în Dumbrava minunată. Şi 
acum, ca la oricare altă sfinţire la care participase s-a 
simţit mai liniştită, mai mulţumită sufleteşte şi, bineînţeles, 
în ruga ei, n-a uitat a pomeni pe cei morţi dar şi pe cei vii.  

Gândindu-se la morţii ei, unii odihnindu-se pe 
pământul Olteniei, alţii pe pământul Banatului, se întreba 
pe ce pământ oare se va odihni ea?! Aceste gânduri şi 
încă altele i-au fost aduse de solemnitatea slujbei în aer 
liber şi de farmecul cadrului natural în care se aflau, şi în 
care ea a mai rămas împreună cu Ioana după terminarea 
ceremonialului, ca să-l admire pentru a-i păstra vraja. 

- Mi-a plăcut acest loc şi atunci când am venit prima 
dată la voi şi m-ai adus aici. 

- Sunt ceva ani de-atunci, mamă! 
- Aproape se încheie un deceniu, Ioano! 
- Am mai fost pe-aici. Nu poţi să spui că nu am fost 

aproape  în fiecare an. 
- De fiecare dată descopăr noi aspecte frumoase. 

De exemplu, locul pe care s-a construit biserica, mi s-a 
părut până acum un loc sălbatic fără să te atragă cu ceva 
deosebit. Poate doar cu liniştea lui. 

- Acum este îngrijit. Copacii cu uscături au fost 
înlăturaţi, partea de râpă s-a nivelat, hăţişurile şi mărăcinii 
au fost tăiaţi.  

- S-a amenajat drumul şi curtea bisericii s-a pavat. 
- Scările care urcă la biserică dau un aspect de 

grandoare. Înainte, ca să ajungi, sus urcai pe un 
drumeag. 

- Ioano, mie îmi place şi partea unde este aşezată 
vechea bisericuţă a măicuţelor. Ai văzut ce frumoasă 
este, primăvara, aleea de pomi înfloriţi pe care urci de jos 
până la bisericuţă! 

- Măicuţele curăţă pomii, îi dau cu var, cosesc iarba, 
îngrijesc trandafirii. 
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- Este bine că s-a construit noua biserică, fiindcă 
slujbele se vor celebra în noul locaş. În mica bisericuţă 
era mare înghesuială când venea lume multă; şi 
măicuţele se vor simţi mai bine aici decât acolo. Copacii 
aceştia creşteau înalţi, au fost oare şi în Dumbrava 
minunată a lui Sadoveanu? 

- Cred că au fost, că se văd că sunt bătrâni. 
Violeta mai avea puţin şi împlinea optzeci de ani. Îi 

veneau în minte versurile pe care le scrisese la 
aniversarea celor opt decenii ale prietenului ei Tudor şi 
care acum i se potriveau şi ei: 

„Opt decenii e puţin, 
Sau este mult într-o viaţă, 

Când zilele se înşiră 

Ca mărgele pe aţă? 
 

E puţin de n-ai trăit 

Fiecare clipă-n plin, 
E mult de te-a fermecat 

Cerul cu al lui senin.” 

În pofida acestor ani, Violeta îşi păstra programul 
având un ritm alert de viaţă. Nu trândăvea în pat mai 
târziu de orele 7.oo-7.3o. Zilnic executa exerciţii de 
înviorare prescrise de medic pentru menţinerea inimii în 
ritmul favorabil. Respecta orele de masă şi meniul 
adecvat vârstei şi bolii ei de inimă ce excludea cu 
desăvârşire cafeaua, tutunul şi alcoolul. Mersul pe jos era 
pentru ea benefic, un adevărat sport. Mergea foarte mult, 
fiindcă distanţele pe care trebuia să le parcurgă de-acasă 
până în centrul oraşului sau până unde avea să meargă 
erau destul de mari. Uneori în mers, Ioana obosea mai 
repede decât ea, deşi era mai tânără. 

- Mă bucur că la vârsta mea mai pot obosi pe 
cineva, se mândrea Violeta. 

- Mergi mai repede decât mine, mamă? 
- Dar mult mai încet decât alţii. Ecaterina, mama 

Deliei, este cea care mă aleargă la drum. Este adevărat 
că este mai tânără. Dar tu, Ioano? 

- Depinde de constituţia fiecăruia. 
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- Aşa este, însă ţie serviciul nu-ţi permite să ieşi în 
aer liber, să faci mişcare şi atunci muşchii tăi nu devin 
forte. 

