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Iubiții mei, necunoscuți nepoți, 
Vă scriu, din pofta vârstei cânt, 
Neştiutori prin lume trecem, toţi, 
Comete din pământ către pământ. 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Viața este ca o plimbare spre somnul etern, 
E o instrucție perpetuă în cauză și efect, 
Devine o dramă de-i privită-n plan tern,1 
Și-i ca o comedie, în plan  larg și select. 
 
Viața este un muzeu cu oameni de ceară, 
Care fug speriați de umbre, topindu-se, 
În clipa asta există, apoi... gata să piară, 
Niciodată, când cade cortina, știindu-se. 

 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
 

 
1 Fără luciu, șters, spălăcit; fig. fără relief, fără culoare; mohorât, monoton. 
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PREFAȚA 
 
CUVÂNT ÎNAINTE 
Pr. Protopop Constantin ALECSE 
 

 

   Un vechi proverb chinezesc spune 
că un bărbat, în trecerea lui prin 
această lume, trebuie să lase în 
urma sa 3 realizări: cel puțin un 
băiat, un pom sădit și o carte. 
Mergând pe firul proverbului, ca să ai 
"un băiat", trebuie mai întâi să ai un 
partener în viață, o soție cu care să 
trăiești și să împărtășești aceleași 
valori și principii. Autorul lucrării de 
față, "Viața mea ca o fantomă", ing. 
Mircea Iordache, a fost binecuvântat 

cu o soție cum alta nu-i pe pământ, distinsa dna ing. Rodica, 
care i-a adus pe lume nu "un băiat", ci doi..., doi "fii ca brazii", 
Dan și Andu, care la rândul lor i-au oferit tatălui Mircea, 3 nepoți: 
Sabin, Toma și Luca. 

Numai cine nu este bunic nu gustă din plin bucuria de a 
avea nepoți. 

Cât privește "săditul unui pom", ing. Mircea Iordache, de-
alungul celor opt decade, a tot sădit la propriu zeci de pomi în 
tot periplul său pământesc, viețuind în varii cătune și cetăți, 
începând cu Tisăul Buzăului, unde a văzut lumina zile la 5 
februarie 1939, până în Dragomirna Sucevei, unde are un 
paradis al său, o bojdeucă în mijlocul naturii, cu zeci de pomi și 
arbuști... însă, mai presus de toate, figurativ vorbind, a sădit 
"sute de pomi, după chipul lui Dumnezeu", ca profesor, inspector 
școlar, instructor tehnic, etc 

În legătură cu realizarea celei de a treia datorie, ce s-ar 
putea spune, și cu ce să începem? 

În tot timpul vieții, și mai ales în anii binecuvântați de la 
pensionare încoace, prin inspiratu-i dar al scrierii, al narației 
întraripate, și al muzei poetice, a creat nu "o carte" ci, cu sârg și 
o tenacitate neobosită va lăsa în urma sa multe cărţi interesante, 
în marea lor majoritate izvorâte din trăirile, experiențele și 
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amintirile sale, în timpul peregrinării sale prin această viață, în 
frumoasa-i locuință, creată de Dumnezeu Însuși, numită Terra. 

Dintr-un copil neștiutor, așa după cum mărturisește în 
capitolul II, "până pe la doi anișori nu mi-am dat seama că 
trăiesc... "   

Cam acestea ar fi câteva aspecte legate de apele în care 
se scaldă autorul carții VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ. Titlul cărții 
are o conotație care, prin explicația poetică de pe coperta spate, 
prinde contar aurelat de trăire și simțire. Prezentarea motivației 
începe cu versurile: Viața mea, ca o fantomă, /Frunză purtată de 
vânt, / Îmi va rămâne o dilemă, /Cât mai este, cât mai sunt / O 
privesc ca-ntr-o oglindă / De dragul ei mă aprind / Doamne, fă-
o să cuprindă / Al meu suflet,al meu gând!  

Autorul își trece în revista vieții capitole legate de etapele 
vieții. În fiecare dintre capitole are multe aspecte interesante, 
dar dacă ar fi să le aprecciem figurativ, am prezenta fiecare 
capitol cu o anumită semnificație deosebită: 
Arborele vieții =  Ochii bunicului, părinților și copiilor 
(„Ochii bunicului Gheorghe Iordache, parcă privesc azi prin ochii 
mei, cântecele de slavă către Dumnezeu, ale tăticului meu, 
răsună ca nişte ecouri vrăjite în urechile mele şi în stările mele 
sufletești şi se prefac în poezii şi rugăciuni. De mămica ce să mai 
vorbesc, o simt ca pe o esență a vieţii mele, ca pe un poem de 
slavă închinat naturii umane, ca prinsă într-o icoană din care mă 
priveşte cu un zâmbet matern, care mă pătrunde, căci emană o 
dragoste nemărginită.”) 
Primii pași = Duioașia mămicii și naivele imaginații. 
(„Desigur că prima percepție a fost a mămicii, cam pe când 
aveam vreo doi anișori, când îi stăteam cu o mână pe după gât 
și cu una la țâțucă și parcă pluteam într-un vis de fericire, ca o 
legătură de suflet şi că, mai păstram instinctul de sugar.”)              
Habitatul   = Meleagurile de vis și puritatea țărănească. 
(„Alături de locul material al satului nostru se află şi locul 
spiritului său, care, deşi este indisolubil legat de materia satului 
şi îşi trage seva din toată credinţa Universului, are legătură direct 
cu Sfânta Treime, prin razele de lumină coborâte în Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” şi în sufletele credincioșilor 
parohiei.”) 
Colegiul militar = disciplină militară și imnul regal. 
(„Eram supuşi unei discipline şi unor programe riguroase, 
militărești şi altceva nimic. .... Copilul caporal torționar - Într-o 
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seară, ..... m-a aşezat  transversal, pe două paturi, cu fundulețul 
gol, ..... şi cu centura-i de piele m-a lovit de nu ştiu câte ori şi 
savura icnetele şi țipetele mele. În acea noapte a lucrat 
subconștientul meu şi m-am trezit spre dimineaţă că făcusem pe 
mine ambele necesități.') 
Școala primară = Mămică eu nu mă fac primar! 
(„După terminarea primelor două clase de şcoală, la Colegiul 
Militar, au urmat două clase de şcoală primară în sat. Mama mi-
a zis că va trebui să mă dea la Şcoala Primară” şi eu am sărit, 
revoltat: „Mămicăăă, eu nu vreau să mă fac primar!”.”) 
Gimnaziul = profesori mari, maculator și creion chimic. 
(„Rodica Ionescu, profesoara de Matematică şi dirigintă, cu mari 
calităţi de profesor şi pedagog. O urmăream cu ochii dilatați,.... 
Nicu Coman, profesorul de Limba Română şi directorul şcolii,. 
Pentru mine rămâne o legendă de profesionalism şi talent de 
narator”... șamd); („Ţin minte, de parcă a fost ieri, 
maculatoarele, ...... completate în viteză, scrisul cam lăbărțat şi 
dezordonat, cu creionul chimic.”) 
Școala sanitară = Icoane medicale ale formării mele,  
(„Domnul Mihail Gregorian, domnul Kobb ..... relaţia profesor -  
elev, dintre mine şi dumnealor a fost excepțională. Îi respectam, 
cum de altfel respectam pe oricare profesor, ca zeități, neștiind 
cum să trec cât mai umil prin faţa dumnealor şi să le captez 
privirile în timpul orelor de curs.”) 
Armata = Umbra lui Chiang -Kai - shek, 
(„Am participat la examinare (n.a. - pentru gradul de caporal) şi 
maiorul Maior, şeful de Stat Major al Garnizoanei Cocargeaua,  l-
a întrebat pe comandantul nostru, reoferindu-se la mine: „Cine-
i ăsta care bate pas de front ca Chiang Kai-shek?”...”) 
Serviciul sanitar = Empirismul sănătății, 
(„Trebuie să recunosc că nu se făceau pregătiri de specialitate 
pentru intervenții de salvare, şi fiecare se descurca după propria 
experienţă, mai mare sau mai mică, iar despre trusă de 
intervenție (aproape inexistentă), ceva sumar.”)   
Facultatea = Catedrala cinstei și conștiinței, 
(„Planul, bun, de perspectivă, mediul universitar 
L-am parcurs fără derivă, într-un cadru demnitar.”) 
Familia = dragoste, iubire sau contract 
(„A iubi înseamnă să te angajezi fără garanție, să te dăruiești în 
totalitate în speranţa că iubirea ta va produce iubire în persoana 
iubită.”  definiție celebră de Erich Fromm) 
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Ingineratul = Câinele care latră trebuie îndepărtat 
(„ ….Am dat să plec din biroul directorului şi am fost bruscat din 
nou, verbal, că îmi permit să plec fără să-mi cer permisiunea. 
Vorbele lui au fost: „Unde pleci măi boule?” Am vibrat de nervi, 
m-am apropiat de birou şi am bătut cu pumnul: „Dacă e vorba 
de aşa, să ştie şi tovarăşul Ceauşescu de calitatea produselor 
noastre!”  Răspunsul directorului a fost scurt, dar uluitor de 
tembel: „Câinele care latră trebuie îndepărtat!”.)   
Învățământul = Carte și harababură, 
(„Profesorii cu prestanță au ridicat valoarea și prestigiul școlii. 
Acești profesori au demonstrat bună pregătire profesională și 
metodico-didactică, prestanță în fața elevilor, disciplină în 
muncă.”) , dar erau și aspecte de indisciplină: („profesori dificili 
- nu le pot contesta competențele profesionale, dar pe cele 
morale le-am putut depista prin natura funcției ce am avut-o, de 
director adjunct.”) 
Inspectoratul Școlar = Ceata de mistrali, 
(„Rămân cu semne de-ntrebare / Disfuncţiile ce rămân,/ Cu 
neajunsuri între bare-/Modul, elevului român…. Totuşi, furați de 
pasiune, / Formăm o oaste de mistrali, / Condusă, pare-se, 
chiar bine, / De către doi domni generali.”) 
Viața de pensionar = Liniștea acceptării  suspinelor, 
(„Dă-mi simțul umorului, Doamne, / Dă-mi harul de-a vedea o 
glumă, / Viaţa s-o pun cu mult umor în ramă / S-o poată înțelege  
lumea bună!”) 
Personalitățile vieții = Ctitorii caraterului meu, 
(„Voi cuprinde aici multe persoane și personalități dragi, de la 
care am cules nectarul cinstei și omeniei și care mi-au dat sevă 
de bunătate și înţelepciune.”) 
Încheiere = Cine suntem la apusul vieții? 

Autorul a creat o amplă lucrare, în care a cernut cu sita 
timpurilor grele formarea sa întru cinste, competență, iubire, 
dăruire, cu slăvire a străbunilor, bunilor și părinţilor, care au 
credinţă în Creatorul Divin. Cartea are toată considerația mea, o 
binecuvântez, și recomand cât cititorilor să se aplece asupra 
criteriilor, cuprinse în ea, de păstrare a înţelepciunii, a 
patriotismului și a credinţei în Dumnezeu, venite din stămoșii, 
moșii și părinții noștri. 

(Pr. Constantin Alecse, Protopop – Los Angeles, California) 
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CUVÂNTUL AUTORULUI 
 

Dă-mi simțul umorului, Doamne,  
Dă-mi harul de-a vedea o glumă, 
Viaţa s-o pun cu mult umor în ramă 
Să  o poată înțelege lumea bună! 

 
 

 

Nașterea fiecărui om este 
începutul drumului către un 
sfârşit, drum care reprezintă viața 
acelui om,  drum pe care fiecare 
şi-l poate pava cu fapte frumoase, 
sau.... Faptele sunt legate de 
sentimente, sentimentele de trăiri, 
iar trăirile de mediul de trăire. E 
cam aşa, cum stă scris în 
Evanghelie, cu sămânța bună 
semănată pe un teren fertil. Copil 
fiind ești îndrumat mai bine sau 
mai puţin bine de bunici, de 
părinţi, de învăţători, de profesori, 
dar cel mai mult ești format de 
greutățile vieţii 

Îndrumătorii şi greutățile, dimpreună, dau sufletul, 
concepția de viaţă a fiecăruia, voinţa şi puterea împlinirilor. 
Dumnezeu a vrut să am parte de o copilărie (cei şapte ani de-
acasă) chinuită, cu război, foamete, râie, tifos. Ce rană mai 
dureroasă poate fi în sufletul unui copil ca aceea  când mămica 
lui, disperată că nu-i poate asigura hrana, plânge rugându-se la 
Dumnezeu să-i aducă înapoi bărbatul plecat pe front şi de care 
nu mai ştie nimic? Lacrimile mamei îl vor face să scâncească 
pentru moment şi nu se vor șterge pentru toată viaţa din sufletul 
lui.  

Ne spunea mămica o poezie, care i se potrivea: 
„Turturică, turturea, / N-ai văzut pe mama mea? / Am 

văzut-o la cișmea  / Scotea apă şi plângea. / De ce plângi 
mămica mea? / Te-am supărat cu ceva?/ Plâng de mine şi de 
voi/ C-a murit tac-tu-n război! / Scoal'  tăticule din groapă / De 
ne-ncalţă şi ne-mbracă, / Că mămica e săracă / Și, n-are ce să 
ne facă!” 
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Există şi un ecou pozitiv, acela al formării unui caracter 
din care nu vor lipsi niciodată: copilăria, părinţii, prietenii de 
joacă, flăcăii năbădăioși şi fetele focoase, țațele de la marginea 
şanţului, bătrânii liniştiţi şi sfătoși, satul natal, şcoala, biserica, 
muncile agricole, gârla, .... Toate acestea mi-au luminat drumul 
vieţii şi Dumnezeu mi-a sprijinit străduințele. 

Cred că amprente pozitive au pus asupra mea și colegiul 
militar de orfani, fiind aflat departe de mămica mea și de sora 
Olica, colegiu de la care am perceput duritățile vieții și unde 
singura mea șansă era să învăț bine și să mă supun ordinelor și 
disciplinei. De fapt, aproape toată școlarizarea mea s-a petrecut 
departe de casa părintească și fiind subdezvoltat fizic, căutam să 
mă adaptez pentru a avea cât mai puține necazuri. 

Umblând pe drumul vieţii am dat şi de o şcoală medie 
sanitară, de un serviciu sanitar, de facultate, apoi serviciul de 
inginer, activitatea în învăţământ ca profesor, director, inspector 
şcolar şi, am dat de ultima perioadă, aceea de pensionar, pe care 
încerc să o fac activă prin diverse incursiuni literare în propria-
mi viaţă. 

Am decis să mă întorc pe drumul vieţii, să-i analizez 
pavelele şi să transmit semenilor cum ar fi trebuit să fie. 

Doamne, de ce lași ca răul să devină tot mai învingător, 
să capteze tot mai multe suflete, să facă ravagii naţionale şi 
mondiale!? 

De ce oamenii buni, credincioși, cinstiți, harnici, trebuie să 
fie victimele celor răi? Astfel de gânduri mă frământă şi încerc să 
aduc câteva picături fosforescente din experiența mea de viaţă. 
Ar fi normal ca oamenii să înveţe din experiențele înaintașilor, 
nu din greșelile proprii! 
 Orice misiune de îndeplinit mi-a oferit viaţa, din când în 
când am revenit în satul natal, ca într-o rugăciune de iertare că 
l-am părăsit şi că nu am fost la timpul potrivit alături de părinţi 
să le oblojesc rănile bătrâneților şi să le întorc dragostea ce mi-
au acordat-o. Îmi imaginez lacrimile de singurătate ale părinţilor, 
în ultimii ani ai vieţii lor, când, deşi gândeau „Noi ne-om duce, 
dar să nu-i deranjăm pe copii, măcar lor să le fie bine!”, au 
suportat dureri de nedescris. Avea dreptate mămica, atunci când 
ne recita poezia „Şase pui şi-o biată mamă”, de Vasile Militaru, 
din care se desprinde concluzia: „Un părinte poate crește șase, 
opt copii, dar zece copii cu minte nu pot hrăni un părinte.″ 
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 De aceea, astăzi, vreau să le cinstesc memoria, cu amintiri 
şi elogii şi în oricare dintre etapele vieţii, ce le voi descrie, voi 
face referiri şi la satul meu şi la bunii mei părinţi. 
 Voi aduce omagii şi bunilor şi străbunilor mei, care s-au 
jertfit pentru sat, pentru ţară, pentru nemurire. 
 Sunt foarte bucuros că o importantă parte din promisiune 
am îndeplinit-o deja. Am avut și mult noroc, Dumnezeu mi-a 
scos în ajutor pe Părintele Protopop Constantin Alecse, fost 
consătean, care slujește la Biserica „Sfânta Treime” din Los 
Angeles, California, US, un suflet foarte mare. A contribuit atât 
cu logistică, cât și pecuniar pentru cartea satului nostru 
„Dâmbroca, Curcubeu peste timp, Repere monografice”, carte 
care s-a bucurat de succes și care, pe lângă varianta scrisă, are 
și varianta electronică, care este accesată de mii de cititori. Am 
mai scris și alte cărți împreună cu părintele protopop, și unele 
cărți proprii de poezii, că trebuie să spun că de la tăticu am 
deprins jocul rimelor și al logicii poetice. O întâmplare amuzantă 
mi-a fost declicul atracției poetice: Pe la vreo 16 ani,  mă aflam 
ca elev  la Școala Tehnică Sanitară din București, și așteptam să 
primim câte ceva bani de acasă. Era ceva similar cu puii de 
rândunică și de alte păsări care, atunci când vin mămicile lor 
deschid ciocul mare, așteptând să primească hrana. Am primit 
ceva bani de la tăticu și o scrisoare, în care a prins și două versuri 
(că le cam avea cu versificația): „Patru boi leagănă carul, / Eu 
cu mă-ta duc amarul.”  Cu cei patru boi se referea la noi, copiii 
lui. 
    O bucurie mare mi-am făcut și cu împlinirea visului de a 
reface mormântul părinților și cred că le-am uns sufletele cu 
mirul omagiilor noastre (al meu, al fratelui Nicușor, al sorei Olica 
și al nepotului Andy Iordache). 
 Anii 2017-2019, mi-au fost prodigioși în realizările 
literare, am reușit să colaborez și să tehnoredactez cartea 
autobiografică a Părintelui Protopop Constantin Alecse, „Puterea 
Credinței”, în trei volume: „Printre Îngeri și demoni”, 
„Misionarul” și „Culisele vieții pastorale”, carte care întrunește 
valori în plan creștin ortodox, în plan literar și are calitatea de 
Istorie a ortodoxismului. 
 Pentru domnul inginer Ion Anton, pensionar, stabilit în 
California la Los Angeles, care în prezent este un sprijin de 
nădejde al Bisericii Sfânta Treime, om cu calități intelectuale și 
oratorice deosebite, și cu un suflet mare, am tehnoredactare și 
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am făcut unele completări, în aceeași perioadă, pentru cartea 
dumnealui autobiografică „Nihil Sine Deo” (Nimic fără 
Dumnezeu), care de asemeni este foarte valoroasă, având 
importante nuanțe sentimentale, religioase și nu în ultimul rând, 
cu calități literare. 

Împreună  cu Părintele Protopop Constantin Alecse am 
realizat și cartea „Cugetări Creștine”, o carte foarte valoroasă, 
care valorifică – cugetările marilor ierarhi și ale sfinților 
închisorilor comuniste din România. 

Anii 2019-2020, i-am abordat foarte intens, în mod 
deosebit pentru cartea monografică a comunei Săgeata, 
întitulată: „Săgeata – Zbor prin vremuri – Pagini monografice”.  
A fost o zbatere între viață și moarte. Am trăit o poveste 
cutremurătoare, care m-a dus spre o septicemie în anul 2019, 
iar după aceea, în lunile martie și aprilie ale anului 2020, 
Dumnezeu mi-a dat o nouă încercare de luptă cu moartea, prin 
operația de eliminare a unei porțiuni de 60 de cm. din colon. Pe 
deasupra a venit și molima Covid 19, care a creat o pandemie 
cu aspecte dure apocaliptice pentru întregul glob și numai 
Dumnezeu mi-a mai dat ceva zile de trăit 

Între aceste două boli grave am reușit să definitivez cartea 
monografică a comunei Săgeata și să o editez cu sponsorizare 
de la Părintele Protopop Constantin Alecse, paroh al Bisericii 
Sfânta Treime din Los Angeles  - California  și de la domnul ing. 
Ion Anton, sprijin de nădejde al părintelui Protopop. Am mai 
reușit să finalizez două cărți de poezii: „Drumul Suletului” și 
„Caracterul – Înger vs Demon” 

Și acum, postoperatoriu, încerc să scriu spre a duce la 
îndeplinire această plăcere de a lăsa familiei, rudelor, prietenilor 
și celor care vor avea prilejul citirii cărții, să ia aminte la 
încercările vieții mele, că poate le va ajuta cu ceva, prin cartea 
autobiografică „Viața mea ca o fantomă”   
  Am speranța că cititorii vor descoperi că educația 
trecutului, plină de obstacole (război, sărăcie lucie, cultură 
medicală înapoiată, comunism feroce....), a dat tărie  
caracterelor, a dat și valori morale, demne de urmat. Mă rog 
pentru toți la Dumnezeu să-i binecuvânteze cu sănătate, 
împliniri, revenirea nației la normalitate, fericire și LA MULȚI ANI!    
 

Mircea Iordache 
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ARBORELE VIETII 
 

 
 

Ţin să-mi prezint, pe cât pot, rudele trecute şi pe cele 
prezente, căci pe cele viitoare le ştie numai Dumnezeu. Ce păcat 
că nu a existat o tradiţie în păstrarea amintirilor despre moşii şi 
strămoșii mei şi, foarte puţin ştiu despre rudele aflate în viaţă, 
căci sunt împrăștiate prin lume şi cu greu pot fi găsite. Numai 
amintirile personale îmi mai aduc unele imagini ale celor care fac 
parte din acelaşi arbore cu viaţa mea. Este absolut necesar să ne 
cunoaștem arborele vieţii, căci în el am primit seva de educație, 
gena de sănătate spirituală, experiența luptei cu greutățile, etc.   
Ochii bunicului Gheorghe Iordache, parcă privesc azi prin ochii 
mei. Cântecele de slavă către Dumnezeu, ale tăticului meu, 
răsună ca nişte ecouri vrăjite în urechile mele şi în stările mele 
sufletești şi se prefac în poezii şi rugăciuni. De mămica ce să mai 
vorbesc, o simt ca pe o esență a vieţii mele, ca pe un poem de 
slavă închinat naturii umane, ca prinsă într-o icoană din care mă 
priveşte cu un zâmbet matern, care mă pătrunde, căci emană o 
dragoste nemărginită. Rudele mele contemporane, cu cât se 
scurge timpul, le văd tot mai în ceaţă, căci se tot îndepărtează 
mânate de valurile vieţii. Mi se creează impresia că s-au rupt de 
arborele comun şi s-au plantat în alte sfere de cunoaștere, pe 
unde au găsit habitat prielnic de a-şi crea hibrizi adaptați 
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timpurilor actuale, rupți de spiritualitatea străbunilor lor şi cu o 
altă percepție despre dragoste. 

Voi încerca să pictez, prin câteva cuvinte, portretele celor 
care fac parte din acelaşi arbore, existențial, cu mine şi de care 
mă simt foarte strâns legat sufletește, pornind de la seva de viaţă 
ce am primit-o şi până la gena de suflet, pe care, este posibil să 
o fi transmis-o urmașilor mei. 

  
A.- BUNICII: 

 
BUNICII DIN PARTEA TATEI 
 
Gheorghe IORDACHE – tata mare – bunicul din partea tatei, 

n 1864 – d 1946.  
S-a născut pe undeva prin părţile Găvăneştiului şi s-a 

instalat în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, jud. Buzău, după 
căsătorie, cam de la formarea satului, de prin 1881, sau ceva mai 
târziu. S-ar putea să mă înşel privind locul naşterii, dacă mă 
gândesc că avea rude şi în alte comune din zona Buzăului (Baniţa, 
Beilic, Cochirleanca).  

Era de talie mijlocie, avea ochii căprui, purta haine țărănești 
din dimie groasă, de culoare maroniu-închis, o căciulă neagră 
țuguiată şi opinci. A lucrat ca  administrator pe moşia boierului 
Dârlea, din Dâmbroca. Era un om tare liniştit, bisericos, cu multă 
căldură sufletească  faţă de mine. Nu prea se înţelegea cu femeia 
lui, Catalina, mai tânără cu vreo nouă  ani, deoarece încerca să-
l domine ajungând chiar la bătaie. Îmi aduc aminte câteva 
întâmplări mai mult sau mai puţin „hazlii” , mai degrabă triste 
pentru mine: 

 Lângă streașina casei se afla un agud mare, care-şi 
întindea crengile pe acoperiș. Oani, fratele meu mai mare, se 
urca în el, necăjindu-l pe tata mare, care se temea să nu-i cadă 
nepotul. Striga la el: „- Dă-te jos ghiavole!” şi-l amenința cu 
nuiaua, iar Oani se suia şi mai sus, știind că nu poate fi ajuns şi 
așteptând să se plictisească bunicul şi să plece. Cu multă 
amărăciune în suflet, bunicul se lăsa păgubaș; 

 Pe mine, tata mare mă alinta şi-mi aducea covrigi şi colivă 
de la biserică, zicându-mi: „Ia Didi, ia di la taica!”; 

 În tinda casei bunicilor se punea o masă rotundă, joasă şi 
două scăunele. Stăteam într-o zi pe pragul tindei şi-i priveam 
cum pregăteau masa și cum mâncau. Pe masa joasă, bunica a 
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răsturnat o mămăligă, un fel de soare mai mic, din care ieșeau 
nori pufoși. În mămăliguță au înfipt câteva bucățele de brânză și 
au început să mănânce din câte un ou fiert moale. Mi-a rămas o 
imagine de hlăpăială, mai ales în ce o priveşte pe mama mare, 
creându-mi o neliniște sufletească şi o desconsiderare din partea 
mea, la mintea de copil; 

TATA MARE 

 

1 
Ce ştiu de tata mare,  
Aşa  cum îl rețin? 
Era un moş cuminte  
Și oropsit de ani, 
2 
Striga, ameninţând,  
Cu  amaru-i de pelin 
Şi, arunca-n agud  
Cu  un băţ după Oani. 
3 
Iar timpul și-l petrecea  
Cu somn şi  liturghie, 
Când era treaz îmi povestea  
De-a ţării vitejie 

4 
Mâncau în tinda casei vechi,  
Bunica  şi bunicul, 
C-un hlăpăit pân-la  urechi,  
Parcă-i mana calicul! 
5 
Am fost si martor ocular  
La ceartă şi bătaie 
Într-un decor spectacular  
Pe patul din odaie! 
6 
Bunicul, protejat de-o sită,  
Turna ocări cu jale,                                      
Bunica, foarte îndârjită,  
Îi căra făcăleţe-n şale. 

7 
Radio – şanţu-l asculta,  
Mereu, interesat 
Şi, întreba toţi călătorii  
Care treceau prin sat, 
8 
De n-au văzut sau auzit  
De vin prizonieri 
Şi, Neculai, băiatul lui,  
Soseşte  joi sau vineri. 
9 
Dezamăgit de aşteptări,  
La Domnul se ruga, 
Dormea, plin de frământări,  
Suferea și  se-amăgea  
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 În una din odăile casei, care servea drept bucătărie, dar 
şi cameră de zi şi de dormit, ca acum văd cum s-au încăierat 
bunicii pe pat şi îşi aduceau injurii fel de fel. Tata mare, fiind mai 
bătrân cu nouă ani şi mai slab, se chinuia răsturnat pe pat şi cu 
o sită în mână, să se apere de bunica, aflată în ofensivă deasupra 
lui cu un făcăleț în mână şi cu care dădea pe unde apuca. Nu ştiu 
de ce, cu toate că nu cunoșteam motivul încăierării, eram de 
partea lui tata mare şi strigam către mama mare să nu mai dea 
cu făcălețul; 

 În anul 1946, bunicul parcă îşi simțea sfârşitul, mergea 
la drum, se aşeza la marginea şanţului şi-i întreba pe trecători 
dacă n-au auzit ceva despre prizonieri şi în mod deosebit despre 
băiatul lui, dispărut la Cotu Donului şi de unde nu a mai scris 
nimic de prin 1942; 

DESHUMARE 

 
 

Noaptea era de-o albă  
Și caldă catifea, 
Luna mă-nvăluia  
În mantia-i de vis 
În bătătura casei,  
Pe patul – canapea, 
La pieptul mamei, dulce,  
Cuprins de paradis. 
Deodată, tresărit,  
Dar nu trezit de tot, 
Simt cum bunicul pare  
O umbră ocolită 
Sprijinită pe-o plantă,  
Pe-o palmă şi un cot, 
Sugrumată de-o criză  
De enterocolită. 

Văzul, auzul, gustul,  
Mi-au prins miros urât, 
Un nod de lacrimi acre  
Mi s-a oprit în gât. 
A doua zi bunicul  
Atâta mai putea 
Să spună : „-Didi, taică,  
De clopot nu uita!” 
S-a dus de mult bunicul,  
Contrastu-şi bagă coada 
Şi, noaptea albă – caldă,  
Devine iarăşi sură, 
Stafia lui bunicul  
Colindă iar ograda, 
Vrând a-şi vedea urmașii  
Cu sufletul la gură. 
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 Într-o noapte de sfârşit de vară a anului 1946 dormeam 
cu mămica pe un pat afară şi ca într-un vis l-am văzut pe bunicul 
îmbrăcat în cămaşă şi cu izmene albe cum se sprijinea de 
obiectele de prin curte vrând să ajungă la closet. Am întrebat-o 
pe mămica de ce umblă bunicul aşa şi mi-a răspuns că are 
dizenterie. Am înţeles că e un fel de diaree cu sânge.  

 A doua zi, în jurul lui tata mare se învârtea multă lume şi 
simțeam că i se întâmplă ceva rău. Mi se părea că unele neamuri 
se bucură. Să nu vorbesc cu păcat, parcă nici mama mare şi fata 
lui cea mare, mama Neaga, nu erau prea triste.  

 Mămica şi bunicul ţineau mult unul la altul, aşa că mămica 
a suferit gândindu-se că va rămâne numai cu bunica şi cu care 
nu se prea împăca. Ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la 
bunicul au fost: „Didi, taică, du-te tu şi trage-mi clopotul!”.  

 A murit cam pe la amiază, în acea zi de vară,  iar când 
Oani, frate-meu mai mare, spre seară, s-a întors cu vaca de la 
păscut, aflând de la mine vestea, mi-a răspuns pe un ton de 
golănaş: „Las’ să moară tu-l în bot / c-a mâncat mălaiul tot!” 

Mi-au rămas la suflet câteva calități ale bunicului: modestia, 
blândețea și vorba bună.  

 
Ecaterina IORDACHE (Catalina, cum i se spunea) – mama 

mare,  n. 1873 – d 1964. Era șatenă, cu ochii albaștri.  
Am cunoscut-o mai mult când era deja  bătrână. 
Venea dintr-o familie de munteni, din satul Joseni,  situat 

între Berca şi Pâcle, în judeţul Buzău. Familia din care provenea 
se numea Săftoiu.  Nu avea şcoală, dar era isteață şi cred că i-
au plăcut distracțiile şi nu în ultimul rând, băutura.  

Despre bunica am mult mai multe amintiri că a trăit până 
prin 1964, când eu aveam 25 de ani.  

Cred că nu a fost o femeie chiar atât de rea, vremurile însă 
au durificat-o, făcând-o să aibă suflet numai pentru sine. Cred că 
a suferit și deoarece cam prin anii 1948–1949 a murit una dintre 
mătuși (mama Fira), căsătorită cu Neculai Dedu, din cauza 
infectării cu tetanos, după o înțepătură cu un cui la picior, când 
a mers la fântână. 

Pentru că nu  prea se împăcau între ele, mama mare şi 
mămica, a trebuit ca mama mare să mai stea şi la alţi copii ai ei, 
pe timpul cât tăticu a fost prizonier la ruși. Nenea Neculai Dedu, 
ginerele bunicii a acceptat să o ţină şi el, căci avea suflet milostiv 
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și suferise mult după moartea nevestei lui, care-i dăruise trei 
copii    

În decembrie 1949, când s-a întors tăticu din prizonierat, a 
luat-o înapoi acasă pe bunica, având responsabilitatea, ca fiind 
cel mai mic copil să-şi îngrijească mama. 

Bunica a mai trăit vreo 15 ani după ce a venit tăticu din 
prizonieratul rusesc, dar nu am stat prim preajmă, deoarece 
eram plecat mai tot timpul pe la şcoli şi la serviciu şi numai în 
vacanţe o vedeam.  

Îmi dau seama că o tratam cam cu indiferență, probabil din 
cauza conflictului între generații, dar şi datorită unui dispreț pe 
care mi-l inocula mămica. Ţin minte că, în perioada  1951 – 1953, 
după naşterea fratelui meu Nicușor, avea responsabilitatea să 
îngrijească de el şi îl legăna atât de mult încât a căpătat un tic de 
a-şi legăna picioarele şi de a mişca din degetele de la picioare, 
tic pe care și l-a păstrat până la moarte. Deşi s-a făcut 
colectivizarea şi au mai rămas în folosință numai loturi mici de 
pământ, bunica nu mai era în ton cu vremurile şi îi necăjea pe 
tăticu şi mămica, cerându-şi drepturile şi repetând des că ea nu 
a mai mâncat de mult, nu a mai băut de mult timp. Când s-a 
apropiat de vârsta de 90 ani a devenit de nesuportat prin vorbele 
grele pe care le adresa şi unele fapte ieșite de sub controlul 
rațiunii: 

 Mergea în fundul grădinii şi îşi făcea nevoile, aşa, din 
picioare, ridicându-şi fustele fără jenă, făcându-ne pe noi, copiii, 
uneori, spectatori  fără să vrem sau poate curioși; 

    Către sfârşitul vieţii şi-a rupt un picior şi tare greu se 
descurca atunci când trebuia să iasă afară,  târându-şi un picior 
şi sprijinindu-se în două bețe pe care şi le-a făcut singură aşa 
cum a putut; 

 În iarna 1963 – 1964, a cam fost neglijată în cămăruța ei, 
cămăruță care ţinea loc şi de bucătărie.  Ajunsese că-şi făcea 
necesitățile firești pe dânsa şi, cum nu prea mai judeca normal, 
ascundea pâinea pe sub pernă şi, chiar şi-a pus cămaşa de 
noapte, plină de murdărie, în ceaunul de mămăligă; 

Cred că în oarecare măsură i-a fost grăbită moartea de către 
părinţii mei, dacă mă gândesc că în ultima perioadă au cedat 
poftelor ei şi i-au dat să bea cam mult vin, cu care mama mare 
îşi mai alina durerile de picioare şi îşi mai alimenta visele. Într-o 
noapte, s-a stins şi probabil că a fost găsită, dimineaţa, moartă. 
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La înmormântare toată lumea părea bucuroasă că a scăpat de o 
greutate.  

În serile de veghe la mort se făceau glume, conform unor 
tradiții pe care nu le-am înţeles, dar mai curios pentru mine era 
faptul că şi fiica ei – mama Neaga, făcea glume schimbându-i 
poziția mâinilor şi zicând: „ - Îu, s-a sculat mama!” şi se apuca 
pe râs, dictat şi de ţuica băută. Eu am avut un gest de reproș, 
dar poate că era necesar mai mult, pentru a schimba atitudinile 
atât de deplasate.  Când i s-a cântat Veşnica Pomenire, mi s-a 
transmis şi mie o stare de ușurare, căci toţi erau bine-dispuși.   
După terminarea „sacrilegiului”, am început să am o stare de 
dezgust pentru ființa „umană”. Am realizat că în familia noastră 
domină conştiinţa eu-lui şi că  era cam mică credinţa în 
Dumnezeu. Oare numai atât să mai reprezinte o biată mamă, 
soacră, bunică, după o viaţă în care a suferit atât de mult pentru 
toţi ai ei? Suntem nişte maşini cu faţă umană, care producem 
unele sentimente, dar pe cele mai multe le rebutăm. 

Eu nu o puteam uita pe bunica, căci avea bunătate faţă de 
noi copiii şi nu ştiu să ne fi mustrat vreodată, cu toate că șicane 
i-am mai făcut. Uneori chiar glumele nesărate, ale noastre, le 
primea cu bunătate. Spre exemplu, pe când avea vreo 83 de ani, 
mergea cu noi la cules de vie şi, cum nu putea sta aplecată, lua 
un scăunel, cu care se muta de la un butuc la altul. Eu, care 
începusem să mă simt cam șmecheraș, de cam 17 ani şi aproape 
absolvent de şcoală sanitară, când a dat bunica să se așeze pe 
scaun, hop, îi trag scaunul şi am luat-o prin surprindere, încât s-
a răsturnat. După cum se zicea atunci, a venit sărmana mama 
mare cu „hiada-n sus”, dar nu mi-a reproșat. A făcut haz de 
necaz. 

Cum aş putea să o uit, când am văzut cum îl legăna pe 
Nicușor, fratele meu mai mic şi, cum îi cânta? Îmi dădeam seama 
că aşa a făcut şi cu fratele mai mare, Oani şi cu soră-mea Olica 
şi, desigur la fel a făcut cu mine. 

Cred că longevitatea i-a venit din spiritul de conservare. 
Chiar dacă a suferit mult, când i-a plecat băiatul pe front (tatăl 
meu), a suferit când i-a murit fiica (mama Fira), ştia să-şi ducă 
timpul rupându-se de necazuri printr-un fluierat uşor, aproape 
șoptit. 
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2.- BUNICII DIN PARTEA MAMEI 
 

Despre bunicii din partea mamei, nu ştiu prea multe, căci 
nu i-am apucat în viaţă şi, doar mămica mi-a povestit câte ceva. 
Nici mămica nu a apucat să-l cunoască pe tatăl ei (bunicul meu), 
că a plecat pe front în primul război mondial şi...dus a fost. 

Alexandru PETREA – bunicul din partea mamei,  a avut 
o soartă tristă, ca a multor eroi ai neamului. A apărat ţara cu 
prețul vieţii, în primul război mondial şi nimeni nu s-a mai 
interesat de el. A menționat cineva despre cât a suferit femeia lui 
(bunica mea Marina), crescând doi copii fără bărbatul ei? Dar 
mămica mea, crescând fără tată de la frageda vârstă de 3 anișori, 
poate crede cineva că n-a suferit? Îmi vine aşa, să mă revolt tare, 
când văd unele nedreptăți ale societăţii actuale, că sunt mai bine 
trataţi unii dintre cei care la aşa zisa revoluţie din 1989, au ieşit 
de gură cască în stradă, sau nici nu au ieşit şi, au obținut, prin 
aranjamente ilicite,  nişte drepturi de pomină. S-a aflat că unii 
dintre aşa zișii revoluționari, ar fi fost „fruntașii” regimului 
comunist, cei care s-au învârtit bine cu funcții în partidul 
comunist şi care au cauzat atâtea suferinţe ființei naţionale. 
Bunicul meu, s-a născut şi a trăit până pe la vârsta de 30 ani, în 
satul Stâncești, aparţinător de comuna Scurteşti, judeţul Buzău, 
apoi... a locuit pe... front, după care n-a mai avut loc pe pământ 
şi, cred că s-a suit la ceruri, căci nu prea a avut timp să facă 
păcate.   
 

 
O familie de bătrâni din comuna Săgeata 
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Marina PETREA– bunica din partea mamei.  

 
 

De asemenea, nu am apucat să o 
cunosc, deoarece a murit cam prin anii 
1940–1941, după o paralizie, care a 
ţinut-o la pat. Mămica îmi spunea că 
mama mare, Marina, a stat paralizată 
câţiva ani, în casa noastră de la 
Dâmbroca. Se pare că era încă tânără, 
când a murit, avea cam 45-46 ani. Cine 
ştie prin câte necazuri a trecut 
sărmana bunică, rămasă văduvă de la 
o vârstă tânără, cu doi copii pe cap şi 
având casa pe malul râului Buzău, în 
pericol mereu de surpare a malului, cu 

casă cu tot! 
Nu i-am cunoscut pe aceşti bunici din partea mamei, dar îi 

venerez, pentru puritatea sufletească transmisă mamei mele şi 
pentru jertfele lor aduse ţării. 

 
B.- PĂRINŢII 

 

 

Nicolae IORDACHE – 
tăticu n 1914 . nov. 04 – d. 
1997. Nov. 16.  

Ca profesie de bază – 
cântăreţ bisericesc. Avea o 
deviație de laringe, ceea ce 
i-a favorizat un glas special 
– divin. A fost coleg, la 
şcoala de cântăreți biseri-
ceşti, cu renumitul cântăreţ 
de muzică populară Ştefan 
Lăzărescu 

 
A făcut un stagiu militar lung (13 ani), din care, prizonierat 

– 7 ani.  
În timpul stagiului militar a fost școlarizat şi a absolvit 

şcoala de sanitari şi a funcţionat apoi cu dublă specializare pe 
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timpul concentrărilor, pe front şi în prizonierat (sanitar şi cântăreţ 
bisericesc). 

A fost eliberat din lagăr în luna decembrie a anului 1948. 
Revenit acasă, a funcţionat ca sanitar în diferite localităţi din 
judeţul Buzău: comuna Berca, Scurteşti, Săgeata şi periodic a 
cântat la strană în biserica cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Dâmbroca. Se dăruia profesiei, crea 
atmosferă optimistă, era petrecăreţ şi darnic, mai ales când 
servea un pahar de vin, degajând multă bonomie. Singura 
amintire pe care i-am păstrat-o din perioada de înaintea plecării 
pe front, pe când aveam 3-4 ani, îmi este foarte vie şi acum: 
tăticu a venit de la biserică şi stând în picioare lângă hambarul 
de mălai din tinda casei bunicilor, mânca covrigi cu lapte. 

S-a întors din prizonierat în ziua de Crăciun a anului 1948. 
Vestea a adus-o nenea Vasile Ciucea, o cunoştinţă apropiată. 
Tata a apărut prin fundul grădinii, cu o statură  impunătoare şi 
îmbrăcat îngrijit cu costum de pufoaică.  

Entuziasmul a fost mare, mai ales din partea mămichii, căci 
era copleșită de norocul de la Dumnezeu că i s-a întors bărbatul 
acasă. Tata ne-a luat  în braţe, pe rând, ne-a mângâiat, numai 
că pe mine nu mă mai ţinea minte. Ne-a dat bani de bomboane, 
apoi viaţa a intrat în normalul ei de neajunsuri, căci lipsurile 
acumulate din seceta de peste an nu puteau fi acoperite pe 
perioada iernii, astfel că vai de alimentația noastră, că ajunsesem 
să mâncăm mămăligă cu borș simplu. 

Îmi mai amintesc că a fost fumător convins până pe la 47 
de ani. Pe atunci eu eram elev la Şcoala  Tehnică Sanitară şi i-
am reproşat că fumează şi l-am întrebat ce ar zice dacă aş fuma 
şi eu. Cred că i-am dat mult de gândit şi efectul a fost destul de 
rapid, că s-a lăsat de fumat.  

Voi reveni pe parcursul cărții cu amintiri despre tăticul meu, 
dar redau mai jos o prezentare  a  amintirilor pe care mi le-a 
relatat, personal, într-un mic manuscris: 
 

„Cine are părinţi, pe pământ nu în gând 
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând 
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminți, 
Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi.” 
 
Din „Repetabila povară” de Adrian Păunescu 

 



ARBORELE VIEȚII                                                       23 
 
 

„VIAŢA MEA” 
Neculai Iordache 

Cine sunt eu?! 
 

M-am născut în anul 1914, luna noiembrie, ziua 4, din 
părinţi cu stare materială - mijlocași, ţărani, de naționalitate 
română, comuna Săgeata, satul Dâmbroca şi acum vreau să vă 
povestesc prin ce bucurii şi necazuri am trecut: 

Îmi povestea mama mea că în anul 1916, când a fost 
războiul cu nemţii, au fost cartiruiți prin satele noastre şi în 
camera unde eram eu şi cu un nepot, al sorei mele, Neaga, mă 
luau nemţii şi se jucau cu mine. Îmi aruncau zahăr cubic pe jos 
în cameră şi eu, cum eram micuț, de doi ani, mă dădeam jos şi 
luam zahărul, apoi aruncau bani pe jos şi iarăşi mă dădeam jos  
după bani şi aşa mă frământam toată ziua, apoi mă băgau pe o 
pâlnie de gramofon, cu capul şi eu strigam „Pune mamă perna pe 
mine că mă mănâncă!” 

Mai târziu, pe la vârsta de 5-6 ani, părinţii mei mergeau la 
câmp, la munci agricole, deşi tatăl meu era logofăt pe o moşie, 
numită Moşia lui Dârlea, totuşi o ajuta şi pe mama la muncile în 
câmp. Rămânând singur acasă, cu vitele şi cu cele gospodăreşti, 
într-o bună zi scapă vițelul, de la vacă, afară din curte şi ce să 
vezi, țipete şi plâns pe mine că se va pierde vițelul şi frică, că mă 
vor omorî părinţii când vor veni acasă. 

În sfârşit, am rezolvat această problemă prin ajutorul unor 
oameni din sat, apoi am mai pățit eu şi alte drăcovenii, bătându-
mă cu copiii şi altele….  
 
Școala mea 
 

La vârsta școlarizării, îmi amintesc foarte bine că mergeam 
la şcoală şi că aveam o învăţătoare care se comporta frumos cu 
noi şi aveam, în timpul iernii, o sobă de fer, din tablă, care. 
deasupra, avea nisip. Nisipul se încălzea şi atât noi, copiii, cât şi 
doamna învăţătoare, ne încălzeam la sobă. Doamna ședea pe un 
scaun, iar noi, jucându-ne, am aruncat nisip fierbinte în părul 
capului doamnei învăţătoare, care a început să țipe şi să-şi 
scuture părul şi ce să vezi că după amiază urma să vină soţul 
doamnei învăţătoare la clasele de după amiază, dar când urma 
să plecăm acasă, numai că intră domnul învăţător şi prinsese de 
veste ce s-a întâmplat. Atunci să vezi şi să nu vezi bătaia 
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dracului, dând ordin la elevii din clasă şi spunând aşa:  
„Ionescule, ia-l pe Iordache în spate!” Acela mă lua în spate şi 
domnul, dă-i şi trage-i cu o nuia, cam grosuță şi aşa s-a petrecut 
şi cu ceilalţi copii, până s-a terminat. De atunci ne-am făcut copii 
cuminți, dar domnului învăţător îi cam plăcea băutura şi nu prea 
se ţinea de noi a ne învăţa, cum era necesar şi nu prea am învăţat 
când eram la clasa dumnealui. Venea de la crâșmă, de la Codin 
Ciopec, cu care juca jocuri de noroc ca acelea „Faci de una, una, 
una, toate fac trei zeci şi una” şi pe chestia asta beau până se 
îmbătau, venea apoi la şcoală şi în loc de carte ne povestea 
pățaniile dumnealui din tinereţe, pe care nu vreau acum să le 
amintesc, să mai prelungesc, ne întreba, apoi, dacă am învăţat 
şi noi răspundeam, cu toţii „daaaaa”. „-Bine, atunci strângeți 
cărţile şi plecaţi acasă!”. Noi, care nu prea ne ocupam de carte, 
ci mai mult de joacă, lăsam mai la o parte cartea. Azi aşa, mâine 
aşa, până când veni şi ziua de examene la învățătură. Noi, botă, 
adică habar nu aveam de cele întrebate şi începe din nou metoda, 
zicând „Nu mi-aţi învăţat deșuchiaților! şi începând „Iordache, ia-
l pe Ionescu în spate!” şi aşa mai departe, până la ultimul. Noi, 
atunci, i-am luat frica şi nu ne mai prezentam la ore. Văzând 
acestea, domnul învăţător a luat-o pe la casele părinţilor, 
punându-le în vedere să ne trimită la şcoală. Când auzeam pe 
tata, să plec la şcoală, eu şi cu nepotul meu mergeam pe suhat, 
sub un gard viu, de gărdurariță şi ședeam acolo, jucându-ne până 
se terminau orele de clasă. Atunci, mergeam şi noi acasă. Şi, 
uite-aşa cam învăţau copiii pe vremea aceea, dar, bineînțeles că 
nu toţi făceau la fel, mai erau zile când se învăţa, dar nu cu 
acelaşi învăţător, că au venit și alţii care ne mai educau, în 
condiţii mai bune. 
 
Seminarul și serviciul de cântăreț bisericesc 
 

În anul 1928, când împlineam 14 ani, cu cele cinci clase 
primare, m-am înscris la Şcoala de Cântăreți Bisericeşti „Neagoe 
Ionescu” din Buzău, unde am învăţat foarte bine, ca, în anul 1930 
să iau post de cântăreţ, alături de preotul Coman Ştefan, la 
Parohia din comuna Tisău (Mânăstirea Bradului), unde am slujit 
timp de 6 ani. Ce să spun, o viaţă grea şi foarte grea din lipsă de 
alimentaţie, salarii mici, greu de trăit. 
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Biserica „Sf. Dimitrie” de la M-rea Bradului 

 
În anul 1932, luna noiembrie, m-am căsătorit, în 1934 am 

obținut primul copil (Ion), în 1936, încă un copil, o fetiţă (Ioana). 
 
Serviciul militar 
 

În 1936 am fost plecat militar, la Unitatea Militară „11 
Artilerie” din Focșani. Ca recrut am dus-o cam prost, însă după 3 
luni de zile m-am înscris la Şcoala Sanitară „Comp. 5” din Buzău, 
unde am învăţat timp de 6 luni, după care m-am întors în 
cazarmă.   

Am fost repartizat, din ordinul generalului Diviziei 6, ca, 
cântăreţ al Bisericii Militare din Focșani, în care timp am obținut 
şi gradul de sergent sanitar. Eram, de acum, dușmănit de majurul 
unităţii, pe nume Hâncu Ioan, din Focșani. Mă cerea la unitate ca 
sergent al infirmeriei Regimentului 11 Artilerie, dar nu am fost 
aprobat de Divizie şi am terminat stagiul militar în funcţia de 
cântăreţ. 

Am mers la unitate ca să-mi obțin livretul militar şi acolo 
mi s-a spus să merg la preotul militar, să-mi dea livretul. Am 
plecat atunci la comandantul regimentului, colonelul Rocinschi, 
care, pe tot timpul serviciului, mergeam la dânsul şi îi făceam 
frecții, îi aplicam ventuze, în cazuri de gripă, răceală, fapt ce se 
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întâmpla şi cu alţi ofiţeri din cazarmă. De data asta a mers d-l 
colonel cu mine şi am primit livretul militar. 

În anul 1938, terminând armata, am fost rechemat în 
concentrare, în timpul alegerilor cu legionarii, care a durat 2 luni 
de zile, iar în primăvara anului 1939 am fost iarăşi rechemat la 
unitate pentru reîmprospătarea cunoştinţelor militare de luptă şi 
cu ocazia unui eveniment cu Regelui Carol al II-lea, care a 
botezat o mulţime de copii, cu numele de Mihai şi al mamei sale 
Elisabeta. După aceea am mai stat acasă circa o lună, iar în 1939, 
când venise pe lume al treilea copil al meu, pe nume Mircea, am 
fost mobilizați la granița rusă. 

Am fost reținut la regiment câteva luni, pentru instruire, 
însă, eu, tot în funcţia de sergent sanitar al regimentului. Am 
ocupat poziția pe frontul de pe Nistru şi în 1940  Basarabia  a fost 
ocupată de armata rusă. Ne-am retras. După retragere am fost 
internat în spitalul „Regina Elisabeta” din Bucureşti, unde am dus 
munca sanitară, cu intrarea şi ieşirea bolnavilor din spital. După 
2 luni am venit acasă la părinţi, soţie şi cei 3 copii, dar nu mai 
mult de 3 luni, când, din nou, în 1940, am fost mobilizaţi pentru 
război. Am stat tot anul 1940 la Dărăbani, pe Prut, până în 1941 
când Antonescu a dat ordin să trecem Prutul, alături de nemți.  
 
Războiul  
 

În 1941 am mers cu frontul până la Odesa, după care în 
1942 am trecut în refacere, dar mai mult în unitate la Focșani, 
decât acasă. În luna iulie 1942, am fost din nou porniți la război, 
de la Odesa şi am mers, fără întrerupere, până la Cotul Donului 
şi aici ne-am instalat pe poziții. Până să ajungem la Cotul Donului 
am avut un obstacol greu de trecut, de pădurea Rezoaia, unde, 
deşi unitățile noastre trecuseră fără a fi atacate, noi - cu trenul 
regimentului, am fost stopați de un atac de mitraliere, din partea 
partizanilor. Îmi aduc bine aminte că era pe o ploaie şi un nămol 
de nu te-ai fi dat jos din căruţă sau de pe chesoane (trenuri). 
Când au început mitralierele, am primit ordin de echipare şi 
retragere. Când să întorc căruţa mea, sanitară, care era încărcată 
cu câteva lăzi de medicamente şi aveam doi cai albi, un ceslăcaş 
şi unul la hulube, mi s-a răsturnat căruţa cu lăzile, dar norocul a 
fost că am avut coviltir bun pe căruţă şi lăzile au venit în coviltir. 
Nu mai ştiu cum am putut, singur, să ridic cu spatele căruţa la 
loc de spaimă să  nu rămân în urmă, să fiu prins de partizani. În 
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sfârşit, am reuşit şi am fugit circa 2 km., după care au trecut 
camioane încărcate cu butoaie de benzină, pe care nemţii le-au 
lansat peste pădure, unde au ars şi pădurea şi o mulţime de 
partizani. Am primit ordin că s-a terminat cu pădurea şi cu 
partizanii şi trecând prin pădure am văzut şi noi pădurea cum 
ardea încă şi partizani arși. Ajunşi la Don, după cum am arătat 
mai sus, am stat pe poziții: august, septembrie, octombrie, până 
la 22 noiembrie, când am capitulat, dar până atunci să vă 
povestesc ce s-a mai întâmplat cu noi şi în special cu mine.  

În Ucraina am cartiruit pe la unele liziere de pomi fructiferi 
şi stăteam în repaus 3-4 zile, pentru aprovizionare cu alimente şi 
odihnă. Copiii din Ucraina mergeau cu vitele la păscut şi pe unde 
trecuse armata, rămăsese, ici-colo grenade neexplodate. Copiii 
nu ştiau şi se jucau cu ele, luau foc şi-i răneau. De acum aveam 
şi eu de lucru cu râniții, pentru a-i îngriji, a-i pansa. Am efectuat 
şi unele operaţii, amputând degete la picioare şi la mâini. 
Totodată mă ocupam şi cu aprovizionarea de legume, de pe 
câmp, ca: roşii, gulii, ardei, ceapă, morcovi, etc. Într-o  bună zi, 
când mă duc pe câmp să adun legume, s-a început o luptă între 
două avioane de vânătoare, german şi rus. Când am văzut, m-
am speriat şi căutam un șănțuleț, cât de mic, să mă adăpostesc. 
Am găsit o brazdă de tractor şi m-am pitulat acolo, cu faţa în sus. 
Eram singur, dar, deodată văzui cum unul a pornit-o în jos, cu 
viteză, în flăcări. Era cam la 200 m. de mine. M-am sculat, m-am 
dus la el, dar ardeau: avionul şi pilotul. Am plecat, apoi, la 
recoltat legume, am mers la Unitate, am pregătit mâncarea, cu 
bucătarii şi am chemat toţi cetățenii ucraineni, să vină, să le dăm 
de mâncare. Unii se fereau, să nu-i otrăvim. Atunci, eu mâncam 
din cazan şi i-am făcut să vină, cu încredere şi să ia mâncare cu 
vasele pe care le aveam.  

Şi acum să revin la poziția Cotul Donului. Într-o bună zi îmi 
vine în minte să merg, singur, la postul de observare, înaintat, în 
linia întâi, unde aveam cunoscut pe domnul căpitan Atomie 
Gheorghe, din Focșani, un om de o bunătate excepțională, la care 
ţineam foarte mult. Mergând printr-o vale, care urca, apoi printr-
un lan de grâu nesecerat, din vale am ajuns în deal, unde am fost 
observat de ruşi. Am ajuns, apoi, în vale la căpitanul Atomie, 
nevătămat. Atunci mi-am zis: „Taci că-s oameni buni ruşii, ori că 
nu m-au observat sau li s-a făcut milă de mine. Am intrat în 
bordeiul domnului căpitan. Aici, ajuns, am fost primit cu multă 
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plăcere şi domnul căpitan. primise de acasă ceva bunătăţi, din 
care am ospătat şi eu, chiar şi câte un păhăruț de lichior. 
  În acest timp ce-mi vine în minte, să mă uit şi eu prin 
lunetă, să văd ce se petrece pe frontieră, la ruşi. Şi ce văzui, circa 
20 militari ruşi îşi spălau rufele într-o baltă. Eu îi comunic 
domnului căpitan ce se vede şi dânsul îmi spune că telefonează 
la baterii să tragă. Auzind acestea, am rugat pe domnul căpitan 
să nu facă această nenorocire, căci e un mare păcat, sunt şi ei 
oameni care au soţii, părinţi şi copii, pe care vor să-i vadă. 
Domnul căpitan m-a înţeles şi am mai discutat şi altele, după 
care mi-am luat rămas bun, îmbrăţişându-ne cu sărut frățesc.  
Mergând pe acelaşi drum, când am ajuns în deal, mă trezesc cu 
o rafală de branduri, care secera grâul, unde pica. Eu, atunci, m-
am culcat la pământ, am mers de-a bușilea, cum se zice, târâș, 
până am ajuns din nou în vale şi am ajuns la Unitate. Am povestit 
domnului maior Manolache prin ce am trecut şi dumnealui mi-a 
spus că nu trebuia, ziua pe lumină, să mă duc. Alte atacuri pe 
front nu am mai avut până pe data de 21 spre 22 noiembrie 1942, 
când am primit ordin de încetare a războiului. Au urmat, apoi, 
țipete, urlete şi pe linia de infanterie, tragere şi mai puternică, 
dar a fost în zadar, căci ruşii pătrundeau prin cerc în spatele 
armatelor noastre, constatându-se că a fost o vânzare din partea 
comandanților armatei noastre. Au întors ai noştri tunurile, în 
bătaie, în cele patru părţi, cu speranța că ne vor scăpa nemţii. În 
zorii zilei de 22, dimineaţa, a apărut un avion rus, pe deasupra 
bordeiului meu, pentru a recunoaște trupele noastre. A tras cu 
mitraliera asupra noastră şi a rănit 2 ostaşi ai noştri, pe care, 
imediat i-am pansat, dar, în acelaşi timp, elicea avionului a prins 
cablul telefonic de la stâlpii de telefoane, care, înfăşurându-se 
după elicea avionului l-a tras la pământ, fără să sufere avarii, iar 
pilotul a fost dus la Comandamentul Unităţii noastre şi condus 
apoi la frontiera rusă, dat în libertate. În aceeaşi zi, de 22 
noiembrie am primit ordin să ne echipăm aşa cum am venit din 
ţară şi să fim gata de predare. Ne-am încolonat şi am pornit spre 
apa Donului, pe care am trecut-o şi peste apă am fost dezarmați 
de tot ce am avut asupra noastră. Ne-au încolonat ruşii, călări. 
În jurul nostru caii nechezau, înhămați, necunoscând ce se 
petrecea cu stăpânii lor. Am mers vreo 10 km. şi ne-au băgat 
într-o biserică, care era părăsită, fiind întrebuințată pentru 
adăpostirea animalelor, în care ne-a băgat pe noi şi am stat 3 
zile, fără mâncare şi fără apă. Au ales, dintre noi, ofițerii şi 
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subofițerii, pornindu-i în diferite direcții pentru cercetări, iar 
restul trupei am pornit în eșalon spre oraşul Tambou, unde era 
un lagăr de mizerie. Pe drum ningea, zăpada la genunchi. La 
distanțe de 1 km. ne opreau, în repaus, în mijlocul zăpezii. Unii 
de-ai noştri se culcau jos, pe zăpadă, unde, de oboseală, 
adormeau şi nu se mai sculau, amorțiți de ger şi cam la 30 de 
minute ne porneau din nou la drum, dar pe cei care nu se mai 
sculau îi împușcau şi-i acopereau cu zăpadă, pe şanţ. 