- Dumneata mergi şi iarna şi vara şi când e soare şi 
când e zăpadă, prin căldură, prin frig. 

- Numai când bate vântul, nu-mi place. Atunci nici 
nu prea ies. 

- De aceea eşti în formă. 
- Cât oi mai fi, că se cam rupe aţa. 
Cu toate că în general era calmă, nu-i plăcea să-ţi 

spună de două ori un lucru, să i se impună nişte treburi, 
să fie minţită şi, dacă se întâmpla să fie aşa, Violeta 
devenea rea. Îţi spunea câteva vorbe dure, nu prea multe, 
dar urma o tăcere lungă şi persoana care încerca să o 
scoată din această tăcere o supăra şi mai tare. Obiceiul 
acesta, al poziţiei mutului la supărare, îl avea din tinereţe, 
deci nu era o ipohondrie a vârstei. Nu-i plăcea să se 
laude, dar dacă cineva nu-i recunoştea meritele nu-i era 
totuna. Cei care o scoteau din sărite mai tare erau nepoţii, 
atunci când făceau gafe, că de obrăznicii nu mai prea 
putea fi vorba acum, la vârsta ei şi a lor. Mai ales Dinu o 
supăra prin indiferenţa lui faţă de şcoală, de pregătirea în 
vederea unei cariere. Ioana nu era întotdeauna fermă cu 
el, fapt ce iarăşi o deranja pe Violeta. Ajunsese în pragul 
bacalaureatului şi Dinu nu ştia spre ce să se orienteze cu 
toată morala şi sfaturile Violetei. Nu era de revoltat? 
Noroc că Ştefan şi Victor mai aveau până să termine 
liceul, iar Mariana părea mai preocupată de viitorul lui 
Ştefan. Partea proastă era că ei cam neglijau învăţătura 
din cauza fetelor. Ajunşi la vârsta critică, se confruntau şi 
cu problemele caracteristice ei, pe care trebuia să le 
depăşească fără să le fie afectat mersul ascendent. Deşi 
toate acestea nu erau problemele Violetei, ea nu putea 
rămâne indiferentă şi se consuma la fel ca cei în cauză, 
ba uneori chiar mai mult decât aceştia, fiind mai 
intolerantă cu neregulile. 

Oricât s-ar spune că la bătrâneţe trăieşti liniştit, nu 
este adevărat. Nu mai eşti la cheremul superiorilor, dar tot 
depinzi de cei cu care trăieşti. Că poţi să faci ce vrei? 
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Poţi, dar cu unele limite, nu ca şi când tu eşti stăpân în 
casă. Că ai numai grija ta? Nu este adevărat, că te 
afectează şi problemele celor din jurul tău. 

Provocată de vârsta senectuţii, Violeta se mângâia 
cu iluzia care şi-o făcea comparându-se cu alte vârste, 
procedeu folosit nu de acum, ci de mai multă vreme, cam 
de pe când împlinise vreo cincizeci de ani. Auzind despre 
cineva că are şaizeci de ani, ea se bucura spunându-şi: 
Eu sunt mult mai tânără, am doar cincizeci de ani. Tot 
aşa, când avea şaizeci de ani, se considera tânăra faţă 
de cei de şaptezeci de ani: când a avut şaptezeci de ani, 
tot tânără i s-a părut că este faţă de cei de optzeci de ani, 
iar acum când se apropia de optzeci de ani nu era ironia 
sorţii să se considere tânără că nu are nouăzeci de ani?  

Fetele care-i ştiau teoria ei provocată de anii care 
se adaugă o întrebau adesea: 

- Mai un pic şi tânăra noastră mamă, va împlini 
optzeci de ani. 

- Sunt tânără faţă de cei de nouăzeci de ani. 
- Noi suntem şi mai tinere. 
-Voi sunteţi absolut tinere fără să vă mai comparaţi 

cu alţii. Tinereţea mea este însă relativă. 
- Dar, dumneata, foloseai asemenea comparaţie de 

tânără. Nu aşa ne-ai spus? 
- Când aveam cincizeci de ani. Voi încă nu-i aveţi. 

Să dea Dumnezeu să-i împliniţi şi să-i depăşiţi, să 
ajungeţi la suta de ani! 

- Cum spunea, bietu’ tata: Să trăiţi o mie de ani fără 
sărbători! 

- Îţi aduci aminte, mamă? Asta era expresia lui de 
urare. 

- S-a dus şi el şi aşa ne ducem toţi, rând pe rând, 
unul după altul. 

- Să nu ne gândim la asta. Dumneata trebuie să 
trăieşti să-ţi vezi nepoţii cu o carieră frumoasă. 

- Ce m-aş bucura să înveţe, să ajungă oameni mari. 
Ei au alte condiţii, mult mai bune decât aţi avut voi. De 
aceea trebuie să insistaţi şi să-i determinaţi să lupte 
pentru viitorul lor. 



 287 

Intrase în primăvara anului cu pricina, adică a anului 
când devenea octogenară; vorba vine că era primăvară, 
fiindcă de-abia se terminase mijlocul lunii februarie. 
Pentru ea, în aşteptarea timpului frumos, aşa cum 
aşteaptă ursul ieşirea din bârlog, primăvara începea 
odată cu primele zile ale lui februarie. Putea să ningă, să 
viscolească, să crape lemnele de frig, ea se considera în 
primăvară.  

Când ai ei veneau de la serviciu, în unele zile 
zgribuliţi, Mariana se plângea: 

- Of, ce frig este, de faci pe tine! 
- Acum te vaiţi de frig, primăvara? o întâmpina 

Violeta. 
- Ce primăvară, mamă, că de-abia am intrat în 

februarie. 
- Nu contează, acum ziua este mai mare, chiar dacă 

este frig, nu ţine mult. 
- Eu am îngheţat. 
-Ţi se pare, Mariano! Nu vezi că zăpada este mai 

afânată, nu scârţâie sub picioare ca în ianuarie. 
- O fi cum spui, dar este frig. 
- Cum ţi-e frig că mergi cu maşina? 
- Totuşi. Dumneata spui aşa că stai mai mult în 

casă. 
- Pentru mine luna februarie nu mă face să mă mai 

tem de timp urât. 
- Chiar dacă ninge sau bate vântul? 
- Poate să tune, să fulgere, ziua fiind mai mare, 

soarele luminează şi încălzeşte mai darnic. 
    Îşi formase această părere că februarie ar fi o lună mult 
mai caldă, mai frumoasă decât lunile anterioare de iarnă. 

Îşi dovedise aceste calităţi într-un an. Atunci au fost 
zile cu soare, aerul cald, iarba a înverzit, oamenii 
profitând de timp au început lucrările de primăvară în 
grădini. În zilele de sărbătoare sau la sfârşit de 
săptămână au ieşit cu mic cu mare la iarbă verde. 

Dacă în acel an, timpul a fost atât de frumos în   
februarie, când au intrat în luna martie, s-a schimbat o 
dată cu zilele babelor. Ghioceii şi alte flori de primăvară 
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au fost acoperite cu un strat gros de zăpadă; plantele 
care răsăriseră, fiind semănate timpuriu, au îngheţat, 
determinându-i pe oameni să le semene a doua oară. 
Termometrele nu urcau mai mult de un grad, chiar la 
sfârşitul lunii martie. Clima se sucise cu susul în jos, 
fiindcă februarie a fost foarte frumos, pe când martie a 
fost din cale afară de urât. Acum, când îşi îndrepta paşii 
spre al optulea deceniu, Violeta îşi dorea o primăvară cu 
totul şi cu totul deosebită, la gândul că s-ar putea să fie 
ultima sau în cel mai fericit caz printre puţinele care i-au 
mai rămas. Iarna nu se arătase aprigă, cel puţin la ea în 
oraş. N-au fost nici înzăpeziri, nici polei pe străzi ca să nu 
poţi merge, nici vânturi puternice, care să aducă pagube, 
aşa cum se întâmplase în alţi ani. Poate era o oarecare 
compensaţie a naturii după distrugerile provocate de 
inundaţiile care se ţinuseră lanţ şi care în multe părţi ale 
ţării lăsaseră oamenii fără adăpost. Cum necazurile nu vin 
singure, în unele localităţi apăru virusul gripei aviare 
printre păsările de curte, adus de păsările migratoare. 
Sute de mii de păsări au fost arse pentru a nu se 
transmite acest virus şi în alte zone, păgubind atâtea şi 
atâtea familii. 