La alt popas, unii, distruși de oboseală şi foame, plecau din 
coloană şi erau urmăriți de santinele, încotro o vor apuca, îi lăsau 
puţin şi se luau cu caii după dânșii şi acolo îi mitraliau. Alţii se 
ascundeau pe cine ştie unde. Personal am cunoscut pe un 
sergent-furier, pe nume Hârţescu Nicolae, din Bucureşti, care a 
intrat într-o casă părăsită şi, cu cureaua de la brâu, s-a spânzurat 
de grinda acelei case. Am pornit, apoi, mai departe şi am fost 
opriţi la o brutărie, unde ni s-au dat câte o pâine de 2 kg. la 12 
oameni. Fiecare grupă avea câte un şef. Aceştia mergeau şi 
primeau pâinea, pe care o împărțeau la toţi. Printre aceşti şefi de 
grupă am fost şi eu. Norocul meu a fost că aveam în spate Geanta 
Sanitară, plină cu câte ceva din medicamente şi instrumente cu 
Crucea Roşie pe ea şi când au văzut geanta mi-au dat, pentru 
grupa mea de 4 ori la rând şi am putut să-mi astâmpăr, atât eu 
cât şi grupa mea, foamea. Mai departe, la încă 6-7 km., iarăşi 
ne-am oprit în repaus şi am fost băgaţi într-un țarc de vaci la un  
colhoz, care era eliberat. Acolo era un nămol şi  urmele 
picioarelor de la vite erau pline cu apă şi urină, iar pe deasupra, 
înghețat amorțit. Nu am putut să ne odihnim, căci înghețam. Unii 
din noi, care s-au culcat pe jos, nu s-au mai putut scula şi 
rămâneau acolo şi nu mai ştiu ce se întâmpla cu ei, dar cred că 
acelaşi lucru, împușcați. Mergând, noi, mai departe, am făcut un 
repaus de vreo 30 de minute  într-o crescătorie de porci, care era 
părăsită şi acolo se găsea sfeclă de zahăr, îngheţată – tun. Unii  
dintre oameni rodeau sfeclă, de foame, după care au început : 
diaree, dizenterie, etc. Pe drum s-au mai pierdut oameni din 
cauză că unii din ei vindeau încălțămintea din picioare, pătura 
sau mantaua, de foame, pe o bucată de pâine de la civilii ruşi. Pe 
alţii, chiar, îi descălțau de cizme sau bocanci şi le dădeau rupturile 
lor de valinki (pâslari). Alţii îşi rupeau din pături şi-şi înfășurau 
picioarele cu ele, pentru a mai rezista. 
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Prizonieratul  
 

Am ajuns în lagărul de la Tambou, unde am fost găzduiți 
circa 3000 prizonieri, de mai multe naționalități: români, nemți, 
unguri, italieni, spanioli, fiecare cu eșalonul lui. Când am sosit în 
lagăr, eu, cum eram cu geanta sanitară în spate, iese o doamna 
doctoriţă bătrână, căreia să-i fie ţărâna uşoară, m-a controlat în 
geantă şi văzând atâtea medicamente şi instrumente, s-a uimit 
cum de am ajuns cu ele până acolo. De la această dată, plângând 
de mila noastră şi a copiilor ei - 3, pe care îi avea pe front, m-a 
sărutat şi mi-a dat ordin să iau ca şef sanitar al lagărului  de 
prizonieri la cei 3000 de oameni, incluzând toate națiile. Mi-am 
format o echipă de 20 oameni sănătoși şi cu cunoștințe sanitare 
de Cruce Roşie, cu care mă îngrijeam de sănătatea, de 
tratamentul, de igiena şi alimentația lagărului. Am reuşit să reduc 
din cazurile cu boli mai ușoare, dar, din lipsă de medicamente, s-
au mai stins din viaţă cca 1200 în numai 2 luni de zile, cu 
degerături grave,  dizenterie, boli pulmonare şi a unora care au 
refuzat să mai ia masa, făcând foamea. Dintre aceştia erau: 
nemți, italieni şi spanioli.  
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Urgia drumului spre un alt lagăr (la Azbest) 
 

 
 

După circa 2 luni de staționare în acest lagăr am primit 
ordin de la doctoriţă să ne echipăm toţi românii că vom pleca în 
alt lagăr şi eu voi fi responsabilul sanitar, cu acest eșalon.  
Medicamente pentru eșalon nu mi s-au dat, decât doua feșe de 
10/10, o sticluță de iod şi câteva buline- antinevralgice. În acel 
lagăr, cu mine, am avut şi un consătean, pe care îl rugasem să 
meargă cu mine şi promiţându-mi că merge. L-am așteptat la 
poarta lagărului și, deşi eșalonul se depărtase vreo 3 km., 
consăteanul meu nu a venit. 

Santinela de la poartă zise să plec după eșalon, că s-a 
îndepărtat mult. Am plecat şi, după o jumătate de oră, am ajuns 
eșalonul la gară şi toţi oamenii erau băgaţi într-o magazie, unde 
pe jos era grâu, iar unii sfărâmau din scândurile magaziei şi pe 
nişte table de fer, coceau grâu. Le-am interzis şi una şi alta, 
promiţându-le că, poate, ni se va da mâncare, dar de unde că 
abia peste două zile a sosit vagonul (vagoane de boi), în care ne-
a îmbarcat fără să ne dea  de mâncare.  

A pornit trenul cu noi. Era ger, în special noaptea. Pe tren 
iarăşi foame şi sete, dar setea ne dobora mai tare şi ne udam 
limba cu bruma de pe chesoanele vagonului, ce o răzuiam cu 
briceagul. După vreo 3-4 zile au început să ne dea câte 2 feliuțe 
de pesmet (pâine uscată) şi câte o bucățică de scrumbie sărată 
foc, dar apă... deloc. În vagoane mureau oameni, pe capete, de 
ger, de foame şi de sete. Veneau santinelele, dimineaţa, băteau 
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la ușile vagoanelor şi întrebau: „Morţi sunt?”. Noi spuneam că 
sunt. „Câţi sunt?”. „5-6”, ziceam eu. „Malo”, adică putini, 
exclamau ei. 
 

 
 

   Deschideau vagonul, să-i aruncăm afară, îi dădeam afară 
şi tot ai noştri îi târau la ultimul vagon, pregătit anume pentru 
aceşti morţi. În acelaşi timp, săreau din vagoane oamenii să-şi ia 
zăpadă în sacii de merinde şi se repezeau ruşii (santinelele) la ei 
şi îi loveau cu patul armei, să intre înăuntru. Pentru zăpada, ce o 
băgau în vagoane, se băteau între ei  să apuce câte puţină 
zăpadă, să-şi astâmpere setea. Ziua, zăpada se topea pe jos, iar 
noaptea, îngheța, dar noaptea se culcau îmbrăcaţi şi cu păturile 
pe ei, care, degerați de frig şi ger, îngheţau de podul vagonului. 
Aceasta se întâmpla numai cu cei care se culcau, iar cei care se 
obișnuise a nu dormi nici zi, nici noapte, durau. De multe ori, cei 
rezistenți îi dezbrăcau pe cei slabi (amorțiți de ger) şi se 
acopereau ei. Când se umplea vagonul de morţi, anunța, la 100 
km., să pregătească grupa pentru morţi. Când ajungeam acolo îi 
dădeam jos şi-i băgam în groapă pe cei înghețați, cu mâinile şi 
picioarele îndoite. Se ordona să li se taie picioarele şi mâinile, să 
poată încăpea toţi. Pe la jumătatea drumului, în una din nopţi, 
m-am culcat şi eu pe podeaua vagonului, nemaiputând sta, pe 
picioare, de somn şi am adormit şi eram culcat lângă uşa 
vagonului, unde era şi mai ger. Am adormit, dar să vedeți 
întâmplare: vine o santinelă, cioc, cioc în uşa vagonului. Ce 
credeţi că se întâmplase? Un prizonier de-al nostru spărsese 
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podeaua vagonului, cu un crampon de cale ferată. A făcut 
țândări, să facă puţin foc, într-un goden mic, ce se afla în mijlocul 
vagonului. El a continuat cu cioplitul, până a făcut o gaură, cât 
să poată pătrunde afară. Zis şi făcut. În prima stație, în care s-a 
oprit trenul, s-a lăsat în jos, între linii şi a așteptat acolo până a 
plecat trenul, ca, imediat ce a trecut trenul, să se ridice, sus, 
crezând că a scăpat, însă santinela de la ultimul vagon a observat 
şi a tras cu pistolul automat şi a dat alarma. Cetăţeanul a fost 
prins şi fiind rănit, m-a căutat pe mine, care eram numit ca 
sanitar cu eșalonul. A întrebat de mine, în fiecare vagon, până a 
dat de vagonul meu, unde se afla şi un prizonier din Basarabia, 
care cunoştea limba rusă şi m-a arătat că sunt adormit  la uşă. 
Atunci, rusul a tras de mine, m-a deșteptat. Eram aproape mort, 
înghețat, nu mă putea ridica din cauza îmbrăcămintei, care era 
îngheţată de podeaua vagonului. M-a dezbrăcat, m-a luat în 
spate şi m-a dus în vagonul lor, unde era cald. 

Mi-au dat un ceai cald şi m-au frecționat până mi-am 
revenit. Acolo era şi cel rănit, care avea 2 orificii provocate de 
gloanţe: unul prin laringe şi unul trecut prin pulmon în spate. Am 
primit ordin să-l pansez şi cu comprese şi feșele ce le primisem 
pentru ajutor pe drum, am reuşit să opresc respirația prin cele 
două orificii. Am stat cu dânsul, 4 zile, în acel vagon, dar, 
neavând nici un fel de tratament, cetăţeanul a încetat din viaţă. 
Abia atunci mi-au dat ordin să aleg 10 oameni sănătoși, din 
vagoane, să băgăm lemne pentru foc, apă şi alimente, la fiecare 
vagon. 

În felul acesta s-a redus mortalitatea, dar când am ajuns 
la Lagărul Azbest, în Munţii Urali, pe cei bolnavi i-au cărat cu 
săniile, iar cei sănătoși au mers pe picioare. Acolo am mers la 
spitalul lagărului, la medicul şef. I-am înmânat adresa ce o 
primisem de la d-na doctoriță, de la lagărul Tambou, am fost 
primit cu multă plăcere şi mi s-a încredinţat aceeaşi funcţie, de 
şef sanitar al spitalului de prizonieri români. Am format, apoi, o 
echipă de oameni cu puține cunoștințe sanitare, pe care i-am 
format pe parcurs şi am trecut la treabă. Aveam bolnavi cu boli 
pulmonare, cu degerături la membrele inferioare şi mulţi din ei 
cu dizenterie. Zi şi noapte ne ocupam de bolnavi, dar 
medicamentele erau puține şi nu se putea face faţă la 350 de 
bolnavi. În afară de asta, bolnavii nu respectau regulile de igienă 
şi îşi dădeau mâncarea, pâinea, pe tutun (mahoarcă).  
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Cu  munca noastră sanitară am reuşit să oprim 
mortalitatea. Unii din cei care erau sănătoși şi mergeau la lucru, 
ziua, în pădure la tăiat lemne şi făcut metri steri, veneau seara, 
1-2, aduşi pe tărgi improvizate, înghețați, pe care prin metode 
cu ceaiuri calde şi sticle cu apă caldă, la mâini şi la picioare şi prin 
respirație artificială, îi readuceam la normal, însă unii din ei 
mâncau buruieni şi nişte rădăcini, din pământ, care semănau cu 
cartofii. Veneau la spital, făceau spume la gură şi nu durau 30 de 
minute. În sfârşit, până în anul 1944, luna iunie, am redus, 
definitiv, mortalitatea, dar şi cazurile de îmbolnăviri cu 90%. 

 

 
 

La lagărul Toghir Vogon – cruzimea comisarului Bălan 
În anul 1944, luna iunie, am fost mutat la lagărul Toghir 
Vogon, unde am funcţionat tot la spital. Să vedeți ce se întâmplă 
acolo! Era un comisar, cu numele Bălan, care mă cerceta mereu, 
cu întrebări, ce ştiu despre ofițerii români, ce funcţie am avut în 
armată. Din răspunsul meu nu credea nimic, căci aveam 
adversari în lagăr, care luptau contra mea. Susţineau că am fost 
ofiţer şi că am fost fascist, etc. Atunci, eu fiind la spital şi având 
medicamentele pe mâna mea şi alimentele spitalului, îl serveam 
şi pe d-l coșmar cu ce avea nevoie, dar, noaptea, pe la orele 
12.00, venea la mine, mă scula, mă poftea la cabinetul 
dumnealui, cu aceleaşi întrebări. 
  Eu nu-mi schimbam declarația, deoarece spuneam ce 
ştiam, adevărul, cum că nu am avut ofiţeri care să fi făcut rău în 
timpul războiul şi că nu am făcut nicio politică, niciodată. D-l 
comisar nu mă credea şi mă băga câte o noapte la carceră, cu 
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gândul că mă va face să spun adevărul, pe care îl gândea. După 
câteva zile de cercetări, fiind, puţin, cam supărat pe dânsul, vine 
la mine un prieten de-al meu, care, cred, că era trimis de comisar 
şi îmi spune că domnul comisar este bolnav de TBC şi asta o ştiam 
mai de mult, căci eu îl tratam, cu ce era nevoie, dar ce-mi vine 
mie în cap, care puteam să tac sau să-l compătimesc, mă apuc 
şi zic către dânsul: „Măi băiete, eu sunt sătul de dânsul, de când 
mă tot cerceteză şi i-aş dori să se facă sănătos când o să-i dau 
eu cu lingurița!” Cetăţeanul m-a pârât. A doua zi am fost scos în 
faţa lagărului de 2500 de prizonieri, ridicat pe scenă şi  se aduce 
la cunoştinţă, adunării, cele ce am arătat mai sus şi întrebând 
întregul lagăr de prizonieri, ce merit, ca pedeapsă. Unii strigau 
„moarte lui!”, alţii, „să fie iertat, că are părinţi, soţie, copii, acasă, 
care îl aşteaptă şi pe el, ca şi pe noi!”. Atunci, am fost lăsat liber 
şi dat afară din funcţia ce o dețineam şi de acuma, vorba 
românului „ţin-te Pârleo!”, am fost băgat într-o brigadă, de 
categoria I-a şi am ieşit la muncă la un ŢEC, cum se zice pe 
rusește, fabrică şi turnătorie de piese pentru diferite maşini. 
  

  
 

Muncă, muncă şi iar muncă, foamea-foame, am început să 
dau jos din greutate. De la 90 kg. ajunsesem la 52kg., nu mă 
puteam duce nici la masă, care deja era sărăcăcioasă, dar a venit 
vremea refacerii şi mă dă la o categorie, se numea a celor slăbiți, 
care mă introduce din nou în spital, ca sanitar, felcer, cum se 
spunea la ei şi mi-am revenit din nou. În acest timp, comisarul, 
fiind bolnav, a plecat la spital, după cum am înţeles, în România.  
Noul comisar – soluționarea situației – valabil 
pentru patrie  
  În locul dumnealui a venit alt comisar, un băiat bun, român 
ca şi Bălan, crescut în Rusia, din părinţi refugiați din România 
prin anii 1916-1917, în timpul primului război. Acesta a făcut o 
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adresă, pentru mine, în ţară, interesându-se: ce politică au făcut 
părinţii mei, dacă sunt căsătorit şi dacă am copii. Rezultatul a fost 
primit abia în 1946, când am fost scos din panică, spunându-mi 
că sunt valabil pentru patrie şi că voi pleca, cu primul eșalon, în 
ţară. 
 
Doctorul lagărului nu-mi acceptă repatrierea cu 
primul eșalon  
  Însă când s-a format eșalonul, în anul 1946, eu nu am fost 
trecut să plec şi am întrebat pe domnul comisar, de ce nu sunt 
trecut şi mi s-a răspuns că doctorul nu mă lasă să plec. Am mers 
la domnul doctor şi l-am rugat să-mi dea şi mie drumul, acum, 
în acest eşalon. Dânsul îmi spune „Nu am cu cine te înlocui şi vei 
pleca cu alt eşalon, cu toţi prizonierii din lagăr”. Eu, totuşi,  am 
mai insistat şi dumnealui îmi spune aşa: „Niculae, tu nu ştii că la 
voi în ţară este secetă mare, nu are lumea ce mânca, este 
foamete, ai răbdare (scoro budit), adică, cât de curând vei pleca”. 
Acest „scoro” a durat încă doi ani, în care timp am mai trecut 
peste multe cumpăne:  am fost electrocutat;  am fost prins de o 
curea de transmisie, care m-a prins si s- a oprit, prin alarmă, 
fabrica, de am scăpat;  
 
Pățania cu o rusoaică 

O rusoaică, m-a întrebat dacă am inel de aur şi eu i-am 
răspuns că am şi aveam dar nu de aur, ci de bronz şi jurai că este 
aur. Avea şi marcă germană, pe dinnăuntru „333”, bătută de 
mine. Acea femeie mă invită la dânsa, m-a invitat să iau loc, mi-
a pus masa să mănânc. Am mâncat, dar până am mâncat, dânsa 
a controlat verigheta şi văzând că nu este aur şi având o cratiță 
cu apă fiartă, pe plita sobei, văd că se repede la uşă, pune zăvorul 
şi cu o înjurătură rusească, vroia să toarne apa ceea, opărită, pe 
mine. Eu pun mâna pe oală şi o vărs jos şi s-a opărit dânsa pe 
picioare. Eu m-am repezit la uşă, s-a deschis, am căzut afară şi 
cum eram la etajul unu, am venit până jos, pe trepte şi am fugit 
la lagăr, căci aveam liber, în oraş. A doua zi vine la lagăr femeia, 
pansată la un picior şi cu fiica ei şi raportează comandantului de 
lagăr cele întâmplate. Comandantul o întreabă „Îl recunoști pe 
prizonier?” şi răspunsul a fost „Da”. A făcut adunarea lagărului, 
în careu şi îi zice: „Poftim, reunoaşte-l!” Eu nu eram la careu, 
deoarece eram în spital, la tratamente, cu domnul doctor şi nu 
m-a lăsat să plec. Biata femeie, a dat să recunoască pe unul, pe 
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altul, dar nu a reuşit să fie sigură şi mai ales că oamenii nu ştiau 
cine şi când s-a întâmplat şi nerecunoscând pe nimeni sigur, a 
fost dată afară, cu amendă pentru faptul că primise prizonier în 
casă. 
 
Eliberarea – drumul spre casă 
  Şi uite aşa am petrecut încă doi ani, până în anul 1948, 
luna decembrie, când, însfârşit a venit ziua cea mai scumpă, de 
eliberare. În cursul acestei luni am împodobit vagonul cu lozinci 
şi panarde: „URSS”, „RPR”. Pentru drum aveam 240 ruble, și nu 
ne lăsa să intrăm în ţară, cu acei bani, ci până la graniţă să-i 
cheltuim. Zis şi făcut, de-acuma căpătasem, iarăşi, greutate de 
90 kg. Şi, pe tren consumam pâine, unt, zahăr, de la chioșcurile 
din staţiile unde se oprea trenul. Am ajuns la Sighetul Marmației, 
unde nu credeam să mai ajungem. Ajunşi aici, pe peronul gării 
erau femei şi fete cu tăvi de mălai copt. Am fi cumpărat dar nu 
aveam bani. Două zile am răbdat de foame, ca la urmă să vină 
ordin de plecare, fiecare în direcţia lui şi ni se dădu câte o căciulă 
de pesmeti. Am ras-o în câteva minute şi hai la tren, pe contul 
nostru, propiu, numai că nu plăteam trenul. Am ajuns la Ploieşti, 
unde foamea ne-a adus în situaţia de a căuta o sursă de 
alimentaţie. Ce-mi vine în cap: văd doi domni, bine îmbrăcaţi şi 
îndrăznesc, merg la dânşii, îi salut frumos şi le fac rugămintea de 
a ne ajuta cu ceva bani, de a cumpăra nişte covrigi, din aceea cu 
susan, opturi, ce mai se găseau la chioșcul gării. Unul dintre 
dânşii îmi întinde 100 lei, îi mulţumesc şi merg să cumpăr, de 
100 lei, covrigi, dar pentru 18 prizonieri nu a fost de ajuns, dar 
eram mulţumiţi şi aşa. Văd că celălalt domn, îmi face cu mâna şi 
zice: „Pentru că ai fost cinstit şi ai dat la toţi, ia şi de la mine 
100!” M-am dus, am luat şi de acei bani covrigi şi ne-am liniştit 
foamea. 
 
O doamnă mă cere în căsătorie 

Până să vină trenul, îmi iese în cale o doamnă tânără, care 
se recomandă şi îmi spune că a fost căsătorită şi că soţul dânsei 
a murit pe front şi că ar dori să-şi găsească un partener, că are 
salariu frumos şi are casă în Ploieşti, are îmbrăcăminte de soţ, 
are de toate. Atunci, eu, gândindu-mă acasă la copii, părinţi şi 
soţie, îi răspund doamnei că nu sunt de acord să intru eu pe fir, 
deoarece am acasă trei copii care mă aşteaptă. Dânsa zice: 
„Poate cunoaşteţi, dumneavoastră, vreun băiat bun, cu suflet, cu 
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care să nu dau greș”. I-am recomandat un băiat din Mizil, care 
nu era căsătorit, i-am părăsit şi trenul a pornit. 
 
 De Crăciun am ajuns la Buzăul meu – ospitalitatea 
unei cunoștințe care avea prăvălie 
 
  Am ajuns la Buzău, în gară şi mă întâlnesc cu Nistor 
Gheorghe de la Scurteşti, fost şi el ca mine prizonier, dar nu ne-
am cunoscut până la Buzău. În gară, el s-a întâlnit cu un cumnat 
al lui, care, pe la ora 23.00, vroia să meargă la Ploieşti, la rude, 
la botezul unui copil. Erau echipați cu de-ale mâncării şi cu 
băuturi. Ne-am pus pe mâncare şi băutură şi cum noi nu mai 
pusesem băuturi în gură de 7-8 ani, ne-a prins băutura de nas, 
dar nu aşa ca să nu ne putem descurca. Prietenul Gheorghe a 
plecat cu rudele la alte rude, peste calea ferată, în partea 
silozului, eu am rămas singur, şi ce te faci acum Niculai, încotro 
o iei. Am luat-o pe la 12.00 noaptea, singur, pe lângă clădiri pe 
strada gării şi hai, hai, pe ici, pe colo, m-am descurcat şi am 
ajuns la o cunoştinţă a mea, care avea prăvălie, de mâncăruri şi 
bine înţeles şi băuturi. La acest prieten, în noaptea de Moş 
Crăciun, se făcea petrecere mare, între rude. Merg eu la 
bucătărie, acolo bucătăreasa. O întreb unde este domnul Stoica, 
negustorul. „- Este sus, chefuiește cu rudele”, îmi spune dânsa. 
  Mă întreabă cine sunt, îi spun şi dânsa, care cunoştea 
foarte bine pe soţia mea, strigă tare către mine: „domul Niculai, 
prizonierul?”. „Da, eu sunt.“. „Atunci mă duc să-l chem.” şi l-a 
anunţat. Prietenul Stoica, negustorul, care era cam asupra 
chefului: „Spune-i să vină aici la mine!”, dar el cum mă vede, 
numai nu-i vine a crede şi zice aşa: „Niculai, ești dumneata?” 
Eu îi răspund: „-De, domnul Stoica, eu sunt şi vă urez petrecere 
frumoasă şi bine v-am găsit sănătoşi!”. Atunci, strigă către 
femei-sa: „Nevastă, ăsta este Niculai, pe care îl aşteptai!”„- Da?  
răspunde nevasta. Dacă este chiar aşa, dă-i ceva de a mâncare 
şi fă patul a se culca!” 
  Aşa cum el a dat sfat, dânsa l-a şi ascultat. Am mâncat, 
m-am ospătat, apoi am mers şi m-am culcat. Dimineaţa, în zorii 
zilei, bătea soarele în fereastră, nimeni lângă mine în casă. 
„Doamne, unde sunt eu, m-am rătăcit, ce-i cu mine? Doamne, 
oare văd bine?”. Numai că văd deodată, că vine la mine o fată şi-
mi zice: „Hai, domnule vă sculaţi, că sunteţi mult așteptați. Vă 
aşteaptă lume bună, nu ştiu ce are să vă spună!” M-am sculat, 
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m-am îmbrăcat, în prăvălie, am intrat şi m-au pus la întrebat. 
Mă-ntrebau, care de care: „N-ai văzut şi pe cutare?” Le-am 
răspuns la fiecare, la fiecare întrebare: „Nu cunosc, nici n-am 
văzut, vreunul de-al meu cunoscut.” 

Unii, dintre dânşii, ziceau: „Dă-i să bea şi să mănânce!” Au 
umplut mesele, toate, cu băuturi şi bucate şi-au rămas acolo 
toate, că mă gândeam la ai mei şi de, ce mai vrei, sunt ai mei. 
Şi mergând pe drum, spre casă, mă gândeam cum să fac, să 
procedez,  un prieten să întâlnesc, să meargă la mine-acasă, 
familia să-mi vestească. Numai bine c-am găsit, chiar un 
cetăţean din sat, care-ndată a plecat şi pe-ai mei i-au anunţat, 
sărmanii, m-au aşteptat.  
 
În sfârșit – am ajuns acasă, la copii și la nevastă 
 
  Acasă, cum am ajuns, parcă-i văd s-au pus pe plâns, soaţa 
mă-ntreba aşa: „Oare mai pleci, iar, cumva?” „Nu, dragă, n-oi 
mai pleca, o să am grijă de voi şi de cei bătrâni ai mei”. Şi-am 
pornit gospodăreşte, să cânt iar bisericește, am cântat  eu  
bunăoară, până când m-au dat afară. 
  Şi văzând eu, însfârşit, ca să n-o iau cu cerșit, m-am gândit 
să fac scrisoară la secţia sanitară, s-o iau de la-nceput, iară, cu 
munca mea sanitară, ce-am practicat în război, să mai practic şi 
la noi, în ţara mea ce-o iubesc, că pentru ea mai trăiesc, ţara 
mea frumoasă, dragă, n-aş da-o pe lumea-ntreagă. Am pus 
piciorul în prag şi-am zis să muncesc cu drag, meseria să mi-o 
fac. 

Întoarcerea tatei din război  

Crăciunul umplea casa cu griji, în iarna blândă, . 
C-o să mai vină tata, n-aveam gândul la pândă. 
Oani zmucea  „Ţiganca” - năstrujnica de vacă, 
Frecând în coarne-i lanţul,  spre puţ, să îi dea apă! 
 
Olica şi cu mine,  tremuram lângă plită, 
Şi clocoteau în sine  sarmalele-a ispită! 
Abia sunase-n sat  clopotniţa de-amiază, 
Parintele-n altar, cred că-şi lăsase crucea 
 
Şi-n curtea casei noastre se-aprinse foc de vrajă,  
Cu veştile aduse de nea Vasile Ciucea. 
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”- Sări ţaţă Veto, sări!” sare şi strigă mama, 
”- Că Neculai trăieşte  şi o să vină-acuma !” 
 
De-aşa entuziasm era să fim daţi gata, 
Când prin grădina mare, venea, legănat, tata! 

Serviciul sanitar 
 

 

 
Tăticu, după revenirea acasă din gulagul sovietic 

 
În 1949, luna iunie, am fost 

numit oficiant sanitar la Circa Târcov - 
Joseni-Berca-Cojanu-Urlători- Pleșcoi, 
iar în 1949, luna noiembrie, mutat la 
Scurteşti, unde, fără medic, am dus 
circumscripția până în 1962, când am 
fost transferat la Circa Medicală 
Săgeata. În acel an am intrat, în 
colectiv cu tot pământul. 
 

 
Concluzii 
 

În anul 1934 s-a născut primul copil, Ionel, în anul 1936 
s-a născut fetiţa mea, Ioana, în anul 1939 s-a născut cel de al 
treilea copil, Mircea, iar în anul 1951, la doi ani după venirea mea 
din prizonierat, al patrulea copil, Nicușor. Pentru cei 4 copii, am 
muncit, împreună cu soţia, din care a rezultat, după cum 
urmează: primul - profesor de Biologie, al doilea - ,fata, asistent 
medical, al treilea – inginer, Suceava, al patrulea – profesor de 
Educație Fizică şi Sport.------ 

În continuare, am dus muncă sanitară, până în prezent şi 
cât voi mai fi în fiinţă. 

Cu sănătate şi noroc, pentru cei ce vor rămâne, în viaţă, 
după mine. ---- 
Trăiască Republica Populară Democratică ROMÂNIA ! 
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Tăticul meu  

 
 

Tăticul meu (prinos de recunoștință)  

Tăticule, trecut-au anii când erai sprinten şi pe val, 
Atunci luptat-ai cu dușmanii şi-ai suferit fenomenal. 
Tu, ai vrut pace şi dreptate, familia să ţi-o sfințești, 
Dar vremurile-au fost cuplate cu multe rele omeneşti. 
 
Că ai crezut în libertate, peste pământul tău stăpân, 
Cu ţara în integritate, pentru poporul sfânt român, 
Plecat-ai la război cu zor, s-alungi dușmanii de pe glie, 
Şi ai sorbit curaj major din lacrima de apă vie. 
  
Dar valul ciumei mondiale, ca un tsunami s-a iscat 
Şi interese infernale, te-au umilit, te-au judecat. 
În lanţuri grele şi lăcate, te-au chinuit, te-au temniţat 
Iar ţara-nfrântă peste poate, cu anticristul s-a legat. 
 
Venit-au vremuri mai tacite, dar ce tăcere e aceea 
Când s-au impus necazuri multe şi-un drept a le elogia? 
Tăticule, tu ai tăcut, pentru Dâmbroca  ai luptat, 
Şi ai făcut tot ce-ai putut, să fie sănătos, curat. 
 
De-aceea ești mult respectat, ca sanitar conștiincios, 
Dar şi ca dascăl luminat, ţi-ai conturat profil frumos. 
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De-aceea astăzi, dâmbrocenii, suferă că ai plecat 
Şi au marcat numele străzii, cu al tău nume respectat. 
Ce luminoasă e emblema, cu numele-ţi pe patru scânduri, 
Parcă pe scrin ţi-ar etala, lumini aprinse-n multe  gânduri, 
Iar după gard apar frumoase, frumoase flori de liliac! 
Lumină adu-ne  Hristoase! Mi-e dor de el şi plâng şi tac. 

 
Sanda IORDACHE – mămica,  
n 1915. aug. 13 – d 1997. mai. 13.  
 

 

A fost o femeie foarte frumoasă, 
casnică şi avea, ca studii, 7 clase, ceea 
ce pe atunci însemna mult. S-a născut 
în satul Stâncești, comuna Scurteşti, 
cam la 3 Km. de Dâmbroca.  
Îmi povestea că în copilărie s-a 
comportat ca o zgâtie de fată, că se 
bătea cu băieţii, dar că a învăţat bine, 
fiind premiantă. Vorbea şi de o colegă, 
Aurica, devenită mai târziu soţia 
domnului Suditu, învăţătorul meu la 
clasele a 3-a şi a 4-a. 

Spunea că era cam rușinea clasei, dar a avut noroc şi s-a 
măritat cu un învăţător. Noroc-nenoroc, nu ştiu, dar a avut o 
viaţă cam grea cu Suditu, căci erau cam dezordonați şi, el le cam 
avea cu băutura. Am mers şi eu la casa bunicilor, în care locuia 
unchiul Gheorghe, poreclit Curcă, chiar pe malul râului Buzău, şi 
malul mai avea puţin până să ajungă sub casă. Ce frumos era 
malul acela! De pe el se aruncau, într-un șuvoi, flăcăii satului, în 
toată goliciunea lor. Locuiau lângă mal trei familii, cu porecle de 
pasăre: Curcă, Vrabie şi Găină.  Din cauza surpării malului au fost 
nevoiţi să se mute pe dealul de lângă Stâncești, formând un nou 
sat, căruia la timpul respectiv i s-a spus Trei Păsărele, dar cu 
timpul s-a renunţat, căci s-a unificat cu satul Stâncești. Mămica 
a avut o viaţă tare grea până la 17 ani,  prin dispariţia tatălui său 
în primul război mondial, apoi într-o perioadă de 13 ani (de pe la 
vârsta de 23 ani, până la 36) s-a aflat sub starea nefastă, cauzată 
de al doilea război mondial, în care a fost nevoită să crească 
singură trei copii. Era îndemânatecă în multe meserii deşi nu era 
școlarizată pentru ele (croitorie, țesătorie, tricotaje de mână, 
broderie manuală, zugrăvire şi chiar tratamente medicale şi 
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injecţii). Ieşită din necaz, după ce i s-a întors bărbatul din 
prizonierat, era o fire veselă, cam geloasă pe soţ şi trecea uşor 
de la o extremă comportamentală la alta. 

Dintre amintiri îmi sunt mai vii unele care o caracterizează 
pe mămica: 

 Eram micuț, poate că aveam vreo doi-trei ani, mă ducea 
mămica în braţe şi eu mă simțeam tare bine cu mâna la sânul ei. 

 O iarnă grea s-a abătut asupra noastră pe când aveam 
şase ani şi o văd ca acum pe mămica privind peste troianul, care 
aproape că astupase fereastra, plângea şi-l chema pe tăticu să 
vină din prizonierat să ne salveze, că murim în casă. Plita sobei 
abia de mai era un pic călduță şi eu stăteam pe ea îmbrăcat doar 
cu o cămășuță lungă. Eu şi Olica scânceam, aşa cum fac copiii 
când îşi văd mama plângând şi nu ştiu cum am adormit şi cum 
am ajuns la familia Puşcoi, dar o căldură plăcută şi clocotitul 
mămăligii m-au introdus, parcă într-o atmosferă de vis. 

 Cât timp bărbatul i-a fost plecat pe front și în prizonierat, 
vara, mămică era mai mult bolnavă, probabil din cauze 
hormonale şi nici nu ştia cum să-şi amelioreze situaţia, căci se 
aşeza cu păturica unde era soarele mai fierbinte. Probabil că plaja 
îi complica şi mai mult situaţia. Mergea pe la doctori, prin Buzău, 
fără prea bune rezultate. Îşi punea ventuze cu sânge, făcea frecții 
şi aproape degeaba. 

 Avea mămica grijă de noi să nu murim de foame şi să 
mergem la şcoli. Îmi aduc aminte că pe secetă mergea cu ziua la 
doamna Dumitrescu, fosta ei învăţătoare şi se întorcea seara 
acasă cu un pic de lapte, cu o bucată de pepene, un sfert de pâine 
şi o feliuță de brânză. Ne aşezam cu toţii la masă şi mămica ne 
spunea: „-Mâncați încet, mamă, că numai așa vă săturați!” Noi 
ascultam, dar parcă lingurile nu ascultau de noi și terminam 
repede puținul ce-l aveam de mâncat. Parcă ne luam de o grijă, 
că atunci când nu aveam ce mânca, eram înțelegători. Pe timpul 
ăla eram numai eu cu surioara Olica, căci fratele cel mare, Oani, 
era plecat la Colegiul Militar. 

 Când mi-a venit rândul să merg la şcoală, s-a interesat 
mămica de o şcoală militară de orfani, cum făcuse şi pentru Oani 
şi la sfârşitul verii anului 1946, m-a luat de mânuţă, m-a suit la 
tren şi m-a dus la  Colegiul Militar din Arad. M-a păcălit că mă 
lasă acolo doar să meargă până în oraş şi acolo am rămas pentru 
un an de zile. A fost nevoită să vină după mine la Spitalul Militar 
din Timișoara, căci făcusem o tumoare la ceafă şi trebuia să-şi 
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dea avizul ca să fiu operat. Nu ştiu ce a fost în sufletul mamei 
atunci, dar sunt sigur că a suferit, ca o mamă adevărată. Când 
mă revedea îi venea să mă mănânce de dor şi, avea bucuria că 
eram lăudat de învăţători şi unele personalități ale şcolii (preotul, 
doctorul). Pot să spun că, toată viaţa mămica a avut ceva special 
pentru mine. Poate pentru că eram singurul ei copil care-i 
semănam mult, ceilalţi semănând cu tăticu. Uneori mă simțeam 
cam jenat pentru laude exagerate, dar şi mobilizat ca să nu o 
dezamăgesc. 
 După cele două clase la Colegiul Militar a trebuit să merg la 
şcoala din sat, căci se desființase Colegiul. A zis mămica, că mă 
dă la şcoala primară şi eu neștiind ce-i aia, m-am opus, spunând 
că eu nu mă fac primar. A fost pentru mămica un fel de glumă 
bună.  
 Când s-a întors tăticu din prizonierat, mămica s-a transformat 
total, a reînflorit, era sănătoasă şi plină de viaţă. Tăticu era 
răsfățat de mămica. Îşi revărsa tot dorul, acumulat, asupra lui. 
Tăticu, fudul din cale-afară şi, în atenţia multor oameni din sat şi 
poate că a unor femei pofticioase, a devenit mai reținut faţă de 
mămica şi, uneori, asistam la reprize de gelozie ale mămichii. 
Poate nu erau întemeiate, dar oboseala de peste zi a lui tăticu şi 
lipsa de atenţie faţă de mămica, duceau la mici stări conflictuale 
şi nu trebuia prea mult s-o repeadă, că începeau reproșuri şi 
amenințări. Mămica spunea că pleacă de acasă şi dispărea. După 
câteva ceasuri revenea, liniştită şi cu încercări de împăcăciune. 
Când rămâneam cu mămica o întrebam unde a fost şi îmi spunea 
că s-a învârtit în jurul casei. Mi-am dat seama că tăticu era cam 
crai şi cam dădea motive de îngrijorare pentru mămica, dar sunt 
sigur că tăticu o iubea, aşa cum îşi iubea şi copiii, pentru care a 
renunţat la tentațiile unor oferte străine de familia lui. 
 A fost fericită când a venit pe lume Nicușor, care a devenit 
atenţia familiei şi cu care mămica se lăuda că a fost adus din 
Rusia.  
 Când a fost să merg la facultate şi le-am spus părinţilor de 
intenția mea, tăticu nu prea s-a arătat încântat şi mi-a spus : 
„Lasă, mă tată, ce-ţi trebuie ție facultate. Ia colea şi te însoară, 
fă-ţi casă şi ai tot ce-ţi trebuie!”. Mămica, dimpotrivă, era 
entuziasmată ca feciorul ei să meargă la facultate. Se şi vedea 
ieșind la poartă şi să spună colegelor de radio-şanţ, cât de 
deștept este băiatul ei. Să se mândrească, încă o dată cu 
rezultatele educației date copiilor ei, să dea peste nas unora care 
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şi-l ţineau pe sus. Îl invidia pe Neculai Croitorul că avea băieţii 
deștepți şi bine şcoliţi. Valentin Zaharia, era deja inginer, ceva 
nemaipomenit la noi în sat.  Am reuşit să intru şi mămica a 
devenit fană a studențimii şi nu-şi mai încăpea în piele de 
mândrie şi fericire. 
 Când mergeam în vacanţe, mămica se lipea de mine şi mă  
copleșea cu atenţie şi cu mâncăruri preferate, dar şi cu tot felul 
de întâmplări, cu necazuri pe care le avea şi mi le împărtășea. 
Făcea şi bârfă la adresa unor vecini, care-şi schimbau com-
portamentul după cum aveau sau nu aveau nevoie de ceva. 
Simțeam că-i vorbea cu ură în acele momente, dar cu alte ocazii 
îşi schimba părerea şi-i lăuda.  
 Creştea multe păsări, chiar peste sută şi, vara, aproape zilnic  
tăia câte o pasăre şi o făcea grătar sau tocăniță.  Făcea friptură 
cu mujdei şi cu mămăliguţă şi ne îmbia, pe  mine şi tăticu să luăm 
bucățile bune, iar dânsa se preocupa de lăbuțe şi aripioare. Mai 
avea şi obiceiul de a mânca din picioare şi tot îi ziceam să stea 
jos. Era precipitată că tot mai trebuia ceva la masă şi obişnuia să 
spună: „Lasă, mamă, mie-mi place să mănânc din picioare, nu 
din c.r” 
 

 
Mămica și Nicușor, fratele cel mic, 

prin anul 1958 

 Nu ştiu să fi avut vorbe rele 
la adresa fetei ei, Olica, poate  
numai câte ceva ca reproșuri 
prin care considera că  nu-i 
acordă suficientă atenţie, sau 
ca gelozie  pentru că nu i se 
acorda dreptate, legat de felul 
șugubăț al ginerelui Nicu, 
considerându-se jignită. Îmi 
spunea mămica, că nici nu intra 
bine în casă la Olica şi o lua în 
primire ginerele, Nicu: „Şi când 
pleci, bre?”, sau că a mânjit 
ceva.  

  Oricum era tare sensibilă şi suferea la orice replică a lui 
Nicu. I se pusese pata pe el şi nu înţelegea de ce fata ei nu ia 
atitudine şi de ce nu-i e mai apropiată. 
         Eu, pe atunci nu-l cunoșteam suficient de bine pe Nicu şi 
chiar de am încercat să o liniștesc şi nu prea reuşeam, până la 
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urmă îi spuneam că trebuie să se simtă fericită căci fiica ei este 
fericită la casa ei şi, atunci se liniștea şi-mi dădea dreptate. 
   Pe când se aflau încă în viață, cam prin anul 1995, eu 
eram foarte preocupat cu funcția mea de inspector școlar și nu 
aveam timp nici pentru a-i vizita o dată pe an, apoi a venit anul 
1997 când i-am pierdut pe amândoi părinții, cât și pe fratele Oani, 
într-o jumătate de an. Am avut mare tulburare și cred că de 
atunci mi s-a declanșat boala hipertensivă și mai apoi diabetul. 
Și în ziua de azi port în mine tristețea și regretele că nu le-am 
fost mai aproape și nu am căutat soluții de a-i păstra mai mult în 
viață. Supărarea și regretele mi le-am vărsat în versuri. 

A plecat, s-a dus!  
1997 

Vorbeşte mama prin somn, cu iubirea-i oarbă  
Si ne cheamă cu blând ton, in vis să ne soarbă :  
 - Unde eşti tu, Ionele, unde eşti Olica?  
 Dragul mamei, Nicuşor, vino la mămica!  
             
Tu, Gicuţă, ce-ai plecat atât de departe?  
Cine-mi va sta căpătâi când voi fi pe moarte?  
 - Pentru ce ne-a fost ursit, măicuţa mea scump,  
 Să ne-mprăştiem în lume, sămânţă pierdută?   
             
Cine ne-o fi sorocit, când te necăjeam,  
Să ne-mprăştiem prin lume, să uităm de neam?  
 Mai ţii minte, `n rugăciune  aveai dorul dus  
 Neculai să ţi se-ntoarcă din Imperiul Rus?  
             
Dumnezeu te-a ascultat si v-au dat ani buni,  
Singuri, cu ce-aveaţi de spus si în rugăciuni!  
Astăzi stăm aici cu toţii, ne-`necăm în plâns,  
 Văzând cum sufletul mamei a plecat, s-a dus!  
             
Îl rugăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus,  
Sufletul măicuţei noastre  să-l primească sus.  
Iar pe noi, când vom muri  cum a vrea Cel Sfânt ,  
Să fim veşnic lângă mama  in Cer şi-n Pământ  
Astăzi stăm aici cu toţii ne-necăm în plâns  
Văzând cum sufletul mamei a plecat, s-a dus!  
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La moartea mamei  
  (1997) 

Mămică 

Tu nu mai vezi lună, nici soare, 
Eu n-am să te mai văd nicicând  
Şi aerul cu tine moare, 
Cu chipul tău duios şi sfânt! 

Mi-aduc aminte-o mângâiere, 
Copil, la sânu-ţi cald, de mamă, 
Iar azi, în tremur de durere, 
Mă lași cu plânsul ce te cheamă.  

Rămâi, o, dulce amintire  
Şi visul meu cel mai curat, 
Icoană caldă de iubire  
Şi dorul meu nemăsurat! 

Eram mai optimist odată,   
Acum, de-odată sunt bătrân  
Şi nu mai văd noaptea-nstelată, 
Iar Soarele-I un zvon străin. 

Se-nchide veacul şi mileniul! 
Sugând o falsă acadea,     
În stresul ce-l promulgă timpul, 
Asist la `nmormântarea mea!    

Şi, cât  durerea mă apasă,  
Pe cine azi să mai invoc? 
Strig  „- MAMĂ!”, însă cui îi pasă  
Că nu mă mai auzi deloc ?  

Rămâi, o, sfântă amintire  
Şi visul meu cel mai curat, 
Icoană caldă de iubire  
Şi dorul meu nemăsurat !      

 
 

Mămica mea, mămica 
 
Mămica mea, mămica, cum mă strângeai la sân, 
Eu te   mai visez încă, deşi sunt cam bătrân. 
Copilăria toată, mămica, mi-ai vegheat, 
De boli, câteodată, ce mult ai lăcrimat. 
 
Şi ne-aduceai mâncare, de la boier, cu poala, 
Căci sărăcia mare era soră cu boala. 
Tăticu-n depărtare, prizonier la ruşi, 
Trei iezi cereau mâncare şi ochi-ţi erau plânşi. 
 
Tăticu s-a întors  şi-am revenit la viaţă, 
Din seceta ne-a scos, ne-a preschimbat la faţă. 
Trecut-au anii iute, mai bine sau mai rău, 
Tu te mândreai la lume că sunt băiatul tău. 
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Dar am plecat departe să-mi văd de rostul meu 
Mămică, zi şi noapte, m-ai aşteptat mereu! 
Şi  când veneam pe-acasă, în poartă m-aşteptai, 
Iar când plecam în grabă, zâmbeai şi lăcrimai 
 
Şi mă-ntrebai în şoaptă, „Gicuţă, când mai vii? 
Eu te aştept la poartă. Ai grijă de copii! 
Eu nu prea mai văd, mamă şi taicătu-i la pat 
In suflet am o rană. Nu plânge, fii bărbat!” 
 
Şi au trecut iar anii. Mămică, unde sunt? 
Acasă sunt şnapanii, iar tu eşti în mormânt. 
Mă dumiresc când trec şi văd uliţa noastră, 
Cum oameni-şi petrec durerea lor albastră. 
 
Privesc un gard şi-s mândru, că văd un mare nume, 
E al tatălui nostru, mult regretat de lume. 
Prin faţa casei noastre, mai scârţâie doar poarta, 
Iar pentru a ta moarte, plânge şi azi fereastra. 
 
Fă Doamne cum e bine, să dau un nou temei 
Mormântului ce-i ţine pe părinţii mei. 
Ce mult îi preţuiesc, vreau să se ştie-n sat, 
Că-i voi jeli întruna, c-aşa îmi este dat.  
 
Azi este o zi mare, mămică-i ziua ta 
Dar mă auzi tu oare, vreau să-ţi urez ceva! 
Măicuţă îţi urez ca bunul Dumnezeu 
S-accepte al tău crez, să fii in Rai mereu! 
 
Iar eu când am să mor, s-ajung la pieptul tău 
Şi să mă strângi cu dor, cum te-am visat mereu! 
De-a pururea aproape, să te simt, că-ţi e bine! 
Când scriu aceste rime, mi-e tare dor de tine! 
     Mior  
 

„O, mamă, dulce mamă,  
Din negura de vremi,  
pe freamătul de frunze 
La tine, tu, mă chemi!” 

   Mihail Eminescu 
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Mămică, 
Să-ţi spun că azi e ziua ta? Târziu, tu nu mai eşti 
Şi ce-aş putea a-ţi adresa, regrete şi poveşti? 
Poate că tu, acolo sus mai ai şi alţi copii, 
Şi că, te iubesc nespus, c-aşa sunt îngerii. 
 
Mămica mea, aş vrea să ştii că pe pământ e trist, 
E plină lumea de urgii, plină de anticrist. 
Fântâna casei a secat, ferestrele-s străine, 
În casă holul s-a surpat, de-atâta dor de tine. 
 
Să-ţi spun că tare îmi e dor şi-ades să plâng îmi vine, 
Mă rog la Domnul, de-am să mor, să fiu mereu cu tine! 
Tăticu nostru unde este, în care colţ de rai ? 
E lângă tine, mă priveşte? De ce e fără grai? 
 
Dar Oani, el, ce mai grăieşte? Tăticu l-a iertat? 
Aş vrea să ştiu că îl iubeşte şi nu e supărat. 
Măcar ascultă-mă un pic şi dă-mi un semn c-auzi, 
De voi, eu nu mai ştiu nimic, că sunteţi muţi şi surzi. 
 
De casa noastră părintească, ce mult ne-am depărtat 
Şi, nu mai vrea să ne primească, ca semn că ne-a uitat. 
De Nicuşor, să fii ferice, că-i mare-n port şi-n stat 
Şi-  mândru de-ale lui fiice, că şi le-a măritat. 
 
Mie, ades, îmi cade greu, sora Olica-i în nevoi, 
Căci prea uşor, plânge mereu, când i-amintesc de voi. 
Iar despre mine, de-am să mor, sunt fericit de-acum: 
Copii-s la casele lor; eu, amintiri adun. 
 
Prin sat mai trec din când în când şi-o carte vreau să scriu, 
Da-mi vine aşa de greu şi plâng, de jale şi pustiu. 
De oamenii din sat, să ştiţi, se moare în neștire 
Şi cinste-n sat rar mai găsiţi. E-alt fel de fericire. 
 
Parc-un alint primesc şi-un crez, cu calităţi alese, 
Din al Americii văzduh, prin fiul lui Alexe. 
Nu-l ştii? Costel, cel refuzat de vremea comunistă. 
Astăzi e protopop titrat, dar de-al său sat nu uită! 
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Şi împreună-am căutat, cu dragoste, trăire, 
Să facem carte pentru sat, Evhologiu-n nemurire. 
Şi peste toate, bine pică, că tare ne susţine 
Baiatul Floricăi Mică, un mare om de bine. 
 
Şi de Atena, pot să-ţi spun, e mare-n port şi-n grai, 
Şi s-a lipit de noi acum, prin cântec şi prin strai. 
Vai, nici de ea nu ştiţi nimic! Bunicul Bratosin 
I-a fost de Domnul dăruit, în cântec - Heruvim. 
 
Să ştiţi, tabloul cela sfânt, eraţi pe-al nunţii prag, 
Îl voi restaura curând, icoană vreau să-mi fac! 
Şi-am să mă rog la Dumnezeu, cu gândul la părinţi, 
Ca lumea asta, ce-o văd eu, să aibă năzuinţi 
Şi să parcurgă în credinţă, drum dat de Cel de Sus, 
Cu paşi prudenţi şi cu căinţă, cu sufletul supus. 
 

 
Mormântul bunicilor și părinților mei 
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C.- FRAȚII ȘI SORA 
 
Ion IORDACHE – Oani, n. 1934, aug, 11 – d 1997, nov, 13.  

 

       A funcţionat ca învăţător în 
comunele: Săgeata şi Scurteşti şi 
apoi ca profesor de Biologie în satul 
Focşănei, comuna Vadu  Pașii, fiind 
pentru o perioadă ca director de 
şcoală.  A fost un bărbat frumos, cu 
mult succes la fete. Ştia să mintă 
frumos, era cam Don  Juan şi-i 
plăcea mult viaţa (vinul, dragostea, 
tutunul). Ca aspect fizic semăna 
foarte bine cu tata şi îl admiram că, 
pe timpul când era cavaler, semăna 
cu renumitul actor Gérard Felipe. 

Pe când eram elev, la  Şcoala Sanitară din Bucureşti, îmi era 
tare dor de el şi din puținii mei bani i-am cumpărat o lanternă cu 
semnalizare în culori, pe care eu o consideram foarte atrăgătoare 
şi importantă, la vremea aceea. Lui Oani îi port şi alte amintiri, 
care, chiar dacă nu toate erau etice, îmi dilatau ochii şi mă 
umpleau de admiraţie: 

 Până când a ajuns pe la 14 ani, nu am avut ochi să-l văd, 
căci a fost plecat la colegiul militar, de pe când eu aveam 3 ani. 
A învățat pe la colegiile militare de la Huși și de la Târgoviște;  

 Pe la patrusprezece ani, după ce nu au mai funcţionat 
colegiile militare şi a trebuit să urmeze şcoala generală la 
Scurteşti, într-o zi, pe când mă aflam, împreună cu Olica, la 
fereastra dinspre bătătura casei, apare Oani în faţa noastră şi 
râzând, face o glumă, spunând că plouă cu stropi şi dă un vânt, 
dar deodată face ochii mari şi o ia la fugă la closet, spre 
amuzamentul nostru, înțelegând că, chiar, s-a lăsat cu stropi; 

 Tot cam pe la vremea aceea, într-o zi se afla pe prag la 
mama Veta, cam la treizeci de metri de treptele casei noastre, 
de unde eu am aruncat (în glumă) cu o piatră spre el. Numai ce-
l văd că se ţine cu mâna de cap şi începe a se văita, încât m-a 
înspăimântat şi, plângând, am rupt-o la fugă şi m-am ascuns în 
șura de paie, din grădina mare. Mi-am dat seama, mai târziu, că 
îşi făcuse râs de mine; 

 Sufeream mult când îi trăgea mămica câte o chelfăneală 
pentru iama la dulceaţă şi, mai rău, când a descoperit mămica o 
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damigeană de ţuică, golită. Oani se dăduse pe băutură şi chiar îşi 
invita prietenii, pentru creşterea euforiei; 

 A devenit fumător cam pe la cincisprezece ani şi avea darul 
de a mă lămuri să-i fac rost de țigări, de prin buzunarele lui tăticu 
și eu m-am supus  deşi îmi dădeam seama că fac două lucruri 
rele în acelaşi timp (îl ajutam să fumeze şi comiteam furturi de 
țigări); 

 Când se afla, ca elev, la Şcoala Normală din Buzău, îmi 
povestea adesea despre succesele lui la fete, îşi dovedea bărbăția 
şi chiar dacă mi se păreau cam exagerate poveștile lui, îl admiram 
şi îl prețuiam ca pe un erou al vieţii mele; 

 Vara, prin acei ani, mergeam împreună să păzim pepenii. 
Ziua observam că pe mulţi pepeni apărea numele Nuţy, iar a doua 
zi dispăreau. Hoțul nu era altul decât Oani, care se culca seara 
alături de mine şi pleca, pe la miezul nopţii, la iubita lui din Vadu-
Pașii, încărcat zdravăn cu pepeni. Nu este exclus să fi folosit şi o 
căruţă; 

 Când aveam șaptesprezece ani, arătam ca un copilaș de 
doisprezece anișori şi în diferite situaţii, Oani mă prezenta că sunt 
destul de mare şi isteț, pentru a fi respectat de cei cu care ne 
întâlneam. Am mers la o frizerie în Buzău şi nu era program 
pentru copii, în acea zi. Oani a sărit cu gura la frizer, zicându-i că 
sunt în anul patru la Şcoala Sanitară din Bucureşti şi că merit să 
fiu respectat, la care frizerul a rămas cam derutat şi a trebuit să 
mă tundă; 

 Tot cam in aceeaşi perioadă, după o ploaie zdravănă, s-a 
umflat, mult, râul Buzău şi am mers împreună cu Oani să vedem 
cam cum stau lucrurile. M-am îmbrăcat cu primul costum nou, de 
până atunci şi am plecat mândru, prin aerul răcorit şi proaspăt, 
preocupat mai mult de costumul meu, decât de ce se petrecea în 
jur. Ajunşi la râul Buzău, am observat apele învolburate, cum nu 
mai văzusem şi că duceau pe ele bușteni mari. Mai la vale de 
unde ne aflam noi, un om din sat, Gheorghe Mirică, zis Celu, 
trăgea bușteni, pentru a-şi face rost de lemne de foc. Ni se părea 
josnică acea preocupare şi am început să râdem între noi, pe 
seama lui. Apele loveau cu furie malurile şi săpau pe sub ele. M-
am aşezat pe marginea malului şi pe când ziceam, reoferindu-mă 
la un buștean, „Ăsta-i şi mai mare!”, se surpă malul cu mine şi 
am căzut în necunoscut, cu costumul meu cel nou, cu tot. Nu mai 
funcţiona vreun raționament, ci doar instinctul de conservare, 
aşa încât, după o scufundare completă şi ajungând cu picioarele 
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la fundul apei, m-am împins în sus şi ajungând la suprafaţă l-am 
văzut pe Oani cum încerca să se dezbrace şi să fugă mai la vale. 
Am strigat la el să-mi dea mâna şi aşa am scăpat,  ca un șoarec, 
de la înec. Totul a depins de o fracțiune de secundă şi de mâna 
întinsă a fratelui. Dacă n-ar fi fost acea mână întinsă, dacă Oani 
s-ar fi pierdut cu firea, m-aş fi dus spre veşnicie în volbura apelor. 
În inocența copilăriei, nici nu mi-am dat seama că, de fapt, fratele 
mi-a salvat viaţa şi nici el nu a făcut o bravadă din asta; 

 Clasa a VII-a a făcut-o la Scurtești, căci se desființaseră 
școlile militare de orfani; 

 Când a terminat gimnaziul, auzeam discuții în casă despre 
școala ce trebuia să o urmeze Oani. Pe atunci se punea mare 
bază pe dezvoltarea agriculturii și, la țară, tractoriștii erau la loc 
de cinste. Numai ce-l aud spunându-i lui tăticu, care intenționa 
să-l bage la Pedagogică: „-Eu nu mă duc bre la Pedagogică, eu 
vreau să mă fac tractorist!”, la care tăticu: „Noru mă-ti,  ce-i 
după tine, eu vreau să te faci învățător!” Până la urmă a trebuit 
să-l asculte pe tăticu, dar prin anul III a fost cooptat pentru 
Școala de Ofițeri de la Sibiu. Ce frumos arăta în uniforma de elev 
al școlii de ofițeri! A venit acasă într-o permisie și era foarte 
admirat de cei din jur și cred că fetele se topeau după el. Dar, 
....ghinion, prin anul II al școlii de ofițeri, la o vizită medicală, a 
fost respins pentru astigmatism miopic. Cred că i se trăgea de la 
fumat, căci și așa mi se părea că o sprinceană era mai sus, ca și 
cum ochiul se autoproteja de fumul de țigară; 

 A revenit la Școala Pedagogică și a terminat-o cu bine, dar 
și cu mult stres pentru părinți, căci tăticu era chemat pe la școală. 
Oani făcea năzbâtii și nu prea se ținea de școală. Deși era foarte 
inteligent, fiind la vârsta critică, a marilor iubiri, se implica prea 
tare în talentul de afemeiat. Când îi pica pata pe câte o fată, se 
implica într-un amor nebun. Știu doar de două iubiri pătimașe din 
acea perioadă a școlii pedagogice: Nuți Oancea, de la Vadu Pașii, 
despre care am mai vorbit și Melania Mihai, de la Băiceni, jud. 
Buzău. Odată cu absolvirea, Oani  s-a absolvit de meteahna 
dragostei pe blat; 

 După absolvire, a cunoscut o fată de prin zona Râmnicului 
Sărat, de la Dumitrești, Gina Popescu, cu care s-a căsătorit. Eram 
prin anul III la Școala Tehnică Sanitară din București și tăticu ne-
a învoit de la școală (pe mine și pe surioara Olica) și ne-a luat la 
nuntă. Țin minte că Oani, arăta ca un crai și avea o voce 
excepțională. Cred că undeva, în sufletul lui se dădea o luptă, 
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între ceea ce a fost și ceea ce urma să devină. A cântat o melodie 
duioasă, care mi-a mers la suflet și pe care am reținut-o 
instantaneu. Se întitula „Du-mă  dor cu dorurile”, în care-și 
plângea însurătoarea cu o altă fată decât cea pe care o iubea și 
despărțirea de familie. Pe mireasă o cunoscuse prin intermediul 
unui fost coleg, Stan Strâmbei. Colegul acela ne-a vizitat într-o 
zi de vară, pe când pepenii erau în vogă. Dădea semne de curtare 
a surorii mele Olica, dar un incident, dramatic pentru el, a blocat 
avansurile. S-a întâmplat că după o zi în care a excelat în a mânca 
pepeni, noaptea a făcut pipi în pat și de rușine, a plecat cu 
noaptea în cap și dimineața am văzut doar harta lăsată. Căsnicia 
lui Oani, nu a mers prea mult. Mămica l-a vizitat la Dumitrești și 
a văzut că Oani arăta tare neîngrijit, cu pantalonii rupți. A 
observat că prin comoda de la studio erau ținute păsări și domnea 
o sărăcie lucie. Cu greu a reușit să-i deschidă ochii lui Oani „Hai, 
mamă acasă, că ai să găsești tu și alte fete!” Nu știu ce a gândit 
el, dar între două scorpii (soacră și nevastă), leneșe și agresive, 
nu mai putea trăi. Poate că altceva ar fi fost dacă avea și socru; 

 A revenit Oani acasă, a stat un timp fără serviciu și tare 
greu îi era fără niciun rost, dar până la urmă i s-a oferit post de 
suplinitor în satul Dâmbroca; 

 Pe când avea 24 de ani (eu aveam 19 ani), și mă aflam 
ca felcer la dispensarul Cojanu. Într-o seară mă trezesc cu tăticu 
și cu Oani. Erau într-o veselie, că, vezi Doamne, mergeau în pețit 
la o fată din Băceni și culmea era verișoară cu fosta lui iubită, 
Melania Mihai. Pe fata asta o chema Eugenia Mihai. S-au căsătorit 
au făcut nunta în sat, într-o sală la Neculai Tănase;  

 Și-au stabilit locuința la Dâmbroca și chiar au turnat 
fundația pe un loc de casă, aflat în prelungirea grădinii mari (după 
Oboare), dar până la urmă nu a rezistat conviețuirea cu părinții, 
căci au intervenit conflicte soacră - noră. S-a mers până acolo 
încât nora i-a spus soacrei să nu mai îndrăznească să se ia în 
gură, căci e o analfabetă. Să nu-și mai permită să o certe; 

 S-au mutat la Scurtești, apoi la Vadu Pașii și acolo și-au 
turnat o frumusețe de casă;  

 Oani nu s-a mulțumit cu serviciul de învățător și a mers 
la Iași, la IP3, de Biologie. Astfel a ajuns profesor de Biologie și 
un timp a funcționat ca director la Școala Generală din Focşănei, 
comuna Vadu Pașii; 

 Îmi părea rău că mămica îl cam vorbea de rău, că nu-i 
acordă atenție și că se ia după Jana, că uneori vine pe acasă și 
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merge cu ochii după a lua câte ceva. Nu prea-i dădeam dreptate 
mămichii, dar era mămica și mă durea că suferă. Eram chiar 
îndemnat să nu dau pe la Oani, că nu merită. E drept că mai 
mergeam pe la el și simțeam că dorea apropierea cu familia, dar 
nu spunea nimic, nu o vorbea de rău pe mămica. Țin minte că se 
simțea îndatorat când mergeam pe la el și-mi dădea câte ceva 
din bunătățile lui, din ogradă. Eu încercam să-l refuz, că eu nu i-
am dus nimic, dar el insista:„-Ia măi Gigi, nu mă refuza!” 
Simțeam că-mi dă din toată inima și ar fi fost dezamăgit dacă nu 
luam; 
 

 

Fratele Ion Iordache și mireasa sa 
Eugenia Popescu, prin anul 1958 
Timpul a trecut ca vântul și a 
sosit anul 1997, an macabru 
pentru familia mea. Mămica a 
murit, în luna mai, Oani era 
bolnav de cancer, tăticu stătea 
la pat cu fractură de col femural 
și tulburări de circulație. Atunci 
Oani și-a arătat dezamăgirea că 
tăticu nu-i dă un hectar de 
pământ să lase și el pentru 
nepot și mi-a zis „-Spune-i măi 
Gigi, tu, lui tăticu, să-mi dea și 
mie ceva pământ, că nu mai 
vorbește cu mine!” Am  făcut  

treaba asta, dar influențat, probabil, de cei din jur, tăticu s-a 
supărat foarte tare pe mine și a început să-mi întoarcă spatele; 

 Nenorocire și mai mare pentru familia noastră s-a 
petrecut în luna noiembrie a aceluiași an. La începutul lunii, am 
mers la o consfătuire cu inspectorii, la Tulcea.  

 După consfătuire am trecut pe la Niculițel, cu colegul 
inspector Ioan Maxim, care avea rude acolo și vie. Acolo am 
reușit să fac rost de câteva kg de pește. Colegul Maxim a mers 
cu mașina personală și, la întoarcere am luat-o pe la Brăila și am 
trecut pe la casa părintească.  

 I-am dat lui tăticu o pungă de pește și am observat că 
nu se simte prea bine. S-a așezat pe marginea patului, cu capul 
în jos și a început să depene la regrete, că Nicușor nu prea mai 
vine pe la el, că s-a înșelat în anumite privințe, că se simte 
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vinovat de cum a tratat-o pe mămica în ultima perioadă a vieții 
ei și că s-a înșelat în legătură cu tinerii cărora le-a donat casa.  
L-am încurajat, dar simțeam că mi se moaie picioarele. Am mers 
după aceea la fratele Oani, la Vadu Pașii.  

 L-am găsit în stare gravă, la pat. Parcă s-a înviorat un 
pic la vederea mea. M-a rugat să mănânc ceva, dar numai de 
mâncare nu-mi ardea. I-am dat o pungă cu vreo 5 Kg de pește 
și am aflat, de la soția lui, Jana, că nu prea mănâncă. I-am zis 
lui Oani, că dacă mănâncă el, mănânc și eu și am mâncat 
împreună câte o cană cu iaurt.  

 Jana s-a bucurat mult. Oani, parcă își presimțea sfârșitul 
și cu limbă de moarte m-a rugat: „Mă Gigi, te rog să ai tu grijă 
de ai mei, mai ales de nepotul Andy! Nu mai au pe nimeni care 
să le fie aproape, din partea mea; 

 Peste  o săptămână, mai precis pe 13 nov. 1997, fratele 
Oani a plecat pe cealaltă lume și am fost imediat anunțat.  

 Am stat o noapte de veghe lângă sicriul lui, împreună cu 
nepotul Andy, care avea 14 ani.  

 Era prea mic să priceapă marea pierdere a bunicului lui, 
dar suficient de matur pentru acea vârstă a lui, pentru a-și da 
seama că viața lui nu va mai fi la fel fără bunicul.  

 Bunicul lui i-a încredințat o scrisoare, pe care o adresase 
lui tăticu, cu câteva luni înainte de moarte, prin care îl ruga pe 
tăticu să-i răspundă că-l iartă dacă l-a supărat cu ceva. Știa el că 
tăticu e supărat și nu voia să-l mai vadă. Am apucat să citesc 
acea scrisoare când am mers în vizită la Andy și, mi s-a sfâșiat 
inima de durerea celor citite; 

 În măsura în care am putut i-am stat aproape nepotului 
Andy, sărindu-i în ajutor când a avut cea mai mare nevoie de așa 
ceva. 
 

„Când nu mai am putere închid ochii și realizez că frații mei 
îmi sunt energia mea.” 
 

„Dă altora putere. Fii un frate, o soră, un prieten, dar nu 
accepta un alt învăţător, în afară de cel care locuieşte în inima 
ta.” Paul Ferrini 
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Ioana NICA – Olica, n 1936, martie, 1.  
 

 

 
A profesat ca asistentă medicală 

la spitalul din localitatea Ianca – Jud. 
Brăila, apoi la spitalul „23 August” din 
Bucureşti. În prezent este 
pensionară.  Soarta i-a oferit multe 
privațiuni, formându-i un caracter 
nostalgic – retras, cu tendințe de 
abstinență şi de economie, cam 
excesive . Se dăruiește cu trup şi 
suflet vieţii de familie. Îşi cam jelește 
o osteoporoză. Dintre amintiri îmi 
persistă câteva: 
 

 Pe când aveam cinci – şase anișori,  am simţit-o foarte 
aproape şi mă cam ţineam după ea, ceea ce nu-i plăcea şi 
adeseori mă certa, dar simțea responsabilitatea de soră mai mare 
şi mergeam după ea prin sat, la câmp, chiar şi la gârlă. La gârlă 
intram în anturajul fetelor şi observam şi unele lucruri care nu 
trebuiau observate de un băieţel. Eram mic , mic, dar prostioarele 
le pricepeam bine şi mi-au rămas lipite de memorie.   

 Tot pe la vârsta aceea a fost întâmplarea cu băutura pe 
care am povestit-o când am vorbit despre  mămica. Îmi era milă 
de ea că devenea responsabilă şi pentru greșelile şi  pățaniile 
mele;  

 Prin acele vremuri sărăcia era lucie şi iarna cu greu 
adormeam gerul într-o singură cameră, care era şi bucătărie şi 
dormitor pentru cei trei membri ai familiei (mămica, Olica şi eu). 
De multe ori rămâneam numai noi copiii, căci mămica pleca după 
hrană. Era sărmana mamă ca un fel de capra cu trei iezi, numai 
că iedul cel mare, Oani,  era la un colegiu militar. Ne suiam pe 
plita care, dacă mai era un pic călduță, sau devenea caldă în 
imaginația noastră şi priveam spre fereastră în așteptarea 
mamei.  
 Pe pat aveam o saltea de paie şi într-o zi, Olica a descoperit 
că chițăie nişte șoricei. Îi era tare frică de ei şi m-a rugat să-i 
prind eu. Şi mie mi-era frică, dar eram „bărbatul” şi trebuia să 
lupt cu dușmanul casei. Am dibuit prin saltea cam pe unde este 
intrusul şi l-am strâns zdravăn. Apoi am băgat mâna pe o gaură 
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din saltea, l-am apucat binișor de ceafă, ca să nu mă muște, l-
am scos afară din culcușul lui, l-am privit un pic şi l-am trântit cu 
toată forţa de pământ. Nu ştiu dacă era numai bravură, ştiu că 
trebuia să scap de ceva rău, care-mi provoca şi teamă şi repulsie. 
Am avut prilejul de mai multe ori, aflându-mă pe pat să văd cum 
ieşea câte un șoricel în căutare de mâncare, dar îl lăsam în pace 
şi-l studiam cum se agita în căutare de mâncare. Nu aveam 
mintea şi calităţi pedagogice să le spunem șoriceilor că degeaba 
caută ce nu găsim nici noi, că-i secetă mare; 
 Când veneau căldurile mari de vară şi conform tradiţiei 
populare se făcea Caloianul, sora mea era prinsă foarte tare de 
pregătiri, alături de Viroana lui finul Mitu Stănilă şi de alţi copii 
din vecini (ai lui Gheorghe Săftoiu, zis Frizu, ai lui Gheorghe 
Neagu, Florica a Miți lui Macovei şi  alţii). Dar povestea cu 
Caloianul am prezentat-o la întâmplările copilăriei. Revenind la 
povestea Caloianului, pot spune că era interesantă pentru noi 
copiii, căci ne consideram ca oameni mari, cu responsabilități, 
care trebuiau să conducă la groapă un mort Tradiția populară 
avea ca scop îndurarea Lui Dumnezeu pentru a aduce ploi şi 
recolte bogate.  
 Tot prin zilele alea toride şi secetoase şi tot ca tradiţie pentru  
implorarea Cerului să ne dea ploaie, se juca de-a Paparuda. Dar 
și despre asta am vorbit la capitolul Primii pași.  

După întoarcerea de la Colegiul Militar, am intrat împreună 
în clasa a III-a, la școala primară din sat. Olica a devenit colegă 
cu mine, deși era cu trei ani mai mare, căci a întrerupt școala, 
mămica având nevoie de ea acasă, ca ajutor la ale casei și la 
câmp. Eram colegi, dar nu prea am simțit asta, fiecare își vedea 
de ale lui și eram, împreună, în fruntea clasei; 
 Începusem să devin cocoșel. Vedeam pe la alți colegi că se 
impun în fața surorilor lor și nu prea mai ascultam de ea, ba mai 
mult, într-o zi când m-a trimis să aduc ciocani la foc, am repezit-
o trântind-o pe pat și am făcut-o să plângă: A țipat La mine: 
„Dar-ar Rusaliile, lasꞋ că te spui io la mămica!”  
  Cam suferea ea și la capitolul mămica, căci simțea că-i 
sunt favorit și tot pe ea o va certa.  
 Am mers împreună și la gimnaziu în Scurtești și la școala  
sanitară din București, și am crescut ca două crengi ale aceluiași 
copac, dar ne bătea vântul pe fiecare separat și nu prea ne-am 
știut de rosturi. 
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     După ce am absolvit școala sanitară, am umblat fiecare pe 
la rosturile noastre, eu cu stagiul militar, Olica s-a măritat, a 
născut-o pe Liliana, apoi eu am mers la facultate, Olica și-a văzut 
de rostul ei de asistentă medicală prin București, eu am devenit 
inginer mecanic în Suceava și apoi am intrat în învățământ și așa 
mai departe. 
  Olica a avut și satisfacții în viață, dar și mari dezamăgiri. 
Dintre satisfacții menționez: căsătorirea fiicei, Liliana, obținerea 
nepotului Adrian. Dintre 
necazuri, cel mai mare a fost divorțul fiicei, Liliana. 

În prezent, Olica are 83 de ani, suferă de discopatie și alte 
boli ale coloanei, încât, uneori când vorbesc cu ea la telefon, se 
vaită, plânge și nu știe ce să mai facă, ba mai mult, nu prea mai 
ține minte trecutul și chiar are crize de Alzheimer. Este trist, dar 
așa-i bătrânețea. 

 
Nicolae IORDACHE – Nicuşor, n 1951, martie, 13.  

 

 

         Nicușor și soția lui Maria 
A funcţionat ca  

profesor de Educ. Fizică în 
satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata. A funcționat  ca 
profesor de Educație Fizică în 
localitatea Mărăcineni, Jud. 
Buzău. Este dotat cu bune 
calităţi fizice, are o fire 
melancolică – pătimașă. Este  

căsătorit cu Maria (Mia), din familia Marțafoi, din localitatea 
Hârja- judeţul  Bacău. Are două fete, frumoase-foc: Nicoleta şi 
Diana și doi nepoți i(Andreea, 17 ani, de la Nicoleta și Rareș, 7 
ani, de la Diana) 

Amintiri mai deosebite, despre frățiorul meu Nicușor: 
 Când era mic, sugaci, îl legănam și-i cântam „Uța, uța, cu 

căruța, pân-la țața Măriuța!” Avea un leagăn de forma unui coș 
de căruță, care era sprijinit pe un cadru din lemn, având 
posibilitatea să oscileze în jurul unui ax orizontal. Mă întindeam 
pe pat și dădeam balans leagănului cu piciorul. 

 Când a crescut ceva mai măruț, pentru a adormi, 
puneam perna pe picioare și-l legănam, dar cel mai mult îl legăna 
mama mare. 
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 Eu mergeam în legea mea pe la școală, iar când veneam 
pe acasă, simțeam plăcerea să-i cumpăr bomboane și i le 
ofeream cu drag, mai ales că îmi zicea „nenică” și eu nu mai 
puteam de asta, că mă respecta și pe mine cineva. Fratele mai 
mare, Oani, nu-i aducea bomboane, el avea grija țigărilor lui, iar 
Nicușor i-a zis: „-Ție nu-ți zic nenică, că tu nu-mi aduci 
bomboane!”, iar Oani îi spunea că bomboanele nu s-au copt. Într-
o zi, Oani a adus un borcan de compot și i-a spus lui Nicușor că 
alea sunt bomboanele necoapte. Parcă văd cum stătea compotul 
pe priciul sobei și Nicușor nu vroia să se atingă de el, considerând 
că bomboanele necoapte nu sunt bune. 

 Întrucât mămica mă dădea mereu de model pe mine și 
în casă s-a auzit mereu că sunt cuminte și ascultător și cu 
rezultate bune la învățătură, Nicușor cred că m-a avut ca idol, 

 Când era pe la gimnaziu, îl învățam pe Nicușor să facă 
tracțiuni în brațe, să joace fotbal. Am încercat să-i dezvolt 
pasiunea pentru sport. I-am cumpărat chiar și o minge, cu care 
jucam trasul la poartă până a ajuns să mă învingă; 

 Eram student și în vacanțe mă întâlneam, ca între 
camarazi, cu Vasile Badea și Elisabeta Preda, zisă și Păpușa. 
Mergeam împreună să păzim via și pentru ocuparea timpului 
jucam șeptic și ascultam muzică. Mai schițam și câțiva pași de 
dans, ținând ritmul cu palmele. Colegii lui Nicușor, care mă 
văzuseră în asemenea ipostaze, râdeau de Nicușor: „Ha, ha, 
nenica!”, însoțind cuvintele și de bătăi din palme. 

 Cred că asta i-a creat o repulsie lui Nicușor de a mi se 
mai adresa cu „nenica”, dar a continuat să-mi zică, căci nu se 
putea dezobișnui. 

 La susținerea examenului de admitere, la Liceul „B.P. Hașdeu”, am  
stat până seara pe la porțile liceului, și m-am bucurat imens de 
succesul lui. Rar mi s-au mai întâmplat  asemenea emoții și apoi 
m-a copleșit bucuria; 

 După absolvirea liceului, mi-a spus că va merge la Facultatea de  
Educație Fizică și Sport din Bacău, ceea ce, pe moment, m-a 
dezamăgit considerându-l că fuge de activitățile care-i solicită 
mai mult capacitățile  mentale, dar până la urmă, mi-am dat 
seama că a ales bine, având în vedere dificultățile vieții în alte 
profesii; 
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Nicușor la 15 ani 

  O altă ipostază, în care m-
am simțit excepțional în prezența lui 
Nicușor a fost la nunta lui cu Mia 
Marțafoi, din Hârja, județul Bacău,  
profesoară de Limba Română, 
pentru gimnaziu, care la prima 
vedere nu mi-a părut chiar așa de 
frumoasă, după o poză,  dar pe 
urmă, când am văzut-o în original, 
am dedus că are  frumusețe și o 
finețe deosebită. Are șarm și lipici, 
dar se pare că uneori are mici răutăți 
mascate; 

 Cam după perioada aceea, la 
reîntâlnirile cu Nicușor am constatat 
că nu-mi mai zice „nenică”, ceea ce       

 mi-a creat o stare neplăcută, că ceva s-a schimbat, atât 
ca respect reciproc, cât și ca apropiere; 

 Pe parcurs am observat că a devenit foarte oportunist, 
punând familia proprie și interesele personale deasupra unor 
principii. A știut totdeauna să obțină favoruri din partea părinților, 
chiar de pe vremea când era necăsătorit. Avea o vorbă: „- Am 
nevoie de....! La cine să cer eu bre tăticule! Eu pe voi vă am și 
pe voi vă iubesc!” Folosea artificiul „Vă iubesc!”, ca un fel de 
banalitate, căci nu se simțea vibrația corespunzătoare a glasului. 
Și astăzi când ne revedem, îmi zice „Te iubesc!”, dar nu sunt 
sigur că e convins de asta mai ales că în ultima perioadă au 
intervenit unele conflicte, între noi, din te miri ce. Păstrez 
anumite cutume și poate că glasul sângelui  mă lasă să mă revăd 
cu el, căci altfel, după logica dedusă din conflicte ar trebui să-l 
evit; 

 Ceva s-a rupt între noi din anul 1997, când am constatat 
că nu s-a implicat corect în protejarea părinților, în situațiile 
critice din preajma morții. Din cel care avea răspunderea să-i 
îngrijească, a început să se dea la o parte și să găsească soluții 
nu tocmai favorabile părinților; 

 A participat la nunta fiului meu, Andu, pentru care m-
am bucurat mult și am apucat atunci să-i spun tot ce simțeam, 
cum am văzut eu necazurile legate de moartea părinților. M-am 
descătușat și a plâns în hohote. Am crezut atunci că am șters cu 
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buretele tot ce aveam rău în suflet, dar unele aspecte îmi 
redeschid rănile; 

 Mă doare sufletul să-mi reamintesc de acele vremuri și 
de ochii părinților care priveau nedumeriți la ce li se întâmpla. Mă 
doare sufletul că nu mai știu cum să o dau atunci când începem 
să ne contrăm de la lucruri de nimic și din cauza ardorii lui, 
conflictul degenerează până la silă reciprocă. Apoi, ca și cum vrea 
să lase de la el, încearcă să mă liniștească. Cred că și el a suferit 
șocuri mari în perioada morții părinților, care i-au marcat sufletul 
și cugetul; 

 Uneori, când spunem ceva, avem impresia că ne putem 
ascunde după deget, nu realizăm că unele dedesubturi pot fi 
observate de interlocutor și că scuzele, uneori, aduc acuze. Nu 
vreau să dezvolt tema. Aș putea concluziona cu „Cine are urechi 
să....priceapă și partea neauzită a cuvântului!” 
             Oricum, Nicușor este fratele meu!  

Am avut prea puține  tangențe cu celelalte rude ale mele, 
din care cauză voi prezenta scurte referințe. 

 
D.-UNCHI, MĂTUŞE : 

 
 Neaga CATRINOIU – mama Neaga, n 1894 – d 1985,  
mătuşa dinspre tata, femeie fără știință de carte, care a dat pe 
lume şi a crescut patru copii şi pe care i-a aşezat cu temei pe la 
casele lor. A fost căsătorită de două ori, pe primul soț îl chema 
Alexe, de la care avea un băiat, Florea, mai mare decât taică-
meu. Va să zică nepotul era mai mare decât unchiul și au făcut 
împreună războiul. 

A fost o gospodină harnică dar nu prea greşea direcţia 
paharului. A locuit în satul Dâmbroca, cam pe la mijlocul satului. 
 Fira DEDU – mama Fira, n 1904 – d 1943, mătuşa dinspre 
tata, femeie fără știință de carte, care a dat pe lume doi băieţi și 
două fete, dar nu a reuşit să-i vadă la casele lor căci s-a înțepat 
într-un cui sau s-a tăiat într-un ciob de sticlă, când lua apă de la 
fântână şi a murit în chinuri de Tetanos (pe atunci nu exista 
remediu împotriva acestei boli). 
 Vasile LUNTRARU – tata Vasile, n. cam prin anul 1908 – d 
1948. Din povestiri am aflat că a fost găsit şi crescut de bunicul. 
Era un om cu calităţi sufletești deosebite, dar nu prea le avea cu 
agoniseala şi gospodărirea. A murit de Tifos Exantematic, boală 
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pe care a contractat-o în trenul foamei, cu care a circulat pentru 
a face rost de mălai de prin zona Vlașca din Oltenia. A lăsat în 
urmă cinci fetițe care au reuşit mai bine sau mai puţin bine să se 
așeze pe la casele lor şi o soţie care a făcut cu greu faţă 
vremurilor care au urmat, până şi-a văzut fetele măritate. Tata 
Vasile a lăsat şi un dor în sufletul meu, căci pe când aveam 5-6 
anișori mă lua în spate şi se juca de-a „Hai la marfă, marfă !” şi 
mă dădea cu fundul de perete. 
 Gheorghe GRIGORE – nenica , poreclit Curcă, n. 1913 (!) 
– d 1985 (!). Nu l-am cunoscut prea bine, dar atât cât l-am 
cunoscut mi-a rămas în suflet ca un om de o bunătate rară şi am 
simţit că mă simpatiza. Simțeam o plăcere să-l întâlnesc. A fost 
căsătorit cu țața Diţa a lui Mitoi, o femeie care avea o comportare 
plăcută faţă de mine dar, de cum îi mergea vestea, era cam prea 
curioasă din fire și avea o vorbă ascuțită. Așa se vorbea, dar 
fiecare avea câte o părere despre cei din jur.  
 

E.- VERI, VERIŞOARE: 
 

Ce păcat că nu am ţinut pe vremea când eram tinerel să-mi 
cunosc mai bine verii şi să pot vorbi, acum, mai mult despre ei! 
Am cunoștințe limitate despre ei, iar despre unii ştiu doar că 
există   

 
Veri din partea mamei Neaga: 
 

 Florea Alexe, care deşi era nepotul tatei, era mai 
mare cu câteva luni. A plecat pe front împreună cu tata, au fost 
luați prizonieri la Cotu Donului şi duși în lagăr la Tambou. De 
acolo urmau să fie mutați în Siberia şi nu a putut merge cu tata 
din cauza unei enterocolite. Urmarea a fost tragică pentru el, că 
s-a pierdut definitiv în lagărele sovietice. 

 Tilica,  căsătorită cu Ion Covrig (poreclă)…… 
   Fana: o rețin ca pe o femeie modestă, respectoasă şi 

bună gospodină. Era căsătorită cu nenea Mitu lui Rotacu, om la 
locul lui şi care era un croitor, apreciat în sat . 

 Gheorghe -căsătorit cu Miţoaica, fata țaței Veta lui 
Lalu. Om gospodar acest văr, dar cu necazuri în viaţă, căci a avut 
o fată cam handicapată psihic şi fizic (avea câte şase degete la 
mâini şi picioare şi o disproporţionare corporală). 
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Prin anul 1962 a participat la o revoltă populară împotriva 
stăpânirii comuniste pentru că birul agricol îi lăsau pe bieţii 
oameni fără resurse de existenţă. Pentru această participare a 
fost ţinut în beciurile Miliţiei, anchetat sub tortură şi reținut în 
închisoare cca doi ani. Din cauza acelei arestări s-a stins cam 
devreme. 
 
Veri din partea  mamei Fira : 
 

 Mița Frățilă (Dedu)  n. 1922 –  
 Veronica Bârsan (Dedu), n. 1932, d+ 
 Costică Dedu, n. 1934, d+ 
 Enache Dedu. – Titi. n. 1936. Despre vărul Titi, 

am făcut referiri detaliate în cartea „Dâmbroca - Curcubeu peste 
timp” 
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Veri din partea lui nenea Gheorghe Petrea 
(Grigore) – zis  Curcă : 
 

    
Floarea- Paula 
Toma (Grigore) 

Soțul Paulei Fiica Paulei Safta Zăbavă 
(Grigore) 

 
   Nicu Grigore – n. 1934 +, țăran gospodar, cu puţină 

carte dar a ştiut să ţină bine o casă, 
 Marin Petrea (Milică) –n. 1937 +, un băiat cu suflet 

deosebit. Pe când eram copilandri mergeam la câmp unde aveam 
teren agricol vecin cu unchiul Curcă şi acolo îl întâlneam pe Milică. 
Pe lângă treaba pe care o aveam ne făceam timp şi de joacă, ne 
luam la trântă, coceam porumb, ne udam cu apă la puţ, pe 
căldurile cele mari care ajungeau şi pe la 40 grade, 

 Safta Zăbavă (Grigore)- n. 1941. Am cunoscut-o 
puțin și am avut ocazia să o revăd  

Am avut şi alţi veri din partea  unchiului Gheorghe, dar nu-
i cunosc, ci  doar am aflat de ei. 

 Floarea-Paula Toma (Grigore) n. 1944  
 Emil Grigore, n. 1949,  
 Ion Grigore,  n. 1952 
 – nu prea am avut ocazia să-i cunosc în timpul 

copilăriei, dar în anul 2007 am trecut prin satul Stâncești şi 
întâmplător am dat de Paula. Avea fiica măritată şi locuia în fosta 
casă a lui Ion Radu. Eu am mers acolo şi am întrebat de un fost 
prieten, Alexe, nepotul lui Ion Radu. Am fost primit, oarecum, 
ostil, de o tânără care prepara bulion de roşii şi apoi a apărut 
Paula, femeie cam la 65 de ani şi care a exclamat „A, Gigi a lu 
mama Sanda!” şi mi-a spus că ea e Paula. Am recunoscut 
trăsăturile mamei Diţa a unchiului Gheorghe Curcă. S-a pornit un 
ciclon de vorbe, cu întrebări, răspunsuri, entuziasm şi fotografii 
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de familie. Fata neprimitoare, când a aflat că era nepoata mea a 
devenit volubilă, plină de farmec. 

Sunt și alte rude, mai apropiate sau mai depărtate, că dacă 
e să țin seama, ar trebui să înșir tot satul și satele învecinate, că 
așa este pe la noi, se înrudesc oamenii între ei, de nu le mai poți 
ține socoteala, gradelor de rudenie.  
       Despre familia mea, voi face referiri sumare, întrucât am 
rezervat un capitol special. 
 

F.- FAMILIILE FRAȚILOR ȘI A SOREI 
 
Familia fratelui Ion IORDACHE 
 

    
Ion Iordache Eugenia 

Iordache 
Mariana 
Iordache 

Alexandru 
Iordache și fiul Ion 

 
 Eugenia Iordache (Mihai), soția n. 1938 – d. 2006, 

absolventă a Școlii Normale din Buzău și a funcționat ca 
învățătoare în localitatea Vadu Pași, județul Buzău; 

  Mariana Iordache, fiica, n. ~ 1957, d. 2008 
  Alexandru Iordache, nepotul (fiul Marianei), n. 1983 
 Ion Iordache, fiul lui Alexandru, n. 2014 

 
„Fraților, rămâneţi fraţi. 
Într-o ţară, într-un nume, 
Că suntem puţini pe lume, 
Asta vă doresc anume. 
Fraţilor, rămâneţi fraţi!” 

 
Din „Ruga lui Ștefan cel Mare către urmași”  
de Vasile Romanciuc (18 august 1989) 
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Familia sorei Ioana NICA (IORDACHE) 
 

    
Ioana Nica 
(Iordache0 

Nicolae Nica Liliana Guran 
Nica 

Adrian Guran  

     Nicolae Nica, soțul, n. 1931 
     Liliana Guran Nica, fiica, n. 1963 
     Adrian Guran,  nepotul, n. 1992 
 
Familia fratelui Niculai IORDACHE 
 

    
Niculai Iordache Maria Iordache Nicoleta Mușat 

(Iordache) 
Diana Ghinea 

(Iordache) 
     Maria Iordache (Marțafoi), soție, n. 1951, iun, 16 
     Nicoleta Mușat (Iordache), fiică, n. 1977, febr, 10 
     Diana Ghinea (Iordache), fiică, n.1984,sept 22  
     Andreea Mușat, nepoată, n. 2002, iun, 12, (fiica 
Nicoletei) 
     Rareș Ghinea, nepot. n. 2013, iul, 31. (fiul Dianei) 
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Nicoleta, Nicolae Mușat (soțul) și fetița lor Andreea 

 

   
Robert Ghinea și Diana 

Ghinea (Iordache) 
Robert Ghinea 

și fiul Rareș 
Diana Ghinea 

(Iordache) și fiul Rareș 
 
 

„Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuțe, iar casele 
noastre mici temple, unde să-I slujim Domnului cu dragoste.” – 
Pierre Du Moulin 

„Fraţii care trăiesc în bună armonie sunt mai tari decât 
orice fortăreață.” – Antisthenes 

„Dacă suntem senini, dacă suntem fericiţi şi putem zâmbi, 
oricine din familia noastră, din societatea noastră, beneficiază de 
pacea noastră interioară.” – Thich Nhat Hanh 
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FAMILIA 
 

 
 

Familia e o elementară formă de organizare, 
E prima comunitate ce aduce omului atașare, 
Cât și prima autoritate, care-l învață dozare, 
Ea stabilește ale societății valori fundamentale.  

 
Calitatea de mamă, tată și copil, pot deveni 
Cele mai mari blesteme, dacă nu e înțelegere, 
Dacă părinții și copiii, credința n-o vor primi, 
Dacă Iisus Hristos nu-i recunoscut ca atare.  

 
Căsnicia, să fie fericită, constă dintr-un triunghi, 
Laturile lui sunt: femeia, bărbatul și Dumnezeu, 
Reușita în căsnicie înseamnă a găsi un unghi 
De vedere, comun, cu aceeași  iubire mereu. 
 
Creștinul se consideră că-și iubește aproapele, 
Ori, cel mai aproape este soția, respectiv soțul, 
Deci dragostea profundă, își face clare apele. 
Biserica sfințește familia, cununând legământul. 
 
Copiii sunt mugurii cei mai de preț ai familiei, 
Lor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire, 
De conștiință, de a deveni oameni de omenie, 
Și să învețe a-și onora părinții cu multă iubire. 
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PRIMII PASI ÎN VIATĂ  
 

SUFLET DE COPIL 

       

 
 
Am deschis ochii 
 
 Până pe la doi anișori nu mi-am dat seama că trăiesc. De 
fapt, cam până pe la 6 ani, cred că eram ca un animal mic, ghidat 
de instinctele supraviețuirii şi, rar mi-au apărut ferestre de auto 
percepție. 
 Cătinel, cătinel, au început să mi se deschidă ochii minții 
şi mi-am descoperit unele legături cu viaţa, fără a ști de 
amplasarea mea în timp şi spaţiu, sortită de Dumnezeu.  
 Desigur că prima percepție a fost a mămicii, cam pe când 
aveam vreo doi anișori, când îi stăteam cu o mână pe după gât 
și cu una la țâțucă și parcă pluteam într-un vis de fericire, ca o 
legătură de suflet şi că, mai păstram instinctul de sugar.              
 
 



72                                             VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ      
 
 

 
Mămica mea (Sanda Iordache) pe la vârsta de 36 de ani 

 

 
Tăticul meu (Neculai Iordache, primul 

di stânga înainte de plecarea pe 
front, alături de frații Glinischi. 

Într-o zi liniştită, ochii mei 
vedeau un bărbat tânăr lângă 
un hambar cu făină, într-o 
tindă mare și, am descoperit 
mai târziu că acțiunea se 
petrecea  în tinda casei 
bunicilor. Acel bărbat stătea în 
picioare şi bea un pahar cu 
lapte. Arăta ca un zeu chipeș şi 
înalt, foarte pe plac ochilor mei. 
Eram atât de absorbit de acea 
frumoasă arătare, încât eu nu 
mă regăseam acolo decât sub 
forma unui vis. Aveam să aflu 
mult mai târziu, de la mămica, 
că acea arătare a fost tăticu, 
prin anul 1943 (eu aveam 
patru ani și ceva), înainte de a 
pleca pe front şi de a fi luat 
prizonier de ruşi. 

 
Tot de la mămica am aflat că am venit pe lume pe 5 

februarie 1939, în localitatea Tisău, judeţul Buzău, acolo unde 
familia locuia temporar, căci tăticu era dascăl la biserică, aşa 
după cum avea să-şi povestească viaţa înainte de a pleca la 
Domnul: „În anul 1928, când împlineam 14 ani, cu cele cinci clase 
primare, m-am înscris la Şcoala de Cântăreți Bisericeşti   „Neagoe 
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Ionescu” din Buzău, unde am învăţat foarte bine, iar în anul 1930 
am primit post de cântăreţ, alături de preotul Coman Ştefan, la 
Parohia din comuna Tisău (Mânăstirea Bradului), unde am slujit 
timp de 6 ani”.  
 

 
Biserica Mânăstirii Bradului, locali-

tatea Tisău, județul Buzău 

Abia de curând am descoperit 
că preotul Ştefan Coman a fost 
fiul lui Ghiță Coman, consătean 
din Dâmbroca şi frate cu Ioan 
Ghe. Coman, personalitate de 
talie mondială în domeniul 
Patristicii, fost rector al 
Universității de Teologie din 
Bucureşti. Care va să zică, mă 
simt foarte onorat că părintele 
Ştefan Coman m-a botezat. 
 Aveam să aflu, când am 
crescut mai mare că, de fapt, 
am fost înregistrat în actul de 
naştere ca fiind născut în  

18 martie 1939, deci la distanţă de o lună şi jumătate după 
naşterea reală.   

Nu mi-a explicat nimeni de ce am fost declarat cu aşa mare 
întârziere, dar bănuiesc că pe atunci erau vremuri de război şi 
părinţii aveau  griji mai mari, decât să mă înregistreze pe mine. 
Poate că eram aşa de prăpădit, încât nu ştiau dacă voi trăi. 
 
Iote-mă aci, Oani! 
 
 Când am mai crescut, îmi povestea fratele Oani despre 
întâmplări de pe când aveam vreo doi anișori. Spunea că ne 
punea tăticu să ne jucăm de-a ascunselea. Pe mine mă ascundea 
tăticu, dar nu-mi țineam gura. Începeam să strig la fratele și la 
surioara mea: „Iote-mă aici, Oani! Iote-mă aici, Olica!  
                     
Sănătatea, la vârsta copilăriei. 
 
   Nu mi-am dat seama ce-i aia sănătate, ceea ce presupune 
că am fost sănătos tun. De altfel, în acele vremuri, a te îmbolnăvi 
de ceva putea lesne să echivaleze cu moartea. Îmi curgea nasul 
tot timpul și mă ștergeam  cu ce aveam la dispoziție, mai ales cu 
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dosul mâinii, dar nu eram răcit, deși stăteam îmbrăcat doar cu o 
cămășuță lungă, fără chiloței (pe atunci, nu prea se purtau) și 
desculț.  
 Când mă înghesuia burta să merg la closet o luam fuguța 
chiar și prin zăpadă și pe ger. Supliciul eliberării burții era așa de 
mare încât nu simțeam frigul. Când ajungeam în casă făceam 
„țuști” pe plita sobei, care, desigur, era doar un pic mai caldă 
decât picioarele mele.   

Vara, pe vremea strugurilor și a pepenilor, băgam în mine 
ca un spart și apoi treceau prin mine ca trenul. Într-o zi de vară, 
mi-am făcut treaba, lângă closet.  
 Eram desculț și cu o cămașă de noapte pe mine. Am ridicat 
cămășuța și m-am apucat să „cuget” un fel de diaree și deodată, 
văd că iese un vierme, dar se lăsa greu de ieșit. L-am prins și l-
am aruncat. Nu mai spun cine s-a bucurat, dar și mie mi-a fost 
bine, căci după aia nu m-a mai durut burta. E de înțeles că aveam 
limbrici, dar n-am spus mămichii și nu prea știu cum am scăpat 
de ei. De fapt. cred că nu prea găseau hrană suficientă în burta 
mea. 
 
M-am îmbătat! 
  
 Pe când aveam 5 anișori am fost dus în păcat de către 
surioara mea, Olica, să beau ţuică îndulcită. Parcă mă văd la 
ferestruica cu zăbrele a camerei, cu coatele pe pervaz, alături de 
surioară, sorbind amândoi din câte o căniță cu licoarea dulce-
amețitoare. M-am ameţit şi am rugat-o să-mi facă o tragă din 
stuf, din care era pe acoperișul bucătăriei.  
 M-am suit pe butoi şi am tras pe săturate.  Apoi, împleticit, 
am ajuns la poartă, m-am aşezat lângă gard şi am văzut doi 
oameni identici care mergeau cu capul în jos. Îmi cădeau 
pleoapele şi încercam să le ridic cu mâinile, dar şi mâinile mi-au 
căzut. Nu am mai ştiut de mine până pe înserate, când m-am 
trezit pe pat, învelit în şalul mamei (Șalul mămichii, era așa de 
călduros și, parcă, mă mângâia cu puful lui. Îl iubeam și-i simt 
căldura și astăzi, de parcă se afla în el dragostea mămichii.)  
Atunci, mămica nu m-a certat pe mine ci pe surioară, dar mi-a 
spus că am fost în pericol să mă lovească vitele prin grajd (ce-oi 
fi căutat acolo?) şi a făcut un pic de haz pe seama mea. Vecinul 
nostru, tata Vasile (cum îi spuneam noi, căci era băiatul înfiat de 
bunicul Gheorghe Iordache), m-a găsit printre vite în grajd și i-a 
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spus mămichii: „Fă Sando, ia vezi, ce-i cu băiatul ăsta, că i se 
cam împleticesc picioarele și umblă prin grajd! Să nu-l calce vitele 
în picioare!″  
 Atât de mult m-a impresionat întâmplarea şi comportarea 
protectoare a mamei, încât am luat atitudine obsesivă împotriva 
băuturii şi n-am mai băut niciun strop de alcool până pe la vârsta 
de 20 de ani; 
 
La un pas de moarte.  
  
 Tot pe când aveam cinci ani, mămica a adus cânepa de la 
gârlă şi o întindea pe gard să o usuce. Eu, cum stăteam pe pragul 
casei, dau cu mânuța de o sticluță cu ceva în ea. Din curiozitate 
am deschis-o şi, din greşeală, am vărsat-o pe mine şi apoi să vezi 
țipetele ce le scoteam, de durere, căci în sticluță era acid fenic, 
cu care mămica îşi ameliora durerile cauzate de carii. Arsura s-a 
întins pe burtă şi la puțucă şi a fost atât de gravă că am ajuns în 
pragul morţii. Mi s-a „stins lumina″ și abia pe înserate la lumina 
unei candele, când m-a împărtășit părintele Ghencea (nașul, care 
mi-a luat din moț), m-am luminat într-o stare de amorțeală 
generalizată.  
 Mi-a făcut mămica un costumaş bleumarin din lână, sau 
poate că-l avea pregătit mai demult,  l-a chemat pe popa 
Ghencea să mă împărtășească, mi-a ţinut lumânarea şi numai un 
miracol de la Dumnezeu  şi dragostea de mamă m-au salvat. A 
cules mămica, de prin oboare, flori de cicoare, a făcut un fel de 
alifie cu care m-a uns şi vindecarea a fost fără cicatrice, dar, cred 
că mi-a afectat, în oarecare măsură, dezvoltarea fizică. 
 Au fost și alte aspecte care mi-au deschis ochii minții la 
acea vârstă fragedă, unele cam nesemnificative, altele le voi 
presăra pe la alte capitole, prin amintirile despre cei dragi. 
Sufletul mi-a fost mereu de copil, numai vârsta fizică m-a 
deteriorat continuu, odată cu scurgerea timpului.  
 
Iarna aceea, a lui 1945 
 
 Când am început să mai pricep câte ceva, mi-am dat 
seama că am un frate, Ionel (Oani, cum i se spunea în casă și în 
sat, nume stabilit de Olica, când era mică, căci nu putea pronunța 
„Ioane”, cum îl numea tăticu), dar nu am apucat să-l polarizez ca 
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frate, decât pe la vreo 9 anișori, când și el și eu, am revenit acasă 
de la colegiile militare, desființate de regimul comunist. 
  Am cunoscut-o mai bine pe surioara Olica (nume dat de 
mine, căci nu puteam pronunța Ionica). Cu ea am stat mai mult 
în anii cei triști ai războiului pe care noi, copiii, nu-i prea realizam, 
căci eram neștiutori. Pricepeam, durerea mămichii pentru 
plecarea lui tăticu la război, mai ales în iarna anului 1945 (dacă 
nu mă înșel), când zăpada ne-a blocat în casă.  
 

 
Cam așa arăta zăpada în iarna aceea a lui 1945 

 
Mi-au rămas și în ziua de azi, pe retina minții, lacrimile 

mamei vărsate la fereastra îngustată de troianul de zăpadă și-i 
simt, pe timpane, vibrațiile  bocetului obosit: „Niculaie, Niculaie, 
.... ce mă fac eu fără tine, cum să ies din nenorocirile astea, cum 
să-i salvez pe copii, vino și ne vezi în ce necazuri ne aflăm și 
salvează-i pe copii! Doamne, cum să ies din necazuri, că mor cu 
copiii în casă!” Eu, într-o cămășuță lungă, și gol pe dedesubt, 
stăteam cocoțat pe plita sobei, care abia mai era căldicică, Olica 
era culcușită în pat. Scânceam amândoi, văzând jalea mămichii 
și parcă eram doi cățeluși care schelălăiau pe lângă mama lor că 
nu aveau ce suge. Dumnezeu ne-a sărit în ajutor prin flăcăul 
Ionică al lui Constantin Pușcoi, care a făcut pârtie și ne-a scos din 
casă. Ne-a dus acasă la Constantin Pușcoi și acolo am avut 
căldurică și ne-a pus la masă. De fapt, după ce plânsesem 
zdravăn, m-am aciuat în pat, lângă Olica, și m-am trezit abia 
când moș Constandin, poreclit Pușcoi și tușa Zamfira, erau 
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preocupați de mămăligă. Am fost tratat cu o turtă coaptă pe plită, 
căreia îi simt și azi gustul plăcut.  O, Doamne, n-am văzut și 
poate că n-am să mai văd o mămăligă așa de frumoasă ca aceea! 
Așa cum clocotea, parcă avea suflet! 
 
Ca scaiul, după soră-mea Olica  
 
 Până pe la şapte anișori, mă ţineam ca scaiul după sora 
Olica, mai mare ca mine cu trei ani, incomodând-o cu prezenţa 
mea, căci ea mergea cu fetele de seama ei şi nu se simțea 
suficient de liberă când mă băgam şi eu în „ciorba” lor.  Ba și 
după 9 ani, după ce n-am mai frecventat colegiul militar de 
orfani, despre care voi face vorbire într-un capitol separat.  
 Cu cât simțeam că vrea să se debaraseze de mine, că vezi 
Doamne,  devenise domnișorică de la un timp, cu atât mai dornic, 
mai curios și mai insistent eram să mă țin după ea. Cel mai mult 
îmi plăcea să mă bag în treaba fetelor când se mergea cu 
Caloianul, când se petrecea Paparuda, când mergeam la vie, dar 
cel mai frumos era când mergeam la scăldat.  
 

 
 
La scăldat, mergeam până la gârla Buzăului, împreună cu Olica, 
dar eu făceam baie mai de-o parte, căci fetele erau mărișoare și, 
de, era rușine, dar tot îmi aruncam ochii, de curiozitate, să văd 
cum arată goluțe, mai ales că erau adolescente și aproape 
formate. 
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Cu Caloianul și Paparuda 
 
 Despre Caloian, mi-aduc aminte că, după ce am venit de 
la Colegiul Militar de Orfani, unde am parcurs primii doi ani de 
școală, pe la vreo zece anișori, am participat la sărbătoarea 
Caloianului, împreună cu fetele de-o seamă cu Olica. 
Organizatoare era Viroana lui finu Mitu „Cojocaru”. Mai participau 
Mița lui „Frizu” (Gheorghe Săftoiu, văr de al doilea cu tăticu, după 
mama mare) și câteva fete vecine cu Viroana. A fost modelat, din 
lut galben, un omuleț, și a fost îmbrăcat cu un costumaş, făcut 
de Viroana, din cârpe. I s-a meșterit, de către finul Mitu, un sicriu 
minuscul, a fost împodobit  așa cum se face pentru morți și a fost 
așezat „mortul” (Caloianu) în acel sicriu improvizat. 
 

 
 

 Fetele se preocupau și de praznicul care urma a avea loc 
după terminarea ceremoniei de înmormântare a Caloianului. În 
meniul praznicului erau două feluri de mâncare: omletă și gogoși. 
Fiecare fată aducea de-acasă ouă, făină, ulei. Ca pentru pomană 
se pregătea ceva și pentru oameni imaginari de talia Caloianului. 
Cu asta nu mă împac eu nici în ziua de astăzi, mai ales că mie, 
ca băiat, mi-a revenit o misiune foarte neplăcută. Trebuia să 
dovedesc că sunt bărbat adevărat și să fac rost de câțiva pui de 
vrabie. Nici acum nu-mi pot ierta grozăvia de a mă sui într-un 
salcâm și de a lua puii de vrabie dintr-un cuib. Se vede că nu 
aveam educația necesară, nu aveam minte să pricep ce însemna 
acea misiune, finalizată cu smulgerea capetelor acelor vietăți 
nevinovate, pure (!?!?). Am simțit ca o strângere de inimă, dar 
diavolul se afla în mine cu aparență de nevinovăție. Mi-a fost 
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lecție și, pentru tot restul vieții m-am ferit să tai pasăre și la orice 
sacrificare de animal mă feream a fi  de față. Amintirea asta îmi 
știrbește mult din valoarea tradiției Caloianului. 
 De la Casa Viroanei, am plecat cu micul nostru cortegiu, 
cu fetele bocind „mortul”, am mers cam un km., până la apa 
Buzăului, luând-o pe lângă sat (pe după Oboare, așa cum i se 
zice). Tot drumul a răsunat de bocetele fetelor: „Caloiene, 
Caloiene, unde te duci Caloiene?” și alte vorbe de regrete, după 
cum le tăia capul pe fete.  
 Odată ajunși la apa Buzăului, după încă ceva bocete, se 
punea capacul sicriului, se punea și o lumânare, după care sicriul 
era pus să plutească pe apa Buzăului, iar noi priveam la el cum 
plutește până se îndepărta și nu-l mai vedeam.  
 Ne întorceam acasă la Viroana și, cu poftă de mâncare, 
atacam mâncărurile gătite de fete. Se mai lăsa și cu glume, la 
adresa fiecăruia, cum a participat la eveniment și despre diferite 
aspecte din sat, la nivelul minților noastre de copii. Toată 
ceremonia se desfășura dimineața, căci după amiaza, când era 
căldura mare, începea Paparuda. 
 

 
Paparuda la țară 

Paparudă, rudă, 
Vino de ne udă, 
Ca să-nceapă ploaie, 
Să curgă șiroaie, 
Cu găleata, leata, 
Peste toată gloata. 
Unde dă cu maiul, 
Să crească mălaiul; 

Unde dă cu sapa, 
Să curgă ca apa. 
Hai, Catrino, să sărim, 
Paparudele! 
Că ştii iarna ce pățim, 
Paparudele! 
Ca pasărea prin copaci, 
Ploaie multă ca să faci! 
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Ne costumam ca indienii din junglă. Înșiram pe sfoară tulpini, cu 
frunze, de boziu, pe care ni le legam la brâu, pe pielea goală și 
ieșeam la drum, la intersecția ulițelor (la colț, la mama Veta). 
Veneam cu gălețile cu apă sau cu căni ceva mai mari și ne 
stropeam unii pe alții. Doamne, ce de râsete și chiuituri. 

Părinții noștri ne spuneau că sărbătorile, din acea zi, au 
trecere la Dumnezeu și ne va trimite ploile curate de vară, atât 
de necesare pentru recolte. 
 
Tata mare 
 Pe tata mare îl am în minte cam de pe la cinci ani. Avea o 
statură medie, cu părul alb, cam slăbuț. Venea de la biserică, 
îmbrăcat țărănește cu haină și ițari de dimie, de culoare maron, 
purta obiele și opinci, iar pe cap avea o căciulă neagră, țuguiată. 
 Având vreo 80 de ani, se cătrănea în bătrânețea lui și cu 
nevasta lui, baba Catalina și, nu prea era comunicativ. Oasele-i 
obosite de atâta muncă de vătășie pe moșia boierului Dârlea îi 
cereau mai tot timp de  odihnă. 
 
Ciudatele imaginații 
 Pe la cinci anișori, priveam cerul și mi se părea că este atât 
de aproape, încât gândeam că, dacă mă voi urca în unul din 
salcâmii care împrejmuiau grădina noastră, îl voi atinge cu mâna.  
Nu îndrăzneam să cred că pot pune mâna pe soare, că-l simțeam 
tare dogoritor, dar voi merge într-o noapte, mă voi sui în 
salcâmul cela înalt de la grădina lui Neculai Tănase și am să pipăi 
luna, dar cu atenție, să n-o mișc din loc, că ea e bună și ne 
luminează nopțile.  
 Ce supărată va fi lumea satului, când în noaptea următoare 
nu va mai fi luna pe cer! O să fie întuneric beznă. Or să afle 
oamenii și-o vor certa pe mămica și-mi vor cere socoteală, o s-o 
pățesc ca Nică al lui Ștefan a Petrei, cu pupăza din tei. Am văzut 
că în unele nopți nu era luna pe cer și mă gândeam că poate alt 
copil din sat se urca în salcâm și lua luna.  
 O duce la el acasă, ca oglindă, dar de frica oamenilor din 
sat, în altă noapte, pe furiș, o pune la loc. Și, oare de ce luna, 
câteodată e ca un balon, mai alb, sau mai roșcat și alte ori este 
ca o costoaie, sau ca o seceră? Multe imaginații îmi construiam. 
La un moment dat am văzut luna că se cățăra prin copac de se 
suia pe cer, dar la un copac, care se afla în partea cealaltă de 
casa noastră, adesea cobora și nu știam unde dispărea, ș.a.m.d. 
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Orizontul meu era limitat.  
 Mi se părea că pământul era plat ca o suprafață circulară, 
în al cărei centru mă aflam. Într-o zi, nu știu cum a scăpat vițelul 
și a început să zburde, ieșind din curte, în câmp. Tare amărât și 
speriat eram, că pierdeam vițelul. Plângeam și țipam că ajunge 
la marginea pământului și cade. 
 O imaginație mi-a dezvoltat-o fratele Oani, cam pe când 
aveam 9 ani. Pe holul din partea de față a casei se afla un tablou 
cu un îngeraș blond și cu ochii albaștri. Oani mi-a spus: „Vezi, 
ăsta ești tu, când erai mic!”  M-a băgat în mare încurcătură. Mă 
gândeam că nu puteam fi eu, din moment ce eram brunet și cu 
ochii negri, dar avea  frate-miu   un dar al minciunii și al păcălelii, 
cum rar întâlnești. Una peste alta m-a pus în mare încurcătură, 
căci la mintea mea, puteam crede orice. Îmi imaginam cât de 
frumos eram, dacă era poza mea și, eram trist peste poate că 
oglinda nu mă mai arăta așa. 
 

GRUPAJ DE POEZII DRSPRE COPILĂRIE 
 

COPIII - I 
 

 
 

Copilul este om viu, nu este ornament, 
O viață individuală complexă și bogată, 
El reprezintă punctul de vedere ardent 
Al lui Dumnezeu, viața să fie continuată. 
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Împreună cu copiii se deschid porți, la care 
Singuri nu vom ști să ajungem niciodată. 
Copilul e aidoma albinei ce caută în floare, 
Nectarul,  și îl preface în miere parfumată. 
 
Să fii copil înseamnă să crezi în dragoste, 
Să crezi în frumusețe, să crezi în credință, 
Trebuie respectat, crescut cu iubire aparte, 
Apoi i se dă libertate deplină, după putință.  
 
Copiii îi învață pe adulți trei lucruri bune: 
Cum să fie mulțumiți fără a avea  motive, 
Să nu stea locului niciodată, să facă glume, 
Cum să ceară ce-și doresc, prin tratative.  
 
Copilul este cea mai mare bogăție din lume, 
Mai mult decât banii și forța de pe pământ, 
Devine atât de deștept, chiar a copil minune, 
Încât, revanșa de la joc și-o ia abia ca adult. 
 
Copilăria este ca o oglindă care reflectează 
În viața de mai târziu imaginile de început, 
E imensa nevoie de mirare la tot ce viază, 
E semnul rațiunii, e singurul paradis pierdut. 
 
Cea mai bogată moștenire pe care părinții 
O pot lăsa copiilor este acea copilărie fericită, 
Ceea ce le va lumina zilele viitoare ale vieții, 
Ca, mai târziu, să treacă peste oricare ispită. 
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SUFLET DE COPIL 

 

M-am născut pe-un plai vis, la umbra unui nuc, 
Tata la naştere-a zis că-s colonel mic! 
Am făcut ochi într-o zi, tata mai bea lapte, 
Şi-mi cânta bisericește, cu dragoste-n șoapte. 
 