Violeta şi oamenii în general sperau ca toate aceste 
necazuri să dispară, situaţia să se schimbe în bine, cei 
afectaţi de asemenea dezastre să le depăşească pentru 
ca să intre în normal cursul vieţii lor. De felul cum se 
prezenta clima, natura, nu se putea plânge. Chiar dacă se 
afla în nordul Moldovei,  unde întotdeauna este mai aspră 
vremea, acum părea să fie altfel, deşi se anunţau 
inundaţii în unele părţi ale ţării din cauza ridicării 
temperaturii şi a topirii rapide a zăpezii. Prin locurile 
muntoase se prevedeau avalanşe care să blocheze unele 
drumuri. În alte state au avut loc alunecări de teren, care 
au acoperit sate provocând dezastre ce s-au soldat cu 
sute de oameni morţi şi răniţi. În anii aceia parcă se 
dezlănţuise mânia lui Dumnezeu peste tot globul 
pământesc: ba cutremure, ba inundaţii, ba alunecări de 
teren, ba pandemia de gripă aviară, în urma cărora 
mureau oameni ca într-un adevărat război. 
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Toate acestea impuneau îndemnul ca oamenii să fie 
mai buni, mai cu frică de Dumnezeu, mai stăruitori în 
protejarea naturii, pentru că din cauza unor acţiuni 
necugetate ca defrişările pădurilor sau ca acelea care 
conduceau la poluarea mediului, toate o luaseră razna. 
Cu aceste gânduri şi cu altele, Violeta făcea o comparaţie 
între ceea ce trăise în tinereţe şi ceea ce trăia acum. Şi 
atunci clima făcea oamenilor feste prin ploi interminabile, 
dar nu se auzea de inundaţii de proporţii; sau venea câte 
un an secetos ca cel 1947, când foametea s-a instalat ca 
la ea acasă şi de care a avut parte şi Violeta. Şi atunci 
bântuiau boli, cum erau tuberculoza, deci nu se putea 
spune că oamenii au trăit ca în paradis, dacă se mai iau 
în calcul şi nenorocirile celui de al doilea război mondial, 
dar parcă dezastrele nu erau atât de dese şi de extinse ca 
cele pe care ea le ştia acum. 

Poate că, fiind mai tânără, privea în alt mod 
lucrurile, fie că situaţia era diferită de la o perioadă de 
timp la alta. Este una să percepi faptele când ai 20-30 de 
ani şi cu totul alta când ai 70-80 de ani. 

Ca să se bucure ea, trebuia să se gândească şi la 
bucuriile altora. Mai era puţin timp până la 1 Martie şi 
ştiind că va fi felicitată de unul din prietenii ei ca şi în anii 
trecuţi, i-a trimis o felicitare cu următoarele versuri pentru 
că poezia era aliata ei de nedespărţit: 

 
Iar vă bate la fereastră           

Martie încetişor 

Să vă dea o veste bună 
C-aţi primit un mărţişor.  

          Să-l purtaţi cu bucurie  

          Până pe crengi vor apare  
          Toate frunzele-nverzite  

          Şi cea mai frumoasă floare.   

       Să vă picure în suflet 
Pace, linişte deplină. 

Simfonia primăverii 

S-o  ascultaţi în surdină.                      

Mulţi ani de acum încolo 
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Daţi primăverii bineţe! 

Tot atât de fericit 
 Să fiţi ca în tinereţe! 

 
Deşi toate anotimpurile au frumuseţile lor, Violetei, 

primăvara i se părea cel mai frumos dintre ele, probabil că 
după ce în iarnă mergi mereu zgribulit şi stai mai mult în 
casă, cu primele zile frumoase te simţi în largul tău şi 
reînvii împreună cu natura. De aceea, iarna ţi se pare 
foarte, foarte lungă, iar primăvara şi vara mai scurte, deşi 
numărul de zile al fiecărui anotimp este cam acelaşi. 
Aceasta ne trimite cu gândul la teoria relativităţii elaborată 
de fizicianul german Albert Einstein, conform căreia, dacă 
pui degetul pe o sobă fierbinte un minut ţi se pare o oră, 
dar dacă te plimbi cu iubita, o oră ţi se pare un minut. 

În acea primăvară, Violeta reuşise să urce pe piscul 
înalt al anilor ei de viaţă, singură, cum singur te naşti, 
singur îmbătrâneşti, singur mori, chiar dacă trăieşti în 
mijlocul alor tăi. Acest gând, pe care l-a avut atunci, a fost 
determinat şi de faptul că toţi ,uitând de această zi, nu i-
au adresat nici un cuvânt. Se mai întâmplase în unii ani 
asemenea uitare, ceea ce n-o deranjase, ci dimpotrivă o 
amuza văzând neliniştea şi reproşul ce şi-l făceau cei în 
cauză, atunci când îşi dădeau seama că totul era prea 
târziu. 