Plecă tata la război, lăsând totu-acasă, 
Trei copii prinşi de nevoi si-o soață duioasă . 
Au rămas şi doi bătrâni, prinşi de dor şi ei, 
Aşteptând, ca oameni buni, milă de la Zei. 
 
Şapte ani a stat străin, nimic nu a scris, 
Venea câte-un zvon hain, cum cu el s-a zis. 
O văd casa ce-o aveam, reclădită-n gând, 
Vând cămaşa ce o am, dar pe ea n-o vând! 
 
În curte o iarbă verde revărsa plăceri 
Şi un dud cum nu se vede astăzi nicăieri. 
Sub dud o masă vorbea cu trei scăunele, 
Acolo stă mama mea, in visurile mele! 
 
Se vedea şi spre oboare,  câmp cât vezi cu ochii, 
Aveam o grădină mare si un nuc cât plopii! 
Înspre drum casa era cu o prispă lungă 
Şi, o galerie-avea. Cine s-o mai plângă? 
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Mai avea pe lângă ea corcoduși şi meri 
Şi un prun care dădea rod, la două veri. 
Într-o zi mama a dat drumul la viţel 
Şi zburda ca un băiat, sărăcuţ de el! 
 
Eu credeam că orizontul termină pământul 
Şi plângeam ca un netot, că-nghite plăpândul! 
Mai ţin minte altă zi, cam pe la conac, 
Vroiam s-ating, orice-ar fi, cerul, din copac! 
 
Eram tare mititel, isteț, dar timid, 
Păr negru – tot un inel, ochi negri sclipind! 
Părul era pân-la brâu, Codin Creţu glumea, 
Văzându-mi pletele – râu,  
„ - Ce faci mă Creţule!”, zicea. 
 
Pe la cinci ani descopeream că am soră mai mare, 
Când cu lichior mă-nveseleam la fereastră-n picioare. 
Ea mi-a făcut chiar şi traga din stuful de pe grajd, 
Iar eu am sorbit doaga până-am putut să cad. 
 
Nu ştiu cum de-am ajuns să sprijin gardu-n drum 
Şi n-am luat pe-ascuns o sfoară şi-un săpun! 
Dar pleoapele-mi cădeau, vedeam o altă lume 
Şi oamenii râdeau, văzându-mă pe mine. 
 
Trezit seara târziu, înfăşurat pe pat, 
M-am regăsit că-s viu si tare ruşinat! 
Mi-a fost o bună lecţie pentru întreaga viaţă, 
Şi astăzi cea beție îmi stă oglindă-n faţă. 
 
La şase ani m-am fript cu un acid pe burtă, 
Ce mamei i-a servit pe-o carie absurdă. 
Ţinându-mi lumânarea, m-a împărtășit popa 
Şi a vărsat mămica la lacrimi, cu cofa. 
 
Îmi strânse din oboare si mi-a făcut un leac 
Din floare de cicoare, arsurii de veleat. 
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CUMPĂNA 
 

 
 
Cu o cămaşă lungă şi gol pe dedesubt, 
Încălzeam eu plita şi soba , din privire, 
Iar coperișul casei hălălăia corupt  
De viscol, îngânat cu lupi-n hăulire! 
 
Creştea troianu-n adăpost de casă 
Şi mama căuta să îl străpungă 
Cu lacrimi implora zăpada deasă, 
Durerea zilei să nu fie lungă. 
 
Căta ceva în asfințit de zare , 
Bolborosea cuvinte-n crez ceresc, 
S-audă tata , să se ţină tare, 
Că Zei-s buni şi poate îl feresc. 
 
Eu şi Olica lăcrimam în gând, 
Pentru cuvinte nu aveam putere, 
Foamea în noi se-nghesuia arzând 
De dorul unui blid de mângâiere. 
 
Doar Oani, fratele mai mare, 
Copil de trupă undeva departe , 
Mai trimitea o veste oarecare  
Că militar e bine, cât se poate . 
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Am tresărit la stare de nevoi, 
Când da „Tăunul” să dezbine casa, 
Noroc cu un flăcău de-al lui Puşcoi  
Care a smuls din mâna morţii coasa . 
 
Înfofolit în şalul mamei, cald, 
Am aţipit şi m-am trezit visând, 
Mâncând o turtă de rumeniu – alb  
Şi terciu-n mămăligă da-n clocot, apetind. 
 
Pe semne Carul Mare a coborât o rază  
Prin mâna, omeneasc-a familiei Puşcoi, 
Creând o nouă punte în pustiu spre oază, 
Ţinănd cumpăna vieţii în troianul de nevoi . 

 
COPIII - II 

 

 
 

În copilărie totul este dorit și mult solicitat, 
În tinerețe și la maturitate se dorește ceva, 
Iar la bătrânețe nu mai este nimic de căutat, 
Dar copilăria e, pentru toate vârstele, inima. 

 
Copilăria trezește-n suflet multă melancolie, 
În ea visează gingaș, sfios, mugurul omenesc, 
Care abia se deschide în viața-i ce-o să fie, 
E vârsta de aur a caracterului curat, îngeresc. 
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Copilăria-i șuvoiul de apă limpede, izvorând 
Din adâncurile ființei, cu un minunat zumzet 
Și la care aleargă omenirea să-și aline setea 
Idealurilor de dragoste, bunătate.. de zâmbet  
 
Copilăria-i o lume de miracole și de uimire 
A creației ieșite din întuneric către lumină, 
Și este nespus de nouă, proaspătă, de uluire. 
Copilăria este regatul unde nimeni n-are vină. 
 
De simți că nu mai ești copil, ai murit de mult, 
Copilul este mâna cu care ne ținem de Eden. 
Când vede că poate greși, a și devenit adult, 
Iar când nu are dreptate, recunoaște demn. 
 
Îngerii și copiii sunt alduiți, încât să nu mintă, 
Obiectele casei copilăriei se prefac în icoane. 
Doamne ai creat omul, dar el căzu în ispită, 
Din îngeri ai făcut copii, Te slăvim Doamne! 
 

ETERNA COPILĂRIE 
 

 
 

N-am  încetat  a mai fi copil, 
Cât  mai exist cu dorința de viață, 
Fata Morgana îmi dă simț fertil, 
Imagini de mister îmi râd în față. 
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Copiii sunt ingenioși, înaripați, 
Și, de nu va mai fi cândva zăpadă, 
Vor inventa columna din Carpați, 
Vor inventa omul frumos din iarbă. 
 
Și dacă nici iarbă nu vor  găsi, 
Copiii vor clădi  om din pământ, 
Și, când pământul se va isprăvi, 
Omul va fi din piatră și cuvânt. 
 
Cândva, când totul se va termina, 
Și omul de cenușă va deveni umbră, 
Pe bolta cerului ea va determina, 
Pentru copii, „eternitatea” sumbră. 
 
De-mi cert copiii și nu mă ascultă, 
Mai bine să-i conving cu vorbă bună, 
Cu un surâs să scap de trudă multă, 
Cu-o mângâiere, un sărut, o glumă. 
 
Azi școala nu mai e ce-a fost odată, 
Materii încâlcite sunt multe fără rost, 
Copilăria e astăzi tot mai  mutilată,  
S-a inventat chiar diploma de prost. 
 
Profesorii sunt derutați întruna, 
Nu-s motivați și sunt nedumeriți, 
Cum de la cârma școlii stă minciuna, 
De ce prin școală ies neisprăviți!?  
 
Constat că al copilăriei sfânt abis 
Mi-a înghițit trecutul, viitorul 
Și, am ajuns ca singur, dinadins, 
Să mă privesc cu încetinitorul. 
 
O, Doamne dă-ne mintea de pe urmă, 
Și fă așa să se păstreze vie, 
Cu tot ce ne-a rămas ne încunună, 
Cu crezul purității – eterna copilărie! 
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Stema satului – concepție Mircea Iordache 
 

 
Ulița de mijloc – Str. Pr. Stanciu Emil 
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Satul Dâmbroca  
 
 Fiecare entitate materială are un loc anume, unic, în 
Univers, loc pe care şi-l împarte cu entitatea sa spirituală. Satul 
Dâmbroca este legat indestructibil de un dâmb, din comuna 
Săgeata, care la rându-i este parte a judeţului Buzău, a ţării cu 
aspect de frunză de stejar, numită România, de pe continentul 
cel mai încărcat de istorie - Europa şi ... tot aşa mai departe, se 
poate vorbi despre: Planeta Pământ,  Sistemul Solar, Galaxie, 
Calea Lactee,........ ....Univers. 
      Pentru a-i recunoaște mai bine identitatea, i-am proiectat o 
stemă, în care sunt prezentate: 

- biserica şi şcoala – izvoare de lumină şi credinţă; 
- prelucrarea pământului, creşterea animalelor şi 

legumicultura – principalele ocupații ale satului. 
  Ca poziție spirituală, Dâmbroca este un sat cu rădăcini 
creștin – ortodoxe şi se păstrează în această sfântă credinţă. Se 
roagă la Dumnezeu pentru toţi slujitorii săi care au trăit pe aceste 
meleaguri, să fie protejați ori unde se află. 

Alături de locul material al satului nostru se află şi locul 
spiritului său, care, deşi este indisolubil legat de materia satului 
şi îşi trage seva din toată credinţa Universului, are legătură direct 
cu Sfânta Treime, prin razele de lumină coborâte în Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” şi în sufletele credincioșilor parohiei. 

Comuna Săgeata este prezentată cam la fel cu judeţul, la 
care s-au adăugat câteva date asupra etimologiei. 
 Satul Dâmbroca se află pe un dâmb, situat pe malul râului 
Buzău şi este împrejmuit de câmpii mari şi de vadul larg al râului 
Buzău.  
 
Motivația   cărții monografice 
„Dâmbroca – Curcubeu Peste Timp – Repere Monografice” 
 

Trebuie să fiţi de acord  că această monografie poate 
cuprinde doar un crâmpei din cerul satului Dâmbroca, dar e bine 
să ilustreze acel petec de cer – fereastră, prin care se văd: 
trecutul şi prezentul şi prin care urmașii noştri să găsească o cale 
luminată spre viitor. 
O firească întrebare şi-ar putea-o pune mulţi, referitor la 
motivația monografiei satului Dâmbroca. 
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Îmi e greu să răspund, dar pot spune ceea ce am simţit şi ce simt 
faţă de această preocupare. Vizitând, în ultimii ani, satul natal, 
m-a cuprins nostalgia trecutului, când, copil fiind, am sorbit seva 
pură - de suflet, a satului. I-am văzut mimica durerii pentru 
plecarea fiilor în război, mimica încleștării în lupta pentru 
existenţă, cearcănele provocate de grijile pentru viitorul copiilor. 
  Atunci, cu naivitatea copilărească, totul mi se părea 
normal şi privirea îmi era captată de aspectele vieţii, care mi se 
păreau plăcute:  modul în care oamenii ştiau să facă haz din 
necaz în timpul războiului şi al foametei; clăcile frumoase, pline 
de glume, cântece şi voioșie; horele satului, cu flăcăii năzdrăvani 
şi fetele focos rujate; adunările de seară şi de sărbătoare la 
marginea şanţului (un fel de „radio – şanţ”), dar mai ales de 
preocupările noastre, ale copiilor, după ce făceam treburile care 
ne reveneau (mersul cu vaca, paza la vie, la pepeni sau la 
porumb, participarea la unele munci ale câmpului, etc). 
Scăldatul, jocurile de copii (șotronul, glinţa, baltagele, poarca, 
fotbalul cu mingea din cârpe), cântecele populare şi altele, ne-au 
dat plăceri şi frumoase experiențe de viaţă. 
Tradiţiile de iarnă şi cele de vară, ne erau prilejuri de 
impresionante comunicări cu străbunii noştri şi cu 
Dumnezeu.  Biserica şi şcoala, din acele vremuri, le revăd, în 
minte, ca pe adevărate temple de credinţă şi bun simţ. Era 
impresionantă, înălţătoare, participarea la Prohod, când din 
balconul bisericii răsunau glasurile noastre ale copiilor şi de la 
strană ne răspundeau dascălii. 

Nu încerc să arăt că acele vremuri au fost perfecte, căci 
nici nu poate fi vorba, din cauza multor lipsuri. De fapt nu erau 
perfecte  din punct de vedere material, dar pe linie spirituală le 
pot considera prielnice formării de caractere umane de înaltă 
ţinută morală, în care se regăseau calităţi frumoase: respectarea 
poruncilor lui Dumnezeu, hărnicia, patriotismul. 

La vizitele în sat am observat multe schimbări, unele spre 
bine (pătrunderea în case a modernismului, preocuparea pentru 
dezvoltarea de afaceri şi de asigurarea certă a mijloacelor de 
subzistență în gospodării,..), dar şi spre rău (îndepărtarea de 
tradiţii şi obiceiuri, scăderea motivației pentru învăţătură, 
politizarea exagerată a instituţiilor, tratarea partizană a 
locuitorilor ...). 
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Pornind de la cele constatate, mi-a încolțit în suflet un 
„gând” de a da satului Dâmbroca ce-i al lui: măreţia trecutului, 
sinteza prezentului şi scânteia viitorului. 

Nu-mi permit să dau sfaturi de viitor ci doar îi rog pe 
consătenii mei şi pe cei care vor avea ocazia să răsfoiască 
Monografia Satului Dâmbroca, să ia în serios istoricul, să 
privească cu atenţie la valorile trecutului, să revadă chipul 
prezentului şi să tragă singuri concluzii asupra căilor de urmat. 
         Dintr-un interviu al lui Dan Puric s-au desprins concluzii 
demne de reținut: "În tine muritorule sunt patru inimi: cea a lui 
Dumnezeu, cea a sufletului, cea de carne şi sânge şi inima 
mamei. Toate patru inimi bat dimpreună. Când în tine, inima 
Domnului nu mai bate, atunci eşti în moarte sufletească, iar când 
inima mamei nu mai bate.....eşti singur! 

Satul nostru este ca un organism viu în care bat aceleaşi 
patru inimi, menționate în pildă. Îndemnul meu este să avem 
grijă de ele si în mod deosebit  de inima Domnului şi de cea a 
mamei, căci fără ele totul este anorganic şi deci viitorul poate 
arăta ca o bucată de meteorit. 

Hrana spirituală a „strămoşiei”, adevărată comoară 
sufletească, poate fi percepută şi valorificată pentru binele 
personal şi general, pentru o direcţie etică a viitorului. 

În „Metafora creionului”, Paolo Coelho, face o similitudine 
între calităţile creionului şi cele ale omului, calităţi care pot da 
sens pozitiv valorilor: 
  Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu 
uiți niciodată că există o Mână care ne conduce pașii. Pe această 
mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform 
dorinței Lui; 

A doua calitate: din când în când trebuie să ne oprim din 
scris şi să folosim ascuțitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă 
pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuțit. Deci, trebuie 
să ştii a suporta anumite dureri, pentru că ele te vor face mai 
bun; 

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma, 
pentru a șterge ce am greşit. A ne corecta nu înseamnă neapărat 
ceva rău, ceea ce este neapărat e faptul că ne menținem pe 
drumul drept; 
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A patra calitate: la un creion nu este important lemnul sau 
forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa 
îngrijește-te de ce este înlăuntrul tău!; 

A cincea calitate: creionul lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, 
să ştii că ceea ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să 
încerci să fii conștient de fiecare faptă a ta. Acum când tehnologia 
scrisului s-a modernizat putem folosi, prin asemănare, metafora 
computerului, dar morala rămâne aceeaşi, chiar dacă altfel apar 
calităţile. 

În anul 2012, am dat sfoară prin sat şi peste tot pe unde 
am  găsit foşti consăteni şi mi-am exprimat dorința de a realiza 
o monografie a satului. Am primit reacții de reținere şi 
neîncredere, fie că era vorba de faptul în sine, ca lipsit de 
importantă, fie pornind de la calităţile ce le-aş putea avea. 

Lumina speranței şi pocnetul startului a venit tocmai 
din  Los Angeles, de la Înalt prea  cucernicul Fr. Constantin 
Alecse, protopop de Los Angeles, care a primit cu multă încredere 
şi chiar cu admiraţie, ideea de monografie a satului. Iniţial, 
aveam în gând să fac un fel de poveste a satului, în care să 
folosesc toate amintirile mele şi unele documentări sumare, dar 
telefonul din Los Angeles, mi-a indus creşterea dorinței şi voinței 
de a ținti către o lucrare documentată cât mai temeinic. 

Motivații  importante pentru mine, în acţiunea de realizare 
a monografiei satului Dâmbroca sunt şi: venerația ce o am pentru 
generațiile trecute, care au sfințit vatra satului prin eroismul lor; 
dragostea pentru satul, care mi-a oferit  cea mai frumoasă  etapă 
a vieţii mele – copilăria, alături de părinţi, fraţi, prietenii de joacă 
şi în condiţiile experiențelor de viaţă, prielnice unei bune educații; 
consider că satul nostru merită acest omagiu monografic, pentru: 
mândria sătenilor; informarea urmașilor noştri asupra istoriei 
satului; a nu se pierde în şi mai mare măsură, decât astăzi, 
urmele strămoşilor noştri; transmiterea către tineret a modelelor 
de valori ale satului, educarea lui spre a duce satul spre noi 
realizări şi valori cât şi pentru păstrarea tradițiilor locale, etc. 

 
„Doamne, creat-ai pe lume Dâmbroca 
Şi i-ai dat încercări, o mulţime, 
Dar i-ai dat totdeauna speranţa 
Cât şi multă credinţă în Tine!” 
    MI 
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Aşezarea 

Satul Dâmbroca este situat la cca 12 Km de oraşul Buzău, 
pe partea dreaptă a albiei râului Buzău, pe drumul județean 
203K, ce duce spre Robeasca. Imaginea de mai jos suplinește o 
mie de cuvinte, legate de aşezarea  satului, de vecinii lui şi de 
poziția faţă de râul Buzău. Până prin anul 1970, râul curgea 
limpede şi sprințar, la cca 200 m de sat. Mai apoi, nu știm din ce 
cauză i-a fost deviat cursul prin apropiere de satul Tăbărăști, 
adică, cam la 1 Km. distanţă de Dâmbroca. Lângă sat, pe vale 
(lată de 200-300 m), acolo unde se afla grădina de legume a 
CAP-ului (în perioada comunistă), astăzi numai pe sfert este 
utilizată pentru legume de către un fermier de la Săgeata (satul 
reședință de comună).  

Dâmbrocenii sunt supărați pentru nedreptatea ce li s-a 
făcut, că terenul care le aparținea a ajuns la mâna străinilor de 
sat. 
 Albia râului Buzău, până la firul apei, este lată de 700–800 
m şi pe ea a crescut un fel de pădurice din tufe de cătină şi alţi 
arbuști. Terenul este denivelat şi lăsat de izbeliște. 

Satul, după cum se observă din harta de mai jos, se 
învecinează cu satele Stănceşti şi Borduşani şi este înconjurat de 
câmp întins, format din loturile: Murgeasca, spre Borduşani (2 
linii de teren), Obștea, spre Stănceşti (2 linii) şi Pogoane, pornind 
din capul satului (capul cel din partea opusă faţă de şosea (2 
linii). La capătul liniilor de teren se află loturile cu care au fost 
împroprietăriți munteni din comunele: Cernătești, Aldeni şi 
Chiliile. 

 
Geometria 
 După cum se poate observa din schița de mai jos, satul 
Dâmbroca are o geometrie frumoasă, putând fi considerat ca un 
dreptunghi, tăiat de trei străzi, drepte, ceva mai lungi de 1,5 Km. 

În ultimii 50 ani au apărut şi ulițe marginale, zise inițial: 
După Oboare spre Borduşani şi După Oboare spre Stănceşti. 
 Dacă privim cu atenţie schița, putem crede că avem în faţă 
un pistol cu trei țevi şi cu un circuit electronic de ghidare a 
gloanțelor, către ținte.  

Chiar dacă această observare este doar imaginație, trebuie 
să mulțumim lui Dumnezeu că Mare creație a Sa este Dâmbroca 
noastră. 
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Denumirea străzilor din Dâmbroca 

„Dâmbroca are zece străzi. Trei dintre acestea, cele mai 
importante sub raportul lungimii și a numărului de case poartă 
numele unor personalități ale satului: preotul Stanciu Emil, 
agentul sanitar Iordache Nicolae și profesorul universitar dr. Ioan 
Gh. Coman. Celelalte denumiri își au originea în orizonturi 
diferite: elemente ale concretului economic sau topografic 
(strada Principală, Strada Morii, Strada Mică), fenomene ale 
naturii (strada Primăverii, strada Crizantemelor), ori sunt 
denumiri convenționale (strada Armoniei, strada Tineretului). 

Preotul Emil Stanciu (parohia Dâmbroca, 1966-2000) 
rămâne în conștiința comunității și prin urmașii săi: cel dintâi 
copil, preotul Florin Stanciu, paroh al bisericii din Săgeata, cu 
înfăptuiri ecleziastice admirabile și ing. Adina Bădescu (cel de-  
al doilea copil), cu 4 mandate eficiente de primar al comunei, al 
cărei fiu a devenit la rândul său paroh al localității Dâmbroca. 
  Oficiantul sanitar Nicolae Iordache (1914-1997), 
participant la operațiunile militare ale celui de-al doilea război 
mondial, șapte ani de prizonierat în URSS (Iordache și Alecse 
2013: Online), se bucură de stima unanimă a consătenilor săi 
(Enuș 2013). A rămas în amintirea tuturor datorită spiritului său 
deosebit de săritor și altruist. A fost omul care răspundea prezent 
la orice oră ar fi fost solicitat. Trecea drept un foarte bun 
profesionist. Avea un fler remarcabil în diagnosticarea și 
prescrierea medicației pe care o făcea atunci când i se cerea, ori 
își permitea să facă acest lucru, în limitele competențelor sale. 
 „Domnul Iordache” a cărei siluetă elegantă, îngrijită și 
plină de optimism și bonomie ne-o amintim din perioada 
copilăriei, răspundea dezinvolt și la solicitările venite din Săgeata 
ori din alte sate ale comunei. Bicicleta, gentuța mică din piele 
maron, ochelarii fumurii, (alifiile pe care uneori nu se sfia a le 
prepara el însuși), au devenit repere inconfundabile ale 
constituentului său. 
  Profesorul universitar doctor Ioan Gh. Coman este de 
departe personalitatea comunei, și nu numai, care s-a impus la 
nivel naţional şi chiar internațional. S-a născut în Dâmbroca 
(1902-1987) și a fost fiul lui Gheorghe Coman Ionescu (decedat 
1962) și al Anicăi Ghe. C. Ionescu (decedată 1958), una din cele 
mai înstărite familii din zonă.” (Gheorghe Calcan) 
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 O detaliere a vieții și activității profesorului se află în CV-
ul Prea Cucerniciei sale, postat la Capitolul X, în calitate de 
personalitate a comunei Săgeata 
    
APRECIERE 

Nu pot vorbi despre satul meu natal decât la modul 
superlativ, nu numai pentru claritatea imaginilor pe care mi le-a 
creat şi  suflul subiectiv, ci pentru geometria lui frumoasă, pentru 
istoria lui curată, nealterată de vicisitudinile vremurilor. Satul 
meu a îmbătrânit şi a întinerit în acelaşi timp. Când am deschis 
ochii pe meleagurile lui am descoperit sărăcia oamenilor, dar şi 
generozitatea, bonomia lor. Deşi am fost înregistrat  la Tisău, 
acolo unde tata a funcţionat, temporar, ca dascăl bisericesc, am 
o reală naştere în satul Dâmbroca, căci acolo aveau părinţii 
domiciliul stabil şi acolo au început să mi se deschidă ochii minții 
şi am simţit leagănul părintesc. 

Cred că m-am născut la marginea şanţului de la coltul uliţii 
noastre, în faţa casei lui tata Vasile Luntraru. Ce clăci frumoase 
se ţineau acolo! Principalii participanți erau femeile, dar mai 
apăreau şi bărbaţi mai vârstnici.  Uneori se venea cu lucrul de 
mână, pentru tors sau brodat, dar de cele mai multe ori şi mai 
ales în sărbători, clăcile se transformau în cloace de bârfă. Se 
discuta pe diverse teme, pornind de la problemele casnice, 
greutăți, vești aflate din surse anonime, politică şi mai presus de 
toate se bârfea pe seama multora din sat şi de aiurea.  

Îl ştiu pe tata mare, Gheorghe Iordache, nedumerit mereu 
de dispariţia băiatului lui în Rusia. Codin Crețu venea cu vești 
numai de el știute şi piperate cu glume proprii. El a ştiut să evite 
participarea la frontul antisovietic, fiind declarat bolnav TBC, dar 
era foarte activ când era vorba de legiune şi mai apoi de 
comunism. De la acele şedinţe la „Radio şanţ” nu lipseau 
niciodată: mămica (Sanda Iordache), mama Veta Luntraru, ţaţa 
Veta lui Ion Lalo, ţaţa Marița lui Codin Crețu. Cea mai colorată 
participare o avea ţaţa Marița. Cu timpul actorii s-au mai 
schimbat, dar piesele jucate erau aceleaşi.  
 Satul avea familii harnice şi cu stare relativ bună, dar mai 
erau şi discipoli ai lenei. Majoritatea familiilor aveau oarecari 
încrengături în sat şi în satele învecinate. Familia mea nu avea în 
sat prea multe nume de Iordache, căci după tata mare, doar 
tăticu i-a moştenit numele, iar noi, nepoţii lui, am părăsit satul, 
împrăştiindu-ne în lume. Cred că am avut o familie apreciată, 
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având în vedere că tata a fost şi dascăl bisericesc şi sanitar, iar 
noi am fost umblați pe la şcoli. Glumeam adesea pe seama lui 
tăticu, că mănâncă banii oamenilor atât pentru a-i ţine în viaţă, 
cât şi pentru a-i duce la groapă.  
 Dintre familiile mai extinse şi importante în sat, cu scuze 
pentru eventualele omisiuni şi pentru folosirea mai mult a 
poreclelor, reţin familiile: Neculai Tănase, Daly, Glineschi, Coadă, 
Mitoi,  Frizu,  Puşcoi, Luntraru, Pană, Mirică, Bratosin, Lalu, 
Bârsan, Florea, Mitoi, Pleaşcă, Zangopu, Dedu, Tăbăcaru, Preda, 
Enache, Ion Stan, Panduru, Baroian, Biju, Geambaşu, Căţoi, 
Bordei,  Ciopec, Cosoroabă, Lăudatu, Ciungu, Potcovaru, Urse, 
Bardă, Cazan, Ghioc, Chioibaşu, Rotacu, Bâdâră, Spirachi, 
Covrig, Gecu, Cocoşatu, Barosu, Beţivaru, Baroian, Mitachi, 
Ocheşel, Bau, Boarna, Terteseu, Celu, Bocioacă, Penciu, 
Burducea, Tătaru, Filicaru, Şchiopu, Caravan, Ilari, Brebeanu, 
Melcu, Şişu, Zainea, Bombonaru, Urleanu, Mionici, Mişculanţă, 
Podaru, Precautu, Mâzgă, Iordache, Voinea, Saris, Alexe ... Să 
zicem că aceste nume şi porecle au constituit familiile de bază de 
prin deceniul şase al secolului XX . Familiile menționate s-au 
ramificat şi au apărut locuinţe noi, ale fiilor, nepoţilor şi 
strănepoților. Poreclele apăreau ca din senin, pentru ceva care-l 
caracteriza pe respectivul poreclit. Unele porecle erau legate de 
ocupație (ex: Tăbăcaru, Cazan, Rotacu, Bombonaru, Croitoru, 
Lemnaru, Mocanu, Potcovaru, Cârciumăriţa, Geambaşu, Podaru), 
altele pentru anumite aspecte comportamentale (Beţivaru, 
Purcică, Bau, Tremurici, Mărăcine, Moţatu, Lăudatu, Melcu, 
Cerbu, Ţepoiu, Trenu, Terteseu, Gigioiu, Ghiţică, Ciulai, Berbec 
Râios, Spirtosu, Guran, Minciună, Mişculanţă, Flaşnote, Gondi, 
Viu, ...). Să mă ierte cei care nu se regăsesc în rândurile mele, 
căci atât am putut rememora şi de fapt am avut noroc cu Florica 
Voinea (căsătorită Babaoi), zisă şi Florica Mică a Mariței lui 
Coadă. Mi-a fost colegă la şcoala primară din sat şi era un bibelou 
de fată, liniştită, premiantă, atentă la tot ce o înconjura şi o 
memorie deosebită.  

Cea mai gospodăroasă familie  până la venirea 
comunismului a fost a lui Neculai Tănase. Era un adevărat 
fermier, cu suprafețe agricole mari şi cu utilaje la nivelul tehnicii 
acelor vremi. Era foarte harnic şi priceput, dar a fost dat peste 
cap de ordinea comunistă. Familia i s-a dezbinat şi s-a ajuns până 
acolo că a fost bătut de copiii.  Avea o casă respectabilă şi o 
clădire alăturată care a devenit căminul cultural al satului, în care 
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se ţineau nunţile şi balurile. Ţinea o  îngrijitoare la casă, Joița, 
despre care aflu abia acum că i-ar fi fost cam intimă şi chiar s-a 
căsătorit cu ea. O altă familie importantă a satului a fost cea a lui 
Daly, poreclit şi neamțul, dar de fapt era de origine poloneză. 
Familia lui Daly şi cele ale rudelor lui au fost cele mai dotate în 
probleme de mecanică. Dali avea batoză, tractoare, atelier 
mecanic de reparații, iar fii lui au fost buni meseriași mecanici şi 
cam tot satul apela pentru  diverse reparații la roțile căruțelor, la 
pluguri si la tot ce ţinea de reparații mecanice şi de sudură. 
 Prin anii 60  s-a instalat în sat o familie de greci, venită de 
prin satul Scurteşti, din apropierea oraşului Buzău,  Saris Fanaki, 
prin căsătoria cu o fată a lui Tăbăcaru, Smaranda (Mândrita), o 
familie de oameni foarte gospodari, care a ştiut să se adapteze 
vremurilor comuniste şi să conducă fermele de legume cu mult 
succes şi multe avantaje pentru sat si pentru ea.  

 
IUBIREA MEA – DÂMBROCA 

 

 
 

      Satul meu drag te port în suflet mereu,  
Și-ți voi declama cu drag și cu sfânt fior  
Cât mă va ține pe lume bunul Dumnezeu: 
„Mi-este dor de satul meu, îmi este dor!” 

       MI 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CASE 

ÎN SATUL DÂMBROCA 
 
  Deși în toată comuna Săgeata numărul și construcția 
caselor au evoluat, fiecare sat a avut o evoluție proprie funcție 
de anul întemeierii și de diverși factori sociali. 
  Satul Dâmbroca a avut și el o evoluție frumoasă  prin anul 
1970, după care numărul caselor a scăzut, dar au apărut case 
mai trainice, mai arătoase și mai încăpătoare, unele fiind etajate. 

La înfiinţarea satului, prin anii 1881–1882, primul grup de 
case a fost poziționat în centrul actual al satului. Casele au fost 
construite de către muntenii din Goideşti (aparţinând azi de 
comuna Brăești, judeţul Buzău). Au venit, mai apoi, munteni din 
zonele Joseni, Aldeni (aparţinând în prezent de comuna 
Cernătești), Chiliile (fosta comună Trestioara) şi din alte zone ale 
Buzăului. În anul 1882 satul avea 30 case şi 134 locuitori. Nu 
dispunem de toate recensămintele populaţiei şi poate că nu e 
cazul să înșirăm date statistice irelevante. Cert este că numărul 
de case şi populaţia au crescut treptat, atât prin împroprietărirea 
unor însurăţei de prin zonele de deal şi de munte, cât şi prin 
evoluția factorului demografic. Una dintre dovezile, că muntenii 
din zonele menționate mai sus au format satul Dâmbroca, o 
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prezintă repunerile în posesii, ca urmare a Legii nr. 10, dată şi 
aplicată după 1990, prin care la capătul liniilor de câmp ale 
satului Dâmbroca au fost puși în posesie ţărani de la: Cernătești, 
Aldeni şi Chiliile. 

Numărul de case a ajuns astăzi la 625 (conform tăblițelor 
de locuinţe aplicate pe porți), iar populaţia a ajuns la  sub 1200 
de locuitori. Este de luat în considerare şi faptul că multe case 
sunt părăsite prin decesul proprietarilor, iar moștenitorii lor au 
locuinţe la oraş sau în alte zone ale ţării şi chiar în afara ţării. 
Moștenitorii şi-au păstrat casele părintești, pentru că se simt 
legaţi ombilical de ele şi pentru a avea unde să tragă când revin, 
cu nostalgie, pe pământurile natale. 
 

Când am făcut ochi, parcă îl văd pe tata în tinda casei 
bunicilor, stând în picioare, sprijinit de hambar. Era tânăr, 
frumos şi servea o cană cu lapte şi un covrig. Tocmai venise de 
la strana bisericii. De la acea apariţie, de  imensitate şi 
frumuseţe fantastică în mintea mea, când m-am copt psihic, am 
cochetat liric:  
   M-am născut pe-un plai de vis 
   Tata mai bea lapte 
   Şi-mi cânta bisericește 
   Cu dragoste-n șoapte. 
  

Se întâmpla prin anii 1941 - 1942, când aveam 2-3 anișori   
şi de atunci nu l-am mai văzut pe tata până la sfârșit de an 
1948, când s-a întors din prizonierat. Îl rețineam ca dintr-un 
vis, cum bea un pahar cu lapte, în tinda casei bunicilor. Se 
vedea treaba că era cam grăbit, din moment ce mânca stând în 
picioare, lângă hambarul din tindă.  
 În curte erau două case: cea a bunicilor şi a noastră. Era 
o mică diferență între case, ca un fel de evoluție în timp a 
arhitecturii. 
 Casa bunicilor, la intrarea din spate avea o tindă cu lut pe 
jos, cu uşa de la intrare din lemn cam brut, dar bine îmbinat 
încât să nu bată vântul. În stânga  se afla un hambar pentru 
făină şi mălai, care era sculptat simplu, pentru a i se da aspect 
de mobilă de interior. În colţul din dreapta era hornul, care 
consta dintr-o vatra mare de tip șemineu şi de jos în sus se 
micșora în diametru, ajungând ca deasupra casei să se vadă un 
horn normal. În partea stângă a vetrei se afla un  cuptor în care 
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se putea coace pâine, dar construcţia lui propriu zisă dădea în 
odaia mică. Tot din tindă dădeau două uși: una era faţă în faţă 
cu uşa de intrare şi una la dreapta. Cea din faţă ducea la un  hol  
care conducea la uşa din faţa casei, spre uliţă, iar cea din 
dreapta dădea în odaia mică. 

Odaia mică servea şi de bucătărie, căci avea o sobă cu 
plită, pe care se gătea. Avea şi o sobă din teracotă, care era 
încălzită de la cuptorul din vatra hornului, aflat în tindă. 
Interesant era că la cuptorul din hol se putea face focul cu: paie 
de grâu şi cu ciocani.  
Soba de teracotă din odăița bunicilor îmi amintește de o zi tristă 
de iarnă, când bunicul se încălzea la mâini şi la faţă şi se căina 
căci peste noapte au dat hoţii iama prin grajd şi au furat vaca.  
 

HOL

TINDĂ

sobă oarbă

Casa mare

Casa mică

şi bucătărie

Prispa casei

12

4

3

5

6

7

8

9

10

4

11

13

1 – dormeză

2 – masă

3 – scaun

4 – oglindă

5 – dulap îmbrăcăminte

6 – pat

7 – masă de bucătărie

8 – plită

9 – hambar pt. Mălai şi făină

10 – laviţă

11 - masă

12 – lada de zestre

13 - trepte

12

Grădina mică, din faţa casei

Curtea casei

 
Schița Casei bunicilor 

 Odaia mică avea două geamuri: unul care dădea spre 
curtea din spatele casei şi unul în lateral spre nea Ionel 
Cosoroabă. Adesea mă urcam în patul de lemn, cu saltea din 
paie şi priveam pe fereastra laterală. Cel mai bine mi-a rămas 
în amintire un prun care rodea din doi în doi ani. Era un prun 
rămuros, pe care îl vedeam ca pe un zeu cu părul vulvoi şi care 
ne dădea prune vinete, dulci-acrișoare, dar puține scăpau 
nemâncate înainte de a se coace.  
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 Din odaia mică o uşă dădea spre odaia mare (casa mare, 
cum i se spunea) şi din care se putea ieşi în acelaşi hol care 
venea de la tindă şi apoi se putea ieşi afară pe galerie. Casa 
mare era folosită numai pentru oaspeți. Avea dușumea de 
scânduri (podea) şi era gătită cu cele mai frumoase mobile și 
cu perne, macaturi, broderii, etc. Podina (tavanul) era tot din 
scânduri susţinute de grinzi. Peretele dinspre drum avea 
geamuri largi, care puteau da multă lumină, dar erau acoperite 
tot timpul cu perdele, care creau un semiîntuneric.  
 De câte ori mă gândesc la odaia mare îmi amintesc şi de 
povestea bunicii, că a fost vizitată de hoţi şi fiind singură, a fost 
legată la gură şi i s-a cotrobăit după bani. O fi fost aşa, o fi fost 
mai mult, numai bunica a dus cu ea întreaga poveste. 
 În faţa casei, adică înspre drum era o prispă lungă, pe 
toată faţa casei. Era ca un fel de balcon deschis, cu podea din 
scânduri şi o galerie din scânduri cu decupări artistice, înaltă 
cam de un metru. De pe prispă se putea deschide o portiță, 
care avea aceeaşi construcție cu galeria şi apoi se coborau 2 
trepte, care constau în plăci mari de piatră. O aleie lată de 1,5 
m. ducea la poarta casei, aflată cam la 7-8 m distanţă de casă 
şi care dădea în uliţă. 
 

 
Împreună cu fratele Nicușor la fosta casă părintească - 2008 

 Casa părinţilor mei se afla în dreapta, cum priveai din uliţă 
şi era lipită de cea a bunicilor. Dacă este să o prezint tot pornind 
din spatele casei, arăta cam astfel: trei trepte din beton, urcau 
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până la uşa din lemn, care dădea într-un hol. În stânga lui era 
uşa de intrare în odaia care ţinea loc şi de bucătărie şi de 
dormitor. Holul era doar un spaţiu destul de restrâns, având 
drept podea ușile de intrare la beci şi un spaţiu în care de obicei 
stătea tocitoarea(o putină mare, care avea conicitatea cu baza 
mică în partea de jos), care era destinată preparării vinului, dar 
şi pentru depozitarea grâului(atunci când aveam). Mama 
obişnuia ca prin grâu să bage pepeni, pentru a-i păstra mai mult 
timp şi ajungeam să mâncăm pepeni şi la Crăciun. Beciul era 
adânc, cu scări înalte din piatră, cu pereţii zidiți cu  dale de 
piatră şi tavanul din beton.  Ţineam în el în principal vinul, în 
butoaie mari de 50- 80 deca, dar şi altele: varza murată, 
castraveți... În beci ne refugiam adesea când erau 
bombardamentele din al doilea război mondial. O dată când 
mămica a coborât în beci a simţit că i se face rău şi noroc că nu 
coborâse decât câteva trepte şi a ieşit imediat, căci oxidul de 
carbon emanat de vinul aflat în fermentație putea să o termine. 
Din hol se putea urca în podul casei, care era deschis (fără 
perete) înspre hol. În pod nu se prea umbla, ca dovadă că eu, 
când l-am vizitat din curiozitate pe la vârsta de 7 ani, am găsit 
un pistol şi câteva cartușe. Avea o țevișoară subțire şi un 
tambur (butoiaș) Mi s-a părut o jucărie şi eram foarte 
impresionat şi curios, chiar învârteam butoiașul acela şi apăsam 
pe cocoș (trăgaci). Acum gândesc, că a fost bună neștiința mea 
de a-l arma, că poate cream o ruletă rusească.  I l-am arătat 
mămichii şi nici nu ştiu cum a dispărut.  
 Odăița casei noastre avea doar un pat mare din lemn, cu 
saltea umplută cu paie şi în faţa patului era soba cu plită şi 
cuptor. Podeaua şi podina erau din scânduri. Un geam cu două 
ferestre micuțe dădeau spre curtea interioară, de unde puteau 
fi văzute: grajdul, cotețul de porci, cotețul de păsări şi toată 
ograda, până în fundul grădinii şi chiar după oboare (câmpia de 
la marginea satului). Geamul avea şi giurgiuvele (bare 
metalice), care să împiedice pătrunderea hoților.  
 O uşă, aflată în stânga, ducea în odaia mare, care era 
asemănătoare cu cea a bunicilor. Odaia mare avea un divan lat 
şi un dulap de haine (maroniu, lăcuit). Din odaia mare se trecea 
într-un hol, care avea ieşire spre faţa casei, pe o prispă mică, 
fără galerie. În acel hol era cuierul suspendat, un pat îngust din 
lemn de brad cu saltea din paie. Îmi amintesc că într-un an şi-
au făcut sat ploșnițele şi mult s-a chinuit mămica să facă un 
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holocaust cu ele. A  flambat cu lumânarea toate cotloanele 
patului în care se ascundeau ploșnițele şi aveau urmașe în 
diferite stadii de viaţă. 
  Pe un perete era agățat un tablou cu un copilaș îngeraș,  
cu ochii albaștri şi eu am putut să fiu atât de naiv, la anii ce-i 
aveam, să-l cred pe fratele Oani, că era poza mea când eram 
şi mai mic. În faţa casei noastre era un corcoduș mare, care 
rodea foarte mult, dar corcodușele ajungeau rar să se 
pârguiască, căci eu şi Olica eram mai tot timpul în el şi ne 
umpleam de plăcere şi de vitamina C. O dată, când s-a suit 
Olica în corcoduș, eu stăteam jos şi așteptam să-mi dea şi mie 
corcodușe. Nu ştiu prin ce întâmplare, Olica avea la ea un șiș, 
pe care l-a scăpat din mână şi m-am trezit cu el înfipt mai sus 
de palmă, pe antebraţ. S-a creat o stare de panică, dar m-a 
legat olica şi a trecut cam neobservată de mămica, însă am 
rămas cu o cicatrice, care se mai observă un pic şi astăzi. 
 În partea dreaptă (privind din drum) a casei noastre era 
casa lui tata Vasile Luntraru.  
În partea aceea aveam o alee care ducea spre poarta casei, 
mărginită de un gard din scânduri, hotar cu tata Vasile. Gardul 
avea şi o portiță de trecere spre tata Vasile, foarte practică în 
desele escapade de la o casă la  cealaltă, în joaca noastră cu 
fetele vecine. Olica se juca mai mult cu Miţa , iar eu cu Niculina.  
Grădina vecinilor era încărcată cu pruni, care de asemeni erau 
deposedați de fructe începând din floare şi greu ajungeau 
câteva până la pârguit. Umblam mai toată ziua cu gura 
sterpezită, dar nu conta. 
   Curtea casei noastre era din două părţi: curtea mică şi 
curtea mare. În curtea mică erau acareturile: grajdul în care 
vieţuia Ţiganca, o vacă alb-vineție, solidă şi năbădăioasă, apoi 
cotețul de păsări şi cotețul porcului. În curtea mare se afla 
closetul din scânduri şi de jur împrejur erau salcâmi mari. În 
partea stângă, cum privești dinspre curtea mică, erau înșiruiți 
vreo 8 pruni mari, cu aceeaşi soartă ca şi corcodușul. În timpul 
războiului, pe când ruşii au ajuns pe suhat (după Oboare), 
intrau în grădina noastră şi de fiecare prun legau 1-2 cai. Fratele 
Oani, năzbâtios cum era, se urca în prun şi agățat de câte o 
creangă se lansa pe spatele unui cal. Calul se agita, dar lui Oani 
nu-i păsa, căci se ţinea de creangă. 
  Grădina mare era folosită şi pentru plantat legume (cartofi, 
ceapă, roşii), chiar şi bumbac, iar toamna erau amplasate şirile 
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(şirile) de paie, clucile de porumb, stivele cu viţă de vie 
(rezultată din curățarea viei), crengi de salcâmi (de la curățarea 
salcâmilor) şi alte materiale, utile pentru foc. Mergeam 
primăvară, după arat, împreună cu Olica, cu o căruţă şi 
strângeam cotoare de porumb. Le scuturam bine de pământ şi 
erau cele mai bune lemne. 
  Pe timpul când trăia bunicul aveam în grădina mare un nuc 
uriaș, sau poate că aşa mi se părea mie, de mic ce eram. De 
fapt toate în jur mi se păreau uriașe. 
 Din cauza hoților care cam dădeau iama pe la păsări şi la 
vite, se folosea un sistem ingenios de avertizare, legându-se o 
sârmă de la uşa grajdului, la uşa casei şi se ataşa un clopoțel 
la intrarea în casă. Nu ştiu dacă mama a împrumutat invenția 
de la cineva sau a născocit-o, dar trebuie să recunosc că bate 
şi alarmele electronice actuale. În noaptea de înviere din 1946, 
mămica se pregătea să plece la biserică, dar când a ajuns la 
poartă şi-a agățat ciorapul şi a revenit în casă. În timp ce-şi 
repara ciorapii, că nu mai avea alţii, se aude clinc, clinc, 
clopoţelul. Era foarte curajoasă mămica, aşa ca leoaica ce-şi 
apără puii. A sărit ca arsă, a ieşit în uşa casei şi a țipat: „ Hoţtiiii, 
hoţiii, sări nea Ionele că au venit hoţii!” Nea Ionel Cosoroabă, 
mare gospodar, era printre puținii din sat care avea puşcă de 
vânătoare. A ieşit şi a tras două focuri şi noi, copiii (eu şi Olica), 
din colţul ferestrei, numai ce vedem două umbre țâșnind de la 
grajd şi tuleo printre clucile din grădina mare.  
  În curtea mică, lângă uşa bunicilor, se afla un agud mare, 
care îşi deșira cergile mult deasupra casei, încât puteai să te 
urci în agud şi de acolo pe casă. Am mai povestit de următoarea 
întâmplare, dar parcă primesc ghes să o repet. Oani era tare 
năstrușnic şi plin de neprevăzut pentru bunicul. Se urca în agud 
şi apoi pe casă, bocănind şi făcând maimuțării, ceea ce 
bunicului nu-i plăcea deloc şi nu-l prea avea de bine, îl 
considera un destrăbălat. Lua bunicul un băţ şi tot striga la 
Oani: „ - Dă-te jos ghiavole de-acolo! Am să-ţi pui chelea pă 
băţ!”. Oani, nu şi nu, stătea pitulat pe după crengi şi aştepta 
până se plictisea bunicul de strigat şi pleca în casă. Bietul 
bunicu, avea un suflet de aur şi-şi iubea nepoţii, dar Oani era 
de pomină cu năzdrăvăniile lui. Cred că eu eram nepotul 
preferat al bunicului, căci pe lângă faptul că eram tare micuț şi 
pricăjit, aveam multă ascultare şi eram numai ochi şi urechi la 
ce-mi spunea şi-mi  povestea. 
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     Cred că de aia mi-a inventat numele de Didi, cu care mă 
alinta şi a fost singurul din familie care mi-a zis aşa. Mămica şi 
Oani, mi-au zis totdeauna Gigi, iar Tăticu mi-a zis Mircea. Olica 
mi-a zis Gigi numai până am crescut mai mărișori şi apoi a ajuns 
la numele de pe buletin, Mircea. Fratele cel mic, Nicușor, până a 
ajuns la facultate îmi zicea Nenica, ca apoi să se dea şi el după 
numele de pe buletin. Fiind mai mic cu 12 ani decât mine, îl 
alintam cu „Vino la nenica!” şi îi aduceam adeseori bomboane. A 
fost nostim, când, fiind întrebat că de ce fratelui cel mai mare, 
Nelu (Oani), nu-i spune nenică, Nicușor a spus că n-o să-i spună 
niciodată nenică pentru că bomboanele lui nu-s coapte. Cred că 
şi mămica îl cam vorbea de rău pe Oani, în faţa lui Nicuşor şi 
totdeauna eu eram dat drept model de comportament. 

  
D.- BISERICA SATULUI DÂMBROCA 

 

 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

     
Lăcașul de cult are câteva obiecte rare: un 

Evhologhiu; un Octoih, cu binecuvântare, din 1912, a 
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Mitropolitului Ardealului; două evanghelii din timpul regelui 
Ferdinand. 

Cimitirul satului vechi, mai păstrează o cruce din 
1859, anul Micii Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan 
Cuza, cioplită în cariera de piatră de la Ciuta – Măgura. 

Parohia are 400 de familii, totalizând 1100 de 
enoriași. 

 
1.- CREDINȚĂ ȘI AȘEZĂMINTELE BISERICEȘTI 

 
a.- PAROHIA DÂMBROCA 
„HRAMUL = Adormirea Maicii Domnului 

Construcția s-a făcut între anii 1928-1934 
 Locașul este realizat în stil brâncovenesc, de dimensiuni 

modeste, cu o singură turlă, având o capacitate de 200 de 
persoane. 

 Pictura este realizată numai în interior, în ulei, restaurată 
în mai multe rânduri, ultima dată cunoscând efectul benefic al 
penelului în 1996, autor fiind preotul Petre Brașoveanu, din 
Buzău. 

 Lăcașul de cult are câteva obiecte rare, printre care: un 
Evhologhiu; un Octoih, cu binecuvântarea din 1912, a 
Mitropolitului Ardealului; și 2 Evanghelii din timpul regelui 
Ferdinand.   

 Cimitirul vechi al satului mai păstrează o cruce din 1859, 
anul Micii Uniri, din timpul principelui Alexandru Ioan Cuza, 
cioplită în cariera de piatră de la Ciuta-Măgura,  

 Parohia are 400 de familii, cu 1.100 de enoriași. 
 Preotul satului din anul 2012, Dragoș Ștefăniță Bădescu, 

arată că: „primul preot care a inaugurat parohia a fost bunicul 
meu și, evenimentul se petrecea în 1964. Clopotnița a fost zidită 
în 1971 și reabilitată în câteva rânduri, cu fonduri de la enoriași. 
Cimitirul vechi a devenit neîncăpător, motiv pentru care s-a 
deschis un cimitir nou la marginea satului înspre Bordușani. 

 Consiliul Parohial era compus în 2009, din: Ștefan Bârsan, 
Gheorghe Catrinoiu, Gheorghe V. Radu, Gheorghe Ghiță, 
Gheorghe Stănilă, Ion Victor, Gheorghe Oprea. 

 Se reculeg, prin rugă, la biserică, în medie 100 de 
credincioși, iar în săptămâna mare vine aproape tot satul. Vin și 



108                                         VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
copiii, ca urmare a faptului că predau religia la școală și conduc 
cursuri de catehizare, onorate de câteva zeci de elevi.  

 Tradițiile și obiceiurile, care derivă din atașamentul pentru 
cult nu se pierd, dar tradițiile populare legate de sărbători le mai 
practică doar bătrânii. 
    Cel mai bine păstrat este cultul morților, iar în verile secetoase 
ieșim, cu alai impunător în câmp, cu prapori, în rugăciuni la care 
participă 200-250 oameni, oprindu-ne la una din fântânile de la 
marginea satului.” (Extras din „În căutarea unei noi șanse″ - 
Săgeata, de Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 
b.–  CONSTRUCŢIA, CTITORI ŞI RESTAURATORI            
   Biserica a fost realizată pe parcursul a 6 ani, între 1928 și 
1934. A fost zidită pe cruci. Erau luate crucile din cimitirul 
dezafectat și teicile de la fântâni, care erau făcute din cruci și s-
a pus piatra de fundație. Date legate de construcție, reparații, 
evenimente mai deosebite, se regăsesc în însemnările de pe  
evangheliile bisericii:                                                      

În Monografia întocmită în 1943 de Prefectura 
județului, se menționează și comuna Scurtești, plasa 
Mărăcineni, cu satele: Ciocârlia, Dâmbroca, Scurtești și 
Stăncești. Biserica de la Dâmbroca a fost construită în 1888, 
susține monografia citată. 

Evanghelia din 1928, din timpul regelui Ferdinand, s-a 
dăruit  bisericii din comuna Dâmbroca, de către Constantin Oprea 
din satul Stâncești, în 1934/1935, –   (Pr D-tru Straton)  

 *6 februarie 1937 – Chiriţă Constantin și familia sa, au 
donat o Sfântă Evanghelie – (cantorul Vasile R Constantin),                                                  
*În data de 10 noiembrie 1940, la ora 3,35 – un cutremur 
puternic a afectat și biserica, - (Pr Grigore Dinescu şi cantorul 
Vasile R. Constantin),  

*18 martie 1941- preotul Grigore N Dinescu, împreună cu 
dascălul său, Vasile R. Constantin au fost acuzați de implicare în 
rebeliunea din 21 – 23 ianuarie 1941. A fost nedrept - din cauza 
multor intrigi de răutăți, - (Pr Grigore Dinescu şi cantorul Vasile 
R Constantin),                                    

*La 18 aprilie 1943 – Costică Tăbăcaru a refăcut cartea 
evangheliei, din inițiativa preotului Nicolae Ghenciu şi a 
epitropului Marin E Preda. – (Pr Nicolae Ghenciu),  

*În 1968,. A fost cumpărat un rând de veșminte de la 
Sfânta Episcopie a Buzăului, cu contribuția unui grup de 
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credincioși –  (19 iunie 1969 - Pr Emil Stanciu), 
 *1969 – au fost refăcute gardurile, spre miazăzi, din plasă 
de sârmă, cu contribuția tuturor credincioșilor, - (Pr Emil 
Stanciu),          
  *1969 - a fost legată Sfânta Evanghelie, cu cheltuiala 
credincioşilor: Constantin Oprea, Neculai Bârsan şi alţii, -            
(Pr Emil Stanciu), 

*1971 – 1972 – din cauza ploilor, apa a ieşit la suprafaţa 
pământului, încât în primăvara anului 1973, nu s-a putut ara, 
decât pe alocuri şi cu foarte multe greutăţi. Venirea căldurilor din 
luna mai şi ploilor foarte puţine, s-a însămânţat terenul arabil – 
(Pr Emil Stanciu), 

*1971 – construirea clopotniţei, cu contribuţiile 
credincioşilor, în frunte cu Mihai Florea şi Gheorghe Ghiţă, cu 
sprijinul CAP (preşedinte – Constantin Stănilă) şi a Cooperativei 
de Consum (preşedinte Dumitru Enache) – (9 mai 1971 - Pr Emil 
Stanciu), 
  *1971 – Repararea bisericii , cu sprijinul lui Enache Radu 
şi a soţiei sale, Aurica, -  (Pr Emil Stanciu), 

*1975 – Din cauza ploilor, râul Buzău a venit foarte mare,  
intrând şi prin casele unor oameni de pe valea Buzăului. 
 
c.- SLUJIREA BISERICII 
 

Preoţii care au păstorit în sat:  
1. Dumitru Stratoni      - 1934 - 1939  
2. Grigore Nicolae Dinescu,          - 1940 - 1943          
3. Nicolae Ghenciu,                       - 1943 - 1965  
4. Emil  Stanciu                            - 1966 - 2000 
5. Ştefan – Dragoş Bădescu   - 2001 - 2016 

 
Dascălii care au slujit 
 
Radu Z. Radu -               
Vasile R. Constantin 
Neculai Iordache 
Gheoghe Enache 
Dumitru Enache 

Traian Stroe 
Chiriţă Onea 
Cristian Pană – Săgeata 
Mihai Glineschi. 
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Dumitru Enache Neculai Iordache Chiriță Onea 

 
Enoriașii  mai atașați bisericii 
 

1. Gheorghe I. Lalu 
2. Sava Dobrotă 
3. Ion I. Nedelcu 
4. Stan Bârsan 
5. Ion Maria ( Alexe), 
6. Enache Dedu, 
7. Floarea Filipoiu.” 

  
 

IMAGINI DIN BISERICĂ 
 

  
Iconostasul Femei la slujbă 
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Mircea Iordache, Pr. Florentin Ene și 

Enache Filip 
Pictorul Florea Gabriel, 

Pr. Florentin Ene și cantorul 
Enache Filip 

Cântărețul Enache Filip, la strană Meditație și credință 

 
Catapeteasma 
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SLUJIREA BISERICII 
 

P.C. Pr. Florentin ENE 
 

 

Născut: 04.11.1975 – în Buzău 
Părinții: Isofache Ene, n. 1950, 
strungar, pensionar, Filofteia Ene, n. 
1954, Croitoreasă, pensionară. 
Căsătorit: Eliza Ene, n. 1980, 
economist,  
Copii: 

- Ștefan, n. 2004, elev, 
- Teodora, n. 2005, elevă, 
- Alexandru, n. 2009, elev, 
- Ciprian, n. 2014, 
- Maria, n. 2017 

 
Studii:  

- 1981-1989, Școala Generală Nr. 11 – Buzău, 
- 1989-1992, Șc. Profesională Nr. 7 – Buzău – bobinator, 
- 1996-1998, Liceul Nr. 5, Buzău – înv. seral, 
- 1995-1998, Șc. de Cântăreți Bisericești, Buzău, 
- 200-2001, Stagiul militar 
- 2003- 2007, Facultatea de Teologie „Ovidius” Constanța, 
- 2007-2009, Master, la aceeași facultate, secția Biblică și 

Sistematică,  
Ocupații, funcții: 

- 1992-1995, angajat la diverse firme din Buzău, 
- 1998-2000, cântăreț bisericesc la Parohia Poșta Câlnău, 
- 2001-2003, MAC (militar angajat pe bază de contract), 
- 2005-2012, artist liric la Teatrul Național de Operă și 

Balet „Oleg Danovski” Constanța, 
- 2010-2012, membru al coralei „Armonia” al 

Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 
- 2012-2016, Diacon la Catedrala „Adormirea maicii 

Domnului”,  Buzău, 
- 2016 – prezent, Preot Paroh la Parohia „Adormirea Maicii 
- Domnului” din Dâmbroca, comuna Săgeata, Buzău. 

Realizări deosebite: 
- Modernizarea mobilierului din Biserică, 
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- Construcția unei clădiri, cu cameră pentru centrală, 
magazie, 2 grupuri sanitare și un birou cu hol și cu grup sanitar 
separat. 
Proiecte: 

- Activitatea intensă de catehizare, prin predici și diferite 
activități pastorale, în vederea revigorării tradițiilor și credinței 
strămoșești, 

- Realizarea unor anexe, în măsura obținerii surselor  
financiare,   
 

 
Cantorul Enache Filip, cu aură de sfânt 
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ȘCOALA CU CLASELE I-VIII – DÂMBROCA 
 

 
 

 DIN ISTORICUL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 
 

 „Şcoala s-a înființat în 1905. A funcționat în casa lui Voicu 
Alexe, până în 1910, când s-a construit şcoală cu o clasă, 
cancelarie şi coridor - model „Haret”; 

În anii 1943–1945, s-a adăugat o sală de clasă, la nord, 
tot model „Haret”; 
   În perioada 1961–1963, s-au construit, spre sud, alte două 
săli de clasă şi culoar de intrare, separat; 
 În 1966 s-au construit alte două săli de clasă şi coridor în 
spatele sălilor. Tot atunci au fost construite şi grupurile sanitare 
şi magazia de materiale. 
* Primul învăţător al şcolii a fost Constantin Vâjiac, din Bobocu, 
care a funcționat până în 1908;  
* Din 1908, până în 1916 a funcţionat Florea Stănescu, din 
Găvăneşti. 
* Între 1916–1918, şcoala nu a funcţionat; 
* După  primul război mondial, în 1918, a venit Gheorghe Dima, 
din Stănceşti; 
* În 1922 a venit domnul Nicolae Dumitrescu, pe un post nou 
înfiinţat; 
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* După plecarea domnului Dima, în 1932, s-au perindat 
învățătorii: Ion Nicolae (Nicolau), Elena Porcescu (fostă soţie a 
lui Nicolau), Zenovia Albu, Constantin Preda, Tatiana Preda.; 
* În 1945 a venit ca învăţător şi director, Nicolae  Suditu, care a 
funcţionat până în 1950; 
* În anii 1950–1955, la conducerea şcolii a fost învățătorul Ion 
Rădulescu; 
* 1955–1956, şcoala a fost condusă de Vasilica Boacă; 
* 1956–1957, director a fost Maria Bădina (Enuş); 
* 1957–1972, şcoala a fost condusă de Constantin Enuş, care a 
funcţionat ca : învăţător, profesor şi director; 
* În perioada 1955–1972, remarc funcționarea, pentru scurte 
perioade de timp, a învățătorilor: Ion Iordache, Victor Popescu, 
Isofache Constantinescu, Maria Bunea, Clemenţa Beşchea, Ion 
Navin, Mihai Lupaşcu, Dumitru Dabija, Tudoriţa Dumitrescu, 
Gheorghe Negoiţă, Aurel Burlacu, Ioana Oprea. Toți şi-au făcut 
datoria în mod exemplar; 
* În anul şcolar 1960–1961, s-a înfiinţat, la şcoala Dâmbroca, 
clasa a V – a, trecându-se astfel la învățământul de 7 clase (cu 
ciclul II) 
 * Ca profesori au funcţionat: 
 - la Limba română: Radu Enuş, Ion Gătej, Aurelia-
Augustina Fetic; 
 - la Limbile moderne (rusă–franceză): A. Petrescu, Stela 
Suditu, Constanţa Boacă (Albu), A. Varmare, Alexandrina Sandu 
(fosta Buleandră); 
 - Istorie – Geografie: Constantin Enuş, Ileana Porumboiu, 
Lazăr Stan, A. Moldoveanu.  
 - Biologie: Elisabeta Preda (căsătorită Popp), Viorica 
Filipescu (căsătorită Neguţ);        
 - Matematică: Ion Navin, Vasile Badea, Alexandrina  
Aprodu, Nelu Scârleţ; 

- Fizică: Ion Navin, Nelu Scârleţ, Vasile Badea; 
- Chimie: Vasile Badea, Ion Navin, Elisabeta Popp; 

       - Ed. fizică şi Desen: Floarea Negoiţă, N. Anghel, Şt. Victor, 
Ileana Porumboiu.″ (Constantin Enuș) 
 Se cuvine să amintim, în măsura memoriei datelor 
statistice ale școlii, pe directorii de școală care au funcționat de-
a lungul timpului: 
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Directorii Școlii Generale Dâmbroca 
 
 1.- Învățător Nicolae Suditu : 1945 - 1950 
 2.- Învățător Ion Rădulescu: 1950 – 1955 
 3.- Învățător Vasilica Boacă: 1955 - 1956 
 4.- Învățător Tatiana Preda : sept. 1956 – nov. 1956 
 5.- Învățător Maria Bădina (Enuș) : dec. 1956 – aug. 1957 
 6.- Profesor  Constantin Enuș : sept. 1957 – aug. 1972 
 7.- Profesor  Elisabeta Popp: sept. 1972 – aug. 1976 
 8.- Profesor  Dan Mușat : sept. 1976 – aug. 1980 
 9.- Profesor  Isofache Chivu : sept. 1980 – iun. 1989 
10.-Profesor  Nicolae Toma : iulie 1989 - februarie 2006 

La data de 01. 09.2006, Școala Dâmbroca devine 
structură a Școlii Săgeata. 

 
IMAGINI ȘCOALĂ 

 

 
Vedere de ansamblu. –  Şcoală şi Biserică 



          DÂMBROCA ANILOR MEI                                               117 
 
 

 

 
Aspectul cancelariei 

  
Sală de clasă cu elevi din cls. a VI-a Cadru foarte plăcut 

  
Săli de clasă pline de lumină, tinerețe și frumusețe 
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GRĂDINIŢA DIN DÂMBROCA 
 

 

  
Amenajări săli de grădiniță 

 
Directori la GPN Dâmbroca 
 

 1972 – 1974 – Dițu Maria, 
 1974 – 1977 – Constantinescu Viorica, 
 1977 – 1978 – Constantin Veronica, 
 1978 – 1984 – Enache Elena. 

 
CĂMINUL CULTURAL 

 

  Despre activitatea culturală, sunt date interesante, că în 
26  februarie 1939, s-a inaugurat Căminul Cultural „Regina 
Elisabeta”, din satul vecin Stănceşti, condus de învățătoarea 
Tudoriţa Dumitrescu. Membri fondatori au însumat 100 săteni de 
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vază ai satului. Într-un tabel apar  intelectualii satului Stănceşti, 
printre care şi Nicolae Dumitrescu, învăţător în satul Dâmbroca. 
 

IMAGINI DIN SATUL DÂMBROCA 
 

 
Fosta casă a lui nea Enache Alexe 

Cu căruța la șosea Grădină de legume 

Grădină de legume Are balta pește. Hai să ne bălăcim! 
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Strada Principală Fântâna lui nea Enache Alexe 

 
Se întorc vacile sătenilor, de la păscut Fiecare cu treaba lui 

 
Florica Filipoiu, suflet şi zâmbet 
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Uliţă a satului, străjuită de pruni Vecinele 

O femeie privește în zare, poate-i vin 
copiii și nepoții 

Oameni, acolo, și ei 
 

 

 
Cătinel, că ziua-i lungă! 
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ODĂ SATULUI MEU 

 

 
 

1 
Dâmbroca, dulce al meu gând  
Crescut pe un platou de dâmb, 
Tu, îmi eşti mamă, tată, fraţi,  
Bunii, străbunii mei uitaţi! 
2 
Mulţi ce-au trecut pe al tău plai,  
Poate s-au înălțat la Rai, 
Tu ai rămas şi vei rămâne  
Vatră de vis şi rugăciune. 
3 
Vatră de sârg şi de cântare,  
De braţe tari şi primitoare, 
De-a viitorului Săgeată,  
De soartă binecuvântată. 
4 
De șesuri largi si roditoare,  
De-ale Buzăului izvoare.  
Eşti simfonie şi opinci  
Pe paralela patruzeci şi cinci! 
5 
Dar mai presus de toate eşti  
O simfonie de poveşti 
Şi, cum eşti azi, vei fi mereu  
Credinţă întru Dumnezeu. 

6 
De la Stănceşti la Borduşani  
Ai aripi – câmpuri, ai tăi ani,    
De la Bobocu pânꞋ la tine   
Sunt holde mari şi zări de bine, 
7 
Iar de la tine-n Tăbărăști  
E valea plină de poveşti, 
Ce scaldă mereu trupul tău  
Cu apa râului Buzău. 
8 
Istoria ţi-a fost scăldată  
De-o conştiinţă fără pată 
Şi, ai pus piatră peste piatră  
Să fii întruna renovată. 
9 
Boierii care te-au pețit  
Poate n-au fost oameni răi, 
Dar s-au tot dus spre infinit,  
Alungați de vremuri „noi”. 
10 
Pe Dâmbroca şi-alte sate,  
Dârlea a avut cetate 
Şi, n-am auzit rostiri  
De biruri, de prigoniri. 
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11 
S-a zis că, chiaburii-s răi,  
Dar, ştiu, Neculai Tănase 
Era  bun şi toţi ai săi  
Avea hărnicia-n oase. 
12 
Satul meu ai fost bărbat,  
În războaie implicat 
Şi, câte n-ai suportat  
Să-i fii graniței lăcat. 
13 
La Plevna, la Mărășești  
Și la Prut, ca şi la Nistru, 
Multe fapte vitejești,   
Fiii tăi şi-au dat chiar ortu`. 
14 
În războiul dus la est  
Mulţi ai tăi au fost trădați 
Şi, în lagărul rusesc  
Au fost foarte ferecați. 
15 
Să-i cinstim ca pe eroi  
Că din câţi au fost plecaţi 
S-au întors doar unu – doi  
Și-s dispăruți ceilalţi. 
16 
Când războiul fu pierdut,  
Peste tine ruşi-au dat  
Multe bombe cam rebut  
Și, atuncea, ai cântat: 
17 
„Câte bombe, tu, ai dat,  
Rusule, prostule, 
La Dâmbroca peste sat,  
Rusule, prostule, 
Niciuna n-a explodat,  
Rusule, prostule!” 
 

18 
În patruzeci și şapte și opt   
A fost o secetă cumplită, 
Cu trenul foamei peste tot,  
Cu tifos, râie, scorbut, „sită”. 
19 
Şi cum românul șuguiește,  
Tratând orice necaz cu-n crez, 
A glăsuit pe  românește,  
Frecându-se peste gâtlej: 
20 
„ Nea Alecu, nea Alecu,  
Tunde oaia şi berbecuꞌ 
Şi berbecuꞌ fărꞌ de lână,  
Taie gâtul la găină, 
Şi găina fără cioc,  
Taie gâtul la boboc..... 
22. 
 „ Stan al Floarei,  
Copt de soare,  
O, e, e, u, e, u, e,  
Cu căciula după floare,  
O, e, e, u, e, u, e, 
23 
În veac de tristă-amintire,  
Pleava ieşi la iveală 
Cu oameni fără cetire,  
Specialişti în prigoneală. 
24 
Ce frumos îţi era câmpul,  
Nea Tănase cu batoza! 
La stat tot creştea uiumul,  
Ție-ţi rămânea doar „poza”. 
25 
Apoi, satule-n derivă,  
Te-au băgat în colectivă. 
Ştiu că nu ţi-a fost uşor  
Să cedezi al tău ogor. 
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26 
Câţiva fii plini de curaj,  
Înfruntând orânduirea, 
Fost-au supuşi prin forţaj,  
De şi-au pierdut moștenirea. 
27 
Se plângea şi se glumea,  
La vreun mort când se veghea: 
„Colectiv ţi-a trebuit,  
Stai în ladă-nghemuit!” 
28 
Se muncea din zori în noapte,  
Dar statul lua din toate 
Cu mâinile pânꞌ  la coate,  
Sătenii, răbdări curate. 
29 
Şi tot aşa an de an  
Tot priveai la camioane 
Burdușite tot mai zdravăn  
Cu sudorile-ţi umane. 
30 
Până când, dar până când?  
Cu furci, coase şi tilinga 
Ai ieşit în drum strigând  
Să nu-ţi fure mămăliga. 
31 
Reprimarea a fost cruntă,  
În camioane - înbarcaţi, 
Au sosit oşteni, vreo sută,  
Să-i împuște pe-ai lor fraţi. 
32 
S-a tras şi au fost răniți,  
Dar de teama dictaturii 
Stăteau  ascunși şi-oblojiți,  
De părinţi, prin fânul şurii. 
33 
Noaptea ceea fu adâncă  
Și, cum buha cântă-n noapte, 
Securiști-au stat la pândă  
Vânând dorul de dreptate. 

34 
Ici şi colo s-a trădat,  
Fost-au şi cozi pe la spate, 
Însă Tori s-a predat  
Să-şi salveze al său frate. 
35 
Nu a prins atunci ecou  
Gestul ăla-n miez de noapte. 
Cinstit fie ca erou,   
Căci a plătit cu-a sa moarte! 
36 
Povestea ta e complexă,  
Dar prea puțini te-au cântat, 
Căci ai stat mereu anexă  
Și, de istorici  uitat. 
37 
Acum vrem să ai dreptate,  
Fiii tăi să-ţi ţină parte 
Şi, să ieşi din colb, din noapte,  
Luminându-te c-o carte. 
38 
Peste toate câte-am spus,  
Biserica ţi-a fost casă, 
Şi tu, pios,  te-ai supus  
În rugăciune aleasă. 
39 
Popa Straton n te-a venerat,  
Cu plecăciuni pioase, 
Prin slujbele-i de neuitat  
Și sfaturi luminoase. 
40 
Popa Ghencea, tot, ţinea  
În vremuri de restriște, 
Slujbe cu care privea  
Credinţa-n românește. 
41 
Padre Stanciu, tot la fel,  
Urmat-a calea slavei, 
Că, Dumnezeu a vrut şi EL  
O Dâmbrocă-a ispravei. 
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42 
Şi dascăli buni te-au înălţat,  
Prin mii de rugăciuni, 
Să fii de Domnul ascultat,  
Cu ai tăi oameni buni. 
43 
Ce spirit viu aveai cândva  
În Mitu al lui Pleașcă 
Şi în Chiriţă al lui Onea,  
Cu vocea lor cerească! 
44 
Iară Traian al lui Urse,  
Cu  zel s-a dedicat 
Rugăciunilor Sus puse,  
Pentru tine al meu sat. 
45 
Întors din lagărul rusesc,  
Din prea dungate straie, 
Ţi-a dăruit un glas ceresc  
Iordache Nicolae. 
46 
Petrea şi Neculai Bârsan,  
Enoriași de frunte, 
Au slujit al stranei scaun,  
Cu crezul lor fierbinte. 
47 
Şi  azi prelaţii se spetesc  
S-aducă  înţelepciune, 
Că Dumnezeu e românesc,  
De-I facem rugăciune.  
48 
La cimitirele din sat,  
Purtând credinţă-adâncă, 
Trec babele la tămâiat,  
Ca morţi-n Rai s-ajungă. 
49 
Şcoala din sat este şi-a fost  
Platformă de credinţă, 
Cultura ei a dat un rost   
Pentru a ta fiinţă. 

50 
Trecut-au pe la şcoala ta,  
Care-a crescut cu vremea, 
Mulţi dascăli demni a te-nălţa  
Ce  şi-au sfințit menirea. 
51 
Şi bun şi rău, dar a fost bun,  
Un dascăl ca Suditu, 
Modest şi harnic, un român,  
Cam prieten cu sughiţuꞌ. 
52 
Şi aşa zisul Fiare Vechi,  
Sau Ioan Nicolau, 
A instruit ochi şi urechi,  
De bine să zic, vreau. 
53   
Iară familia Preda,  
Frontal, s-a dedicat 
Prin felul de-a preda,  
Model pentru-al ei sat.  
54 
Familia Enuş a fost,  
În slujba ta, o şcoală, 
Şcoală cu înaltu-i rost  
În arta integrală. 
55 
Şi astăzi slujbașii şcolii,  
Cu toată penuria, 
Îi îndrumă pe ai tăi fii  
Ce-i viaţa şi-omenia. 
56 
Şi au erupt, din trupul tău,  
Valori -mândria ţării, 
Dar sufletul le-a fost mereu  
În inima Dâmbrocăi. 
57 
Ioan Coman, mare prelat,  
Cu chipul lui savant, 
A dat credinței univers,  
Cinstindu-te imens. 



126                                         VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
 
58 
Şi fiu-ţi Constantin Alecse,  
Înalt şi Prea Cucernic, 
În lume te cinstește,  
Cu crezul său puternic. 
59 
Radu Voinescu, scriitor,  
Știe să te slăvească, 
Făcându-te nemuritor,  
Cu lira lui măiastră. 
60 
Atena Bratosin Stoian,  
Cu glasul dulce-al ei, 
Te-nalţă-n slavă meloman  
Prin „Hora la Bordei”. 
61 
Mă iartă satule, părinte,  
Că multor altor nume 
Nu le găsesc aici cuvinte  
Cât merită-a le spune! 
62 
Copiii tăi ştiu cel mai bine  
Ce-nseamnă agricultura, 
Şi-n meșteșuguri intestine  
Îşi poartă anvergura. 
63 
În port şi grai toţi se mândresc  
Cu stima strămoșească, 
Tradiţiile se-nfrăţesc  
Cu hora românească. 
64 
Să nu uităm ce-au însemnat,  
Ciopec şi cu Bocioacă, 
Horele ce-au încântat,  
Colț cu Neculai Coadă. 
65 
Doamne, ce frumos zicea,  
Din cobza lui, Bocioacă, 
Şi cât de iute putea,  
În ţambal, Ciopec, să bată! 

66 
Apoi , jocul s-a mutat  
La colţul la Bordei, 
Neagu Ciopec a încântat  
Cu-acordeonul  lui. 
67 
Şi colbul ce se ridica,  
Avea şi el un farmec, 
Că sârbele le-nvăluia  
Cu jocul lui tematic. 
68 
Atâţia oameni gospodari  
S-au străduit a ţine 
Să aibă case bune, mari  
Și să le meargă bine! 
69 
E greu a nu omite nume,  
Că-n vremuri s-au schimbat. 
Cine rostul lor îl ţine,  
De-au venit sau au plecat? 
70   
Dar de  Neculai Tănase,  
De ai lui Bombonaru, 
De-ai lui Saris Fanache,  
Doar laude cu caruꞌ! 
71 
În ginți mari, organizate,  
Cu nume şi porecle, 
Casele tale, mai toate,  
Sunt trainice, cochete. 
72 
Şi de ţigani numai de bine  
Că fost-au  integrați, 
Cu respect faţă de lume,  
Ca harnici și talentați. 
73 
Iar pentru boli, ai fost tratat  
De babe – doftoroaie  
Şi de sanitarul devotat,  
Iordache Nicolae. 
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74 
Dar să nu uităm de sporturi  
Și de jocuri, o mulţime, 
Timpul liber şi-avea rosturi  
De la bine, la mai bine! 
75 
Fotbalul ţinea afişuꞋ  
Pe toloaca de la Biju. 
De la mingile de cârpă,  
PânꞋ la fotbal de elită. 
76 
Mai tineri sau mai trecuţi,  
Unii jucau, chiar, desculți. 
Petrică Bratosin avea  
Să ajungă, chiar, în A. 
77 
Şi în jocuri  pe la colţuri  
Oamenii se adunau, 
Bătrâni, tineri, de pe uliţii,  
Ce gălăgioși erau! 
78 
Baltage, table şi poarca,  
Șahul, cărţile şi glinţa, 
Se juca chiar şi de-a oarba  
Și seara şi dimineaţa. 
79 
Iar femeile, mai toate,  
Pe marginea şanţului, 
Bârfeau vrute şi nevrute  
Despre lumea satului.  
80  
Privindu-te , pot să spun  
Că ai mulţi fii maturi, 
Dar cum cândva, ai şi acum  
Junime în  călduri. 
 
 

81 
Desigur, în legenda ta,  
Nu-nseamnă totul ban 
Ci şi ardoarea unora  
Ca Stan al lui Bârsan. 
82 
Dâmbroca, dulce al meu gând  
Crescut pe un platou de dâmb, 
Tu, îmi eşti mamă, tată, fraţi,  
Bunii, străbunii mei uitaţi! 
83 
Vatră de sârg şi de cântare,  
De braţe tari şi primitoare, 
De-a viitorului Săgeată,  
De soartă binecuvântată. 
84 
De șesuri largi si roditoare,  
De-ale Buzăului izvoare. 
Eşti simfonie şi opinci  
Pe paralela patruzeci şi cinci! 
85 
Dar mai presus de toate, eşti  
O simfonie de poveşti 
Şi, cum eşti azi, vei fi mereu  
Credinţă întru Dumnezeu. 
86 
Eu te slăvesc satul meu drag,  
Cu-ntreaga mea fiinţă, 
Că îmi eşti casă şi-mi eşti prag  
Și-a Domnului Credinţă! 
87 
Mă rog la bunul Dumnezeu  
Să binecuvânteze 
Prezentul, viitorul tău,  
Și-n crez să te boteze! 
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CONCLUZII - REGRETE, 
 
 Doamne, de ce am părăsit eu satul meu în care am crescut, 
de ce i-am părăsit pe părinți, care, atunci când erau tineri mă 
puteau ajuta să mă așez la o casă „pe cinste” – să-mi aranjez un 
colț de rai, să-i ajut pe părinți la bătrânețe, nelăsându-i să moară 
în dureri și cu amar în suflete că nu am mai avut pe cine să se 
sprijine când le era greu! Și din cauza mea, Doamne, au fost 
nevoiți să doneze casa. Consider  că au făcut bine, au dat-o unei 
familii în formare și, mulțumesc lui Dumnezeu că este bine 
îngrijită. Parcă aș dori să o vizitez, să mai stau de vorbă cu ea, 
dar lucrurile au mers cam prost și în oarecare măsură mi se 
datorează, că am cerut și am primit tabloul părinților mei pe care 
erau așezate și câteva poze ale Familiei care locuiește în casă. 
Am încercat să fiu de bună credință, dar socoteala de acasă nu 
s-a potrivit cu cea din sat. Când am trecut prin sat nu am găsit 
pe nimeni la fosta casă părintească și am lăsat pozele la cineva 
de care nu mi-am mai amintit. Probabil că se află pe undeva, dar 
n-am fost inspirat să las o vorbă unui vecin care să transmită 
mesajul meu unde trebuia. Am crezut că pozele au ajuns și asta 
multă vreme, dar m-a sunat stăpânul casei să mi le ceară cam la 
doi ani de la primirea lor de mine. N-am mai reușit să dau de ele 
și asta m-a marcat foarte mult sufletește. Eu, care mă cam 
dădeam conștiincios în relațiile interumane, m-am trezit deodată 
incorect și asta mă va marca toată viața. Cum să le mai pretind 
eu oamenilor aceea să mă mai primească în casă? 
 Dar să reiau firul viselor cu ce s-ar fi întâmplat dacă 
rămâneam în sat. 
 Cred că aș fi fost foarte util părinților și părinții mi-ar fi fost 
utili mie, aș fi fost util satului, preluând meseria tatălui meu de 
sanitar (doctor) al satului, aș fi fost foarte fericit că eram lângă 
părinți și aveam o casă ca din povești. Așa a fost să fie, că numai 
Dumnezeu le rânduiește pe toate și am realizat multe în viață dar 
dorul de sat te apucă m ai mult la vârsta senectuții, când totul în 
jur îți devine mai străin. 
 Încerc și eu să las ceva în urmă pentru consătenii mei, în 
memoria bunilor și părinților mei, și mulțămită lui Dumnezeu, 
după pensionare am reușit să dau mai bună identitate satului 
meu prin cărțile scrise și-i pot spune tăticului, că după ce a plecat 
la ceruri, nu l-am dezamăgit.  
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COLEGIUL MILITAR 
 

 
Aşa arăta un copil de trupă 

 
M-a luat mămica de mânuță și m-a dus în necunoscut 
 Tăticu era ţinut prizonier în Rusia şi, la noi acasă erau 
timpuri grele, cu foamete şi boli. Mămica suferea, cred, de stări 
depresive şi tulburări hormonale, legate de absența îndelungată 
de acasă a bărbatului ei. Simțeam că se zbătea din toate puterile 
să-şi ocrotească cei trei puișori. Pe băitul cel mare, Ionel, l-a 
aranjat la un colegiu militar pe la Huşi, apoi la Târgoviște. Pe fata, 
Ioana, a retras-o din clasa a treia, pentru a-i fi de ajutor la cele 
casnice şi la oblojirea bolilor.  

Pe mine m-a luat, într-o zi de septembrie 1946,  de 
mânuţă şi hai, hai, m-am trezit într-o curte mare, domneasca, cu 
castani mari, cu gard impozant, de metal, cu clădiri cum nu mai 
văzusem şi în mijlocul curţii  cu o cabină asemănătoare unui 
closet, despre care am aflat mai târziu că era o carceră, în care 
nu se putea sta decât în picioare.  

Pe un cal alb, ca din basme, a apărut comandantul, 
colonelul Rusu, un om foarte sever, șaten, cu faţa ciupită de 
vărsat.  

M-a păcălit mămica că merge până în oraş şi m-a lăsat 
acolo în grija Şcolii de Orfani din Arad. 
 Împreună cu mine, a mers la colegiul militar și Enache Ion, 
din sat, dar pe timpul școlarizării nu am reușit să-l observ, decât 
ca pe o imaginea ștearsă. Poate că tot așa m-a perceput și el pe 
mine. 
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ELEV ÎN CLASA a I-a 
 
Învățătorul și colegii 
 

Aveam un învăţător fragil, dar serios şi nu prea ştiu cum 
învăţam. Ştiu că aveam câţiva colegi buni la învățătură şi mă 
străduiam şi eu să ţin aproape. Dintre colegi îmi mai amintesc de 
Sora Cristian (premiantul clasei, cu aspectul lui de  gladiator 
roman), Potrocoi Victor (un  băiat cu aspect de moșulică, cu 
albeață la ochi şi care făcea mari eforturi să citească, dar ţinea 
de locul doi pe clasă), Stoian Gheorghe (un bruneţel costeliv), 
Rusu Dumitru (ardelean spălăcit, scund-îndesat, semănând chiar 
a rusnac).  

Poate că aş fi fost mai bine clasat la învățătură, decât 
mențiunea I, în clasa a I-a, dar am avut ghinionul de a face o 
gâlmă mare la ceafă şi am fost operat la Spitalul Militar din 
Timișoara, pierzând multe lecții.   

 

  
Regele Mihai I Mareșalul Ion Antonescu 

 
Pe acea vreme erau schimbări politice majore şi noi 

cântam cum ni se dicta. Generalul Antonescu a fost executat, ca 
trădător de ţară, dar nouă ne veneau, încă, mesaje de respect la 
adresa lui. De altfel colegiile militare de orfani îl aveau ca pe un 
părinte, doar erau înfiinţate de el. Când s-a instalat la putere 
guvernul  „Dr. Petru Groza”, noi copiii scandam: „Jos cu Groza 
sub tramvai / Sus cu regele Mihai!” 
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                  Imnul regal era: 
 

Trăiască Regele/ În pace și onor/  
De țară iubitor/ Și-apărător de țară./ 
Fie Domn glorios/ Fie peste noi,/  
Fie-n veci norocos/ În război, război./ 
O! Doamne Sfinte,/ Ceresc părinte,/  
Susține cu a Ta mână/ Coroana Română!/ 
Trăiască Patria/ Cât soarele ceresc,/  
Rai vesel pământesc/ Cu mare, falnic nume./ 
Fie-n veci el ferit/ De nevoi, nevoi/  
Fie-n veci locuit/ De eroi, eroi./ 
O! Doamne Sfinte,/ Ceresc Părinte,/  
Întinde a Ta mână/ Pe Țara Română! 

 
„Trăiască  Regele ”,  îl cântam  cu multă plăcere şi fală. Simțeam 
emoţii deosebite când cântam: „Trăiască Regele/ în pace şi onor,/ 
de ţară iubitor/ şi apărător de ţară........!” 
 
Viața de cazarmă 
 
   Războiul şi valul ciumei roşii au adus ţara la mare sărăcie 
şi foamete. Am simţit pe pielea noastră, prin mâncarea ce ni se 
dădea, sărăcăcioasă ca şi ţara (mămăligă cam stricată, gulii, 
cartofi, fasole...) . Despre carne nu prea se ştia. Cazarma se 
preocupa, totuşi, de copiii mai debili din punct de vedere fizic, cu 
alimentaţie suplimentară, care consta de obicei din mămăliguţă 
cu lapte, în care se adăugau ceva vitamine. Ni se dădeau şi unele 
capsule cu untură de peşte. Eram aşezaţi la mese lungi, la care 
încăpea toată clasa şi în capul mesei stătea supraveghetoarea, 
doamna Glicheria, care ne îndruma asupra comportării, asupra 
formării deprinderilor corecte de servit masa. Doamna pedagogă 
Glicheria ne îndruma şi supraveghea şi la dormitor, pentru făcutul 
patului, îngrijirea ţinutei, făcutul ghetelor, îmbrăcatul, folosirea 
grupului sanitar ş. a . m. d.  
 Am avut ocazia să cunosc, într-o zi, în timp ce serveam 
masa, severitatea colonelului.  A venit la amiază  să inspecteze 
desfășurarea programului de servire a mesei. Parcă mă văd 
aşezat la masa lungă, împreună cu toată clasa. Mă aflam în capul 
mesei şi în fața mea se afla doamna Glicheria. Trecând pe lângă 
mine, unul dintre soldații care serveau pe copii cu mâncare, s-a 



132                                          VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
trezit faţă în faţă cu colonelul, s-a intimidat şi a salutat cu mâna 
la capul descoperit. Colonelul i-a aplicat imediat o corecție cu 
cravașa, pe care o purta tot timpul la el, lovindu-l peste spatele 
încovoiat şi a dat ordin să fie încarcerat. M-am gândit, cu milă, la 
bietul om care trebuia să stea câteva zile în celula de lemn din 
mijlocul curţii.  
 La școală eram bine apreciat și nu am fost supus niciodată 
la pedepse, așa cum se obișnuia cu cei care nu prea învățau. Îmi 
respectam atât de mult învățătorul și îmi era atât de frică de 
pedepse, încât eram numai ochi și urechi la lecții. Cred că mă 
ajuta și memoria, căci era curată, naturală, de la țară, unde nu 
fusese supusă la poluare psihică. 

După amiaza eram duși într-o sală de meditaţie şi eram 
supravegheați de un elev din clasa a treia, care avea gradul de 
caporal şi era maniac în a face instrucție, a pretinde ordine 
desăvârşită şi a da pedepse pentru cele mai mici abateri de la 
regulile absurde, instalate de el. Ar fi trebuit ca în timpul 
meditațiilor să învăţăm pentru ziua următoare, dar șeful nostru 
ne pretindea linişte absolută, cerând să nu se audă musca şi el 
bâzâia, reproşându-ne că se aude. Am avut cu acest mini-
torționar o  năpastă care m-a marcat toată viaţa, în ce priveşte 
răutatea juvenilă. Nu ştiu de unde a putut veni atâta răutate la 
un copil de noua anișori. Probabil că atrocitățile îi erau transmise 
de la predecesorii şefi ai lui, sau ereditar.  

 
Copilul caporal, torționar 
 

 

Într-o seară, înainte de culcare, a cerut 
sprijinul câtorva colegi, care nu puteau 
avea curajul să-l refuze, m-a aşezat  
transversal, pe două paturi, cu 
fundulețul gol, în zona intervalului 
dintre acele paturi şi cu centura-i de 
piele m-a lovit de nu ştiu câte ori şi 
savura icnetele şi țipetele mele. În acea 
noapte a lucrat subconștientul meu şi 
m-am trezit spre dimineaţă că făcusem 
pe mine ambele necesități. 

 
Eram conștient că am făcut ceva rău şi am încercat să  

acopăr cât de mult rușinea. Pe culoarul lung, care ducea spre 
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closet am scăpat cârnăciori de răhăţel şi m-am culcat iar, dar cu 
multă teamă, cu rușine şi cu supărare. Dimineaţa, după înviorare, 
spălare şi îmbrăcare, ne aliniază în dormitor, plutonierul Zeamă- 
spaima copiilor. Ni s-a cerut să spunem cine e vinovat de răhăţeii 
de pe hol şi am fost nevoit să recunosc, dar nu am terminat de 
spus, căci m-am şi trezit sub pat din cauza palmei grele a 
monstrului de plutonier. Nu ştiu exact ce rol avea în unitatea 
noastră, dar ştiu că era un bărbat chipeș şi foarte temut de noi. 
Dimineaţa, la înviorare, ne scotea într-o curte interioară, aşa cum 
eram în izmenuţe  şi chiar dacă era zăpadă, făcea cu noi exerciţii 
de gimnastică, ruperi de rânduri şi alergări. Se considera că face 
călire după principii germane. Avea plutonierul si un câine lup, 
mare, care alerga pe culoare si ne înspăimânta, de fioros ce era. 
 
Eu, fruntașul furier  
  
 La sărbătorile Crăciunului a fost organizată o serbare a 
noastră, a copiilor si parcă văd acea sală mare în care așteptau, 
cu interes,  cadrele militare ale unităţii şi diverse alte persoane. 
Scena se afla la oarecare înălțime şi într-un colț al ei triumfa   
Pomul de Crăciun, împodobit frumos şi plin de jucării. Era ceva 
nemaivăzut de mine şi care mă făcea să plutesc, precum un 
îngeraș. La acea serbare am spus o poezie, din care îmi amintesc 
doar câteva versuri: „Eu sunt un soldat voinic / Nu mi-e frică de 
nimic / Şi la bine şi la greu / Tot înainte mereu.” Cred că am 
impresionat sala, căci gestica mea depășea așteptările şi cum 
aveam dimensiunile unui copil de 4-5 anișori, cred că am plăcut.  
În timpul aceleaşi serbări am primit gradul de fruntaș  furier, ceea 
ce însemna că devenisem şef de clasă, iar alţi patru copii din clasa 
mea, galonați ca fruntaşi, erau şefi de grupe.  
 
Crăciunul – invitație pentru o masă la maiorul preot  
 
   În aceeaşi zi am fost invitat la masă la maiorul - preot, 
cinste care se făcea celor mai buni din şcoală şi  după ce am 
servit o masă bogată în delicatese, m-am jucat câteva minute, 
mai mult la pian, cu fetiţa preotului. Între mine şi fetiţa preotului 
nu putea fi decât o reflectare a pozițiilor noastre sociale. Eu eram 
copilul umil, ea era fetiţa adorată, alintată şi cu superioritate 
morală. 
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Eu, la comanda clasei 
 

  Nu ştiu cât de mândru eram, dar încercam să fiu 
milităros, mai ales când ieşeam cu clasa în oraş şi comandam 
cadenţa colegilor, iar când întâlneam câte un ofiţer simțeam o 
mare onoare să dau onorul, cerând cu ton milităresc: „Clasă, 
pentru onor la dreap-ta!”. Copiii băteau pas de front şi întorceau 
capul la dreapta, urmărindu-l cu privirea pe ofițerul respectiv, iar 
eu dădeam salutul.  

Privind înapoi, revăd uniforma cam comica, dar 
interesantă şi adaptabilă la mai multe talii. Spre exemplu, 
pantalonii aveau şnururi la picioare şi puteam să-i îndoim şi să-i 
legăm mai sus de genunchi, devenind dublați pe picior în jos. 
Bluza avea, de asemeni, mânecile foarte lungi şi puteau fi dublate 
pe braţ în sus.  Purtam bășicuțe, pe care le aşezam înclinate spre 
partea stângă, aşa cum am văzut mai târziu la vânătorii de 
munte. A venit ziua mult așteptată, 10 Mai 1947 – ziua Regelui, 
în care puteam să defilez în calitate de şef de clasă, mergând pe 
lângă pluton şi comandând cadenţa, dând onorul de câte ori se 
ivea prilejul şi mai ales prin faţa tribunei, dar n-am avut noroc 
căci m-am îmbolnăvit şi am fost ţinut în infirmerie. Asta a fost 
ultima ocazie de a mă mai desfăşura în calitate de comandant. 
 
Internarea în Spitalul Militar din Timișoara  
 

Mi s-a întrerupt calitatea de comandant din cauza unui 
lipom mare la ceafă, pentru care am şi fost internat în  Spitalul 
Militar de la Timișoara. Am ajuns într-un salon larg, cu mulţi 
adulți - cadre militare. Eram vizitați des de comisii medicale şi eu 
mă bucuram de o deosebită atenţie. Am simţit prietenia unui 
tânăr student, care mă  încuraja, mă alinta, îmi aducea dulciuri 
şi mieji de nucă. Cred că-i era milă de mine, considerându-mă că 
ar putea fi vorba, la mine, de o tumoră malignă. Am avut bucuria 
să vină şi mămica la mine, fiind solicitată, probabil, să-şi dea 
acceptul pentru operația mea. La operaţie, medicii au încercat să 
mă adoarmă, dar eu i-am rugat să nu-mi facă aşa ceva. Au fost 
amabili şi mi-au făcut anestezia cu chelen. Am fost conștient tot 
timpul că se lucrează ceva la capul meu şi că nu am avut dureri, 
în schimb simțeam că-mi îngheață capul până la insuportabil.  
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  Spitalizarea şi întreruperea şcolii, pentru circa o lună de 
zile, mi-au redus șansele de a mai fi premiantul clasei şi am 
pierdut șefia.  
 
Premierea la sfârșitul clasei I 
 

La terminarea anului şcolar am fost duși într-o sală mare, 
care părea a fi de gimnastică, cu uși mari metalice şi cu un balcon 
pe toată lungimea ei. În balcon se afla fanfara militară şi cadrele 
militare. Pentru premianți s-au dat coronițe şi onoruri cu fanfara. 
Am primit şi eu diplomă de mențiune, iar pe primele trei locuri 
au fost: Sora Cristian, Potrocoi Victor şi Stoian Gheorghe.  
  
Vacanța de vară 
 

După terminarea clasei I ni s-a dat vacanţă şi a venit 
mămica de m-a luat acasă. Îmi amintesc ca prin ceaţă: de drumul 
cu trenul, de nişte militari din compartiment care mă chestionau 
să vadă cât sunt de isteț şi instruit, punându-mă să recunosc 
gradele militare şi să citesc după ziare. Apoi pe drumul de la gara 
Buzău până acasă la Dâmbroca, am trecut peste podul apei 
Buzăului, prin Vadu Pașii , Ciocârlia, Scurteşti, Stâncești şi am 
ajuns acasă, dar pe tot parcursul confundam oamenii cu cei din 
satul meu şi eram dezamăgit că mă  înșelam. 
 Ştiu că în vacanţa aceea m-am mândrit în sat cu uniforma 
mea militară şi mulţi copii de seama mea şi chiar mai mari mă 
priveau cu admiraţie, considerând că am puteri mari, din moment 
ce sunt militar. Amenințau unii pe alţii că dacă pun eu centura pe 
ei n-o să le fie uşor. 
  Mergeam cu tot grupul de copii la scăldat, unde stăteam 
de dimineaţa până seara, ba bălăcindu-ne, ba îngropându-ne în 
nisipul fierbinte. Nici nu ne trebuia mâncare, iar când soseam 
acasă, seara, mai beam apă şi tot nu ceream de mâncare. De 
fapt era şi secetă mare şi copiii din sat aveau diferite cântece şi 
ritualuri ale foamei. Era la modă scoaterea unor triluri din gât, în 
timp ce se freca beregata în sus şi-n jos. În acelaşi timp se cânta: 
„ Nea Alecu, nea Alecu / tunde oaia şi berbecul / şi berbecul făr 
de lână / taie ciocul la găină / şi găina făr de cioc,/ taie gâtul la 
boboc,/ E e e u, e u, e u , e e e u, e u,  e ! ” sau „ Stan al Floarei  
copt de soare/ cu căciula după floare/ o o o u , o u , o u, o o o u 
, o u , ă ! “ 
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 Foametea era cumplită şi în acea vară am primit ajutor 
american, dar numai cât să supravieţuim. S-a înfiinţat o cantină 
chiar la noi acasă. Depozitul de alimente îl ţinea nenea Ionel  
Cosoroabă, vecin cu noi şi rudă. Dar se dădea doar o supă lungă 
cu pesmeti, făcuţi din pâine neagră. Lumea din sat venea şi 
mama dădea fiecărui necăjit câte o porție de zeamă lungă, cu 
persmeți din aceea și cu chimen, care nici gust nu prea avea. Era 
un fel de amăgire a foamei. Într-o zi a venit la poartă un copil, 
cerşind încă o porţie şi eu i-am spus mamei să-i dea porţia mea 
şi apoi tare s-a mai lăudat mama cu bunătatea copilului ei, că şi-
a cedat porţia de mâncare. 
 

ELEV ÎN CLASA A II-A 
 

În toamnă am mers din nou la Colegiul Militar, dar la Lugoj. 
Nu prea descifrez cum am ajuns acolo şi cum arăta şcoala, decât 
că avea nişte clădiri mari, cu etaj şi în incintă locuiau şi ofiţeri şi 
personal didactic. Cred că mă bucuram de simpatia învăţătoarei, 
doamna Firan Larisa, căci mă simțeam protejat.  
 
Sub aripa protectoare a doamnei Larisa Firan 
 

Într-o zi, în clasă,  în pauza dintre două ore de curs, m-a 
apucat un fel de somnolență, drept pentru care m-am băgat între 
cele două sobe mari, m-am culcuşit în șezut şi  am adormit. M-
am trezit în faţa clasei, întrebat de doamna învăţătoare ce e cu 
mine şi mi-a spus că trebuie să merg la infirmerie. Eu am spus 
că nu aş vrea să merg la infirmerie, că am să pierd orele la clasă 
şi doamna m-a întrebat dacă prefer să mi se facă o injecție. Am 
răspuns afirmativ şi cred că a fost impresionată. M-a luat de 
mânuţă, m-a dus la infirmerie şi acolo un plutonier sanitar mi-a 
făcut injecție. M-a luat doamna învăţătoare şi m-a dus acasă la 
dumneaei, mi-a făcut un ceai şi m-a culcuşit în patul familiei. 
Avea o plapumă pufoasă şi călduroasă şi eu eram foarte 
concentrat în mintea mea să nu fac pipi în pat, din care cauză am 
avut un somn de veghe. La un moment dat mi-a venit să vărs şi 
i-am spus. Mi-a adus doamna un lighean şi m-am răcorit, încât 
nu mai aveam stare de rău, decât plăcerea de a sta în plapuma 
aceea pufoasă. Seara, a venit la familia Firan o altă familie, în 
vizită şi eu a trebuit să mă scol, să plec la locul meu în dormitor. 
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Înainte de a pleca am fost pus să spun o poezie şi am fost 
apreciat pentru calitățile gestice. 

 Am mai reținut din acel an şcolar că doamna Firan era 
severă cu copiii, îi punea să citească de multe ori lecţia şi pe cei 
care nu ştiau bine îi ţinea la colț. Sora Cristian şi-a menținut locul 
I pe clasă, iar eu am avansat de la mențiune la locul II. 
 
Viața copilului de trupă 
 

Îmi amintesc, de parcă s-a petrecut ieri, cum eram aşezaţi 
în bănci, cum se desfăşurau lecţiile, cum  se insista pe învățarea 
în clasă, cum erau pedepsiţi copiii care nu reuşeau să răspundă 
corect la lecții. Nu-mi dau seama să se fi format prietenii între 
noi copiii. Eram supuşi unei discipline şi unor programe riguroase, 
militărești şi altceva nimic. O singură dată am mers cu clasa la 
un film. Era un film despre război şi eu nu puteam reține la vârsta 
aceea decât secvențele care mă impresionau. Cel mai bine mi-a 
rămas în amintire un câine lup, care era dresat şi căuta ostaşi 
inamici. Vag mai rețin despre tancuri care treceau prin albiile 
unor râuri şi se împotmoleau, soldaţi care trăgeau cu arme 
automate şi alte aspecte minore. 
 
Invitația pentru masă la colonelul doctor,  
în ziua de Paști 
 

În clasa a II-a am fost invitat din nou  acasă, de data aia 
la colonelul doctor al unităţii, în ziua de Paşte. Mă simpatiza mult 
domnul colonel şi m-a lăudat la mămica pentru impresia lui 
plăcută despre mine.  Am fost tratat cu mâncare, cum numai la 
Crăciunul din clasa I-a, la maiorul preot, mai avusesem parte. Și 
colonelul doctor avea o fetiță și cam la fel se comporta cu mine 
ca și fetița maiorului preot. Era distantă și simandicoasă, doar 
avea condiții de lux iar eu „miroseam urât” în percepția ei. 
 
Premiul II 
 

În clasa a II-a. am fost gratulat cu premiul II. Am 
recuperat, deci, ceva față de clasa I, Am primit coroniță și mi-a 
cântat fanfara militară. Nu-mi mai încăpeam în piele, de mândru 
ce eram, dar cel mai mult mă gândeam la bucuria ce i-o fac 
mămichii și drept să spun, la mintea mea de copil, îmi plăcea 
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mult să fiu lăudat prin sat, să mai spăl din frustrarea ce mi-o crea 
orfănia. Mă gândeam și la tăticu, atât cât îl țineam minte și 
speram că va veni și se va bucura mult că mămica a scos ceva 
din noi, sau dacă tăticu a plecat la ceruri, el se va bucura acolo 
sus că nu am ajuns pe drumuri. 
 
Desființarea Colegiului Militar 
 
 Mareșalul Antonescu a fost arestat din 1945 și a fost 
împușcat în 1946. Atunci nu prea aveam de știre despre ce se 
întâmpla. Eram prea mic și pentru a pricepe, dar am rămas cu 
imaginea doamnei învățătoare Larisa Firan, care-l slăvea pe 
mareșal, pentru patriotismul lui și pentru că era tatăl colegiilor 
militare. Soțul doamnei  învățătoare era locotenent de artilerie și 
absolvent al Colegiului Militar, a școlii antonesciene. 

După anul şcolar 1947-1948, Colegiul Militar a fost 
desfiinţat şi a trebuit să merg la şcoala primară din sat. Când mi-
a spus mămica, că mă dă la şcoala primară, eu am luat atitudine, 
spunând:  „Mămică, eu nu vreau să mă fac primar!” şi m-am 
ruşinat când mămica povestea la lume ce am înţeles eu prin a 
merge la şcoala primară.  

AMVÓN 
Îngeri 
cu statut 
de soldaţi 
păzeau 
omenirea 
şi întreg 
universul 
toată 
lumea 
văzută 
şi nevăzută 
 

inclusiv 
cele nouă 
ceruri 
şi eu 
priveam 
uimit 
într-acolo 
ca la un imens 
amvon.1 
poezie de David 
Boia (15 martie 
2017) 

 

 
1 AMVÓN, amvoane, s. n. Construcție (de obicei ca un balcon) într-o biserică, de 
unde se predică sau se citește evanghelia. În predicile sale de pe amvoanele 
bisericilor înțepa ca viespea. CREANGĂ, A. 136. 
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SCOALA PRIMARĂ 
 
Mămică, eu nu vreau să mă fac primar! 

 
După terminarea primelor două clase de şcoală primară, la 

Colegiul Militar, au urmat două clase de şcoală primară în sat. 
Mama mi-a zis că va trebui să mă dea la Şcoala Primară din sat 
şi eu am sărit, revoltat: „Mămicăăă, eu nu vreau să mă fac 
primar!”. 

 

 
Septembrie 2007, în faţa şcolii generale din satul Dâmbroca, împreună cu 

fratele Nicuşor. În această şcoală am parcurs clasele a    III-a şi a IV-a. 
 
Despre școală 

La şcoala din sat se învăţa în mod cam primitiv. Învăţătorul 
nostru, Nicolae Suditu, locuia chiar în incinta şcolii, având şi 
funcţia de director. Locuia în anexa din spatele şcolii. 

Şcoala se află şi în aceste vremuri pe uliţa de mijloc a 
satului, peste drum de biserică. Pe atunci avea o grădină mare, 
din care pe o mică parte era terenul de sport, un fel de maidan, 
prevăzut cu două porți de fotbal, improvizate şi pe care mai toată 
ziua se bătea o minge din cârpe. Erau nimerite mai uşor  
țurloaiele picioarelor, decât mingea.  O mare parte a grădinii era 



140                                        VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
la dispoziția directorului şi era cultivată de obicei  cu porumb. 
Domnul Suditu îşi lucra pământul cu ajutorul părinţilor copiilor 
din clasa noastră. Avea domnul şi o vacă pe care o pășteau unii 
dintre copiii clasei, care tânjeau în felul ăsta după note mai bune 
şi chiar premii.  
 

 
Cam așa arăta școala din Dâmbroca la începutul anilor 50' 

 
Nu ştiu cum era conceput orarul, dar programul accentua 

pe Cetire si Aritmetică. La Cetire, mai întâi, lecţia o citea domnul 
Suditu, apoi îi punea pe cei mai buni să repete câteva fraze şi în 
continuare ceilalţi elevi, unii mai bine, alţii mai puţin bine, citeau 
până când considera domnul că e de ajuns. Uneori eram lăsaţi 
singuri în clasă, domnul mergând la unele treburi prin spatele 
şcolii, la locuinţa sa, alteori o lăsa cu noi pe doamna Aurica, soţia 
lui, care avea doar 7 clase, şi care fusese colegă de clasă cu 
mămica. Nu prea avea mămica cuvinte de laudă la adresa 
doamnei Aurica, în ce priveşte sârguința la învățătura pe vremea 
când era elevă. Dacă mă gândesc bine aş asemui-o pe coana 
Aurica cu Lenuţa lu Nicu din Scorniceşti.  
 

Ore în șir durau repetiţiile noastre cu cititul. Aritmetica se 
făcea mai puţin şi numai cu domnul Suditu, atât la predare cât şi 
la exerciţii şi la probleme.  
 

Îmi plăcea şcoala în care învăţam, îmi plăcea clasa 
noastră, îmi erau dragi colegii. Şcoala era, ca mai toate şcolile la 
acea vreme, în apropierea bisericii, ceea ce dădea locului mai 
multă prestanță. Avea în faţa ei o plăcută umbră, pe care o 
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făceau câţiva aguzi mari. În timpul vacanțelor ne cocoțam în ei 
şi ne bucuram burțile cu agudele, care erau mari, negre şi dulci-
aromate. Gardul era din scânduri, văruit de câte ori era nevoie şi 
în faţa porţii era o podişcă, văruită şi ea în alb. Clasa noastră 
avea ferestre mari, dar era cam întunecoasa, poate și din cauza 
dușumelei întreținute cu motorină. Avea trei rânduri de bănci, cu 
faţa spre uşă şi eu stăteam în prima bancă de la fereastră. În faţa 
băncilor, lângă perete,  cam la un metru, era plasat un godin 
pătrat, cu nisip deasupra şi care avea burlanul scos prin tavan. 
Holul de la intrare  era pătrat şi destul de spațios. Din el se putea 
intra, pe lateral, în cele două clase ale şcolii, iar în fundul lui era 
uşa care dădea în cancelarie şi spre locuinţa directorului.  
 
 
Domnul învățător Suditu 
 

 
Cam așa arăta un învățător cu câțiva 

copii din clasă 

Domnul Suditu era un 
personaj pitoresc, plăcut în 
unele privințe şi dizgrațios în 
altele. Îl percepeam ca pe un 
om harnic, sufletist, dar avea 
meteahna băuturii şi 
scandalurilor. Se ducea la 
crâșmă, la şuşa (şosea) cu 
domnul Ion Nicolau (Ștoleap, 
Fiare Vechi), se îmbătau şi 
apoi să vezi ceartă şi bătăi, de 
vuia satul şi se lăsa cu sânge 
şi vânătăi, de ne era ruşine cu 
domnul nostru.  

Domnul Nicolau era tot învăţător şi era respectat în sat, ca 
priceput şi bun gospodar, dar era prea amic cu băutura şi cu 
aventurile amoroase. 

Avea domnul Nicolau doi copii: un băiat şi o fată. Fata s-a 
împușcat, din nu ştiu care motive, la vârsta adolescenței, iar 
băiatul (Ţuţundei) era un descreierat (deşi era doar adolescent, 
înjura urât de tot, chiar şi pe tatăl său).  

Revenind la domnul Suditu, deşi îl respectam, eram 
scârbiți de felul în care umbla: cu îmbrăcămintea șifonată şi chiar 
ruptă, urduros şi de multe ori cam beat. 



142                                        VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 

Domnul director Suditu locuia în clădirea şcolii, întrucât nu 
avea casă în sat, fiind din satul Stănceşti, vecin cu satul nostru.  
 
Colegii de clasă 

 
Îmi amintesc aproape de toţi colegii, dar atenţia mai 

deosebită şi amintirile mai clare le am cu unii dintre ei: sora mea 
Olica, Bratosin  Jenica, Enache Ion (fostul coleg la Şcoala 
Militară), Dedu Vasile, Dedu Stanca, Tudorel al lui Geambașu, 
Costică al lui Baroian, Stancu Dragu, Ion Zaharia al lui Coadă 
(poreclit Guran), Florica lui Zangopu, Mirică Floarea (Floricel),  
Voinea Floarea a Ioanei lui Coadă (poreclită Baltag  şi Florica 
Mică), Florica lui Stan al lui Ion Stan, Sofica lui Radu Panduru, 
Leana lui Petre al lui Ilarie şi alţii. Sora mea, Olica, a devenit 
colegă cu mine după ce a întrerupt şcoala timp de trei ani, din 
cauză că mămica a fost bolnavă şi ea era singurul sprijin, căci eu 
şi Oani (fratele cel mare) ne aflam pe la colegii militare. 
 

 
Floarea Voinea 

   Fruntea clasei, la învățătură, alături de 
mine erau: Dedu Vasile, Florica Mică 
(Voinea Floarea), Olica, Jenica,, Floricel şi 
Enache Ion. Înainte de venirea mea în 
clasa a III-a, pe locul I se afla Dedu Vasile, 
un băiat cu malformație congenitală. Avea 
capul foarte alungit, faţa cam turtită şi ochii 
bulbucați (arătând ca feciorul lui Gopo, 
chiar mai deformat), de te speriai de el 
când îl vedeai, dar noi ne-am obişnuit şi ne 
era chiar simpatic. 

 
Am mers o dată la casa lui şi m-a amuzat cum umbla după 

verişoară-sa, Dedu Stanca, cu sexul lui de 9 anișori în mână,  
alergând-o pe după suri şi propunându-i sex, în termeni cam 
golănești. Eram uimit de teribilismul lui şi invidios, că eu eram 
prea timid pentru a îndrăzni să fac măcar o glumă cu o fată, cu 
toate că inima începuse să-mi dea ghes. Îmi era extrem de ruşine 
să vorbesc cu fetele. Olica şi câteva colege făceau glume pe 
seama timidității mele şi-mi spuneau că gagica mea e Florica Mică 
şi eu mă roșeam – foc. Eram la vârsta când nu aveam atracție 
magnetică față de o fată anume, eram confuz, dar aveam, parcă, 
un respect  mai mare faţă de Florica, o admiram pentru curățenia 
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ei şi pentru silinţa la învăţătură. Am dovedit şi o responsabilitate 
faţă de ea, atunci când i-a luat foc casa.  Deşi aveam doar 10 
anișori, m-am urcat pe casă şi  am aruncat multe găleți de apă 
pentru stingerea focului, să nu se extindă de la grajd la casă. S-
a făcut un rând de oameni care transmiteau găleţile cu apă şi eu 
eram în vârful casei şi  aruncam cu apa pe foc. Când focul a cedat, 
am cedat şi eu printr-o alunecare de pe casă, dar norocul meu a 
fost că acoperişul se termina aproape de pământ şi m-am ales 
doar cu  o tăietură la braţul drept şi am rămas cu o cicatrice.  
   
Învățătura 
Domnul Suditu ne dădea mult de lucru acasă. Aveam de copiat, 
pe caiete dictando, textele lecțiilor, trebuia să repetăm de mai 
multe ori citirea lecţiilor şi mai aveam multe exerciţii şi probleme. 
Mă descurcam mai bine cu exercițiile şi problemele, dar cu 
caligrafia nu stăteam chiar aşa de bine şi eram nevoit să rup, de 
fiecare dată, câteva foi până mă simțeam mulțumit că a ieşit cât 
de cât bine. Se întâmpla să mai greșesc câte o literă sau să picure 
cerneala din peniță şi eram tare necăjit că trebuia să o iau de la 
capăt. Se scria cu tocuri, care aveau penițe simple şi care 
trebuiau înmuiate des în cerneală, pentru care nu se puteau scrie 
decât câteva cuvinte cu o înmuiere, iar filele caietelor erau 
păcătoase și sugeau tare. De multe ori  eram grăbit de mămica, 
să mă duc cu vaca la păscut şi atunci parcă-mi ieşea mai bine, 
din prima. 
 
Vai de existența noastră materială!  
Era secetă mare pe vremea aceea şi nici nu prea aveam de 
îmbrăcat. Totdeauna îmi reveneau îmbrăcări şi încălțări care 
rămâneau mici de la surioara Olica. Ţin minte o iarnă grea, când 
aveam pantofi de damă şi o traistă, drept ghiozdan. Eu şi Olica 
ne sculam cam pe la orele 3,00 din noapte, coceam grăunţe, să 
avem ce mânca la şcoală, treceam pe la poarta Jenicăi, care 
stătea pe uliţa de mijloc, în apropierea şcolii, o strigam şi 
împreună mergeam de făceam focul, încât atunci când vin colegii 
să fie căldură. Era o mândrie pentru noi să fim primii la şcoală şi 
să dovedim domnului că suntem harnici.  
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Guran cu „Mucea Saclana” 
 și „Tutili, mutili – Stancu Prostu” 
 

Pe tot timpul cât am fost elev, la şcoala primară din sat, 
mi-a curs nasul, fie iarnă, fie vară, din care cauză un coleg mai 
hâtru şi mai mare cu doi ani, Zaharia Ioan, zis Guran, m-a 
poreclit Mucea Saclana. Hai că mucea eram, dar de unde 
Saclana? Cred că a fost o invenție de-a lui Guran. Eu îl respectam 
pe Guran căci era mai mare şi-l admiram pentru figura lui 
impozantă, pentru șarmul lui şi pentru scrisul frumos. Stancu, un 
coleg care rămăsese repetent de trei ori, îl ruga adeseori pe 
Guran să-i scrie lecţia, până într-o zi când domnul Suditu i-a cerut 
să spună cine i-a scris lecţia , iar el a susţinut că şi-a scris-o 
singur. Atunci domnul a început să citească din caiet: „Tutili 
mutili, Stancu prostu; Tutili mutili, Stancu prostu..........” şi aşa 
a ţinut-o până a terminat de citit toată fila. Noi am râs de ne-am 
spetit, iar Stancu era galben ca ceara şi a trebuit să recunoască, 
că-i scrisese Guran. Şi domnul l-a pedepsit pe Stancu, lăsându-l 
încă o  dată repetent.  
 