Pentru că nu-i plăcea să se facă mare caz de ziua 
ei, nu se aştepta nici de data aceasta ca să se bucure de 
o anume atenţie şi de aceea a lăsat lucrurile în voia lor, 
fără să procedeze cum obişnuia Valentin. Soţul ei îşi 
trâmbiţa ziua naşterii şi chiar a numelui, deşi aceasta era 
cunoscută din calendar, cu mult timp înainte. Îl bucurau 
acele zile nu pentru că dorea daruri, ci pentru atmosfera 
de sărbătoare din familie şi, cum această bucurie voia s-o 
împărtăşească celor mai mulţi prieteni şi cunoscuţi, 
aştepta cu nerăbdare telefoane prin care să fie felicitat. 

Ceea ce a deranjat-o totuşi pe Violeta a fost faptul 
că se cam alesese praful de ceea ce fusese frumos 
pentru ea privind sărbătorirea unor asemenea zile. 
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Unde sunt vremurile când aproape în fiecare lună a 
anului avea loc o aniversare a unei zile de naştere sau a 
unei onomastici, pentru că familia fiind relativ numeroasă, 
fiecare membru al ei se bucura de un asemenea 
eveniment?! Pregătiri făţişe sau ascunse pentru ca 
surpriza celui sărbătorit să fie mai neaşteptată, dorinţe 
exprimate în gura mare sau tacit, mici comploturi în 
vederea obţinerii unor cadouri, contabilizări, şiretlicuri, 
oaspeţi poftiţi şi nepoftiţi, sau fără oaspeţi, promisiuni 
pentru şi mai şi….în viitor, tot felul de bunătăţi culinare 
încununate de tortul festiv. Toate acestea înfrumuseţau 
atmosfera plină de voie bună când răsunau acordurile 
urării „Mulţi ani trăiască!”. 

Câtă veselie atunci, câtă mişcare şi-acum atâta 
linişte şi singurătate. La toate acestea se gândea Violeta 
şi la cum se pot schimba lucrurile în timp. Să te schimbi în 
aşa măsură încât să uiţi de cel de lângă tine? Să fii 
absorbit de îndatoririle de serviciu încât să nu mai poţi fi 
alături de cel de lângă tine într-un moment deosebit 
pentru el? Să fii atât de distrat încât să nu mai conteze 
unele zile din calendar? 

Cu şi fără aceste întrebări, vremea îşi urma cursul. 
După vreo zece zile, într-o discuţie cu Ioana, Violeta i-a 
mărturisit câtă bucurie a simţit când a binecuvântat-o 
duhovnicul ei chiar în ziua în care împlinea optzeci de ani. 

- Când a fost asta, mamă? a întrebat-o Ioana mirată 
şi stăpânită de un profund regret. 

- Acum vreo zece zile. 
- Cu mult timp înainte de data aceea ne gândisem la 

ziua dumitale şi hotărâsem să-ţi facem o bucurie, să nu 
mai uităm ca în alţi ani. 

- Hă! Hă! Hă! Şi tot aţi uitat, i-a răspuns Violeta 
râzând. 

- Măi, mamă, nu ştiu ce e cu noi că parcă suntem 
adormiţi. Ne gândim la ziua dumitale de ceva timp înainte 
şi când este, pauză, nu ne mai trece prin minte. 

- Ziceam că 50, 60, 70 de ani, hai mai treacă 
meargă, dar 80 de ani să se încheie neobservaţi, asta-i 
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prea de tot. Ce zici? Am dreptate? o necăjea şi mai mult 
mamă-sa. 

- Florentina, te-a sunat? 
-  Nu, nu m-a sunt. 
-Fir-ar să fie! Îmi este atât de ciudă pe noi că nu ştiu 

ce-mi vine să fac. 
- Las-o moale că-ţi vine! 
- Biata babi ne spunea aşa când ne supăram din te 

miri ce. 
În aceeaşi zi, Mariana anunţată de Ioana, a felicitat-

o pe Violeta scuzându-se şi regretând neglijenţa lor. 
- Aşa suntem noi distrate, doar ne cunoşti, dar tot te 

vom sărbători, i-a spus mamei. 
- Lasă acum până la anul, dacă voi mai fi în viaţă, a 

îmbunat-o Violeta. 
 După câteva ore a apărut împreună cu sora ei 

Ioana cu un buchet splendid de trandafiri pe care    l-au 
înmânat mamei cu cadoul din partea lor şi cu urările de 
viaţă lungă şi frumoasă. 