Premierea 
 La sfârşitul clasei a treia am fost uns premiantul clasei şi 
la serbarea de încheiere a anului şcolar am recitat aceeaşi poezie 
pe care o recitasem, cu succes, pe când eram copil de trupă  „Eu 
sunt un soldat voinic!„ La serbare au spus poezii mai mulţi copii, 
de la toate clasele. Gestica mea a plăcut şi a fost aplaudată. 
Fostul meu coleg de colegiu militar, a încercat şi el să gesticuleze, 
dar nu a adaptat  gestica la conținutul poeziei şi a ieşit cu 
amuzament la adresa interpretului. Versurile erau cam aşa: „A 
răsărit soarele / pe toate răzoarele / şi-au venit tractoarele / să 
are ogoarele .....” Ionel al nostru, în timp ce rostea versul, 
indiferent ce spunea, descria prin aer câte un cerc, când cu mâna 
stângă, când cu cea dreaptă. 
 
Năzbâtii de cocoșel! 
 Eram mic de statură, chiar cel mai mic din clasă, dar mă 
ţineam bățos. Când mă luam la trântă cu unii copii, foloseam 
metode care să compenseze diferența de înălţime şi greutate. 
Spre exemplu, cu Tudorel al lui Geambaşu şi cu Gheorghe al țaței 
Veta lui Ion Lalu, mă ţineam scai de ei şi le puneam bărbia în 
piept, îi apăsam şi ei cedau, căzând pe spate. S-au mirat colegii 
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care erau de faţă, văzând cum huiduma de Tudorel era răpus de 
așchiuța de mine. Gheorghe al ţaţii Veta lui Ion Lalu, era şi el 
huidumă faţă de mine şi prin acelaşi procedeu dădeam cu el de 
pământ şi el vroia să repetăm trânta, dar să spun drept mă cam 
temeam de el şi cu greu acceptam. Gheorghe era vecinul şi 
prietenul meu de joacă.  
 
La scăldat 
Cu amicii Gheorghe Lalu, Marin Alexe, Tănase Albu (al lui 
Spirachi), Vasile Mirică şi alţi copii, mergeam adesea la scăldat şi 
uitam de foame, uitam de noi, prinşi de plăcerea scăldatului,  
împachetărilor cu nisip şi  alergatul de la o gârlişoară la alta. Când 
ajungeam seara acasă, tot nu ne era foame şi mai trăgeam câte 
o cană cu apă. De fapt stăteam cam rău cu bucatele pe vremea 
aceea. Nici nu aveam după ce bea apă şi probabil din cauza aia 
ne hrăneam mai mult cu apă.  
 
Prohodul 
 Ceva care mi-a rămas plăcut întipărit în minte, a fost 
participarea la cântarea Prohodului. Tăticu, după ce s-a întors din 
prizonierat, a revenit ca dascăl la biserica din sat şi eu eram 
foarte mândru de vocea lui, căci îi domina pe ceilalţi doi dascăli 
(Mitu lui Pleașcă şi  Chiriță al lui Onea) şi chiar pe popa Ghencea. 
Am fost organizaţi pe grupe de câte patru şi în balconul bisericii 
cântam cât puteam de tare si bine, cum ne venea rândul. Era un 
fel de contopire a pioșeniei cu ambiţia şi plăcerea de a cânta. 
 
Adio școală primară! 
 La terminarea clasei a IV-a, copiii care erau creditați cu 
capacitatea de a învăţa mai departe au mers la gimnaziu, la 
şcoala din Comuna Scurteşti, şcoală aflată la cca  5 Km de satul 
nostru. Au venit şi unii copii care nu învăţau bine, dar părinţii lor 
au avut ambiţii să-i vadă şcoliţi.  
 
Memento 

Acum, în anul 2014, școala din satul nostru este  
schimbată faţă de acea vreme. Începând de prin anii ’60 
funcționează şi ca gimnaziu. Fratele Nicuşor a parcurs gimnaziul 
în ea şi are numai cuvinte de laudă la adresa profesorilor. De la 
Nicuşor am aflat că dintre cadrele didactice, de respect deosebit 
se bucurau: directorul Constantin Enuş, domnul Preda şi doamna 
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Preda. Cei mai mulţi profesori erau suplinitori,  tineri şi plini de 
viaţă. Multă consideraţie a avut Nicuşor  şi faţă de fratele 
directorului, Radu Enuş, care preda  Limba Română şi Educația 
Fizică. Era domnul Radu un tânăr bine făcut şi cu mult şarm, dar 
a fost descoperit că nu avea bacalaureatul şi a prezentat o 
diplomă falsă, pentru care a mers la „Mititica” şi a fost exclus din 
învăţământ. Am fost foarte dezamăgit de întorsătura lucrurilor, 
pentru că Nicuşor îmi crease din el un mit şi parcă acea situaţie 
mi-a lăsat sufletul mai gol.  Cred că din acea poveste i s-a tras, 
domnului Radu Enuş, căderea și moartea. 

În primii ani ai studenției mele (1963 – 1965) am mai 
trecut pe la şcoala din sat, împreună cu amicii mei din acea 
vreme: Păpuşa lui domnul Preda şi Vasile Badea şi am dat de 
profesori tineri şi frumoşi, cei mai mulţi încadraţi ca suplinitori. 
Dintre ei am remarcat Pe Aurel  Burlacu, un tânăr foarte frumos, 
cu ochii verzi, de statură mijlocie şi care, cred că era visat de 
multe fete. Chiar şi Păpuşa a remarcat frumuseţea lui şi mi se 
părea că-l cam adora.   Băiatul era bun şi la șah şi am făcut 
câteva partide. Am câștigat şi eu câteva, dar în genere mă 
domina. Vasile Badea le avea mai bine decât noi şi mai mereu 
ieşea învingător. 

Dintre ceilalţi profesori şi învăţători, am cunoscut în acei 
ani mai multe fete, care aveau doar liceul şi funcţionau ca 
necalificate. Am cochetat așa de formă cu Goicea, cu Porumboiu, 
cu Stela şi cu Viorica Filipescu. Pe timpul acela, sâmbăta, se 
dădeau filme la şcoală.  Venea o caravană de la oraş şi avea role 
de film şi un proiector învechit. Luminile în şcoală erau asigurate 
tot de lămpi, ca pe vremea când eram eu elev. Începuse să-şi 
facă apariţia petromaxul, care dădea o lumină mai puternică. 
Acolo am cunoscut fetele de care am vorbit mai sus căci se cam 
dădeau în vânt după faima mea de student şi conta mai puţin că 
nu eram chipeș. Domnişoara Goicea era o fătucă blonduță şi 
ușuratică (la propriu şi figurat). M-a invitat să merg la practica 
agricolă, la strânsul ciocanilor de porumb şi am văzut-o 
comportându-se foarte copilărește, la nivelul copiilor pe care-i 
supraveghea. Locuia în gazdă la Minoici, chiar la intersecția 
principală a uliţei de mijloc. Când treceam pe acolo, o vedeam la 
fereastră şi-i strigam: „Ciao bambina!”, provocând râsul țaței 
Marița lui Codin Crețu, considerând vorbele mele ca un fel de 
bășcălie, ceva de genul că ar fi târfuliţă. De fapt şi era cam 
târfuliţă, după gura lumii, dar ce putea face o fătucă frumușică, 
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prostuță şi plină de hormoni?  Se vorbea că a avut idile cu Radu 
Enuş şi că era uşor de sedus. Cu mine cred că avea intenții doar 
serioase şi m-a invitat, chiar la gazda ei şi am constatat că era 
singură în casă. Am cam trepidat şi credeam că-i dispusă la o 
aventură. La un moment dat a apărut un flăcău din vecini, care 
bănuiesc că era „ciobănașul” ei. Cu impresia aceea, am renunţat 
să o mai văd. Porumboiu era tot o fătucă blonduță, cu un trup 
fragil şi care era văzută ca o fată săracă şi ușuratică. Cu ea şi cu 
nişte prieteni de prin satele Stănceşti şi Scurteşti, am făcut o 
excursie la Monteoru şi m-a impresionat cu calitățile ei sportive 
şi cu faptul că era totuşi serioasă. După acea excursie, ea a 
încercat să mai ţină legătura cu mine, dar cred că mama a cam 
respins-o, din desconsiderarea preconcepută pe care i-o formase 
gura satului. 

Am fost un pic amic şi cu Stela, o fetiţă șatenă şi cam 
costelivă. Prietenia a durat câteva zile, în care am vizitat-o pe la 
casa ei părintească, din Focşănei, de care am rămas decepționat 
că părea cam din lumea a treia şi ne-am plimbat o dată prin 
Crângul Buzăului pe o ploaie care ne-a udat zdravăn, încât 
rochia-i devenise cam transparentă şi se crea o atracție 
trupească. Raționamentul şi simțul datoriei mi-au cerut să uit de 
ea şi în anul următor am întâlnit-o tot pe la Crâng, dar era cu alt 
băiat, un tânăr foarte frumos, cadru didactic şi el în satul nostru. 
Cu Viorica Filipescu a fost o istorioară ceva mai lungă. Tot de la 
un film de la şcoală s-a lipit de mine căci aveam cam acelaşi drum 
spre casă, ea fiind fiind în gazdă la finul Mitu, un om mai în vârstă 
ca tăticu şi care avea mare consideraţie faţă de mine. Am stat un 
pic la poarta gazdei pe un întuneric care alimenta imaginația şi 
cum fata  era veselă şi cânta: „hai iu-iu, iu-iu-iu-iu, că deseară 
rupem cuiu” eram cam nedumerit. Ne-am promis că rămânem 
prieteni buni şi ne vom regăsi la Iaşi, căci şi ea intrase la IP3, la 
Biologie. La Iaşi ne-am întâlnit de două ori, mai sus de Copou,  
pe la locurile de joacă pentru copii şi ne-am dat în leagăne. Nu 
am putut să mai merg la următoarea întâlnire căci dădusem de 
greul învățăturii şi mi-era teamă că pierd ritmul pregătirii 
inginerești. După vreo jumătate de an, îmi povestește un coleg, 
cam prieten cu repetenția, cum a sedus o buzoiancă. Fără să-mi 
treacă prin gând legătura cu Viorica, i-am întâlnit întâmplător 
prin Piața Unirii cum plimbau o sticlă de șampanie spre camera 
aventurilor lor amoroase. Am simţit un lehamite şi o dorință de a 
o face de râs în sat, căci cu mine o făcuse pe mironosița şi 
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derbedeului acela îi predase toate cheile pudităţii ei. Până la urmă 
tot raționamentul a învins, considerând că fiecare pasăre zboară 
liber şi piere pe limba ei.  

Nu aş vrea să se creadă din povestirile mele că eram un 
obsedat sexual şi că accentuez pe asemenea aspecte, ci pur şi 
simplu viaţa este o derulare continuă de trăiri în funcţie de ceea 
ce ne înconjoară şi de stimulii care ne domină în anumite etape 
ale vieţii. De altfel din descrierile mele se poate observa că inima 
am avut-o preocupată de problema iubirii, dar raționamentele au 
dominat-o permanent. Am avut mai multe iubiri dar toate au fost 
iluzorii, unele din ele devenind deziluzii. 

Poate nu trebuia să vorbesc despre asemenea aspecte ale 
vieţii mele în cadrul acestui Memento, dar toate trăirile au fost 
legate de personaje ale şcolii din Dâmbroca şi în plus au cam 
constituit ABC-darul vieţii mele sentimentale. 
 

FOȘTILOR MEI COLEGI 
 
Unde sunteți voi dragi colegi, 
De la școala mea primară? 
Unii plecat-ați  pentru veci, 
Și alți-n bătrânețea amară?! 
 
Spuneți de vă mai amintiți, 
De-al nostru bun învățător, 
De domn Suditu, ce mai știți? 
Ori cum era, de el mi-e dor. 
 
Mulți ați uitat c-am fost colegi, 
Cu voi, astăzi  și băncile mor, 
Dar să-l slăvim în veci de veci 
Pe domnul nostru învățător!  
 
Din cei care azi mai  trăim, 
Bolnavi și triști - octogenari, 
Pe Dumnezeu, mult să-l slăvim, 
Pentru toate împlinirile mari! 
 
   MI 
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GIMNAZIUL 
 

 Ştiu că ne-a luat tăticu de mânuțe, pe mine şi pe Olica şi 
ne-a dus la Scurteşti, la cca 5 km de satul nostru, unde am 
susţinut examen de admitere şi am reuşit cu brio. 
     

 
Şcoala Generală Scurteşti – judeţul Buzău 

 
Despre școală 

Şcoala de la Scurteşti avea multă consideraţie în 
imaginația noastră. Acolo a frecventat şi fratele Oani şi a terminat  
cu doi ani înaintea admiterii noastre. Pentru a ajunge la şcoală, 
trebuia să mergem pe şoseaua care pleca din sat, să cotim la 
stânga şi să coborâm o mică pantă, apoi drumul o face la dreapta 
şi trece printr-o vale, străjuită la stânga de apa Buzăului şi la 
dreapta de o supra-înălţare, cam de zece metri. După cca cinci 
sute metri, drumul se continuă prin mijlocul satului Stănceşti. În 
centrul satului Stănceşti se află un urcuș iar la ieşirea din 
Stănceşti  este de coborât cea de a doua pantă a satului, după 
care vine valea care duce la Scurteşti.  Mărginirea, la stânga şi la 
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dreapta, menţionată, se continuă pe tot parcursul drumului, până 
la şcoală şi chiar mai departe până la ieşirea din următorul sat, 
Ciocârlia. Aproape de capătul satului Scurteşti, pe partea stângă, 
se afla Consiliul Popular Comunal şi pe uliţa care se face pe lângă 
acel local, după vreo doua sute de metri, pe partea dreaptă 
apărea, semeț, Gimnaziul. Uliţa duce, în continuare, spre pădure 
şi până la apa Buzăului, trecând mai întâi pe lângă ruinele unui 
conac boieresc. Când coboram panta, pe drumul dintre Dâmbroca 
şi Stănceşti, pe partea stângă se afla o grădină cu pomi a lui Ion 
Radu. Moşul avea un nepot care mi-a fost amic şi care m-a invitat 
la timpul pomilor în rod, introducându-mă, parcă, în Rai. Merii, 
perii, prunii altoiţi şi îngrijiți, creau un farmec de nedescris. Casa 
şi grădina, aşezate pe o dublă pantă, care ducea până la albia 
râului, creau impresia unei  vitrine cu daruri Dumnezeiești. Pe 
văile dintre sate se putea vedea râul Buzău, mai mult sau mai 
puţin, în funcţie de precipitaţii. Uneori era foarte învolburat şi se 
lățea de parcă era Dunărea, alteori abia se deslușea un firicel de 
apă. Totuşi, pe la unele coturi era totdeauna adânc şi se formau 
vârtejuri şi acolo erau locurile unde flăcăii satelor îşi demonstrau 
bărbăția. De pe malul apei, înalt de 4-5 metri, flăcăii, în pielea 
goală, se aruncau în vâltori, fiecare in felul lui si scoțând chiote 
de fericire. Undeva, mai la vale, fetele mari, goluțe sau chiar 
goale, trăgeau cu coada ochiului la flăcăi şi se manifestau şi ele 
prin ridicări deasupra apei şi incitări pentru a fi văzute. Cred că 
de acolo se formau visele şi perechile, pentru horă, dragoste şi 
viaţă. În centrul satului Stănceşti se afla Cooperativa de Consum 
şi pe celelalte colţuri ale intersecției erau casele unor oameni 
gospodari, consideraţi la vremea acea chiaburi, din familia Mitoi. 
Simțeam că oamenii aceia suferă pentru marginalizarea la care 
erau supuşi şi de fapt nu am reuşit să-i văd la faţă. Pe lângă 
cooperativă, se face o uliţă care duce până la râu şi care, cu anii, 
s-a tot scurtat.  

În capătul uliţei, pe stânga se afla casa părintească a 
mamei mele, în care locuia unchiul Gheorghe, poreclit Curcă. Am 
văzut cum malul se tot surpa şi se tot apropia de casă, până când 
unchiul s-a mutat pe supraînălțarea de lângă sat. Se aflau acolo, 
la capătul uliţei, trei familii care au trebuit să se mute, poreclite 
ca păsări: Curcă, Găină şi Vrabie. Toate aceste familii s-au mutat, 
formând satul, poreclit Trei Păsărele. Tot pe acea uliţă, luând-o 
în partea dreaptă, cum se pornește din şoseaua principală a 
satului, locuia familia Dumitrescu, familie oarecum înstărită şi 
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foarte apreciată în sat. Doamna Dumitrescu a fost învăţătoarea 
mamei mele şi aveau multă consideraţie una faţă de cealaltă. Pe 
timpul foametei din perioada 1947-1949, la familia Dumitrescu a 
găsit mămica sprijin pentru a-şi hrăni copilaşii, muncind cu ziua. 
A avut doamna Dumitrescu şi un important rol în pregătirea mea 
pentru admiterea la şcoala sanitară, atât la disciplinele de 
examen cât şi psihologic. 
 
Colegi de gimnaziu, dintre colegii de școală generală
  
Şi din satul nostru am avut câţiva colegi la gimnaziu: sora mea 
Olica, Vasile al lui Ion Dedu, Leana lui Petre a lui Ilarie, Florica 
(Floricel) a lui Tănase Mirică, Mitică al țaței Lixandra lui Mitoi, 
Zamfir al lui Preda Enache, Tudorel al lui Geambaşu, Ionel Enache 
(fostul coleg de şcoală militară). Tudorel nu a reuşit să ducă până 
la capăt, capitulând chiar în clasa a cincea. Mi-a părut rău de 
retragerea lui căci îmi era cel mai apropiat şi avea  şi ceva bănuţi, 
pe care-i împărţea cu mine, sperând în mici ajutoare la 
învățătură. Mitică terminase patru clase cu un an înaintea mea, 
era mai matur în toate şi învăţa mai bine  decât mine. Fetele: 
Olica, Floricel şi Leana erau  conștiincioase şi hărnicuțe. Dintre 
ele, Floricel avea rezultatele cele mai bune.  
  
PROFESORII 
Îmi amintesc cu multă plăcere de profesorii pe care-i aveam:  

 Rodica Ionescu, profesoara de Matematică şi dirigintă, 
preoteasa lui popa Petrică, o doamnă cu mari calităţi de profesor 
şi pedagog. O urmăream cu ochii dilatați, dar nu reuşeam 
totdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor, probabil şi din 
timiditate. Avea şi calităţi artistice în muzică şi teatru, fiind 
animatoarea spectacolelor la nivelul şcolii şi al comunei, prin 
dirijarea corului  şi formațiilor de teatru. Am fost  antrenat şi la 
cor şi la teatru. La teatru am participat mai puţin, deoarece 
repetiţiile se organizau sâmbăta, după amiaza, când eram plecat 
acasă la Dâmbroca. Într-o sâmbătă, de iarnă, am rămas peste 
noapte să dorm la popa Mitrea, cu băiatul lui, flăcău de 17-18 
ani, într-o cameră  în care abia la ora culcării se făcuse focul. 
Aveam sentimente stranii de plutire pe alte lumi, cu alte gânduri 
şi preocupări, cu noi temeri şi incertitudini, din care simțeam 
nevoia că trebuie să ies. Norocul meu a fost că s-a cam renunţat, 
nu ştiu dacă numai la mine sau la întreaga activitate artistică. Se 
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prea poate ca doamna dirigintă să fi renunţat, dacă nu cumva, şi 
din cauza morţii soțului, părintele Petrică. La moartea părintelui, 
tăticu, oficiantul sanitar al comunei, a oficiat la slujba de 
înmormântare, în calitate de dascăl, cântând şi dirijând grupul de 
cântăreți bisericeşti, ceea ce mi-a creat  mare bucurie şi 
admiraţie. Totdeauna îl voi venera pe tatăl meu pentru calitățile 
vocale; 
 * Nicu Coman, profesorul de Limba Română şi directorul 
şcolii,. Pentru mine rămâne o legendă de profesionalism şi talent 
de narator. Era tânăr, zvelt, frumos şi ştia să se facă iubit de 
elevi. Aşa de frumos povestea lecţiile încât mă capta în întregime 
şi parcă-şi dădea seama că-l sorb şi parcă privea numai la mine. 
Din când în când făcea câte o remarcă la vreun elev neatent, 
furat de  alte gânduri decât de lecţie. După părerea mea era o 
mare nerozie din partea vreunui coleg care-şi purta gândurile în 
altă parte, decât la fantasmele cu care ne împresura lecţia. 
Organiza domnul Nicu şi concursuri la nivelul claselor şi al şcolii 
şi stimula cu vorbe şi note frumoase pe cei care se remarcau. Îmi 
aduc aminte cu multă plăcere de un concurs la dictare, cu toată 
şcoala şi la care m-am ales cu lauri. Este nevoie în viaţă să fii 
apreciat pentru a fi stimulat să progresezi şi recunosc păcatul de 
a simți nevoia să fiu lăudat, suferind când nu am reuşit să obțin 
laude. Am aşteptat cu multe emoţii rezultatul acelui concurs şi 
într-un cadru festiv s-au anunţat notele. Eu eram în clasa a V-a 
şi concuram cu mulţi elevi din clasele V-VII. Lucrarea de concurs 
a constat în scrierea după dictare a unor propoziții cu capcane de 
exprimare, cum ar fi: „Stanca stă-n castan ca Stan ”. Respirația 
mi-a fost la refuz când s-a pomenit numele meu şi au început 
elogiile că deşi sunt elev în clasa a V-a, am făcut cea mai bună 
lucrare şi a fost notată cu nota maximă, cu trei de +. Aşa obişnuia 
domnul Nicu să facă diferențierile celor mai buni dintre cei buni. 
Oare din cauza asta îl iubesc atât de mult şi astăzi, dacă o mai fi 
trăind, ori de nu, Dumnezeu să-l aibă în pază! Sigur că l-au  iubit 
toţi elevii pe acest Zeu al educației, altfel nu s-ar explica 
plânsetele în masă la plecarea lui în armată. Şcoala era frustrată, 
văduvită, îndurerată, pentru o perioadă care ni s-a părut fără 
sfârşit. Totuşi sfârşitul a venit, dar, parcă, domnul Nicu era un 
pic schimbat, pierduse din entuziasm, se maturizase în 
încrâncenări de el știute; 
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 * Ion Burlacu profesorul de Istorie şi Geografie.  
  Era un domn conștiincios şi talentat. Locuia în satul 
Stănceşti şi făcea naveta pe distanţa de 2-3 km. Obişnuia să dea 
notiţe, cu multă claritate şi redând  cu pasiune unele întâmplări 
care nu trebuiau consemnate pe maculator. Ţin minte, de parcă 
a fost ieri, maculatoarele de Istorie şi Geografie, completate în 
viteză, scrisul cam lăbărțat şi dezordonat, cu creionul chimic. Eu 
, totuşi aveam scrisul citeț şi prindeam aproape în întregime 
vorbele profesorului, aşa se făcea că mulţi colegi mă rugau să le 
împrumut şi lor. Creionul chimic era arma care făcea faţă cel mai 
bine la rapiditatea predării, căci aluneca uşor şi rezista pentru cel 
puţin o oră fără a fi reascuțit, dar eram nemulțumit de aspectul 
scrisului pe care-l realiza; 
          * Iulia Coman, profesoara de Limba Rusă, soţia 
directorului. Am înţeles că era la origine basarabeancă şi poate 
că se refugiase în România în timpul ocupației de către URSS. Îmi 
apărea ca o adevărată zână, în toate aspectele şi calitățile; 
 * Domnul Pocrişer profesorul de Fizică şi Chimie, , era 
un domn slăbuț şi marcat de o fostă paralizie infantilă. Avea 
mâna dreaptă infantilă şi răsucită, drept care o ţinea mai tot 
timpul în buzunar şi scria la tablă cu stânga. Era un om corect şi 
cam sever, dar nu prea-mi plăcea să-i urmăresc lecţiile şi nu am 
avut timp să obțin rezultate bune la el, căci pe la jumătatea anului 
şcolar s-a transferat undeva la munte şi în locul lui a venit 
secretarul şcolii. Întâmplarea a făcut că la ultima oră pe care a 
ţinut-o la noi să mă simt tare obosit, drept care m-am aşezat în 
ultima bancă şi am ațipit. M-am trezit ca în versurile  lui Coşbuc: 
„şi-acum ieşi tinere la tablă / nenorocitul, a dormit!”. Mă aud 
strigat: „ae bre, moş Iordache, ia ieşi matale la tablă!” Năuc, cum 
eram, am ieşit la tablă, supărat pe mine că m-am purtat cum nu-
mi stătea în caracter şi speriat pentru ce va urma. Unii colegi cred 
că se bucurau, aşa cum fac copiii şi chiar oamenii mari când e 
vorba de răul altora. Poate chiar şi Olica se bucura, pentru a mai 
scădea laudele părinţilor la adresa mea. Am fost întrebat din 
lecţia de zi şi am dat răspunsuri slabe, din ce prinsesem ca prin 
vis. Am primit nota 3,00, echivalenta cu Satisfăcător (notele pe 
atunci erau până la 5,00). Mi-am pus ambiţia să învăț şi să 
recuperez nota slabă, dar spre ghinionul meu înlocuitorul 
domnului Pocrişer, nu m-a mai ascultat şi nu prea ştia să pună 
note. A procedat cum l-a tăiat mai rău capul şi anume adăugând, 
încă,  câte o notă la fiecare elev, identică celei date de domnul 
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Pocrişer. Aşa se face că am primit media 3,00 (trei) la chimie, 
pierzând un premiu şcolar şi fiind nevoit să susțin examen de 
admitere la învăţământul mediu.  
 
COLEGII DE GIMNAZIU 
  În afară de colegii cu care venisem de la Dâmbroca, m-am 
simţit  impresionat şi de alţii, care proveneau din Scurteşti şi din 
satele învecinate, unii, chiar, din sate depărtate sau de la oraş: 
Voinea Aurel , din Ciocârlia; Grigore Alexandra, Manole Maria, 
Radu Constanţa, Grigore Neculai, Ţârdea Petru, David Nelu, din 
Scurteşti; Gherase Ştefan şi Cojocaru Ion, din Bobocu; Dumitriu 
Emil, din Buzău şi alţii. Voinea Aurel, alintat Uri, era un băiat 
extrem de inteligent, cu toate că avea cea mai precară situaţie 
materială. Era dintr-o familie numeroasă şi săracă, de nici câinii 
n-aveau ce căuta la casa lor. Venea la şcoală cam zdrențuit, cu o 
căciulă neagră, țuguiată şi roasă şi de cele mai multe ori era 
desculț sau cu tenișii rupți. Venea la şcoală cu un maculator şi cu 
mintea lui ageră. Se regăsea totdeauna printre premianți. 
Valoarea lui l-a condus spre o şcoală medie de Chimie şi mai apoi 
la facultate pe acelaşi profil, după care a ajuns până la 
conducerea Fabricii de Antibiotice din Iaşi.  
  Grigore Alexandra era o fetiţă blondă, foarte harnică şi 
inteligentă. O admiram şi îmi plăcea, dar de mă întrebați dacă şi 
ei îi plăcea de mine, pot spune că şi mie de ea. Noroc că îmi 
dădeam seama pe ce lume mă aflu. Poate că şi ea îmi admira 
inteligenţa şi ambiţia, dar despre plăcut, hai s-o lăsăm baltă. A 
urmat la liceul teoretic, ceea ce însemna maximul de aspirație, 
apoi a urmat Arhitectura şi s-a legat, să-şi împartă viaţa, de un 
coleg de grupă, nu prea arătos, dar cine ştie ce calităţi ale lui au 
cucerit-o.  Manole Maria, poreclită Longonbarza (vă imaginaţi de 
ce), era harnică si cu un suflet de să-l pui la rană. Ea nu făcea 
deosebire de altitudine şi mă trata ca pe un băiat normal, numai 
că eu mă simțeam tare mic lângă ea, după principiul că unde-i 
dealul mai înalt e şi valea mai adâncă şi evitam să-i stau pe 
aproape. Radu Constanţa, o colegă aşezată, şatenă, cu păr bogat 
lăsat pe umeri, ochi de un cenușiu deschis, blândă şi atașabilă de 
sufletele colegilor. Mama ei, deşi era de profesie învăţătoare, 
funcţiona ca administrator şi gestionar la internatul şcolii, o 
femeie cu mult suflet pentru copiii ei şi ai şcolii, micuță şi 
afectuoasă. Îmi aduc aminte, cu un pic de jenă, că, odată pe când 
ne servea masa, a întrebat ceva şi eu am încercat să mă exprim 



GIMNAZIUL                                                            155 
 
 
elevat, arătând pe degete: „ ... din două puncte de vedere: 
unul..... si al doilea...”  N-am apucat să duc răspunsul la capăt 
că s-a pornit un râs general, în sala de mese, pentru tendința 
mea de a răspunde trăsnit.  
 
Învățătorul pedofil (oare!) 
  Ataşat copiilor era şi domnul Radu, de profesie învăţător, 
dar nu ştiu prin ce împrejurări a ajuns să predea ceva ore, 
probabil Lucrul Manual, la Gimnaziu şi s-a dovedit că-i iubea prea 
mult pe unii copii, devenind pedofil. Asta s-a întâmplat după ce 
am terminat eu gimnaziul. La aflarea faptelor lui  mi-a fost şi milă 
şi silă, iar pentru înlăturarea lui din învăţământ am simţit milă 
pentru familia lui şi scârbă pentru el. Tanța Radu mi-a fost tare 
dragă, dar n-am reuşit niciodată să-i spun, de fapt nu prea aveam 
habar ce să-i spun, simțeam doar, așa, o atracție colegială. După 
gimnaziu a urmat cursurile Şcolii Medii de Chimie din Buzău.  
 
Colegul care a ajuns  la mânăstire 
  Gherase Ştefan, a fost un coleg bun şi talentat, mai ales la 
fotbal. Era bine format şi venea de pe la Bobocu, localitate unde 
se afla un regiment de aviaţie şi unde colectivizarea a produs răni 
adânci. Se spunea că erau foarte săraci şi cum românul ştie să 
facă haz de necaz, s-a lansat un bocet: „Iooooaaaaneeeee, 
Ioaneeeee, colectiv ţi-a trebuit / stai în ladă-nghemuit...” 
Curioasă a fost alegerea lui Gherase, de a intra la mânăstire. Am 
înţeles că a ajuns apreciat călugăr, dar că, după un timp, a călcat 
pe alături şi a fost dat afară. Cred că a fost un călugăr frumos, 
dar caracterul lui, pe care-l ştiam, i-a dat ghes spre băutură şi 
femei.  
 
Colegul năzbâtios 

Cojocaru Ioan, era un băiat minion, dar drăcos şi focos 
după fete. Provenea tot de la Bobocu. Cu învățătura nu prea le 
avea, dar la fete avea succes, căci era tare îndrăzneț. Îmi aduc 
aminte de joaca „de-a va-ţi ascunsele”, prin curtea şi prin sala 
de meditaţie de la internat, când giugiulea fetele şi ele chicoteau 
de plăcere. Venea pe acolo şi Mariana, fata dirigintei noastre, mai 
mare cu 1-2 ani ca noi, intra în acest joc şi-i plăcea foarte mult 
să fie pipăită. Am surprins o fază incitantă, în sala de meditaţie, 
pe sub bănci, între Cojocaru şi Mariana.  
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  Afurisitul de Cojocaru, mergea adeseori de se urca să 
vadă, noaptea, peste pervazul internatului de la fete şi ne 
povestea ce a văzut. Într-o seară ne povestea că eleva externă 
Braşoveanu... se afla în dormitor şi studia la lumina lămpilor 
păsărelele colegelor. Despre Fana lui Preda Mirică, din satul 
nostru spuea: „a tâ este neagrâ!”, alteia : „a tâ încă-i şi mai 
neagră!”.....” a tâ-i cam albă!”.....Eleva Braşoveanu era cu un an 
mai mare decât mine şi provenea dintr-o familie de basarabeni, 
refugiată în România. Mama ei era învăţătoare şi se recăsătorise 
cu Domnul David, om înstărit şi cu moară, tatăl colegului meu 
Nelu David, zis Calul, pentru forma feței şi dinții mari.  
 
Fata dirigintei 
  Mariana era foarte frumoasă, cam înăltuţă şi formată, 
aproape, ca femeie. Plesnea de sănătate şi de sex-apel. Am fost 
privilegiat să o cunosc şi să o văd din când în când. Odată am 
mers cu câţiva copii, printre care se afla şi Mariana, într-o 
plimbare la apa Buzăului. Am plecat de la clădirea şcolii, am 
trecut pe la ruinele conacului boieresc, aflat la cca 500 m. de 
şcoală, am vizitat conacul, rămânând cu un gust amar cu gândul 
la suferinţele boierului şi la lăsarea în paragină a unei asemenea 
construcţii, apoi am luat-o pe o alee spre  albia râului. La un 
moment dat am văzut un șarpe, ceea ce nu mai văzusem până 
atunci şi copiii l-au masacrat pe bietul de el, poate din neștiință, 
poate din teamă, poate din bravură, în orice caz, nu din răutate. 
In aceleaşi stări m-am simţit şi eu, dar după ce l-am văzut pe 
băţ, mi s-a făcut o mare milă şi am avut reful total faţă de faptele 
noastre. Tot mergând pe alee, deodată rămân surprins de 
propria-mi scăpare a unui vânt zgomotos. A fost ruşine mare pe 
mine, dar cu un reflex fulgerător, duc mâna la sub-braţ  şi repet 
zgomotul. Norocul meu a fost că învățasem de curând șmecheria 
şi am reuşit să păcălesc asistența. 
  
Foamea școlarilor săraci 
 De la vremea gimnaziului şi până azi s-a pus mult praf 
peste trăirile de atunci şi amintirile au rămas cam vagi, sau de 
fapt nu au meritat să fie reținute multe dintre aspectele vieţii de 
elev.  
   Mai reţin că în acea perioadă mergeam, uneori, de la 
şcoală direct acasă, la Dâmbroca. Eram tare înfometați la 
terminarea orelor şi o luam aşa pe malul apei, până la intrarea în 



GIMNAZIUL                                                            157 
 
 
Stănceşti, după care urcam panta  Stănceștilor, parcurgeam satul 
şi apoi o luam pe lângă casa lui Ion Radu, pe panta care ducea 
spre Dâmbroca.  Ni se părea tare lung drumul la întors acasă. 
Leana lui Petre a lui Ilarie şi Olica au găsit soluția şi mâncau 
troscot, o buruiana care creştea pe marginea drumului şi pe care 
o consumă de obicei  şi câinii când au crampe, dar fetele aveau 
crampe de foame. Uneori, toamna, treceam peste grădinile de 
legume dintre Scurteşti şi Stănceşti şi chiar dacă legumele fusese 
recoltate, mai scocioram după câte un morcov, mai un cotor de 
varză şi ne potoleam foamea.  

În timpul orelor jinduiam după câte o gustare şi arareori 
făceam rost de câte  cinci lei, cu care dam fuga la popa Mitrea de 
cumpăram un măr sau o gutuie. Priveam cu amărăciune lipsa 
acelei gustări, cu care fusesem obișnuiți la şcoala primară, când 
ni se servea lapte preparat  şi pesmeți, sub asistența secretarului 
de partid al satului, Mihai Filipoiu, poreclit Gnhijai, pentru 
incultura lui, dar era om bun şi un pic de rudă cu familia mea.  
 
Lauda mea mare - „traistă ușoară” 
 

 
Eu la 14 ani 

    Cum mergeam noi, aşa, către casă, 
vorbeam despre multe celea, ne lăudam 
fiecare cu ce putea, îi bârfeam pe colegi, 
chiar şi pe cei mai mari.... 
Într-o zi s-a deschis vorba despre Dudi al 
lui Fani, băiat frumos şi bine legat, care 
era în clasa a șaptea, în timp ce noi eram 
de abia in a cincea.  

 
Părinţii lui aveau moară la marginea Stânceștilor, spre 

Dâmbroca. 
Avea o familie de oameni gospodari, bine văzută în sat. 

Am mers de multe ori la moara lor şi am rămas uimit de pietrele 
mari de moară, de maşinile şi mecanismele cu curele. Îmi plăceau 
duduitul acela şi curelele late şi lungi. Asemenea curele mai 
văzusem doar la batoza lui Neculai Tănase. Îl bârfeam de bine pe 
Dudi, dar am provocat mult râs desconsiderator când am început 
şi eu să mă laud că dacă vreau îl pot bate pe Dudi, simplu, iau o 
piatră şi o arunc în capul lui fără să mă apropii. După câteva zile 
m-am întâlnit cu Dudi şi mi-a reproşat în glumă că vreau să-l bat. 
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Am dedus că glumea şi nu era supărat, de altfel el era şi prieten 
cu fratele meu mai mare, Oani.  
Internatul școlii 
Adeseori îmi revin în minte trăirile de la internatul şcolii. Curtea, 
mare şi dreptunghiulară, cu un gard pe latura lungă, din plasă de 
sârmă, spart în multe locuri şi cu porțile lipsă. În partea opusă 
gardului de la drum se afla o magazie mare, din scânduri şi cu 
acoperiș din șindrilă. De o parte şi de alta erau două clădiri 
impunătoare, pe vremea aceea, care aveau intrări cu uși duble şi 
câte patru sau cinci scări late, care dădeau spre centrul curţii. În 
clădirea din dreapta era căminul de fete şi cantina, iar în cea din 
stânga, căminul de băieţi şi o sală mare de meditaţie. Lângă 
căminul fetelor se afla latrina, puţin cam dezmembrată, dar era 
bună şi aşa la pretențiile noastre. Doamna Radu, 
administratoarea, se străduia să ne asigure condiţii cât mai bune, 
dar şobolanii colcăiau şi alimentele, îndeosebi pâinea, erau 
împărţite cu ei.  
 
Pedagoga „Făxina” 
Pedagoga noastră, o femeie cam la 50 de ani, răspundea şi de 
băieţi şi de fete. Nu-i mai reţin numele, dar ca figură şi 
comportament nu o pot uita. Avea o figura milităroasă, 
asemănătoare cu a Anei Pauker, tunsă scurt, cu un costum 
bleumarin, păstrat de pe vremea când a fost angajată voluntar 
în război, mergând până în Munţii Tatra. A rămas cu unele tare 
ale războiului, cu duritatea şi comportamentul de forţă şi urgenţă. 
Ţinea nespus la o disciplină militară şi când nu reuşea trecea la 
agresivitate asupra urechilor noastre cu  vorbe răstite, din afara  
vocabularului. Meditația trebuia să se desfăşoare într-o linişte 
desăvârşită, cerând să nu se audă nici musca, iar când copiii 
vorbeau aşa ca pe la ţară, se supăra „foc” şi făcea corecții, dure, 
în stil personal. Pe la ţară se mai obişnuia adresarea către fete 
cu „fă”. Vai şi amar de cel căruia îi scăpa o asemenea perlă. 
Pedagoga o corija cu : „făxina, să-ţi coacă inima!”  
 
„Biața” lui Ghinea 
  Un coleg, Mirea Neculai, din satul nostru şi din clasă mai 
mare, dorind să pară emancipat şi să respecte regulile impuse de 
domnişoara pedagogă, dându-se pe gheaţă în curtea şcolii, a 
accidentat un alt coleg şi acela şi-a pierdut un dinte. Chemat la 
ordine de către pedagogă, el a încercat să se justifice spunând: 
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„tovarăşa, eu mă jucam pe biaţă şi el a venit peste mine” De 
atunci mi-a rămas în minte  Ghinea, căci el a făcut asemănare 
între „bine” şi „gheaţă”. 
 
Dormitorul și nea Mihai, povestitorul  
  Aveam un singur dormitor pentru toate cele trei clase V – 
VII, în care locuiam copiii din afara satului Scurteşti. Serile erau 
piperate cu fel şi fel de poveşti şi teribilisme adolescentine. Băieţii 
mai mari se lăudau cu bărbăţiile lor şi uneori şi le plescăiau pe 
burți. Eram surprins să constat că şi unii băieţi pe care-i credeam 
foarte cuminți şi deștepți, intrau în acest joc erotic, dar cu mintea 
mea îi apreciam şi mai mult, ca fiind bine dotați, în timp ce eu 
eram un ţâcă de puţâcă şi n-aş fi îndrăznit cu nici un preţ să mă 
expun. Ca om de serviciu la căminul nostru, cu misiune de a face 
focul şi curăţenie era un ţăran din Stănceşti, nea Mihai, care abia 
terminase armata şi avea o pâine de mâncat pe lângă noi. Uneori, 
iarna, când nu mai putea merge acasă, dormea cu noi şi avea 
omul acela un talent mare la basme şi baliverne, încât ne era tare 
drag. E adevărat că basmele şi poveştile lui erau foarte 
deochiate, vulgare, dar ne cădeau la suflet. La oricare dintre 
povesti sau basme, cu împăraţi, cu zmei, cu ţigani, cu animale, 
avea şi câte ceva pornografic. Unele basme le ţin minte încă şi, 
pentru a nu transmite pornografii, le-am modelat pentru copiii şi 
nepoţii mei, eliminând vulgarităţile şi cred că nu mai prezintă 
acelaşi interes ca varianta lor originală.  
 
Bătălia cu cei trei frați Enache (Mitică, Tori și Titi) 
  Când eram prin clasa a șaptea, la internat se aflau şi toţi 
cei trei copii ai țaței Lisandra lui Mitoi: în a şaptea, coleg cu mine 
era Mitică; în a şasea era Tori, iar în a cincea era Titi. Toţi trei 
erau silitori la învăţătură şi destul de cuminți. Nu ştiu din ce 
motiv, în una din zile, fiind nesupravegheați, s-a ivit un conflict 
între mine şi ei. Cred că din cază că Titi îşi cam bătea joc de faţa 
pocită a lui Vasile Dedu. Ne aflam pe scările căminului când le-
am reproşat că se iau de Vasile şi cel mic a îndrăznit să sară la 
mine. S-a bazat pe fraţii mai mari şi a avut dreptate că au sărit 
toţi trei la bătaie, dar a fost mai mult un foc de paie. Vasile s-a 
băgat şi el dar cam neconvingător.  
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Handicapatul Petrea al lui Drăgănică 
  Prin satul Scurteşti, în acea perioadă, trăia şi un om „dus 
de acasă”. Îşi ducea viaţa ca boschetar, mânca ce apuca din mila 
satului şi dormea prin grajduri sau chiar la  o troiţă. Noi îl ştiam 
cu numele de Petrea lui Drăgănică. Uneori venea şi prin curtea 
internatului nostru şi noi ne cam băteam joc de el. Se vede treaba 
că nu pricepeam ce-i bine şi ce-i rău şi ne băteam joc de un om 
bolnav psihic şi necăjit. Într-o zi după un potop de ploaie, curtea 
internatului a fost dotată cu un lac mare, până pe la genunchi.   
Petrea a avut ghinionul să ne viziteze. Cum noi ştiam că-l 
deranjează bocănitul pietrelor, am trecut la acţiune. O parte 
dintre copii erau pe scările din faţa internatului de băieţi şi o parte 
la internatul de fete. Copiii de la internatul de băieţi au început 
să bocănească din pietre şi să strige: „Drăgănică, ha, ha, ha......” 
omul, inervat, se îndrepta spre acei copii, pentru a-i lovi cu bățul 
ce-l avea. Când era aproape de copii, începeau să bocănească şi 
să scandeze aceleaşi lozinci, copiii de pe scările internatului de 
fete şi tot aşa se crease un perpetuu mobile, iar bietul om, ud 
leoarcă, parcurgea tot lacul acela până ce a ameţit şi a căzut. A 
fost un fel de coridă, murdară, din care au ieşit învingătoare: 
prostia, teribilismul, lipsa de educație, iar învins a ieşit omul 
necăjit, defavorizat de soartă şi abandonat de sistem.  
 
Ce face beția dintr-un oficiant sanitar! 
Prin sat mai îşi ducea zilele şi un fost sanitar, Gheorghe Târdea, 
zis Reactorul. A fost un om de treabă, sanitar în sat şi gospodar 
respectat., ce păcat, însă, că l-a răpus băutura. Din gospodar a 
ajuns râsul satului, dar şi dădea motive prin năstrușniciile pe care 
le făcea la băutură. Era alcoolic, se îmbăta uşor, ieşea pe uliţă şi 
o lua la fugă, cu mâinile în V către spate şi strigând: „ vuuuuuuuu, 
reactoruuuul, vuuuuu....!.”, alte ori îşi privea umbra pe gard şi 
exclama:   „ha, tot eu, tot eu ....!” Mă amuzam, cam trist, căci 
aflasem ce fel de om a fost şi pe deasupra că ne era şi un pic de 
rudă. 
  
Plăcerea revenirilor pe acasă 
  Căminiști fiind, la una–două săptămâni, sâmbăta, 
mergeam acasă, pentru baie şi schimburi. Drumul, mai 
totdeauna,  obositor şi sub presiunea foamei, îmi părea mai lung 
la întors acasă, în așteptarea unei întâlniri plăcute cu părinţii, cu 
prietenii şi cu brânzoaicele făcute de mămica, aşa ca drept 
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bucurie pentru întoarcerea copiilor acasă. Aveam prilejul să 
povestim despre cum ne-a mers toată săptămâna şi mămica să-
şi spună toate păsurile, pățaniile cu vecinii, deschizându-şi 
sufletul şi arătându-ne toate colțurile lui.  
 
Țintele bocancilor și poleiul 
  Două drumuri le reţin ca deosebite. După o seară ploioasă, 
de duminică, luni dimineaţa trebuia să mergem la şcoală. S-a 
stârnit vântul şi gerul, încât vântul te făcea să te înclini mult, spre 
pământ, iar gerul crease un gheţuş, încât cu mare greutate te 
puteai ţine pe picioare. Tăticu, văzând starea vremii a mers cu 
noi, adică, cu mine şi Olica, să ne ducă la şcoală. De altfel şi el 
avea serviciul la Scurteşti ca oficiant sanitar, dar putea să-şi 
permită să nu meargă la serviciu în astfel de zile. Am mai avut 
noroc şi de cuiele pe care ni le bătuse pe tălpile ghetelor, pentru 
a ţine mai mult. Țintele alea şi-au făcut toţi banii, căci pe ghețușul 
ăla puteam să ne țintuim mai bine pe picioare, dar şi aşa câteva 
pale de vânt erau să mă zboare, pierzând aderența cu gheaţa. 
Între Dâmdroca şi Stănceşti am avut impresia că voi fi luat pe 
sus, şi am cerut ajutor lui tăticu, dar el era ocupat cu Olica şi le 
era şi lor foarte greu. Aşa era familia noastră când era vorba de 
datorie, ca Ana din „Meşterul Manole”. Nu conta boala, starea 
vremii, foamea şi alte necazuri, noi trebuia să ne facem datoria 
de a merge la şcoală şi am rămas cu meteahna asta şi în celelalte 
perioade şi îndatoriri ale vieţii, de până acum şi nu cred să ne 
schimbe ceva, poate doar moartea. 
 
Drumul spre școală prin aburii de primăvară 

 Într-o zi de luni şi primăvară, am tăiat-o spre şcoală peste 
dealul Stânceștilor şi Scurteștilor, pe acolo unde s-a format satul 
Trei Păsărele şi coborând din lateral în Scurteşti, în apropiere de 
internat. Era un drum ceva mai scurt şi nu ştiu cum de mi-a venit 
ideea aia, dar a fost genială. Pământul era proaspăt arat şi degaja 
aburi şi miresme îmbătătoare, aburite şi de hormonii mei 
adolescentini. Aburii ăia vibrau şi se urcau în scări până la Cer. 
Se crea o pânză transparentă, prin care Soarele îşi difuza razele 
şi le resintetiza într-o lumină diafană. Aveam impresia că plutesc, 
că zbor, că visez, că acela era adevăratul Rai. Şi astăzi mai am 
vie lumina şi am rămas cu imaginația că Raiul îşi are sălașe şi pe 
pământ. 
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VACANȚELE  
 Vacanța în taberele școlare 
  În vacanțele dintre clase, am avut parte, printre altele şi 
de orizonturi noi de cunoaștere şi distracții. Tăticu ne-a oferit 
bilete la tabere şcolare.  

 După clasa a cincea am mers în tabăra de la Codlea. Deşi  
simțeam că nu prea îmi ajunge mâncarea şi jinduiam mult după 
fructe, mai ales pepeni, am rămas cu plăcerea excursiilor prin 
codri de la Codlea, că am văzut pentru prima dată pădurea, că 
am văzut, prima dată, un pui de viperă, de care m-am speriat şi 
m-am ferit. Am avut noroc şi cu răceala dimineții, căci puiul nu 
se dezmorțise de tot, dar m-a speriat cu zvâcnirea pe care a 
făcut-o, probabil că şi lui îi era teamă de mine. 

  În vara următoare am mers la o tabără din Piatra Neamţ  
şi am fost îndrumați de un profesor de Geografie, pasionat de 
roci şi peisaje. Ne urca pe dealul Pietricica şi ne vorbea despre 
diferite roci. Ne-a  dat şi binoclul şi ne punea să privim plutele pe 
Bistrița. Era Raiul sau imaginația mea de copil cu ochii dilatați de 
frumuseţile naturii? Nu ştiu de ce, când am ajuns acasă, vibram 
tot, şi la propriu şi la figurat. Am cântat ce învățasem pe acolo şi 
vocea îmi tremura, dându-mi impresia că glasul îmi căpătase 
valențe noi.  
 
Vacanțele pe lângă casă 

În rest, vacanțele mi le ocupam cu diverse activităţi pe lângă 
casă şi la câmp.  

 Pe lângă casă, simțeam responsabilitățile omului  
gospodar: măturatul curţii; udatul legumelor - pentru care 
scoteam câte 100 găleți cu apă, suindu-mă pe buza puțului. Nici 
nu-mi dau seama cum de aveam curajul să plimb lanţul în sus şi 
în jos, stând crăcănat pe gura puţului cu cumpănă. Era un fel de 
nebunie copilărească, de la care nu eram atenționat de nimeni. 
Puteam oricând să fac o greşeală, să-mi alunece lanţul  sau să se 
rupă şi să mă proiectez la fundul puţului, adânc de 10-12 metri.  

 La câmp mergeam mai mult la vie şi pepeni. Aveam via la  
puţul lui Cosoroabă, peste drum. Aveam 12 rânduri de vie, alături 
de via mamei Neaga. În continuare erau viile lui nenea Neculai 
Dedu şi a lui moş Ion Florea. Dincoace de vie aveam un lot de un 
pogon, pe care se semănau pepeni. Cam de la vremea când 
începeau să se coacă pepenii, se pârguiau şi strugurii. Strugurii 
şi pepenii au fost cele mai plăcute fructe de care am avut parte 
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în anii copilăriei. Pepenii lui moş Ion Florea se coceau mai repede 
şi avea moş Ion un talent deosebit de a-mi face poftă. Coliba lui 
bine chivernisită, cu umbrar în față şi masă instalată, statura lui 
mare - impunătoare, uşor adus de spate, cu faţa curată – senină 
şi părul alb, tactul lui în operarea pepenilor galbeni sau verzi, mă 
uimeau şi eram gelos că nu aveam vârsta aceea impozantă. Via 
noastră, ca şi a vecinilor, avea la capete câte o lizieră mică cu pui 
de salcâmi, aşa pentru a descuraja pe pofticioși să intre în vie. 
Aveam şi noi o colibă improvizată în pepeni, dar locul meu 
preferat de observaţie se afla în salcâmul de la puţul lui 
Cosoroabă. De acolo vedeam departe, La capătul viei şi chiar 
până la via lui Neculai Tănase. Mi-am făcut prepeleac, cu crengi 
de salcâm şi iarbă, încât puteam foarte bine să mai trag şi câte 
un pui de somn, acolo la înălţime. De acolo de sus scrutam cu 
privirea peste bunătăţile pământului şi observam până şi 
iepurele, pitulat la câte un butuc. Mai coboram, din când în când, 
făceam plimbare prin pepeni şi vie, îmi potoleam poftele, foamea 
şi curiozitatea. De fapt mâncarea mea, când eram de pază la vie 
şi pepeni consta în mămăligă rece, cu care mă dota mămica la 
plecare, cu struguri şi pepeni. Băgam în mine ca speriatul struguri 
şi pepeni şi apoi ţin-te Pârleo. Plimbarea prin vie era plină de 
surprize plăcute: ba țâșnea, chiar de lângă mine, un iepure, ba 
zbura o ciocârlie, sau o zbughea un gușter. Mă culcam cu faţa în 
sus şi eram ameţit de seninul cerului, de fluturarea ciocârliei în 
înaltul lui şi de trilurile-i fermecătoare. Seara, când se retrăgeau 
oamenii de la muncile câmpului, plecam şi eu acasă, dar aşa încât 
să nu-mi fie observată plecarea şi să se creadă că sunt la colibă. 
Rămânea peste noapte moş Ion, dar nu cred că ar fi contat cu 
ceva prezența lui. Când pepenii erau în toiul coptului, mai 
dormeam şi eu, dar nu singur căci eram prea mic pentru a avea 
curajul să dorm în câmp, ci cu fratele Oani.  
 
„Oțul de Oani!” 
Am mai spus, dar repet: Oţul de Oani, flăcău în toată firea, 
însemna mulţi pepeni constatați a fi copți  cu „Nuţy”. Dimineaţa, 
când mă trezeam, constatam că Oani nu mai era, cine ştie de 
când, poate de seara după ce mă adormea pe mine şi unii dintre 
pepenii „Nuţy” nu mai erau. Oare i-o fi luat în spate, că aşa de 
mulţi dispăreau de parcă i-ar fi luat cu căruţa?!  Sigur că 
ajungeau la Nuţy a lui, tocmai la Vadu Pașii, cale de 8 -10 km.   
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Paza „La Pădure” 
Către septembrie, când era formată boaba la porumb, eram 
trimis să păzesc recolta. Plecam cu noaptea în cap, cam 12 km., 
până spre Bobocu, în zona „La pădure”. Probabil că în timpuri mai 
vechi prin acele locuri se întindeau păduri. Aveam locul lângă 
nenea Gheorghe Curcă şi mă întâlneam, acolo, cu băieţii lui, 
veniţi cu căruţa cu boi să strângă iarbă şi să hrănească boii. 
Numai cu acele ocazii am simţit că aveam neamuri aşa de 
apropiate. Mă simțeam atras de verii mei, mai ales de Milică, fiind 
mai apropiat ca vârstă de mine. Umblam împreună prin holdele 
de porumb, alergam, ne luam la trântă, coceam porumbi. 
Porumbii copți, în număr de câte 12, constituiau singura noastră 
mâncare de peste zi. Au fost şi zile cu zăpușeală mare, când eram 
nevoiţi să ne dăm mai mult pe lângă puţul de la capul locului şi 
abia, abia ne potoleam arșița turnând câteva găleți cu apă unul 
asupra celuilalt.  
 
Pregătirea pentru admitere la Școala Sanitară din 
București 
  Au trecut şi anii de gimnaziu şi am intrat în febra admiterii 
la Şcoala Tehnică Sanitară din Bucureşti. A aranjat mămica să 
facem, eu şi Olica, ceva pregătire cu doamna Dumitrescu, din 
Stănceşti, fosta învăţătoare a dânsei, aşa încât am recapitulat şi 
sistematizat materiile la care dădeam examen: Limba Română, 
Matematica şi Constituția. Ne-a luat tăticu de mânuțe şi hai cu 
noi la Bucureşti. Isteț cum era, tăticu a găsit o pielișoară, pe 
domnişoara, între două vârste, Roșculeț, administratoarea şcolii, 
care avea multă prestanță şi influenţă în rândul personalului 
şcolii. Nu ştiu cât a ajutat pielișoara, dar ştiu că ne-am descurcat 
destul de bine. Nu am mers să văd rezultatele examenului, dar 
Oani a spus că s-a interesat el şi am obținut media 9,75 şi că m-
am situat printre primii admiși, iar Olica, cu câteva locuri mai în 
spate.        

„Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm 
copilului cunoştinţele generale de care, bineînțeles, va avea 
nevoie să se servească: aceasta este instrucția. Cealaltă e să 
pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este 
educaţia.” – Gaston Berger 

„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în 
ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi 
profesorul.„ – Mihai Eminescu 
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Eu, Iordache Mircea, la absolvirea 

Şcolii Tehnice Medico-Farmaceutice București. 

 
A.- INTRODUCERE 

 
Despre habitatul școlii 

Prin luna august a anului 1953, ne-a luat tăticu de mânuțe, 
pe mine şi  pe surioara Olica, la tren şi hai la Bucureşti să dăm 
examen la Şcoala Medie Tehnică Sanitară. Cu tramvaiul am ajuns 
la Cinematograful Patria, am luat-o pe o stradă care trece pe 
lângă cinematograf şi la primul colţ am dat de Strada Pitar Moş 
şi de clădirea şcolii. Era o clădire în stil medieval, de fapt un 
complex de clădiri, cu o poartă mare din fer forjat şi curte 
interioară, cu câţiva castani şi bănci  cu scânduri, aplicate pe 
schelete din fontă. Tăticu a făcut ceva investigații pentru un 
eventual sprijin – pilă şi a ajuns la domnișoara Roșculeț, o 
domnişoară întârziată, dar tare de treabă. Îmi amintesc de curtea 
aceea interioară, cu castanii bătrâni, cu bănci grele şi cu candidaţi 
mulţi, că am fost cam zece pe loc. Dintre candidați îmi revine în 
minte, mai pregnant, spatele gras ca de babet şi faţa de copil al 
unei candidate, care se simțea cam marginalizată şi căuta 
apropierea de unele fete. A reuşit să se apropie pe tot parcursul 
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examenelor de surioara mea, dar nu ştiu dacă a fost admisă căci 
nu am mai văzut-o în timpul anului şcolar.  
 
Susținerea admiterii 

Examenul a fost interesant. Am fost introduși mulţi 
candidaţi într-o sală mare, luminoasă, aşezaţi câte unul în bancă 
şi nu aveam grijă decât de strunirea emoțiilor şi de rezolvarea 
cât mai bună a subiectelor. Am dat examene scrise la Limba 
Română şi la Matematică, iar examen oral am susţinut la 
Română, Matematică şi Constituție. Eram tare mulţumit, mândru 
chiar, că stăpâneam subiectele şi nu m-am făcut de râs. Nici nu 
mă gândeam la note, ci doar la a-i face pe examinatori să fie 
mulţumiţi de prestația mea. Am reuşit bine şi Olica de asemeni. 
Oani mi-a zis că am obținut notă foarte mare, clasându-mă 
printre primii. Poate c-o fi fost aşa, poate că nu,  Oani mai 
obişnuia să le înflorească, dar cert e că am intrat bine, ca dovadă 
şi numirea mea ca secretar de clasă.  
 
Eu, secretarul (șeful) de clasă 

Ce mic eram, 1,31 m. înălţime şi doar 36 kg şi totuşi eram 
uns cel mai mare din clasă! Ungerea asta mi-a ajutat foarte mult, 
dacă mă refer la faptul că după îmbolnăvirea de scarlatină, din 
toamna anului I, am avut greutăți cu recuperarea materiei. 
Funcţia asta de secretar al clasei îmi oferea dreptul de a participa 
la susținerea examenelor semestriale de către toţi colegii şi abia 
la urmă eram şi eu examinat. Aşa s-a făcut că eu treceam cu 
atenţie prin materiile de examen şi am reuşit să mă descurc 
onorabil. Ceva mai greu m-am descurcat la Chimie, unde mi se 
părea tare încurcată materia şi tare confuz în examinare domnul 
Rizescu. Aici cred că am fost atins de aripa îngerească a 
domnișoarei Roșculeț şi de prestația mai mult decât onorabilă pe 
care am avut-o,  cu o notă de 10,00 înainte de a mă îmbolnăvi.  
  
PROFESORII 
Dintre profesorii din Şcoala Sanitară, care mi-au marcat 
existența, reţin: 
Domnul Mihail Gregorian, poreclit Gogoloi, pentru constituția 
fizică grăsană şi comportamentul cam ursuz. Avea cam 55 de ani, 
semăna cu un urs blând şi relaţia profesor -  elev, dintre mine şi 
dumnealui a fost foarte bună. Îl respectam, cum de altfel 
respectam pe oricare profesor, ca pe o zeitate, neștiind cum să 
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trec cât mai umil prin faţa dumnealui şi să-i captez privirile în 
timpul orelor de curs. Făcea parte dintre profesorii care, în timp 
ce predau lecţiile, priveau , parcă, numai la mine şi eu mă 
străduiam să-mi ţin atenţia la maximum. Domnul Gregorian 
punea mare accent pe gramatică şi eu mă descurcam foarte bine 
la această parte a limbii române, drept pentru care era mai 
îngăduitor la literatură. Povesteau colegii că într-o pauză a mers 
Gogoloi la grupul sanitar, ca tot omul şi un drăcușor de coleg s-a 
suit pe peretele despărțitor să-l vadă în timpul supliciului. S-a 
speriat, un pic, Gogoloi, a început să scoată nişte sunete din gât, 
asemănătoare cu ale purceilor când simt prezența oamenilor şi 
şi-a ferit cât a putut de repede ruşinea de văzul infractorului;     
Domnul David Kobb, profesor de Matematică, cam de 55 ani, 
un domn înalt, robust, cam adus de spate, purta ochelari cu ceva 
dioptrii, bruneţel, cam chelos, cu o faţă ce aducea cu a lui 
Ciorbea, unul dintre primii miniștri de după 89. Cred că preda 
bine. Eu înțelegeam aproape bine lecţiile, din expunerile 
dumnealui şi mai completam cu înțelegerea conținutului în timp 
ce explicam altor colegi, care mă rugau să-i fac şi pe ei să 
priceapă. Avea un stil mai propriu de a stimula învățarea. Pentru 
a împiedeca plagierile la lucrările scrise, îi plasa pe cei mai buni 
în bănci separate, mai la vederea lui. Metoda asta crea o senzație 
de măreție şi de responsabilitate, încât ne făcea să dorim această 
poziţie „privilegiată”. Obişnuia să facă şi concursuri la nivelul 
întregului an de studiu, format din patru clase. La un asemenea 
concurs am primit nota maximă, cu trei de +. Era a doua oară în 
viaţa mea, după cea de la Dictare, din clasa a V-a, de la domnul 
Nicu Coman. 
  Am fost elogiat, la fel ca şi Mirică, un băiat înalt de 2m şi 
slab ca Pantera Roz, de la o clasă paralelă;   
Domnul Aurelian Rizescu, profesor de Chimie şi Fizică, un 
domn cam la 55-60 de ani, înalt, brunet – grizonat, un pic adus 
de spate şi pitoresc în felul de comportare şi exprimare. Avea 
unele expresii care-l defineau: „ Mă, întâi te speli pe chicioare şi 
pe urmă la c.r?”; „Vrei să faci din rahat ghici şi să şi plesnească!” 
Pe la începutul anului şcolar am obținut o notă maximă la 
dumnealui, pentru răspunsuri din bancă, dar, după cum am mai 
spus, din cauza unei scarlatine, care m-a ţinut departe de şcoală 
vreo trei săptămâni, am avut goluri în cunoștințe şi singura 
cunoştinţă care m-a salvat de la corigență la domnul Rizescu cred 
că a fost domnișoara Roșculeț. Poate era cam sever, poate nu a 
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tratat şi cu un pic de suflet situaţia mea şi m-a taxat cu media 
minimă, dar pentru mine a rămas un venerabil domn şi am fost 
profund afectat la aflarea, peste câţiva ani de la terminarea şcolii 
că s-a stins. Poate şi noi am contribuit la durata vieţii acestui 
mare sufletist în ale culturii pentru o instrucție sănătoasă, prin 
insatisfacțiile pe care i le procuram: 
Domnul doctor George Ioanițescu , profesor de Anatomie, 
cam de 58-60de ani, un domn cam bondoc, șaten – albit, cu capul 
mare, faţa rotundă şi cu o chelie avansată. Era un fumător înrăit, 
până la aprinderea țigării de la țigară. Preda destul de bine, dar 
era cam grăbit la predare şi ne-a determinat să cam stenografiem 
cursurile. Prin prisma împrejurărilor am avut multe ore de 
anatomie, ţinute în Sala de Disecție a Facultății de Medicină. Am 
fost impresionați, la început de vitrinele cu organe şi fetuși în 
formol. Pe mese cu plăci de azbest se aflau cadavre îmbălsămate, 
pregătite pentru disecții, sau în anumit grad de disecţie. Mai apoi 
ne-am simţit intoxicați de mirosul greu emanat de cadavre şi 
formol. Mirosul greu era completat de fumul emanat de țigări, 
căci domnul Ioanițescu fuma zdravăn, iar pe lângă el, pe furiș, 
fuma majoritatea clasei; 
Doamna Elena Pena, profesoară de Limba Rusă şi dirigintă, 
doamnă cam la 35 ani, blondă, suplă, foarte plăcută, soţie de 
colonel, bonomă – mămoasă. Impresia mea era că nu avea o 
căsnicie fericită şi căuta alinare  în băiatul ei – colegul nostru, 
Viorel, sau poate avea alte probleme de familie şi societate. În 
comportarea faţă de elevi nu am observat să-şi trateze fiul cu 
părtinire. Şi eu o priveam ca pe mama mea din Bucureşti, dar 
numai la figurat. Transmitea elevilor mult respect prin bunătatea 
de care dădea dovadă. Pe tot parcursul şcolii nu am auzit niciun 
ton ridicat, ceea ce ne făcea să ne simţim oribil dacă o supăram 
cu ceva. Mi-a fost, de multe ori, dor să o revăd şi să-i mulţumesc 
pentru sufletul cald pe care ni l-a dăruit, dar m-am lăsat dus de 
valul vremurilor, realizând abia azi ce mult mi-e dor de dânsa; 
Domnul dr. Mihai Ionescu, profesor de Chirurgie, director al 
Secţiei de Ortopedie de la Spitalul Brâncovenesc. Era un domn 
cam la 45 de ani, de înălţime medie, șaten, faţă bonomă. Eram 
tare mândru că avem profesor un asemenea om, director al 
Spitalului Brâncovenesc şi şef al Secţiei de Ortopedie. Ne dicta cu 
vorbe clare, pe înţeles. Se cobora la potențialul nostru de 
înţelegere. Cu dumnealui făceam şi practică la spital şi am avut 
ocazia să asist în timp ce efectua operaţii. Experiența a fost cam 
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agitată de faptul că  am fost nevoit să mă urc pe un taburet, 
pentru a vedea mai bine şi acela era cu șurub. S-a rotit un pic şi 
am căzut cu zgomot pe mozaicul sălii. Toate privirile operatorilor 
s-au întors către mine şi cred că au realizat corect întâmplarea şi 
că m-am retras speriat, ca o râmă în pământ. Se poate să fi 
crezut că mi s-a făcut rău de ceea ce vedeam. Ruşinat foarte, am 
ieşit din sală şi am rămas marcat pentru mult timp de greșeala 
aceea;  
Domnul doctor Ion Negreanu, profesor de Boli Infecto – 
Contagioase, şef de secţie la Spitalul Colentina, un domn cu 
înălțimea sub medie, cam de 35-40 de ani, bruneţel, cu faţa 
albicioasă. Preda lecţiile cu un elan molipsitor şi era pasionat de 
activitatea educativă. Am efectuat cu dumnealui şi practică de 
specialitate la Spitalul Colentina, în secţia pe care o conducea. Ne 
impunea multă responsabilitate, repartizându-ne bolnavi, pentru 
completarea fișelor de observaţii cu anamneza şi observaţii 
heredo – colaterale. Observam că ne bucuram de mai mult 
respect decât cel acordat studenților, pentru seriozitate şi calităţi 
profesionale.  
  L-am decepționat şi am rămas consternat de ultimul 
răspuns pe care l-am dat la examinarea practică. Era vorba 
despre tipul de comprese care se aplică în caz de colici 
abdominale. Îmi e teamă şi acum să redau care era răspunsul, 
căci şi acum aş putea greși, cred că am spus, atunci că erau 
necesare comprese reci, pornind de la ideea combaterii 
inflamațiilor care se caracterizează prin patru simptome: rubor, 
color, dolor şi tumor;  
Domnul doctor Petrescu, profesor de Parazitologie şi directorul 
şcolii. Era un domn bruneţel, de statură medie, cam la 45 de ani. 
Pentru mine a fost tare ciudat, că în a doua oră de venire la clasa 
noastră m-a ascultat şi mi-a dat nota maximă, în ora a treia m-
a ascultat din nou şi am primit aceeaşi notă, în a patra la fel, apoi 
nu m-a mai asculta până la sfârşitul semestrului. Mi s-a creat o 
responsabilitate a învățării, pentru a nu-l dezamăgi pe domnul 
profesor. Au fost şi unele date când nu mă simțeam pregătit, dar 
am avut norocul încrederii prea mari, pe care o avea în mine şi 
nu mă examina. 
Domnul doctor Alexandru Vonica, profesor de Igiena 
Alimentară şi director la SANEPID-ul „23 August”. Era un domn 
cam la 55 ani, şaten, plinuț şi bonom. Preda bine şi era apropiat 
elevilor. În cadrul practicii am făcut o descindere, cu dumnealui 
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la Fabrica de dulciuri „Semagra”. În curtea fabricii era un fel de 
șopru şi erau depozitate calupuri mari din seminţe de floarea 
soarelui, rezultate după operația de presare şi extragere a 
uleiului. Am dedus că erau tare gustoase şi am înfulecat cu 
lăcomie, dictată şi de foamea specifică vremurilor acelea şi 
avidității specifice procesului nostru de creştere. Am fost duși, 
apoi, la parterul unei clădiri în care se desfăşura procesul 
tehnologic de preparare a produsului Halva. Acolo am mai 
completat locurile rămase în stomăcele, ba chiar am simţit un 
prea plin. Mare ne-a fost dezamăgirea când am ajuns la etajele I 
şi II şi am dat de bomboane fondante, ciocolată, rahat şi rahat 
cu nucă, de care nu ne mai puteam apropia că nu mai aveam loc 
în noi, iar de luat acasă nu era voie. Când am ajuns la internatul 
şcolii mi s-a cam aplecat de atâta halva şi de atunci au trecut ani 
buni fără a mai pune halva în gură. În timpul practicii organizate 
în Alimentația publică, am mai avut ieșiri cu felcerul Anghelescu, 
un tip înalt, şaten, cu faţa alungită, pus mai mereu pe glume cu 
elevii. Avea ca preferință vizita la birturi, unde se găteau ciorbe 
de burtă. Am fost dus şi eu odată la aşa ceva şi am servit o ciorbă 
de burtă, dar nu prea am rămas plăcut impresionat de gust. Mai 
mult m-a impresionat trecerea pe la cofetării, la care uneori 
rămâneam doar cu salivația; 
Domnul doctor Kessim , profesor de Igiena Muncii, domn cam 
pe la 60 de ani, brunet–grizonat, cu vederile cam slabe şi cu o 
comoditate ieşită din comun. Nu se dezlipea de catedră, dar era 
mereu bănuitor că este deranjat şi copiat, încât se repeta des cu: 
„Te văd, te văd!”. În timpul orelor dumnealui, unii dintre elevi 
(Vrabie, Şerban, Pahonţu, Mihăilă, Neagu), mai obrăznicuţi, 
jucau zaruri sau table, aşezaţi pe podeaua din spatele băncilor. 
Aceeaşi, sau chiar şi alţii săreau pe fereastră, drept în stradă şi 
părăseau ora, mergând la film sau la întâlniri cu fete;    
Domnișoara doctoriţă Nacu, profesoară de Fiziopatologie şi 
Anatomie Patologică. Era tânără şi foarte frumoasă, șatenă, cu 
părul lung, dar şi foarte tenace şi severă. Preda foarte bine, dicta 
cam repede, forţându-ne să stenografiem şi ne ţinea continuu în 
alertă de ascultare. Chiar dacă ascultarea era bazată mai mult pe 
lucrări scrise, anunțate, lucrările erau atât de dese şi materia era 
grea încât nu puteam să ținem pasul. Aşa s-a făcut că în pauza 
dinaintea unei ore în care trebuia să dăm o lucrare anunțată, ne-
am mobilizat rapid să fugim de la oră. În perioada aceea aveam 
clasă ale cărei geamuri dădeau în curtea interioară. Mă şi văd pe 
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pervazul geamului în stare nehotărâtă, dar eliminată rapid din 
solidaritate  colegială. Am sărit în curtea interioară, am urcat o 
scară interioară ce ducea pe acoperişul şcolii (o platformă 
bituminată, care avea balustrade şi pe care în timpul liber mai 
urcam pentru ușoare miuțe). Nu a trecut prea mult acolo sus, că 
am auzit vocea răsunătoare, de pe scară, a doamnei pedagoge 
Duma, care ne cerea să coborâm rapid. Doamna Duma era cam 
la 40 de ani, o șatenă, cărnoasă, înaltă, dar nu grasă şi avea o 
bunătate respectabilă. Ne era ruşine să o supărăm cu ceva. 
Coborând scările am primit câte o palmă, părintească, după 
ceafă. Îmi venea să intru în pământ de ruşine. În clasă ne-am 
instalat în bănci, căzuți de nereușita acțiunii şi de grijile 
urmărilor. Am luat poziția de drepți la intrarea domnului director 
Petrescu. Am fost certați, amenințați cu desființarea clasei şi 
împrăștierea pe la alte clase.  
    Cu umorul lui, specific, Scundu Vasile se ridică şi, în 
numele clasei îşi ia angajamentul că nu se vor mai repeta 
asemenea abateri şi vom fi o clasă model. Având în vedere că nu 
el era șeful clasei şi ca atare nu înțelegeam de ce se bagă, eram 
ca nişte bombe gata să explodăm de râs. Chițăiam a râs şi ne 
forțam să nu ne deconspirăm. Domnișoara profesoară nu a fost 
de faţă, ci numai doamna dirigintă Pena. Domnișoara profesoară 
Nacu a devenit ceva mai indulgentă, după acel episod. La 
acţiunea noastră nu au participat doi colegi, Pena Viorel (fiind 
băiatul dirigintei, l-am înţeles) şi Pahonţu Virgil, ca de obicei pe 
contre cu opinia clasei. La examenul semestrial, pe obiectul 
Fiziopatologie şi Anatomie Patologică, ne așteptam la răzbunarea 
domnișoarei, dar nu a fost aşa. Pe lungul clasei s-a aşezat o masă 
lungă şi băncuțe lungi de o parte şi de alta. Am fost introduși în 
examen câte 8 sau 10, iar în capătul mesei trona domnişoara 
profesoară. Ni s-au împărţit bilete şi am început să le pregătim 
pentru răspuns. Era greu să ne concentrăm pentru răspunsurile 
noastre căci în timp ce era ascultat un coleg, dacă nu ştia ceva 
se cereau intervenții de la ceilalţi. Am fost atent mai mult la ce 
vorbeau cei din faţa mea decât la ce aveam de răspuns la biletul 
meu.  Îmi dădeam seama că ştiu subiectele mele, dar nu aveam 
o ordine în gândire. Pe de altă parte aveam lângă mine pe 
insistentul Petrică Ioniță care-mi solicita ajutor şi în mare parte 
am reuşit. Norocul meu cel mare, a venit de la biletul unui coleg 
din faţa mea  şi a fost că am răspuns bine la două întrebări la 
care ceilalţi nu au ştiut să răspundă. Spre plăcuta mea surpriză, 
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domnişoara mi-a zis că nu mai trebuie să susțin şi biletul meu, 
că îmi mulțumește şi mi-a dat nota maximă. Nici nu mai ştiam 
cum să ies din clasă de fericit ce eram. Pe deasupra era şi bucuria 
scăpării de ultimul examen şi descătușarea că pot să merg 
bucuros acasă pentru sărbătorile de iarnă. Mai mult decât atât, 
când a ieşit din examen, Ioniță a venit direct la mine şi mi-a 
mulţumit pentru ajutor, căci a luat şi el nota maximă şi poate să 
ducă vestea plăcută la familia lui care ţinea foarte mult la 
rezultatele lui şcolare. S-a oferit să-mi dea o prăjitură şi am mers 
imediat la o cofetărie; 
Domnul doctor Schwartz, profesor de Medicină Internă şi 
director la Spitalul de Boli Interne Bucur. Cred ca era un doctor 
bun, de naționalitate evreu. Preda destul de bine, încât să ne 
putem lua notiţe şi nu era prea pretențios. Am făcut şi practica 
spitalicească, cu dumnealui şi aveam cuvinte de apreciere mai 
bune decât studenții practicanți. Aceştia aveau un nivel de 
asimilare mai greu decât noi, datorită vârstei şi superficialității; 
Doamna doctoriţă Florea, profesoară de Obstetrică şi 
Ginecologie, era o doamnă împlinită şi plinuță, cam la 45 de ani, 
șatenă, cu faţa rotundă, tenul gras, cu părul strâns în coc. Pot 
spune că semăna cu actrița Draga Olteanu, în vremurile ei de 
succes. Preda binișor, dar eu nu prea înțelegeam fenomenul şi 
am fost notat ca atare;    
Domnul  Dinu Zăvoianu (profesorul zurliu), profesor de ALA 
(Apărarea Locală Antiaeriană), director ALA în Ministerul 
Sănătăţii, un domn cam la 45 de ani, şaten, cu figura ștearsă şi 
cu un comportament ciudat. Preda foarte grăbit şi avea satisfacții 
în a ne scoate la tablă într-un fel de blitzuri de testare. Scotea la 
tablă câte 7-8 elevi şi-i fulgera cu câte o întrebare, din care 
rezultau 1-2 note mari iar în rest numai de 1, 2, şi 3. Când eram 
scos la tablă mă simțeam hipnotizat şi dădeam doar bruma din 
tot ce învățasem pentru lecţie. La terminarea semestrului ne-a 
comunicat mediile şi am aflat cu nedumerire plăcută că toţi 
aveam medii mari. A șmecherit catalogul, transformând notele 
din mici în mari. După surpriza asta, plăcută pentru noi, a urmat 
alta spectaculoasă. A pus un elev să păzească la uşă şi a început 
să ne dicteze Marşul Căcănarilor: „Dacă mănânci fazan sau icre 
negre / dacă mănânci fasole sau păsat / totul păstrează a naturii 
lege / şi se transformă în căcat. / (refren) Trageți la pompe, 
natura s-o golim / şi cui nu-i place, să ne pupe unde știm / trageți 
la pompe să pută şi-împrejur / şi cui nu-i place să le f....m muma-
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n c.r. / Natura asta le-a făcut pe toate / căci pentru gură făcu pe 
bucătar / pe croitor, să ai ce pune-n spate / iar pentru c.r făcu 
pe c...nar. /  (refren). După asta a cântat melodia în surdină şi a 
repetat cu noi de două – trei ori. Recunosc, că a fost lecţia cea 
mai uşor asimilată şi am păstrat-o cel mai bine în minte. Atunci 
aveam ochii dilatați de mirare şi admiraţie, iar acum am reflecții 
contradictorii, asupra comportamentului domnului profesor. 
 Îmi amintesc ceva mai „pneumogastric” (vag) şi de alţi 
profesori: profesoara de Farmacologie,  profesoarele de 
Microbiologie (Poenaru şi Brociner), Gimnastică (Târnoveanu), 
profesoara de Geometrie, Muzică (Domnul Văduva), Biologie (d-
na Stancu – sotia compozitorului şi dirijorului Dumitru Stancu),.  
Despre profesoara de Geometrie îmi aduc aminte de o întâmplare 
comică: aveam un coleg Darie de la o clasă paralelă, coleg care 
nu se descurca la învăţătură, căci nu avea cămin şi dormea pe 
bănci în şcoală. Toată ziua se văita „mi-i somn, mi-i somn!”. A 
fost scos la tablă de doamna profesoară şi pus să deseneze un 
paralelogram. Darie al nostru a făcut un dreptunghi  cu un 
triunghi deasupra, ceea ce simboliza o căsuţă. Doamna 
profesoară, cam peltică a început să-l amenințe: „Dalie, ai să 
lămâi Dalie!”, la care Darie supărat a zis: „Doamnă să mai fie şi 
gutui, nu numai lămâi!” 
  Noi am râs pe înfundate, dar am bănuit că-l va costa 
scump gluma aceea. Desigur că Darie n-a putut termina mai mult 
de anul I, rămânând repetent.  

Nu cred ca vreunul dintre profesori să mai trăiască şi-l rog 
pe Dumnezeu să le ţină ţărâna uşoară şi sufletele să le primească 
în Rai, căci tare au pus suflet în educația noastră, nu si-au mânjit 
conştiinţa cu compromisuri şi s-au dăruit profesional. Unde 
sunteţi doamnă dirigintă Pena? Unde sunteţi domnilor profesori: 
Gregorian, Kobb, Ioanițescu, Rizescu, Vonica, Ionescu, 
Negreanu, Schwartz şi ceilalţi? Să ştiţi că-mi e tare dor de 
dumneavoastră şi mi-e temă că veţi fi uitaţi definitiv, căci elevii 
pe care i-aţi avut au ajuns la o vârstă, la un pas de a trece şi ei 
în uitare.  
 
COLEGII 

Dintre colegi reţin: Achimoiu Petre,  Alexandru Eugen, 
Bâlcan Ioan, Căciulă Nicolae, Cristogel Sandu, Batcu Viorel, 
Diaconescu Gheorghe, Dinu Ignatie, Dorobanţu Ion, Florea 
Dumitru, Ioniță Petre, Iordache Nicolae, Marinescu Elefterie, 
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Mătuşoiu Gheorghe, Mihăilă Teofil, Neagu Gheorghe, Negrea 
Aurelian, Pahonţu Virgil, Pena Viorel, Petrescu Edmond, Petrică 
Emil (!), Kim Goang He, Scundu Vasile, Şerban Gheorghe, 
Vasilache Marcel, Voicu Gheorghe, Vrabie Gheorghe. Toţi colegii 
erau silitori, dar mai în faţă ieşeau: Bâlcan Ioan, Petrescu 
Edmond, Pena Viorel, alături de care mă situam şi eu în oarecare 
măsură. Pe parcursul  şcolii s-au ridicat şi alţii: Diaconescu 
Gheorghe, Ioniță Petre, Dinu Ignatie, Scundu Vasile. Menţionez 
că pe unii  mi i-am reamintit după mai mute discuții cu Viorel 
Pena, căci a avut Viorel un carnețel în care şi-a notat  câte ceva, 
în anul I, despre profesori şi colegi. 

 Ioniţă Petre, Cel mai apropiat coleg al meu pe tot 
parcursul şcolii, mi-a fost coleg de bancă. Era un băiat cu capul 
rotund, luminos, cu început de chelie chiar din timpul şcolii. Ne 
potriveam, fiind amândoi micuţi de statură şi ambițioși la 
învăţătură. Părinţii lui erau ţărani – gospodari în comuna Afumați, 
lângă Bucureşti. Petrică făcea, de obicei, naveta şi numai în 
iernile grele stătea la gazdă. Când făcea naveta i se cam micșora 
timpul de învăţat şi mai avea şi unele greutăți cu luarea notițelor, 
din care cauză apela la notițele mele. M-a invitat o dată la el 
acasă şi m-a impresionat foarte plăcut gospodăria lor. După 
terminarea şcolii am mai ţinut un timp corespondență şi chiar ne-
am întâlnit. Am constatat că a progresat mult şi a intrat la 
facultate, la medicină, în timp ce eu am luat-o pe linia ingineriei. 
A devenit mai dezinvolt şi mulţumit de succesele lui, atât pe linie 
profesională, cât şi la femei. Din cauza poftei de mâncare pe care 
o avea, pe când era elev, colegii îl poreclise Găman. A devenit şi 
mai găman, privitor la pofta de viaţă. După ce a terminat 
facultatea, mi-a trimis o scrisoare prin care mă ruga să-l cunun. 
Eu eram proaspăt căsătorit şi cu majore probleme financiare, 
încât am fost nevoit să-l refuz. Am mai avut reținere şi din cauza 
avariției şi ferocității lui, cu înclinații spre „tot ce zboară se 
mănâncă”. Cred că l-aş fi dezamăgit şi dacă m-aş fi ţinut apropiat 
de el, căci nu aş fi putut face faţă, material, solicitărilor de a 
participa la toate chemările lui. S-au adeverit temerile mele, după 
cum am aflat de la Pena Viorel. A devenit foarte avar, a schimbat 
2-3 neveste, şi-a făcut vilă în Bucureşti şi nu mai „cunoaşte” pe 
nimeni. Încerc să-i dau de urmă, dar nu reușesc.; 

 Bâlcan Ioan, un băiat fin, înăltuț, păr negru-lins, faţa 
albă. Era calculat, avea cam cea mai bună memorie, deci şi 
rezultatele şcolare îl mențineau ca premiant. Era de pe la Văleni 
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şi s-a adaptat repede la viaţa de Bucureşti. Se simțea mai în 
largul lui în anturaj cu colegii de prin Bucureşti (Petrescu, 
Alexandru, Pena Viorel...). Nu ştiu de ce, dar nu prea am 
comunicat cu el pe parcursul şcolii şi eram cam gelos că nu 
puteam să fiu mai apropiat de el.  Mi-e dor de el şi am încercat 
să-l găsesc prin Pagini Aurii pe internet şi până la urmă am reuşit. 
Nici nu pot spune cât de mare mi-a fost bucuria când i-am captat 
vocea la telefon; 

 Cristogel Sandu era un băiat necăjit, mic şi handicapat 
din cauza unei cifoze. Se simţea marginalizat, dar eu îl respectam 
şi nu făceam deosebire de ceilalţi, ba dimpotrivă îmi era mai 
apropiat. Am avut un impuls agresiv la adresa lui Diaconescu 
Gheorghe (un coleg de aceeaşi talie cu noi, cam tocilar şi 
ambițios), pentru că, nu ştiu din ce motiv, l-a bătut pe Cristogel 
şi acesta plângea amar. Diaconescu stătea în prima bancă pe 
rândul din mijloc şi eu am mers la el şi i-am aplicat o palmă, care 
a pocnit aşa de tare că a înlemnit toată clasa şi m-am speriat şi 
eu. I-am strigat să nu mai repete gestul de a-l mai bate vreodată 
pe Cristogel. Diaconescu a început să plângă, iar Cristogel s-a 
liniştit şi era mulţumit că i-a luat şi lui cineva apărarea. Astăzi mă 
simt vinovat faţă de Diaconescu că am răspuns la bătaie cu 
bătaie, dar aşa aveam mintea şi impulsul atunci.  

 Diaconescu Gheorghe, era un băiat tare ambițios la 
învăţătură, cam tocilar, probabil că nu prea înţelegea bine ceea 
ce citea, pentru că era mai tot timpul gălăgie, dar prin eforturi 
susţinute a reuşit să se descurce foarte bine.  

Cei cinci mici ai clasei (eu, Cristogel, Mihăilă, Diaconescu 
şi Ioniţă), am fost îndrumați şi am mers la Institutul de 
Endocrinologie „C.I.Parhon”, pentru investigați şi tratament de 
creştere. Numai Diaconescu a dus tratamentul la bun sfârşit şi 
rezultatele s-au văzut, că ne-a lăsat tare în urmă cu înălțimea şi 
a căpătat nişte făcliuțe, a la Consolini (un atlet italian, parcă 
discobol, căruia îi ieşeau în evidenţă fălcile). Eu am rămas mic de 
statură, cu 1,52 m şi 48 kg. Am mai crescut un pic până după 
armată, ajungând la 1,62 . Am aflat că Diaconescu a ajuns la 
peste 1,70. Am regretat toată viaţa nesăbuința de a nu finaliza 
tratamentul endocrin, dar aşa a fost să fie şi nu aş mai fi fost eu, 
dacă eram un ins de 1,75 – 1,80m. Eu am avut drumul meu 
modest şi nu trebuie să-mi fie ruşine de el. Părţile bune, plăcerile, 
care le-aş fi avut, dacă eram mai înalt, poate că s-ar fi 
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transformat în izvoare de defecte şi în alte suferinţe şi nu vreau 
să-L mâniez   pe Dumnezeu;     

 Pahonţu Virgil, un coleg de talia mea, un pic mai răsărit, 
şaten, ambițios. Provenea de prin comuna Năeni, raionul Mizil, 
cred că era de familie săracă. Mă temeam de el, nu că ar fi fost 
mai puternic, ci pentru reacțiile violente neprevăzute. S-a certat, 
într-o zi cu Şerban Gheorghe şi în accesul de furie a dat cu tocul, 
înfigându-i penița în obraz. M-a provocat odată la trântă şi când 
era pe ce să-l dau jos m-a apucat de părţile sensibile şi mi-a zis 
că-mi smulge cerșelile. Am țipat şi i-am dat drumul instantaneu 
şi desigur n-am putut să-l sufăr niciodată pentru atingerea 
intimității. După câţiva ani de la terminarea şcolii am aflat de la 
un consătean de al lui, State Nicolae, fost coleg la o clasă 
paralelă, că Pahonţu a murit, fiind găsit înghețat într-un şanţ, 
după o seară de beție;  

 Mihăilă Teofil, un coleg mărunt ca şi mine, ambițios, dar 
cu rezultate slăbuțe la învăţătură. Venea de pe la Slobozia. Avea 
talent la sport, mai ales la fotbal. Ca doi cocoșei am boxat într-o 
zi în baie, la pielea goală, la internatul acela de pe Ghenadie 
Petrescu. Domnul Ioneţ, administratorul, tocmai terminase de 
făcut baie, spălându-se pe cap cu sodă, greşeală pe care am 
făcut-o şi eu şi care mi-a afectat pielea capului pentru toată viaţa, 
urmând mătreață şi calviție. A apărut în baie şi Teofil şi m-a 
provocat la box cu condiția să nu dăm la faţă. Ne-am bătut cu 
atâta străşnicie şi perseverență, încât piepturile ni s-au înroșit şi 
nu ne lăsam nici unul. Cu mare greutate am acceptat amândoi în 
acelaşi timp că trebuie să încetăm şi că meciul a fost egal. 
Sărmanul Teofil, am aflat de la un alt coleg, din clasă paralelă, 
Rizea, că a murit de cancer pulmonar. Asta spune încă odată, 
dacă mai e nevoie, cât de periculos este tutunul. Teofil era un 
fumător pasionat.   Dumnezeu să-l ierte! ;  

 Petrescu Edmond, un coleg de statură medie, brunet şi 
creț, de parcă ar fi fost opera unui mulatru. Era un băiat curat, 
cu comportament fin şi mintea ascuțită. Vorbea un pic peltic, 
ceea ce-l făcea şi mai simpatic. După absolvire a fost repartizat 
în comuna Bobocu, lângă Buzău, pentru care m-am bucurat tare 
şi am avut ocazia să mă întâlnesc, de câteva ori cu el prin oraşul 
Buzău. M-am mai întâlnit cu el şi în armată. Eu eram în anul trei 
şi el era boboc. Eu eram la Mihail Kogălniceanu, iar el la o unitate 
militară din oraşul Constanţa. Întâmplarea a făcut ca un coleg de 
armată să se accidenteze, dar despre asta voi vorbi la capitolul 
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ARMATA, şi să ajung la Spitalul Militar Constanţa. Acolo l-am 
întâlnit pe Edmond, însoţitor al Autosanitarei, care adusese un 
bolnav de la unitatea lui. Ne-am bucurat de revedere, dar mi-a 
spus că un caporal, șeful lui îi face viaţa grea. L-am abordat pe 
caporalul acela, venit şi el la spital, şi i-am explicat cât de 
inteligent este Edmond şi că ar fi bine să-l prețuiască pentru 
calitățile lui şi nu să-l chinuiască. Ce păcat că bietul Edmond n-a 
mai ajuns în civilie, căci un accident nemilos cu Salvarea, pe care 
era însoţitor, l-a trecut în lumea umbrelor. Dumnezeu să-l aibă 
în paza Lui, după meritele şi sufletul lui;   

 Pena Viorel, băiatul dirigintei, era înalt, slăbuț, avea părul 
mai închis decât castaniu, lins şi cu cărare pe centru ca în filmele 
anilor 30 – 40, faţa albă cu un ten de domnişoară. Azi îmi dau 
seama că nu era deloc favorizat de mama sa în calitate de 
dirigintă şi nici de profesori şi îşi purta întreaga-i responsabilitate 
de a învăţa bine şi a fi disciplinat. Îmi dau seama că era „băiat 
de gașcă”, având în vedere că nu răsufla nimic din năstrușniciile 
colegilor, sau poate că se confesa cu mama lui, dar avea 
convenția de a nu se crea repercusiuni asupra colegilor. Eu îl 
veneram pentru familia lui, cu tata colonel, mama profesoară şi 
diriginta noastră, dar şi pentru personalitatea lui. Aveam o umbră 
de regret că-l simțeam cam distant faţă de mine. Mi-am dat 
seama aproape de terminarea şcolii că avea o tară care îl marca. 
La o apropiere de el i-am pus mâna pe stern şi m-am speriat când 
am simţit că îl are înfundat. S-a simţit jenat, de parcă ar fi fost 
vina lui şi mi-a spus că suferă de rahitism. Am tras o sperietură 
şi apoi am simţit că mi-a transmis ceva din suferinţa  lui. De 
atunci, când îmi revin în amintire colegii, îmi revine în minte şi 
acel episod şi jena pe care a încercat-o Viorel. L-am reîntâlnit 
după ani buni de la terminarea şcolii şi atunci într-un „el fugitivo” 
generat de lipsa lui de volubilitate. L-am simţit reținut şi mi s-a 
părut că se află pe alt val de interese şi trăiri, că se scutură de 
prezența mea.  M-am bucurat foarte mult când am aflat că a 
ajuns medic stomatolog şi că are mari veleități artistice. Mai apoi 
cred că nu aş fi dat de urma lui dacă întâmplarea nu ar fi făcut 
ca soţia lui să fi fost colegă cu cumnata mea. După ieşirea la 
pensie am pus de multe ori mâna pe telefon pentru a da de Viorel 
şi de unele urme ale copilăriei mele. Mi-am înfrânat pornirile, dar 
de câteva ori am reuşit să comunic, la început ceva mai șters şi 
apoi am simţit şi dorința lui de comunicare. Puțini oameni mai au 
azi sentimente şi am descoperit că Viorel e altul decât mi-am 
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închipuit cândva ca fiind rece şi distant. M-a surprins într-un mod 
extrem de plăcut scrisoarea primită de la el în miez de octombrie 
2007. Am descoperit un suflet foarte fin şi sensibil şi un caracter 
frumos, la care au contribuit şi asperitățile vieţii, care nu au fost 
puține şi ușoare. Credeam că el a fost favorizat de poziția socială  
a părinţilor şi m-am înșelat; 

 Iordache Nicolae, coleg provenit de prin zona Nehoiu, 
judeţul Buzău. De la Viorel Pena am alat de curând că Nicolae era 
de fapt din comuna Amaru, raionul Mizil. S-a întâmplat o minune 
a coincidențelor:  tatăl lui se numea Nicolae, ca şi tata, mama lui 
se numea Sanda, ca şi mama. Aşa se făcea că eram consideraţi, 
uneori, fraţi şi aveam o afecțiune, neexprimată, unul faţă de 
celălalt. El era un tip brunet, solid, cu păr negru bogat, sprincene 
grosuțe, cu 2-3 ani peste vârsta noastră. Era tenace la învăţătură 
şi deşi nu era printre premianți se bucura de considerația 
profesorilor şi de respectul colegilor. Era de ajuns să roage 
frumos pe vreunul dintre colegi, asupra comportării sau pentru o 
anumită altă problemă şi i se respecta rugămintea. Eu am fost 
privilegiat de „frăția” lui, căci în momentele grele intervenea şi 
mi se ameliora situaţia. Nu ştiu de ce nu am fost şi coleg de bancă 
cu el, sau poate intuiesc, căci i s-a dat în grijă îndrumarea lui Kim 
Goang He, un coreean venit din Coreea de Nord, în timpul 
războiului cu Sudul. Acest Kim semăna mult la chip şi la 
comportament cu Nicolae. S-au potrivit foarte bine şi s-au legat, 
poate chiar pentru toată viaţa. După câte am înţeles Kim s-a 
întors în Coreea, dar a ţinut corespondență cu Nicolae. Îmi pare 
nespus de rău că nu mai dau de ei. Voi face încercări să-i 
regăsesc, cu mijloacele astea moderne, dar nu sunt sigur că-i voi 
regăsi şi cine ştie dacă mai trăiesc. Regret mult că nu am avut 
mintea de acum să pricep cât de prețioase sunt anumite legături 
în viaţă şi să ştiu a le păstra;    

 Kim Goang He, a venit să studieze în România, din cauza 
războiului, în desfăşurare, dintre Nordul şi Sudul Coreei. Era un 
băiat soliduţ, cu capul mare, semănând mult la construcție cu 
Iordache Nicolae, deosebindu-se doar la ochi, el avându-i asiatici.  
Se descurca greu cu învățătura deoarece nu cunoştea suficient 
limba noastră, dar făcea eforturi susţinute şi stătea lipit ca de un 
frate de Nicolae. Era bonom, dar când îi sărea țandăra nu era de 
glumit cu el; 

 Scundu Vasile, un băiat şaten, de statură medie – atletică 
(a fost chiar sulițaș la Dinamo), foarte isteț, dar nu prea se omora 



ȘCOALA TEHNICĂ SANITARĂ                                             179 
 
 
cu cartea. Provenea de prin Oltenia, de la Tismana şi era tare 
șugubăț. Am povestit mai sus de intervenția lui pentru scuzarea 
clasei, în faţa directorului Petrescu. În pauzele dintre ore se aşeza 
pe treapta din faţa clasei şi începea să scârțâie la muzicuță. Nu 
prea ştia să cânte şi se străduia cu unele melodii de începător, ca 
de exemplu: „șchioapa, șchioapa, sare groapa” şi „a fătat cățeaua 
noastră-n paie”. Trecea câte un profesor pe lângă noi şi-l întreba 
ce cântă. Scundu lua o mină serioasă de om foarte preocupat de 
artă şi spunea că e o arie în la minor. Profesorul trecea, 
impresionat mai departe, iar noi chițăiam de râs. Când eram prin 
anul IV, vine Scundu la cămin, după o plimbare prin oraş, speriat 
şi foarte transpirat. L-am întrebat şi ne-a povestit cum un 
homosexual se ţinea scai de el şi că abia a reuşit să scape sărind 
din mers din tramvai, dar a sărit şi homosexualul si a trebuit să 
vină tot într-o fugă până la cămin. Îi plăcea atletismul şi chiar îl 
practica. Avea rezultate bunișoare la aruncarea suliţei ; 

 Mătuşoiu Gheorghe, Sper că nu fac confuzie cu Căciulă 
Nicolae. Era un băiat mai răsărit din punct de vedere fizic, venit 
tot din părţile Piteștiului, care nu prea se simțea atras de 
învăţătură, dar le avea cu fetele. Nu era prea bine îmbrăcat dar 
era obsedat de aranjarea părului în stil cocoș, modă în vogă la 
vremea aceea, lansată printre starurile americane şi ceva mai 
târziu am văzut filme cu Elvis, în care starul avea creastă de 
cocoș. Îi plăcea lui Mătuşoiu să poarte şi o pălărie șmecheră, 
aproape stil  Cow Boy şi pantofi cu pingele „bărcuţe de bulevard”, 
cu pingele groase din anvelope auto; 

 Negrea Aurelian, era un băiat de pe la Giurgiu, de 
naționalitate bulgară, o personalitate mai serioasă, parcă prea 
matur pentru vârsta lui. Aveam impresia că este un nene, ca şi 
Iordache Nicolae şi că impune respectul vârstei în faţa colegilor. 
Avea o comportare reţinută, ștearsă şi nu l-am putut remarca, cu 
ceva deosebit;    

 Dinu Ignatie, un băiat blonduţ de prin Oltenia, ambițios 
şi harnic, lipicios de cei care-l respectau şi îşi scotea gheruţele de 
oltean faţă de cei care-i șifonau onoarea. Era un model tipic de 
oltean care se potrivea cântecului „M-a făcut mama oltean”. 

De la alte clase am avut tangențe şi-i reţin bine pe: Miţă, 
Ilinca, Cioc, Ciolan, State, Mătăchescu, Popescu, Mirică, dar n-
am mai avut ocazia să-i revăd după terminarea şcolii, decât pe 
State și Popescu. 
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Pe Popescu Constantin l-am întâlnit la SANEPID-ul Buzău, 
căci a fost repartizat cu serviciul acolo, prin anii 1957-1959.  

Pe State Nicolae, l-am întâlnit prin anul 1967, când 
efectuam practică studențească la Ploiești. Nu știu prin ce 
împrejurare, a dormit la căminul în care eram și eu cazat în 
perioada acelei practice. Am dormit în același dormitor și am 
conversat mult despre colegi, despre activitățile noastre și 
diverse amintiri. El era student la medicină și am înțeles că la 
stomatologie, dar am aflat după ce am ieșit la pensie că locuiește 
în Râmnicu Sărat, că este copleșit de urmările activității lui de 
medic radiolog și, de fapt nu prea a fost comunicativ. Am aflat că 
tot la Râmnicu Sărat se afla și Mătăchescu Chiraculea, dar așa de 
bolnav era încât a refuzat soția lui să mi-l dea la telefon. Cred că 
s-au „dus” amândoi, mai ales Mătăchescu. 
  Ceilalţi colegi mi-au reţinut mai puţin atenţia şi nu-
mi amintesc decât aspecte nesemnificative despre ei. Mi-au 
reţinut atenţia şi alte aspecte ale vieţii mele şi a colegilor: 

 Laturile vieţii mele de elev, au fost: viaţa de şcolar, viaţa 
la internat, distracţiile, sportul, sănătatea, vacanțele; 
 

B.- VIAȚA ȘCOLARĂ 
Despre şcoală:  

Unele aspecte le-am arătat odată cu prezentarea 
profesorilor şi a unor colegi. După cum am mai spus şcoala 
noastră era situată pe strada Călărași, în faţa Bisericii Sfânta 
Vineri, în clădirea care a fost cândva Orfelinatul „Maria Turnescu”. 
În cea mai mare parte a școlarizării am avut sala de clasă la 
parter, pe dreapta cum intri în şcoală. Avea geamuri la stradă şi 
uneori glasurile profesorilor erau acoperite de zgomotul 
tramvaielor şi camioanelor, încât ne perturbau atenţia la ore.  
După câte îmi amintesc, la parter erau patru săli de clasă în care 
a învăţat seria noastră cu patru clase paralele, din anul întâi până 
la sfârşit, cu excepția unei perioade de câteva luni, după ce s-a 
surpat tavanul în dormitorul de la etaj. În acea perioadă o luam 
la picior pe cheiul Dâmboviței şi făceam Anatomia la Sala de 
Disecţie a Facultății de Medicină.  Majoritatea colegilor s-a apucat 
de fumat, găsind drept pretext că era miros tare greu de la 
cadavrele întinse pe mese şi din faptul că profesorul Ioanițescu 
era un pătimaș fumător şi se făcea că nu-i vede fumând. Cred 
că, clasele din alţi ani de studiu învăţau în localul unde era şi 
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cantina noastră, pe Ghenadie Petrescu, gard în gard cu Liceul 
Matei Basarab.  

La etajul şcolii noastre se afla dormitorul nostru, 
mare şi lângă dormitor era cancelaria profesorilor. Din holul mare 
de la parter se trecea şi într-o curte interioară mică, betonată şi 
care dădea spre grupul sanitar, cu baie care avea câteva dușuri 
şi cu câteva cabine de WC. 
 
Noi, „gogoșarii” 

În pauze colegii deschideau larg geamurile şi se luau 
de unii trecători, mai ales de fete.  
Doamna Pena ne-a îndrumat către o uniformă şcolară cu sacouri 
albastre, pe mânecă având ecusoane cu șarpele şi cu șepci de 
culoare grena, având deasupra cozorocului emblema cu șarpele. 
Eram mândri de uniformele noastre, dar eram etichetați de fetele 
care treceau pe sub geamurile clasei noastre ca gogoșari. 
Treceau pe sub fereastră şi unele grupuri de fete care erau 
îmbrăcate în halate albe. Noi strigam după ele „lăptăresele!”, iar 
ele ne strigau nouă „gogoșarii. 
 
Baia și „pisicuța în călduri” 

Amintirea acelei băi nu-mi este chiar pozitivă întrucât într-
o zi nu ştiu cum am atins un calorifer şi am fost interpretat de 
electricianul şcolii ca infractor, pentru care mi-a aplicat o palmă 
care mă mai doare şi azi. Mai ţin minte că aveam o femeie de 
serviciu care intra în baie în timp ce elevii se îmbăiau şi stimulată 
de falusurile unora s-a întins pe canapeaua din baie ca o pisicuță 
în călduri şi-l ademenea pe Filip să o judece, fără a avea cea mai 
mică ruşine de ceilalţi care eram în baie. Filip era un elev de la 
clasa D,  bondoc, neșlefuit, cam slăbuț la învăţătură şi timid, ca 
un băiat venit de la ţară şi care avea falusul grosolan, incitant 
pentru o femeie. Nu s-a petrecut nimic, căci a apărut electricianul 
şi femeia s-a retras speriată. Amintire cu timiditatea lui Filip o 
mai am şi de la o întâlnire pe care a avut-o cu o fată. Treceam 
pe lângă ei, prin faţa şcolii de fete de pe Pitar Moş şi am putut 
auzi cum s-a prezentat Filip la cunoştinţa cu fata: „sunt elevul 
Filip, din anul I şi am luat 10 la Anatomie”. Era, cred, printre 
puţinele note de 10 pe care le luase în viaţa lui şi aşa îşi exprima 
el mândria cu care putea să cucerească o fată. Dacă fetele ar fi 
ştiut ce dotare are el, nu mai avea nevoie de nicio prezentare.   
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  In acea mică curte interioară, în pauze mai jucam câte o 
miuță. Tot din acea curticică era o uşă care ducea la o scară  cu 
trepte înguste care suiau pe terasa şcolii de unde se vedeau ca 
din avion locuinţele din jur. Îmi era teamă să mă apropii de 
balustradă, dar cu oarecare atenţie se putea juca o miuță şi acolo 
la înălţime, numai că nu prea aveam voie să ne urcăm, aşa încât 
o făceam pe furiș. 
 
Viaţa la internat,  

Nu a fost dulce, dar nici amară. Cu tinerețea şi naivitatea 
noastră, o vedeam chiar frumoasă. Las la o parte că în anul I, 
uneori dormeam câte doi în pat, că la căminul de pe strada 
Călărași (fost Orfelinatul „Maria Turnescu”) a căzut tavanul şi că 
făceam naveta până la cantina de pe strada Ghenadie Petrescu, 
iar mâncarea a fost mai tot timpul slabă şi insuficientă. Încerc şi 
amintiri specifice adolescenței noastre învolburate. Poate şi unele 
ieșiri necontrolate ale unor colegi, spre exemplu Neagu , când 
eram prin anul III, care făcea pipi, din mers, pe stradă, în drumul 
de la şcoală către  internatul  de pe Ghenadie Petrescu şi mie îmi 
venea să intru în pământ de ruşine când vedeam lumea care 
trecea pe lângă noi şi îmi închipuiam ce credea despre educația 
noastră.  

Îmi amintesc cu plăcere, că în anul I locuiam în 
dormitorul de la etaj al internatului de pe Călărași. Cred că sala 
în care locuiam a avut alt rol iniţial, poate de salon de recepție, 
căci pe un soclu se afla impunătoarea statuie a Mariei Turnescu, 
patroana fostului orfelinat de fete. Locuiau cu noi şi câţiva colegi 
din ani mai mari. Mi-l amintesc cel mai bine pe Mirea, din anul 
IV, care avea şi rolul de responsabil de dormitor şi care era 
sportiv de performanță, luptător la Dinamo. Eram fani ai lui şi am 
mers chiar la un meci al lui cu Ion Țăranu, campionul naţional. A 
fost învins, dar Mirea era abia junior şi avea perspective. Obişnuia 
Mirea de a se antrena şi în dormitor. Din mijlocul dormitorului 
erau date paturile la o parte, se puneau saltele şi invita colegi din 
an cu el sau chiar din anul nostru, I, cu care efectua fel şi fel de 
scheme. Mă impresiona când lupta cu doi colegi din an cu el şi-i 
răpunea pe amândoi. De două - trei ori am fost invitat şi eu la 
saltea, singur cu Mirea. Eram conștient că nu pot să-i fac 
probleme, dar mă străduiam să nu fiu pus în tuș. Desigur că eu 
luptam să ader la saltea şi să-i fug din mâini şi culmea că îmi 
reuşea. 
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  Începând cu anul II, am locuit la internatul de pe Ghenadie 
Petrescu. Mai întâi am avut dormitorul deasupra cantinei şi mai 
apoi în corpul de clădire de la stradă. Dormitorul de deasupra 
cantinei era mare şi luminos, dar veneau toate miresmele de 
mâncare de la cantină.  

Mâncarea era sub orice critică. Probabil că era secetă şi 
bursa nu acoperea îndeajuns un meniu mai consistent. Bucătăria 
şi cantina se aflau sub dormitorul nostru şi ne pierea pofta de 
mâncare chiar în timpul preparării mâncării. Venea câte un miros 
de mâncare de praz, că nici nu ne venea să mergem la masă 
chiar dacă eram lihniți de foame. Mergeam totuşi şi când vedeam, 
de exemplu, mămăligă cu un borș subnutrit şi mâncare de praz, 
ni se făcea rău. Luam de câteva ori, în silă şi plecam cum am 
venit. Poate că au fost şi zile mai bune dar asta mi-a rămas mai 
bine întipărit în minte.   
  Aveam ca administrator pe domnul Ioneţ, un om de o 
deosebită bunătate şi seriozitate. Locuia în acelaşi corp de clădire 
cu cantina, la etaj, şi avea o copiliță, pe atunci la grădiniţă, pe 
nume Otilia. Era o scumpete de copilă şi îi plăcea să fie printre 
noi. Noi o alintam, îi testam memoria şi chiar am o fotografie cu 
ea în grupul nostru de elevi. În acelaşi timp se aflau la internat 
dar în condiţii mai speciale, în corpul de clădire de la stradă, elevi 
de naționalitate coreeană, proveniți din Coreea de Nord, în timpul 
războiului cu Sudul şi cu americanii. Dintre coreeni îmi amintesc 
câteva nume: Kim Goang He, din clasa noastră, Kim Du Sen, Ri 
Man Hoa, Nam Ghi Hâp, Pek Sun Giun. Cel mai echilibrat era Kim 
al nostru. Între români şi Coreeni au fost unele tensiuni care au 
degenerat în bătăi.  
 
Bătaia între români și coreeni 

Unii dintre Coreeni, aveau impresia că totul li se cuvine şi-
i cam jigneau pe români, drept care cei mai mari dintre ai noştri 
le-a organizat o bătaie. Nu am fost în teatrul operațiunilor, dar 
am aflat că au câștigat ai noştri şi după aceea s-a stabilizat 
liniștea şi respectul reciproc. Poate că a intervenit şi nea Ioneţ, 
administratorul şi a liniştit lucrurile fără a face mare vâlvă.  

Prin anul IV am locuit într-un dormitor lângă stradă şi ne-
am acomodat greu cu scurt circuitele tramvaielor şi chelălăiturile 
șinelor, care treceau la câţiva metri de geamurile noastre.  
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1956- în curtea căminului Ghenadie Petrescu:. Sus: Chim Du Sen, Tănăsescu, 
Pek Sun Giun, Brătucu, Stoenescu, iar  ultimul din dreapta este State Nicolae. 

Mijloc: al patrulea din stânga este Iordache Nicolae, urmează Chim Goang He și 
Dinu Ignatie. Jos: Otilia ( fetiţa domnului Ioneţ), Iordache şi Cioc Marin 

 
Distracţiile  

Erau materializate, cu predilecție prin filme, de obicei 
la Cinema Patria (astăzi, parcă, se numeşte Scala), cel mai titrat 
cinematograf pe vremea aceea. Mai mergeam şi la Cinema 
Alexandru Sahia, dar acolo erau mai mult pentru desene 
animate, educative şi istorice. Eram dornici de filme precum 
Cocoșatul, cu Jean Marais, Mânăstirea din Parma, cu Gérard 
Philippe, Pod hale în Flăcări şi altele, dar nu prea aveam bani, iar 
unii colegi cât şi mulţi ţigani făceau speculă cu bilete. Îmi 
amintesc că doream să văd un film, dar nu mai erau bilete, în 
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schimb, roiau prin jur ţigani cu oferte. Un ţigan a venit la mine 
şi-mi spune: 
  „Ia un bilet, mânca-ţi-aş, îmi dai trei mangoţi şi lingem şi-
o bere”. Alte distracții erau balurile, dar eu nu prea aveam ce 
căuta pe acolo, că mai mult m-aş fi supărat. Nu aveam căutare 
la fete. Cine se uita la un pişpirică timid. Aveam colegi de talia 
mea, dar care aveau tupeu. Erau ca nişte cocoșei îndrăzneți, îşi 
puneau în picioare pantofi cu talpa foarte groasă, realizată din 
cauciucuri de maşină, uzate, la modă în vremea aceea şi care-i 
înălţa  cam cu zece centimetri. Aşa făceau unii elevi de la alte 
clase: Ciolan Ioan, Ilinca Nicolae şi alţii.    
 
Sportul  

  Era pentru mine ceva divin. Simțeam nevoia de a ieşi şi eu 
în evidenţă cu ceva, pentru a compensa handicapul taliei mici. 
Iubeam majoritatea disciplinelor sportive, dar mai cu seamă 
boxul, luptele, atletismul şi fotbalul. Aş fi vrut să fac de toate, dar 
la fotbal nu aveam chemare fizică şi nici talent deosebit, iar la 
atletism nu ştiu ce probă m-ar fi acceptat. M-am ataşat de lupte 
şi box, căci erau pe categorii de greutate, dar nici pe astea nu 
am insistat căci eram tare emotiv şi pe deasupra raționam că 
trebuie să fac meserie, că pentru aia m-au trimis părinţii la 
şcoală. Totdeauna am fost sclavul raţiunii şi nu ştiu dacă a fost 
bine sau rău, în orice caz, asta m-a costat frânarea elanului 
tineresc de a-mi dezvolta capacitățile fizice şi de a deveni cineva 
(poate) în viaţa sportivă. În curtea internatului de pe Ghenadie 
Petrescu, aveam un perete, care aparținea Liceului Matei 
Basarab. La peretele ăla băteam, adeseori, mingea. Dintre colegi 
se remarcau Şerban Gheorghe, Mihăilă Teofil, Pahonţu Virgil, unii 
colegi coreeni  şi alţii din clase mai mari (Ringheanu, un portar 
valoros care a ajuns mare, pe la Universitatea Cluj, Petrolul 
Ploieşti şi chiar la echipa naţională şi Roşu, extremă, care juca 
prin divizia C). Mergeam uneori şi pe Ghencea, care atunci era 
doar un câmp mare şi unde improvizam porți şi meciuri între 
clase. Eram atât de precipitat când plecam la un asemenea meci, 
încât o dată am ieşit ca fulgerul din şcoala de pe Călărași, direct 
în mijlocul străzii şi m-am trezit luat pe bara unui camion. Nu m-
am speriat deloc şi cum șoferul a frânat brusc, am zbughit-o pe 
drumul meu, lăsând în urmă o ploaie de înjurături, pesemne că 
șoferul se speriase tare. Luptătorul Mirea mă încuraja să merg să 
fac lupte şi am mers de câteva ori la Tânărul Dinamovist, dar 



186                                       VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
după cum am mai spus, emoţiile şi raționamentele mele m-au 
retras de a participa la competiții.    
 
Sănătatea  

Mi-a fost destul de bună, dar prindeam din zbor bolile 
contagioase. Aşa s-a întâmplat că în iarna din anul I am făcut 
scarlatină, iar prin primăvara anului III am făcut rubeolă. 
Scarlatina, după cum am mai spus mi-a creat unele goluri de 
învățare şi mi-a diminuat rezultatele la învăţătură. Pe timpul 
internării eram în salon cu mai mulţi copii şi nu mi s-a părut aşa 
de greu. Am avut printre colegii de salon şi un băieţel maghiar, 
foarte simpatic. M-a învăţat câteva cuvinte ungurești, dintre care 
şi o înjurătură, pe care am reţinut-o cel mai bine. În timpul 
îmbolnăvirii de rubeolă, am fost ţinut izolat complet, pentru că 
nu mai erau asemenea cazuri la vremea respectivă şi am suferit 
foarte tare din lipsă de comunicare. Îmi venea să urlu şi să mă 
bat cu pereţii, aşa de rea stare aveam din cauza izolării totale. 
Nu aveam decât o ferestruică, cu privirea spre o unitate militară, 
de ofiţeri şi stăteam lipit de fereastră pe tot parcursul exercițiilor 
de luptă cu arma, pe care le efectuau.  Eram ca într-o închisoare  
şi-mi venea să sar pe pereți;  

 
C.- VACANȚELE 

 
Mă duceau totdeauna la preocupările obișnuite de pe lângă 

casa părintească: mersul cu vaca la păscut, paza la vie şi la 
pepeni, participarea la culesul grâului şi ajutorul dat la treierat, 
prășit, paza la porumb, în zona „la Pădure”, culesul porumbului 
şi fasolei, scăldatul în apa Buzăului. Cel mai plăcut scăldat era 
seara după o zi de lucru la spatele batozei(maşina de treierat) a 
lui Neculai Tănase, când eram pătrunși de praf până-n străfundul 
sufletului şi când apa avea acumulată căldura de peste toată ziua.  
 