- În seara aceasta cinăm la reşedinţa judeţului, la 
unul dintre bunele restaurante, a anunţat Mariana. 

- Nu vă faceţi de lucru. Am primit cadoul, florile 
acestea minunate, felicitările, sunt mulţumită, mă bucur 
nespus de mult, ajunge! 

- Nici să nu te gândeşti! Masa este deja rezervată 
pentru toată familia. 

Luată cu alai Violeta a mers la restaurant împreună 
cu ai ei, care, numeroşi fiind, s-au grupat în două 
autoturisme. Acolo au mâncat bine, fiecare alegându-şi 
felul de mâncare şi desertul, au băut bine servind de 
asemenea fiecare băutura preferată, s-a plătit bine, nota 
de plată fiind achitată ca de obicei de Emil. 

Băuturile alcoolice au lipsit, deoarece majoritatea 
erau copii, femeile nu le-au preferat, iar bărbaţii erau 
conducătorii autoturismelor. Cu toate acestea s-au simţit 
minunat în acea atmosferă caldă, primitoare de familie. 

De multă vreme nu mai fuseseră adunaţi toţi 
laolaltă. Serviciile, şcoala, alte obligaţii mai mult sau mai 
puţin importante nu le permisese o asemenea ocazie. 
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Câte astfel de prilejuri nu se pierd!? Pierzându-se ştirbesc 
ceva din liantul familiei fără să ne dăm seama. De oameni 
depinde totul ca ei să-şi facă viaţa cât mai plăcută. Nu 
trebuie decât să fie mai atenţi cu ei, cu cei din jurul lor, 
mai binevoitori, mai binedispuşi, cu sufletul mai deschis şi 
zilele lor vor fi mai senine... 

                                      
                                    * 
După această plăcută aniversare Violeta se gândea 

la celebrul vers a lui Shakspeare: „Toată lumea e o scenă” 
din Cum vă place (act.II, sc.7). Marele dramaturg W. 
Shakspeare considerând oamenii ca pe simpli actori, 
spunea „că omul joacă în viaţă mai multe roluri, iar actele 
sunt cele şapte vârste: prunc, şcolar, îndrăgostit, soldat, 
judecător, bătrân şi, în sfârşit, în ultima scenă…prunc din 
nou!”. 

Făcând o retrospectivă şi în acelaşi timp un bilanţ, 
îşi dădea seama că jucase toate aceste roluri mai bine 
sau mai puţin bine provocată fiind în permanenţă de 
solicitările vieţii. Nu jucase rolul de soldat fiind femeie, nici 
pe cel de judecător în adevăratul sens al cuvântului, că de 
judecat s-a judecat şi pe sine şi pe alţii. Ultimul rol, acela 
de a fi „prunc din nou” nu şi-l dorea sub nici o formă, la 
gândul că senilitatea este cu totul altceva decât inocenţa 
copilăriei şi în plus o mare pacoste pentru cel în cauză, 
dar mai ales pentru cei din jurul său. 
   Poate pentru că şi-a dorit cu ardoare acest lucru, 
Violeta n-a mai ajuns să îmbrace haina ultimului rol de pe 
scena vieţii, în schimb pentru cei ce-au cunoscut-o a păstrat 
intactă frumuseţea vârstei sale, spre aducere aminte. 
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GLOSAR 

 

  
 
 
dune      - plapome umplute cu fulgi de păsări de          
                 curte; 
 jartieră   - accesoriu de îmbrăcăminte confecţionat           
                 dintr-o panglică de elastic care menţine   
cârpă      - articol al costumului naţional oltenesc. Un      
                 fel de eşarfă de borangic sau de mătase,   
                 având la cele două capete modele şi  
                 franjuri; 
ponşel    - ţesătură foarte subţire, fină, de mătase; 
spiţuri     - dantelă croşetată de femei, uneori ornată  
                 cu mărgele mici cât bobul de neghină, de   
                 diferite culori; 
marchizet- material fosrte subţire, transparent; 
opreg      - articol al portului popular femeiesc din                  
                 unele regiuni ce se poartă peste poalele   
                 cămăşii,petrecut ca o fustă; 
din biu     - din plin; 
ciză, tiză  - persoană care poartă acelaşi nume ca  
                  cineva cunoscut; 
colindeţi  - colăcei în formă de opt; 
daficea    - degeaba; 
bolânde   - nebune; 
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