La treierat 

Eram adevărați eroi când luam clăile de paie de grâu de la 
fundul batozei. Boii înjugați şi având între ei un proțap, de care 
erau legate două lanţuri lungi, erau conduși de către un nene, iar 
de lanţuri se ocupau copiii, aşa cum mi se întâmpla şi mie. Luam 
lanțurile, le treceam pe după căpița de paie de la spatele batozei, 
le legam între ele şi le asiguram cu un țăruș, mă urcam pe țăruș 
şi anunțam pe nene cu strigătul „Gata”. Căpița era cărată pe un 
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arioi, special pregătit, acolo scoteam țărușul şi claia rămânea pe 
loc , iar eu o luam de la capăt. Eram fascinați de mașinăria lui 
Neculai Tănase, care avea drept combustibil tot paie şi avea o 
curea lată şi lungă de cca 15m, încât să poată transmite suficient 
de puternic pentru treierat şi în acelaşi timp să asigure distanţa 
împotriva incendiilor, căci şi scânteile erau periculoase pentru 
aprinderea paielor de pe batoză. Observam că la urmă părinţii se 
alegeau cu mai nimic, aşa de mari erau cotele percepute de stat. 
 
Paza la vie și la pepeni 
  Paza la vie şi la pepeni era cea mai romantică activitate. 
Mă suiam în salcâmul de la puţul lui Cosoroabă, unde aveam 
amenajat un prepeleac şi de acolo vedeam fiecare mișcare pe o 
rază mare. Vedeam până şi iepurii ascunși pe la butucii de vie, 
ciocârliile care se ridicau în înaltul cerului şi fluturau din aripi 
pentru poziții staționare,  cântându-şi balada. Vedeam pepenii 
galbeni cum îşi schimbau culoarea şi crăpau de plăcere sub razele 
miraculoase ale soarelui şi pepenii verzi cum creşteau în 
dimensiune de la o zi la alta. Vedeam cum treceau căruţele 
scârțâind sub povara recoltelor şi cum erau adăpate animalele la 
puţul lui Cosoroabă. Eu cântam din toate puterile să mă fac auzit 
şi apreciat şi seara mă retrăgeam în linişte să nu bănuiască 
hoțomanii că am plecat acasă.  
 Unele întâmplări le povestesc a doua oare, poate  pentru 
că s-au petrecut în perioada școlii sanitare, dar și pentru plăcerea 
de a-mi reaminti. 
 
Cât pe ce să mă înec! 
  Într-o zi, prin vacanţa anului trei, după o ploaie abundentă, 
am plecat cu Oani să vedem cât de mare a crescut apa Buzăului 
şi într-adevăr era foarte mare şi aducea, pe apele învolburate, 
copaci întregi smulși de pe la munte. Eu îmbrăcasem pentru 
prima dată un costum nou, până atunci avusesem numai resturi 
de pe la Oani sau însăilări de ale mămichii. Eram plin de mine şi 
stăteam lângă malul apei admirând-o. Mai la vale Gheorghe Celu, 
un vecin de pe uliţă, trăgea cu un cârlig lemne de pe apă, pentru 
foc. Am intrat, de la distanţă, în dialog cu el şi spuneam că vin 
lemne şi mai mari. La un moment dat calc mai la marginea 
malului şi strig „uite unul şi mai mare!”. În momentul ăla s-a rupt 
malul cu mine şi m-am dus la fundul apei. Nu ştiu ce forţe 
supranaturale m-au făcut să țâșnesc în sus şi să întind mâna 
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către Oani, care a rămas înmărmurit pe mal. Am primit ajutorul 
lui şi am mai avut noroc că pe lângă mal, apa nu era furioasă. 
Când am ieşit din apă, Oani mi-a spus că dacă nu strigam la el 
era tentat să fugă mai la vale să mă prindă mai în josul apei. Nu 
prea am realizat pericolul prin care trecusem, dar eram tare 
necăjit că în felul ăsta udasem costul cel nou şi bleumarin. Până 
la urmă eu am rămas cu decepția cea mai mare, privind 
costumul, căci părinţii nu prea m-au certat aşa cum mă 
așteptam. Tot prin anul trei şi tot împreună cu Oani am mers la 
Buzău, la un frizer. Eu, iniţial, am fost respins de frizer pe motiv 
că nu serveşte copii sub 16 ani. Aşa de mic eram încât arătam ca 
un copil de 12 ani, dar Oani a sărit cu gura la el şi i-a spus că am 
17 ani împliniți şi că pot să-i arăt buletinul. S-a mirat frizerul şi 
m-a tuns, cu ciubucul de rigoare.  
 
Plăcerile gastronomice ale verii 

Verile alea aveau şi alte fațete luminoase pentru viaţa 
mea. În luna lui Cuptor, făcea mămica  pâine foarte bună, la 
cuptorul de lut din faţa bucătăriei, pe vatra încinsă cu foc de paie 
şi o rupea aşa fierbinte şi ne-o împărţea. Cuptorul era construit 
de mămica şi era păstrat numai pentru câteva luni, în perioada 
căldurilor când pâinea era coaptă afară, apoi îl desființa şi tot aşa 
în fiecare an. Aroma pâinii aceleia o mai port şi acum în nări. Apoi 
venea perioada pepenilor şi ne ghiftuiam cu pepeni galbeni şi 
verzi, până prin decembrie, căci mămica conserva o parte din ei 
în grâu. Aveam o tocitoare mare, plină cu grâu şi prin grâu erau 
ascunși pepeni. Cam în aceeaşi perioadă  venea şi vremea 
strugurilor şi a porumbului de lapte. Ce vitamine grozave băgam 
în noi, nici nu ne dădeam seama. Ca mâncare de bază aveam 
brânza cu roşii. Făcea mămica rost de un fel de caș de vacă, care 
numai la noi în sat am întâlnit şi care era tare gustos. În curte 
aveam multe găini şi pui şi de 2-3 ori pe săptămână aveam parte 
de câte un pui fript sau o tocăniță ca la mama acasă. Toamna, 
înainte de plecarea la şcoală, tăia tăticu câte o capră, o făcea 
păstramă şi o agăța pe sârmă în curte. Trebuia să o păzim de 
muște până se usca şi apoi ţine-te Pârleo, ce se petrecea la gura 
noastră, cu păstramă şi cu must. În vacanţa de iarnă, porcul era 
tranșat, pus la baiț şi urmau frigăruile, slăninile, cârnații, piftiile 
şi caltaboșii. Stăteam la căldurică în casă şi când ne venea 
foamea luam, după poftele inimii gastrice, câte o bucată 
zdravănă de carne saramurată şi o frigeam bine pe jarul de 
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ciocălăi. Salivez şi azi după mămăliguța cu asemenea friptură, 
dar transformările somei mă îndeamnă către pofta-n cui. Nu 
puteam suferi tăiatul porcului, dar la pomana lui eram copleșit de 
miresmele şi gustul cărnii prăjite. Prăjeala de carne proaspătă 
are calităţi speciale. De Crăciun făcea mămica o oală mare de 
sarmale şi nu ştiu să fi mâncat sarmale mai bune de cum le făcea 
mămica..  

 
Post scriptum 
 Povestirea inițială a fost mai succintă şi cu mai multe 
scăpări. Am avut noroc să corespondez cu Viorel Pena şi să-mi 
reîmprospăteze amintirile  despre profesori, colegi şi aspecte din 
viaţa şcolii,  Am mai aflat câte ceva despre viaţa unor profesori 
şi colegi, după ce am terminat şcoala. M-au impresionat în mod 
deosebit trăirile lui Viorel, greutățile vieţii lui, ascensiunea şi 
calitățile lui cultural-artistice. Nu-l ştiam pe vremea  şcolii, cu 
calităţi artistice şi literare, dar acum ştiu că a activat în Ansamblul 
UTC şi a avut ieșiri peste hotare, că scrie epigrame şi că are ce 
povesti despre viaţa lui. Din povestirile lui am revăzut şi 
asperitățile sistemului de tristă amintire, alături de frumuseţile 
inocenței şi entuziasmul tinereții. 
  Amintiri, amintiri, le rechem la apel şi unele mai chiulesc, 
altele revin îmbătrânite, cu diverse tare, dar sunt ale mele şi le 
îmbrățișez cu toată căldura. Voi avea grijă să las cartea deschisă 
şi să le înserez şi pe altele care vor reveni pe platoul memoriei 
mele.  

D.- IMAGINI CU UNII  FOȘTI COLEGI 
 

 
Florea Dumitru, Chim Goang He şi Mătuşoiu Gheorghe. 
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Drăgălașii: Gigi Mătuşoiu şi Nicu 

Bâlcan  - 1955 
1955- la  Spitalul Brâncovenesc, 

 în practică 
 

 
Solistul popular Petrică Achimoiu- la sărbătorile din Corbi – decembrie 2008 
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Frumosul Petrică Achimoiu -1957 Petrică la nunta unui vecin -1972 

   

 
Pahonţu Virgil, Pană….., Bîlcan Ioan, Stoenescu….., propagandiști la Târgoviște 

 



192                                       VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 

 
Frumoasă aducere aminte de grupul   vesel,  cu  Edmond,  Nicu Bîlcan, Ioniţă 
Petre,  Mitică Dumitrașcu,  Udrescu şi Viorel Pena, din ziua de 10 iunie 1957, 

  

 
Excursie la Dâmbovicioara  – Grupul de felceri igieniști din Bucureşti şi felcere 

medicale din Craiova, la Mânăstirea din Vârful Mateiaşului. 
 



ȘCOALA TEHNICĂ SANITARĂ                                             193 
 
 

 
În excursie la Peştera Dâmbovicioara – iulie 1956,- în timpul practicii de vară la 

Câmpulung Muscel cu, Nicu Bâlcan, și  Stroe,  
 

 
Prietenul Scunu V. – 03.01. 1956 
Pomul de iarnă din Piaţa Naţiunii 

Scundu V. cu soţia – 1961 – Eforie Sud 
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E.- REVEDERILE CU UNII FOȘTI COLEGI 
 
REVEDEREA CU FOȘTII COLEGI- 2009 
 

Eram aşa de sărac când am fost copil,              
că dacă nu eram băiat, nu aş fi avut cu 
ce să mă joc... 
 

Mereu mi-am dorit revederi cu foştii mei colegi, dar viaţa 
m-a prins şi m-a purtat pe valuri de responsabilități care mi-au 
distras atenţia de la acest tip de plăceri. După aproape 70 ani de 
viaţă  mi-a venit un dor nebun să-mi răscolesc trecutul, să-mi 
analizez tinerețile, să readuc în prezent, măcar parțial, ceea ce 
mi-a fost mai drag pe lume (personalitățile care mi-au luminat 
anii tineri şi viaţa în general, aspirațiile trecutului cu inocențele şi 
stângăciile lor, dragostea – perdea de fum.....). Sunt uimit că la 
trecerea imaginară în revistă a acestor aspecte mă simt încă în 
interiorul trecutului meu. Poate că e vorba de spiritul de 
conservare, poate că vreau să renasc din propria-mi cădere 
fizică, să mă redescopăr. Am mai făcut eu ceva asemănător prin 
inserarea amintirilor din anumite perioade ale vieţii şi unele 
încercări poetice, dar acum mă aplec cu mai multă smerenie şi 
temeritate asupra  anilor tineri din liceul sanitar.  
 Ideea de a-mi regăsi colegii de la CSMF (Centrul Şcolar 
Medico-Farmaceutic), mi-a venit mai demult, dar niciun fost 
coleg nu mai putea fi reperat după atâta amar de vreme. De la 
terminarea şcolii foarte puține ocazii am avut de a întâlni colegi 
( Petrescu Edmond, Pena Viorel, State Nicolae, Ioniţă Petre, Rizea 
, Gâdea ) şi nici nu am avut istețimea să dezvolt legăturile cu ei 
şi prin ei să-i regăsesc şi pe alţii. Aş fi creat pentru acum o 
adevărată comoară de suflet. Acele întâlniri au fost întâmplătoare 
şi nu prea au însemnat mai mult decât: -Salut! – Salut!  
Posibilitatea de a regăsi măcar câţiva colegi şi a reface amintirile 
din şcoală  s-a ivit de la întâmplarea că l-am redescoperit pe 
Viorel Pena. Cumnata mea a cunoscut-o pe soţia lui Viorel şi mi-
a dat numărul lui de telefon. Legăturile cu Viorel au pornit destul 
de timid, căci el s-a dovedit  reţinut, fiind cam suferind în 
problemele vieţii lui, frustrat de imposibilitatea de a mai fi craiul 
din vremurile tinereții şi încărcat de pesimismul socio-economic. 
Prin anul 2007 am reuşit să comunic mai mult cu el, atât telefonic 
cât şi în scris, transmiţându-ne amintiri şi impresii şi creând între 
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noi un sâmbure de redeșteptare colegială. Mi-au plăcut mult 
istorioarele despre trăirile lui, cât şi talentul lui de epigramist. Îmi 
este greu să-i înţeleg închistarea în el, pesimismul cras. Mi se 
pare că nu ar avea motive pentru aşa ceva şi apoi dacă 
îmbrățișează pesimismul, îl poate amplifica, ca pe un organ care 
fiind stimulat devine performant (!). I-aş da multe sfaturi cum să 
se trateze de pesimism, dar el este foarte tenace în percepția 
vieţii.  

Percepția mea despre viaţă aş vrea să o împărtășească şi 
el şi o prezint mai jos, considerând că are  valabilitate pentru toţi 
oamenii: 
 „Dacă tânjești după o utopie, dorința ta se îndreaptă de 
fapt către o armonie individuală şi socială. Aceasta armonie nu a 
existat niciodată, întotdeauna a fost un haos. Totul în jurul nostru 
este divizat în diverse aparențe. Niciuna dintre aceste aparente 
nu prezintă realul întreg. Ele arată însă că omul este divizat în el 
însuşi, iar acestea sunt proiecțiile conflictului său interior. Omul 
nu are unitate lăuntrică şi, prin urmare, nu este în stare să creeze 
o societate, o umanitate unică, nici în afara lui. Cauza nu se 
găseşte în exterior. Exteriorul este doar o reflectare a ființei sale 
lăuntrice. Nu eşti niciodată mulţumit cu ceea ce eşti şi cu ceea ce 
ţi-a dăruit Dumnezeu, deoarece atenţia ta se îndreaptă 
întotdeauna spre altceva. A fi viu înseamnă a avea simțul 
umorului, a avea o profunda calitate de a iubi şi de a te juca în 
voie. Sunt absolut împotriva oricăror atitudini negative în privința 
vieţii, iar respectul acordat Divinului a reprezentat întotdeauna o 
negare a vieţii. Pentru a transforma acest respect în ceva pozitiv 
trebuie să i se adauge neapărat calitatea jocului, simțul umorului 
şi iubirea (Se întărește concluzia că unde dragoste nu e, nimic nu 
e). Respectul faţă de viaţă este singurul fel de respect care poate 
fi arătat Divinului, deoarece nimic nu este mai divin decât viaţa 
însăși. Folosiţi-vă energia în iubire, folosiţi-o în acțiuni creatoare, 
în prietenie, în meditaţie; îndreptați-vă spre ceva care să vă 
înalțe şi cu cât vă înălțați mai mult, cu atât întâlniți mai multe 
izvoare de energie care stau la dispoziția voastră. Facem cu toţii 
parte din aceeaşi energie a vieţii, din aceeaşi existenţă oceanică 
şi tocmai datorită faptului că rădăcinile noastre sunt ancorate în 
aceeaşi unitate, este posibila iubirea.” 

Sâmburele de revedere cu mai mulţi colegi a încolțit după 
aflarea de la Viorel Pena a localităţii de domiciliu a lui Achimoiu 
Petre. Achimoiu ăsta s-a dat în spectacol  pe postul de televiziune 
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Trinitas. M-a sunat Viorel şi mi-a spus că fostul nostru coleg 
Achimoiu cântă pe acel program. Am tresărit foarte emoționat, la 
gândul că-l voi descoperi pe un fost coleg şi că el va avea cheia 
pandorei şi pentru alţi colegi. Norocul a stat şi în mijloacele 
moderne de investigare, miraculoasele computere. Am accesat 
pe internet şi am depistat numărul de telefon al lui Achimoiu 
Petre, din localitatea Corbi.. Emoţii până la refuz. Ce va fi la 
capătul firului? Mi-a răspuns Petrică, pe un ton foarte plăcut, 
dornic şi el de regăsire a foștilor colegi de şcoală sanitară, chiar 
dacă el ne-a fost coleg doar un an. I-am trimis broșura privind 
amintirile mele despre şcoala sanitară şi el mi-a trimis un colet 
conținând un DVD şi o broșură care mă puneau în temă cu viaţa 
lui artistică. Gospodar cum este a considerat că-i bine să pună în 
colet şi un pet cu ţuică făcută de el şi cu 2 rotițe de cașcaval. 
Toate cele trimise de el le-am primit cu deosebită admiraţie. Am 
reuşit să-i descopăr profilul, iar ţuica a fost un talisman pe care 
l-am sorbit ca pe un adevărat dor de cunoaștere. Cred că Petrică 
se simte încântat că este luat în consideraţie de foşti colegi care 
au urmat studii superioare, are respect faţă de valorile morale şi 
dă dovadă de o deosebită modestie. Valoarea omului stă în omul 
însuşi  şi nu în diplome. El este un mare om şi deci o valoare pe 
măsură. Poate că-l gâdilă între cornițe aceste vorbe, dar are atâta 
minte, încât să nu împungă (sic). De la Petrică am aflat de locația 
lui Diaconescu Gheorghe (Gioni) şi am accesat din nou internetul 
pentru căutare. Simțeam un dor vital de a-l regăsi şi mai ales că 
plana pe cerul minții mele, ca o pată de conştiinţă, răutatea pe 
care am comis-o de a-l pălmui odată, când îl bătuse pe Cristogel 
(coleg care avea handicap sever – cifoză pronunțată). L-am sunat 
pe Gioni Diaconescu şi i-am spus cine sunt şi că mă bucur că am 
dat de el. Mi-am dat seama că l-am intimidat şi i-am reproşat de 
câteva ori că îmi vorbea cu „dumneavoastră”, doar am fost colegi 
de clasă, dar a ţinut-o pe a lui, justifcându-se că eu am făcut o 
facultate şi că nu-şi permite să mă tutuiască. Am aflat de la el că 
este foarte necăjit, căci a rămas văduv şi e foarte grea 
singurătatea. Mi-a mai prezentat şi problemele lui de sănătate şi 
m-a convins că are motive să vorbească precum un moșneag 
necăjit, fără speranțe de refacere psihică.  

 Cea mai apetisantă apariţie a fost a lui Bâlcan Ioan, alintat 
de noi Nicu. Răscolind prin amintirile lui, Viorel Pena mi-a spus 
că Nicu locuiește în Câmpina. Imediat am căutat pe net în Cartea 
de Telefoane a ROMTELECOM şi am dat de numărul lui. Simțeam 
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că-mi tremură picioarele de emoția impactului conversației. Pe 
Nicu l-am divinizat pe timpul şcolii ca pe o puritate de ițan, cu o 
inteligenţă ieşită din comun.  Nu ştiam ce surpriză voi avea când 
voi dezvălui cine sunt şi ce vreau. Foarte dezinvolt mi-a luat 
piuitul când a spus că vrea să mă vadă cât de repede şi dacă nu 
pot merge eu la el, vine el la mine. M-a complexat oarecum căci 
mă gândeam că nu voi fi la înălțimea așteptărilor lui, că-l voi 
decepționa. Vezi Doamne, el fusese medic stomatolog şi în 
percepția mea trebuia să fie foarte bine aranjat la casa lui, iar eu 
ce-i ofer dacă mă vizitează? Intervenea percepția asemănătoare 
cu a lui Gioni Diaconescu. Dezinvoltura verbală a lui Nicu, 
bonomia care se degaja, conversațiile dese care au urmat, mi-au 
picat foarte bine la suflet şi să nu-mi mai pun probleme de 
maximă etichetă, ci pur şi simplu că trebuie să ne revedem. I-am 
trimis şi lui amintirile despre şcoala sanitara şi despre serviciul 
sanitar şi m-a gratulat mult, ceea ce mă cam strângea în spate 
căci de fapt adevărul e pe undeva pe la mijloc. Am depus multe 
eforturi să readuc în minte trecutele trăiri. Dacă am reuşit 
înseamnă că am un pic de minte, căci mintea nu este nimic 
altceva decât o colecție de amintiri din trecut, din care se 
construiesc toate imaginile şi visele.  

În primăvara anului 2009, spre sfârşitul lunii mai, am avut 
plăcerea să-l am musafir pe Nicu împreună cu soţia lui. E greu de 
descris impactul regăsirii. Poate a fost ca o imagine luminoasă şi 
transparentă, o fereastră prin care vedeam copilul coleg Ionică 
Bâlcan. Vibra atât de tare în sufletul meu încât puteam comite 
multe stângăcii de comportament. M-am autosugestionat că în 
caracterul unui domn de talia celui care stătea în faţa mea trebuie 
să existe o concepție asemănătoare privirilor mele : Realitatea 
este că fiecare este unic, fiecare are o anumită individualitate. 
Trebuie să renunțăm pur si simplu la ideile noastre despre cum 
ar trebui oamenii să fie; ele trebuie înlocuite cu ideea că, 
indiferent cum ar fi, oamenii sunt frumoşi. Nu se pune în nici un 
fel problema lui "ar trebui să fie"; cine suntem noi pentru a 
impune un "trebuie" asupra altcuiva? Dacă existența vă acceptă 
aşa cum sunteţi, cine sunt eu pentru a nu face la fel? Este 
necesară numai o schimbare de atitudine; este ceva foarte 
simplu, odată ce ideea este acceptată de gândirea voastră: 
fiecare om este unic, fiecare om este aşa cum este, şi trebuie să 
fie aşa cum este. Acesta este adevăratul respect pentru 
individualitate, pentru oameni, aşa cum sunt ei. Întreaga 
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omenire ar fi într-un cu totul alt spaţiu, mult mai plin de iubire şi 
de împlinire, dacă i-am accepta pe oameni aşa cum sunt ei.  

Percepția asta trebuie să-l lumineze şi pe Petrică, pentru 
a-şi învinge modestia cam exagerată şi pe Gioni Diaconescu, 
scufundat în propria-i depreciere. Cu viziunile astea mi-am 
întâmpinat colegul şi m-a cuprins o bucurie imensă când am 
văzut câtă bună dispoziţie s-a creat, cât de uşor am devenit 
foarte tineri şi talentați. Nicu şi soţia lui, Daniela, m-au încântat 
cu buna lor dispoziţie şi cântecele lor, de parcă locuiau în casa 
sufletului meu. Nu ştiu dacă am reuşit să ofer, în totalitate, 
sejurul pe care şi l-au dorit, dar ei mi-au spus că s-au simţit bine 
mai ales că ingredientul principal a fost sufletul.   

 
1.- VIZITA FAMILIEI BÂLCAN LA SUCEAVA - 2019 
 

  
Revederea cu Ion (Nicu) Bâlcan, 2009 – după 52 de ani de la absolvire 

  
Soții Daniela și Nicu Bâlcan cântă –  foarte frumos 

 
„Ca semn că meseria-i grea, 
Ducând atâtea griji în spate, 
Acum, pensionar, aş vrea 
Să fac, din nou, o facultate.” MI 
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La grătar la Dragomirna , cu soţii Bâlcan 

  
Nicu La grătar, apoi la măsuța din grădină 

 

  
După masă se cugetă Nicu se hodină 
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M-Rea Humor 
 

  
Nicu și Daniela Bâlcan, lângă zidul Mânăstirii 

 

  
La Mânăstirea Humor 

 
Mânăstirea Sucevița 
 

  
Pe aleea ce duce la mânăstire Nicu meditând pe lângă mânăstire 

 
„Iubirea curată se naşte din rugăciune, din relaţia noastră 

cu Dumnezeu.” citat din Sfântul Isaac Sirul 
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Mânăstirea Sucevița 

 
Mânăstirea Probota 
 

  
Nicu şi Daniela la M-rea Probota 

 

  
La Mânăstirea Probota 

 
„Există iubiri ce se sting ca lampa rămasă fără ulei ori ca 

torenții ce seacă atunci când ploaia s-a oprit. Dar dragostea 
adevărată este asemeni puternicului izvor care 
țâșnește din pământ; curge mereu, nesfârşit.” citat din Sfântul 
Isaac Sirul 
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Mânăstirea Moldovița 
 

  
 
„Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, 
locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul în care se arată 
iubirea lui Dumnezeu.” definiție clasică de Teofil Părăian 
 
UN GRĂTAR LA FIUL DAN IORDACHE 
 

  
La familia fiului Dan Iordache, la un grătar, alături de familia Bâlcan 

 

  
Antrenul după grătar 
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Atenție, familia Bâlcan cântă! 

 

 
Memoria imaginii, după festinul grătarului 

 
Întâlnirea noastră a creat rampa de lansare a întâlnirii de 

grup. Între timp l-am găsit în împrejurări asemănătoare şi pe : 
Gigi Mătuşoiu, Marcel Vasilache şi Alexandru Avram.  
 

„Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește 
toate bunurile lumii” – Aristotel; 
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2.- REGĂSIREA CU UNII COLEGI - 2009 

 

 
Imaginea  luminoasă a întâlnirii, în curtea şcolii de pe strada Pitar Moșu - 

19.august.2009 cu Gigi Mătuşoiu, Viorel Pena, Nicu Bâlcan,  Petrică Achimoiu 
 

 
Colegul Achimoiu în rolul Lui Sf. Petre, 

făcând pledoarie pentru folclorul românesc 
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Întâlnirea aniversară din august 2009, a avut apreciere din 
partea noastră cu superlativ. Mai puţin impresionat s-a dovedit 
Viorel, motivând că ar fi dorit să vorbească mai mult, să nu fie 
captată prea mult atenţia asupra cântărilor lui Achimoiu. Eu cred 
că a fost foarte plăcută alternarea amintirilor cu cântece de voie 
bună. Nicu şi eu ne-am lăsat duși de valul voioșiei. Pentru amintiri 
aveam şi posibilitatea scrisului şi telefoanelor. E drept că mai 
picante sunt amintirile când le depeni „life”, căci creează un  cor 
de suflete.  
  

A fost o revedere pe cinste. La locurile cele mai de cinste 
s-au aflat Achimoiu şi Bâlcan, fiind animatori ai conversațiilor şi 
cântecelor de pahar.  

În după amiază acelei zile i-am făcut o vizită acasă  lui 
Viorel, pentru a sta mai mult de vorbă  despre trecerea fiecăruia 
prin viaţă. De fapt i-am luat un interviu, pe care l-am înregistrat 
şi care-l apreciez ca foarte interesant. Am constatat dorul lui 
Viorel de cel care a fost în viaţa lui activă şi frustrările actuale, 
atât din cauza unor probleme de familie, cât şi a recesiunii vieţii 
pe toate planurile. 

Nu voi mai insista asupra acelei revederi, căci am 
prezentat participanților impresiile mele ilustrate. Le-am trimis 
DVD-uri cu tot ce am înregistrat la acea întâlnire şi cred că le-au 
făcut multă plăcere.  

 
3.- VEDEREA REVEDERII - 2010 

 Anul ăsta, adică 2010, a fost pentru mine foarte bogat în 
evenimente: 

* Din ianuarie am început organizarea întâlnirii aniversare 
la 42 ani de la  absolvirea facultății de mecanică din Iaşi. A fost 
o muncă plăcută, dar plină de responsabilități care se cereau a fi 
îndeplinite la timp. Împreună cu colegii din Suceava ne-am 
împărţit responsabilitățile şi am trecut la treabă, dar câţiva colegi 
s-au dovedit mai indiferenți, mai delăsători şi a trebuit să fiu 
atent să nu ne scape ceva. Eu m-am ocupat în principal de 
logistică (editarea invitațiilor pentru colegi şi profesori, editarea 
cataloagelor promoției, editarea unei cărţi aniversare, stabilirea 
bugetului şi colectarea lui, contractarea serviciilor, angajarea 
muzicii şi înregistrărilor video, evidenţa financiar- contabilă).  Cu 
cca 3 săptămâni înainte de întâlnirea aniversară am avut 
ghinionul să o fac pe meseriașul la bojdeuca mea de la 
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Dragomirna şi încălcând protecția muncii mi-am secționat 
tendonul de sub rotulă. Îmi e greu să spun ce sentimente de 
deznădejde mă încercau, dar Dumnezeu mi-a dat suficientă 
şansă (putea să fie mai rău), şi am făcut faţă cerințelor întâlnirii, 
uimidu-mă singur cât de mult mă poate mobiliza euforia revederii 
colegiale.  
 *Aniversarea am avut-o în perioada 19 – 21 august şi a 
trecut cu bine, ba chiar cu foarte bine, după cum am dedus din 
elogiile şi mulțumirile colegilor.  
Nu mi-am lăsat timp de odihnă sau de recuperare 
fizioterapeutică, ci am trecut direct la preocuparea pentru 
revederea cu foştii colegi de şcoală sanitară.. In vara anului ăsta 
l-am reperat şi pe Neagu Gheorghe, prin aceleaşi demersuri ca la 
ceilalţi, pontul de locație fiindu-mi dat de Gigi Mătuşoiu. Gică 
Neagu, mi-a părut cam plin de el şi cam contradictoriu în diverse 
contactări telefonice. I-am trimis broșura cu amintirile mele 
despre şcoală şi l-am făcut să-mi reproşeze un pic despre cum l-
am reţinut eu, ca fiind cam golănaş. Cred că i-am deschis amintiri 
şi i-am dezvoltat apetitul de revedere, dar era un pic cam 
pretențios cerându-mi să fac eu o mobilizare , încât participarea 
să fie mai numeroasă. Asta presupunea anunțuri in presa 
naţională şi nu-mi stau în caracter fonduri atât de mari.  Am 
stabilit să ne revedem pe 21 octombrie, tot la clădirea fostei 
noastre şcoli de pe strada Pitar Moșu şi apoi să mergem pe 
aceeaşi cale a revederii ca în anul precedent.  

Șontâc, șontâc, am luat drumul Bucureștiului în ziua de 19 
octombrie, căci mai aveam de împlinit o misiune, de a revedea 
doi colegi din Buzău (oraşul meu de obârșie), colegi care nu au 
putut veni la întâlnirea aniversară din august şi care m-au rugat 
să le dau înregistrările evenimentului respectiv. Am mas peste 
noapte la fratele meu din localitatea Mărăcineni – Buzău, cu care 
am sporovăit până târziu după miezul nopţii. Ziua următoare am 
mers la sora mea din Bucureşti şi iarăşi o bună bucată din noapte 
la confesiuni, de data asta cu nepoata Liliana, profesor doctor în 
geografie-geologie şi cercetător științific. În dimineaţa zilei de 21 
octombrie m-am deșteptat cu grija de a merge la întâlnirea cu 
amicii de şcoală sanitară. Aveam impresia că mă aflam înaintea 
unei slujbe religioase şi mi s-a declanșat rugăciunea către 
Dumnezeu, să am parte de o zi bună, adică de fericirea revederii 
cu colegii. Cu gândurile astea am plecat spre metrou şi apoi agale 
pe bulevard, de la Universitate până la Pitar Moşu. În atitudinea 
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mea faţă de orice întâlnire stă zicala un pic modificată : “ mai 
bine mai devreme decât mai târziu“, ca atare am ajuns la 
întâlnire la ora 10,30, adică, cu o jumătate de oră mai repede. 
Sunt primul, mi-am zis şi aşa trebuie să fie că doar sunt cel care 
a mobilizat întâlnirea. Stau ce stau pe trotuarul din faţa clădirii în 
care a funcţionat şcoala noastră, mă mai plimb până la colţul 
străzii, negăsindu-mi parcă o stare de echilibru şi repaus pentru 
piciorul handicapat, observ ce era prin jur, adică o grămadă de 
balast şi nişte muncitori care săpau șanțuri pentru anumite 
cabluri. 
 

 
Coperta broșurii 

 
La un moment dat îmi vine ideea să intru în clădirea fostei 

noastre şcoli pentru a-mi unge sufletul cu amintirea vremurilor 
când aveam legitimitatea de a intra.  Nu apuc să deschid uşa , 
căci este deja deschisă de o vedere care venea dintr-o cunoaștere 
învechită. Vedenia mă întreabă cu nonșalanță: - Tu eşti 
Iordache? Am simţit un șoc  puternic, dar cu impact pozitiv pentru 
inimă. Vedenia s-a transformat instantaneu în realul Gică Neagu 
şi ne-am îmbrățișat. Prima impresie asupra lui Gică mi-a fost 
foarte plăcută, familiară şi aşa va rămâne şi după micul nostru 
banchet aniversar. 
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 Ne-am luat cu vorba şi nici nu ştiu când au apărut ceilalţi 
colegi : Gigi Mătuşoiu, Petrică Achimoiu, Marcel Vasilache şi Nicu 
Bâlcan. Nu  au dat curs invitației : Viorel Pena şi Sandu Avram. 
Am câștigat revederea cu doi noi colegi şi am pierdut legătura cu 
Viorel Pena.  Cei care ne-am adunat am hotărât să trecem prin 
clădirea fostei noastre şcoli, actualmente depozit de arhive din 
domeniul medical (!). Clădirea mi-a părut întunecată, învechită, 
ruinată. Dă impresia că n-a fost renovată niciodată de la 
absolvirea şcolii de către noi. Am trecut în grădina interioară şi 
apoi în stradă şi ne-am îndreptat spre micul restaurant Crilis, la 
care ne-am simţit foarte bine în anul precedent.  
 Ne-a întâmpinat acelaşi înalt, tânăr şi echilibrat barman, 
cu bonomie şi aplecare spre preferințele noastre.   
 Petrică, aşa cum ştie el cel mai bine, a prezentat marfa de 
marfă de la Corbi, adică o ţuică de milioane şi cașcavalul de 
neuitat. Aperitivul era deci asigurat şi l-am savurat cu multă 
plăcere. Ne-a repartizat Petrică, bucăţi mari de caşcaval pe care  
le-am servit, fără pâine, ca pe nişte prăjituri şi ţuica ne-a uns pe 
suflet şi ne-a aburit creierul.  În ce priveşte mâncarea 
comandată, Petrică, Gică Neagu, Gigi Mătuşoiu şi Nicu Bâlcan au 
luat țeapă cerând ciorbă de burtă, căci chiar ei au spus că nu le-
a plăcut. Eu şi Marcel Vasilache am cerut ciorba de vită şi am fost 
mulţumiţi. La felul doi, nu am observat exact cine şi ce a 
comandat, ştiu că Petrică se plângea că a luat plasă cu ceafa de 
porc, care era greu de mestecat.  

Când nu mai am putere, închid ochii şi realizez că prietenii 
mei îmi redau energia.  
 

  
Interesante şi curioase figuri ale colegilor Gică Neagu şi Petrică Achimoiu, în 

faţa şcolii și la restaurant, la întâlnirea din 21 octombrie 2010. 
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Marcel Vasilache şi Nicu Bâlcan, două 

valori cerebrale. - 2010 
Gigi Mătuşoiu +- o teleportare în 

timp : 2010 – 1957 

 

    M-am felicitat în gând că 
am fost inspirat cu piept de 
pui. Să zicem totuşi că nu era 
prea importantă mâncarea la 
întâlnirea noastră, ci faptul că 
ne-am regăsit, că ne 
acceptăm cu vorbe bune şi 
zâmbete, că am făcut o punte 
peste timp de la absolvire 
până în prezent, că ne-am 
potolit dorul de noi înșine de  

Atenţie la calitățile artistice ale lui 
Petrică Achimoiu! – 2010 

pe când eram copii şi curiozitatea parcursului fiecăruia. 
  

Întâlnirea a fost plăcută, dar apreciez că nu s-a ridicat la 
nivelul celei din 2009. Poate că aceea mi-a părut mai frumoasă 
fiind prima după atâta vreme de la absolvire (52 ani). Atunci 
aveam puține să ne spunem, căci ne-am pus bine în temă, unii 
despre alţii, fie telefonic, fie prin scrisori. Întâlnirea aceea a avut 
un conținut de cognoscibilitate fizică şi psihică, cît şi sărbătorirea 
evenimentului prin distracţie 
 Cea din anul ăsta (2010), este a doua din seria revederilor 
şi nu a mai avut „caimac”.  Discuţiile au fost cam haotice, iar 
cântecele au fost abordate cu jumătate de măsură, căci Petrică 
se tot străduia să-şi păstreze vocea pentru participarea la 
festivalul folcloric care urma  peste trei zile la Muzeul Satului din 
Bucureşti. 

Am terminat şi capitolul Întâlnirea Colegială – 2010 , la 
care am avut de câștigat:   - revederea după 53 ani cu Marcel 
Vasilache şi Gică Neagu, o regăsire foarte plăcută; 
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 - L-am descoperit pe Marcel Vasilache ca fiind un om 
valoros, echilibrat şi modest, că are probleme de familie foarte 
grele ( cu sănătatea soției), că încearcă să fie un pic ironic, dar o 
ironie care ar vrea să lupte cu ironiile sorții. Dacă nu aş fi avut 
această întâlnire cu el aş fi rămas cu o impresie falsă, cea 
obținută telefonic. 
 - Gică Neagu mi-a format o impresie foarte plăcută, de om 
preocupat de viaţă, solid pe poziția lui socială. Are cu ce se 
mândri şi îi place să o facă. Dintre noi, care am participat la 
întâlnire, după faţa lui şi părerea mea, arată a fi cel mai tânăr. 
Încă nu s-a hotărât să-şi amintească exact dacă a absolvit în 
clasă cu noi sau în altă clasă.  Eu îl reţin foarte bine doar de la 
căminul de pe str Ghenadie Petrescu, că am locuit în acelaşi 
dormitor prin anul IV, dar nu-l reţin de la clasă şi mă cam 
derutează prin amintirile lui legate de colegi şi profesori, căci nu 
prea coincid cu certitudinile mele.  
 - Gigi Mătuşoiu, mi-a apărut ceva mai reţinut  ca în anul 
trecut. Probabil că mintea mea îi cam amplifică imaginea 
bolnăvicioasă, poate şi din cauză că m-am tot gândit un an de 
zile la treimea lui pulmonară. Îl admir pe Gigi Mătuşoiu pentru  
realizările lui în viaţă, dar şi pentru caracterul deosebit de 
sociabil. Ce eforturi a făcut în ultimii doi ani pentru a-şi întâlni 
foştii colegi! A venit însoţit de fiica lui, dar a venit şi chiar dacă 
nu a putut să se bucure în totalitate de revedere, din cauza 
aerului prea puţin şi oboselii vizibile, ne-a făcut deosebită plăcere 
prezența lui şi la rândul nostru cred că i-am dat un pic de tonus 
psihic.  
 - Petrică Achimoiu, rămâne acelaşi suflet mare pe care l-
am perceput de cum l-am văzut la întâlnirea din anul trecut. Dacă 
nu s-a plictisit încă de mine, de câte telefoane mi-a dat până în 
prezent şi mereu deschis spre împărtășirea bucuriilor şi 
necazurilor ( îmi dau seama că prietenia îndoiește bucuriile şi 
înjumătățește necazurile), ca şi cum am fi fraţi ( drept să spun, 
îl simt ca pe un frate şi mai mult conversez cu el decât cu fratele 
meu şi cu sora mea ). Anul ăsta a trecut şi el prin necazuri mari, 
cu probleme gastrice, am avut şi eu necaz mare, cu accidentul 
pe care mi l-am creat, iar încurajările reciproce au avut efecte 
benefice.  Pe lângă problemele reale ale vieţii, găsesc la el o 
bonomie şi tărie sufletească, molipsitoare. 
 - Nicu Bâlcan, deşi îl prezint mai la urmă, pentru mine a 
fost şi rămâne fermentul colegial şi omul care ştie să motiveze 
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viaţa cu credinţa în Dumnezeu. Deşi uneori îi simți tendința de 
impunere a propriei concepții despre viaţă şi are reacții când îl 
dezamăgești cu anumite superficialități sau lipsuri în cunoștințe, 
e de admirat căci, de gândim logic, nu cel care contrazice îţi vrea 
răul, ci cel care te flatează fără bază reală (lingușitorul). Viaţa 
cumpătată a lui Nicu (personală şi de familie), bunele cunoștințe 
în domeniul medical, frumoasele prietenii cu valori artistice şi 
morale, verdele spus pe faţă atunci când este cazul şi câte alte 
aspecte pozitive,   pot arăta că amicul Nicu ştie să separe binele 
de rău, că este îndrumat şi protejat de Un Înger foarte 
profesionist. Ca şi Petrică, poate chiar mai mult ( având în vedere 
că am petrecut vizite reciproce), Nicu şi scumpa lui soţie au 
devenit, sufletului meu, rude de prim rang şi ne căutăm telefonic 
foarte des ( mai ales el pe mine) pentru a ne ţine la curent cu 
binele şi răul care ni se întâmplă, pentru a ne sfătui şi încuraja în 
clipele de cumpănă ( care la vârsta asta devin tot mai dese).  
 - În ce mă priveşte, nu prea am cu ce să mă autoapreciez, 
decât că am încercat să fac ceea ce mi-a dictat sufletul şi mi-au 
facilitat posibilitățile intelectuale şi morale. Fiecare dintre noi se 
bucură dacă este apreciat asupra strădaniilor depuse pentru 
propria viaţă şi pentru viaţa aproapelui ( aproape, care s-ar dori 
să fie cât mai extins). Îmi este foarte bine că am simțul umorului 
asupra a ceea ce sunt şi cred că am un pic de modestie. Poate că 
am dreptate, simțind o stare de inferioritate faţă de semeni. 
Poate că aş dori să fiu mai perfect, luând acel intim frumos  care 
domină individualitatea fiecăruia cu care intru în contact. Ochii 
mei devin dilatați în faţa: bonomiei şi talentului lui Petrică, 
competenței profesionale şi tăriei de caracter a lui Marcel, 
prestanței şi mobilității socio-profesionale a lui Gică, suflului 
sufletesc şi dăruirii lui Gigi, orizontului cultural şi credinței lui 
Nicu. Prin menționările asupra colegilor mei, consider că nu am 
barbă mare şi nici nu am pentru ce să o pieptăn. Or fi şi unele 
aspecte mai puţin frumoase din viaţa fiecăruia dintre noi, aspecte 
care ar trebui descoperite, arătate şi anihilate în măsura 
posibilităților, dar nu este cazul să ne preocupe răul, ci să 
scoatem în faţă binele, şi să-l stimulăm. 
 După frumoasa revedere şi mica petrecere, a venit şi clipa 
despărțirii, cu îmbrățișări şi gânduri bune. Nicu a făcut 
propunerea de revedere şi pentru anul viitor, iar Gică a promis 
că va mobiliza mai mulţi colegi de prin zonele Prahovei şi 
Argeșului.  
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4.- « DESCINDEREA» ÎN FIEFUL LUI NICU BÂLCAN. 
 M-a luat în primire Nicu, pentru vizita la casa lui din 
Câmpina. Nici nu mai ştiu cu ce am ajuns la  Casa Scânteii, unde 
a trebuit să așteptăm un amic al lui Nicu, cu o maşină faină şi 
care ne-a purtat lin în liniștea amurgului de zi. 
 Am ajuns la Câmpina, am intrat la apartamentul lui Nicu şi 
ne aştepta Daniela, soţia lui Nicu. Avea Daniela aceeaşi mimică, 
expresie a minei de aur sufletești. Soţii Bâlcan mi-au făcut şi 
surpriza prezentării unui mic poster de întâmpinare, pe care lîl 
prezint mai jos. 
 

 
Culorile din afisul de bun venit au semnificatii? 

 
 

Deşi metoda cu posterul şi conținutul lui ar prezenta o 
exprimare cam copilărească pentru o întâmpinare, mi-a căzut 
bine la suflet şi ca un fior de mulțumire Lui Dumnezeu, am 
considerat că este mare bucuria să mai simt aura sufletului de 
copil. Aura aceea mă făcea să mă revăd copil, alături de copii 
buni, cu care mă jucam şi respiram aerul nepoluat de răutățile 
vieţii. 
 Gospodina Daniela a pregătit masa festivă a vizitei mele şi 
am piperat-o cu discuții despre viaţă, în general şi în particular. 
Nicu, m-a  ispitit să-mi dezleg limba şi m-a cam plimbat  pe unde 
a vrut să-mi afle colțurile inimii.  
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M-am  lăsat dus  de vraja revederii şi de limbuția care m-
a prins şi cred că am creat impresia de un ţâcă fătălău, fără 
personalitate, cu ochelari de cal, sau un fel de  „sfânt” refuzat de 
raiul pământesc. Poate că nu m-am exprimat destul de bine, dar 
ştiu -  în viaţă am fost un fricos: de  complexa femeie, de 
Dumnezeu şi de codițele unei relaţii care mi-ar fi îngreunat 
formarea pentru viaţă.  Nu am fost un sfânt, căci tot timpul m-
au tentat femeile, dar rațiunea şi credinţa mi-au fost totdeauna 
dominante în viaţă. Nu regret nimic din ceea ce mi-am refuzat, 
din contră simt că plutesc curat, netrecut prin apele tulburi ale 
poftelor. Fratele meu mai mare a fost cam afemeiat şi pe multe 
copile le-a decopilat, iar în sufletul meu se alambica durerea 
dezamăgirilor din sufletele acelor copile când au fost părăsite. O 
altă faţă a viziunii mele a fost aceea că ştiam să mă privesc în 
oglindă şi să nu mă las păcălit că vreo fată ar fi văzut în mine pe 
făt frumosul căruia să i se dăruie cu trup şi suflet, ci pur şi simplu 
să vadă un viitor soţ  pentru siguranța subzistenței şi pe cât 
posibil de încornorat. Am văzut în ochii unor fete, îndrăgostite de 
băieţi, un licăr deosebit ( lumina dragostei), de care eu nu am 
avut parte. Oare am fost un suflet bolnav ? 

Nicu nu se laudă cu calitățile lui de seducător, dar 
mărturisește că a avut multe femei, justificând că ele l-au sedus. 
Or fi fost condiționate de satisfacerea capriciului, sau poate 
pentru a plăti în natură  vreo intervenție la dantură. Cine ştie ce 
o fi fost în sufletul şi caracterul lor, dar tot curve se chemau. Sunt 
detestate astfel de stofe, dar mulţi le îmbracă.  Referitor la astfel 
de relaţii cu femeile, eu  nu am perceput viaţa aşa precum amicul 
Nicu, dar nu-l  pot judeca.  Seriozitatea este o boală, iar simțul  
umorului ne face mai umani, mai smeriți. Simțul umorului este 
unul dintre cele mai importante aspecte ale religiozității. Se crede 
că timpul este format din trecut, prezent şi viitor, însă acest lucru 
este greşit. Timpul este format numai din trecut şi viitor. 
Prezentul este însuşi esența vieţii.  Cred că astea sunt 
directoarele concepțiilor lui Nicu şi din p.d.v al logicii umane, 
viziunea lui este foarte corectă. 

Mama îmi spunea că uneori este necesar să minți, dacă 
minciuna te păzește de vreun necaz, dar în acelaşi timp nu 
dăunează cuiva. La asta mă gândeam când sub manta sincerității 
lui Nicu, cred că era lezat amorul propriu al Danielei. Uneori 
adevărurile pot leza mai mult decât ezitarea prezentării lor şi 
chiar decât unele minciuni ca acelea despre care am spus mai 
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sus. Cred că Dumnezeu îl va ierta pe Nicu pentru păcatele pornite 
din poftele trupești, pentru că are alte calităţi care-i ridică talerul 
balanței către rai: sinceritatea, sufletul mare şi mai presus de 
toate credinţa.  

 M-au impresionat: amenajarea locurilor de rugăciune în 
locuinţă; rugăciunile cu multă aplecare şi în conformitate cu 
prevederile ortodoxiei; participarea activă la viaţa parohiei de 
care aparține, cântând în corul bisericii şi prezentând unele 
sfaturi apostolice; pledoaria pentru credinţă în orice împrejurare. 

Am închinat seara, în camera care m-a găzduit, după o zi 
plină de evenimente, sentimente frumoase, învățăminte şi 
gânduri bune .  
 

 
Câtă dragoste şi ambianţă la familia Bâlcan! 

 
22 octombrie cu familia Bâlcan, 

Dimineaţa zilei de 22. octombrie, m-a prins într-o 
dispoziţie nu prea bună, căci piciorul, pe care mi l-am handicapat 
prin tăierea tendonului de sub rotulă cu aproape trei luni în urmă, 
mi s-a umflat şi aveam greutate de mișcare. Gândeam că am 
făcut o mișcare greșită de a participa la întâlnirea colegială şi de 
a veni în vizită la familia Bâlcan, dar uneori în viaţă scuzele pot 
dăuna sufletului, ceea ce ar putea fi mai grav decât daunele fizice 
atunci când acționezi pentru a nu fi nevoie de scuze. 

 Micul dejun, servit  tacticos, a fost ca o rugăciune pentru 
sănătatea trupului şi sufletului.  Cafeaua a marcat un tabiet 
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romantic. Am uitat să spun că la fiecare masă Nicu a creat un 
cadru de pioșenie deosebit, prin solemnitatea cu care se dăruia 
rugăciunii, captându-mi mai mult ca oricând ființa în meditația 
ortodoxă şi aşa urma să fie la toate mesele, la rugăciunea de  
dimineaţă, la rugăciunea de seară şi pentru fiecare zi a 
săptămânii.  

Programul zilei de 22 oct. era ales cu ceva timp în urmă şi 
a constat în vizitarea obiectivelor principale ale oraşului şi 
împrejurimilor.  

Platoul de deasupra barajului Paltinu mi-a încântat privirea 
şi mi-a umplut sufletul de culori frumoase. Pozele prezentate mai 
jos sunt grăitoare asupra frumuseților, dar vederea la faţa locului 
este uluitoare. Cred că doar primăvara mai poate încununa locul 
cu atâta farmec, dar culorile toamnei sunt inimitabile. 
 

  
Barajul Paltinu Contopirea toamnei arămii cu Nicu şi 

soţia lui Daniela. 
Eu sunt barajul Paltinu, Valea Doftanei şi … nu, 

Nimic nu-i mai frumos ca rima,  privind în toamnă Câmpina! 
Lacul este ochiul meu, privind către Dumnezeu. 
Culorile ce-am adunat,  create sunt de Cel Înalt. 

 
Am mers apoi la cimitirul  din Câmpina, aflat pe un platou 

la marginea oraşului şi de unde mi se părea că văd luminile vieţii 
şi umbrele morţii. Familia Bâlcan a depus un buchet de flori şi a 
aprins lumânări la mormântul unei foste prietene de familie, care 
s-a prăpădit de foarte tânără. , 

Religiozitatea nu este ceva în care să crezi - este un fapt 
care trebuie trăit, experimentat; ea nu este o credinţa pe care să 
o ai în minte, ci o savoare a întregii tale ființe.  
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Cimitirul din Câmpina, la Biserica Adormirea Maicii Domnului. 

 

 
Biserica Adormirea maicii Domnului din Câmpina, 

 
Pe o stradă liniştită, am contemplat împreună cu amicul 

Nicu, Castelul Iulia Hașdeu, monument de artă.  Construit între 
anii 1893 – 1906, se observă că are o influenţă anglicană, 
imitând, oarecum, Castelul Windsor – aflat la 50 Km de Londra, 
construit de Wiliam Cuceritorul între 1070-1086 şi care de 900 
ani este reședință a familiei regale.- Reședințe ale familiei regale 
mai sunt: Castelul Buckingham (Londra) şi Castelul Holyrood 
(Edinburgh – Scoția). În Castelul Iulia Hașdeu, a locuit pentru o 
vreme şi a creat scriitorul Bogdan Petriceicu Hașdeu, tatăl Iuliei. 
Încărcătura istorică este vizibilă, dar nu am vizitat interioarele şi 
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muzeul, din considerente cam superficiale din partea mea. Am 
zis că putem vedea doar nişte poze de familie şi unele articole 
elogiative.  Nicu mi-a spus că e cam aşa şi atunci am renunţat la 
intrare. Vina este şi a oficialităților că nu fac suficientă 
documentare a muzeelor şi nici reclame incitante, care să atragă 
trecătorul.  
 

 
Castelul Iulia Haşdeu şi lumina amicului meu. 

 
La Muzeul Nicolae Grigorescu, am intrat şi desigur că 

tablourile sunt impresionante, dar cam platonică a fost 
prezentarea de către ghid – o doamnă lipsită de vigoare 
sufletească, fără pic de pasiune pentru arta pe care o avea în 
faţă, sau poate insuficient pregătită pentru aşa ceva şi insuficient 
motivată financiar. În condiţiile astea am avut impresia că mă 
aflam într-o casă mortuară. E şi vina mea,  că sunt cam 
superficial şi în timp ce văd anumite lucruri, fac divagații mentale 
departe de obiectul activității pe care o desfășor. E bine că am 
localizat muzeul în cauză şi îmi pun ca obiectiv pentru un timp 
apropiat să fac investigații pe net, pentru mai buna descoperire 
şi cunoaștere a pictorului. 

Ne-am retras la domiciliul familiei Bâlcan cu frumuseţile 
strânse în noi, cu impresii plăcute despre Câmpina şi împrejurimi 
şi mulțumind Lui Dumnezeu că ne-a dăruit o zi atât de frumoasă. 
A urmat plăcutul dejun, sub toate aspectele şi pentru mine a 
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însemnat foarte mult ambientul, romanticul cauzat de dragostea 
şi atenţia grijulie a familiei Bâlcan. Astea mi-au creat imaginea 
unei expoziții de artă, în care obiectele expuse erau : gazda, 
rugăciunea pentru masă, decorul, aburii bucatelor, cuvintele de 
duh intercalate cu clinchetele tacâmurilor.  

A urmat o după-amiază liniştită, cu un pic de odihnă, cu 
mici discuții şi reflecții asupra întâlnirii cu colegii de şcoală 
sanitară, cu unele informaţii despre familii, preocupări ale 
familiilor...... 

Cina uşoară, avea darul să ne asigure un somn liniştit, căci 
în ziua următoare aveam de parcurs drum lung, până la 
Câmpulung, cu popasuri pentru locurile de  mare interes istoric.  

 
23 octombrie – excursia  

 
Nu mai redau despre deșteptare, masă, pregătirea de 

plecare ci trec direct la a prezenta traseul şi mici impresii despre 
locurile vizitate: Câmpina, Cornu, Breaza, Posada, Sinaia, 
Bușteni, Pârâul Rece, Azuga, Tohan, Bran, Moeciu, Fundata,  
Podu Dâmboviței, Rucăr, Dragoslavele, Nămăești, Câmpulung. 
 

  
Tradiţii artizanale ăn apropierea 

Castelului Bran. 
O vedere spre Castelul Bran. 

 
 

Am staționat doar în câteva locuri, căci drumul era lung şi 
trebuia să ajungem la timp, fiind așteptați de familia lui George, 
nepotul lui Nicu. Pe traseu am filmat din maşină, cu unele 
comentarii asupra celor văzute şi informaţii de la ghidușul Nicu. 
Amicul Nicu o fi trecut de multe ori prin acele locuri pitorești, căci 
le ştia bine. Filmările le-am făcut prin localităţile: Sinaia, Bușteni, 
Pârâul Rece, Bran, Cheile Dâmbovicioarei, Nămăești, Mausoleul 
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Mateiaș, Casa Paul Everac. Aceste înregistrări le voi copia pe 
DVD-uri şi le voi trimite colegilor care au participat la întâlnire, 
aşa că nu insist pe prezentarea acestei plimbări. 

Pe parcurs ne-a însoţit şi vocea foarte melodioasă a lui 
Aurel Tamaș. Maşina ne purta pe unduirile şoselei şi împreună cu 
vocea menţionată, mă revedeam tânăr la mare, când: valurile, 
Radio-Vacanţa şi soarele, mă învăluiau cu o armonie de 
nedescris. 
 

 
Localitatea Moeciu. 

  
Pe deal la Moeciu Pe deal la Posada 
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Daniela și Nicu Bâlcan la Moeciu Daniela și eu la Moeciu 

Moeciu, despre care se spune că e o staţiune frumoasă. 

  
La poarta casei lui Paul Everac. Grădina Muzeu a lui Paul Everac. 

 

 
Cheile Dâmbovicioarei – zidiri Dumnezeieşti. 
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Cheile Dâmbovicioarei 

  
Se întrevăd Cheile Dâmbovicioarei Cheile Dâmdovicioarei –  

statui ale naturii. 
 

„Adevărata prietenie rezistă timpului, distanței și tăcerii” 
– Isabel Allende; 

 
          „Odată ce ai călătorit, voiajul nu se mai termină niciodată, 
ci este reluat iarăși și iarăși în cele mai tăcute camere. Mintea nu 
poate să-ți întrerupă vreodată acea călătorie.” Pat Conroy 
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Mausoleul Mateiaş – în apropiere de Câmpulung Muscel 

– închinat eroilor din primul război mondial. 
 

 
Mânăstirea Nămăieşti. Deasupra lampadarului se observă 

turla săpată în stâncă. 
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La poarta Mânăstirii Nămăeşti. În biserica Mânăstirii Nămăeşti – 
şi Icoana Făcătoare de Minuni a 

Maicii Domnului. 
La familia Dobrinoiu 

 
 Familia Dobrinoiu ne-a impresionat ca fiind o gazdă foarte 

bine aranjată şi foarte primitoare. Am întitulat “ La familia 
Dobrinoiu” această componentă a excursiei, întrucât veneam la 
nepotul lui Nicu, George Dobrinoiu şi soţia lui Mihaela Dobrinoiu, 
dar de fapt era casa soţilor Lupeanu, socrii lui George. Casa este 
foarte chipeșă şi în exterior şi în interior şi dotată cu tot confortul. 
Nu mă îndoiesc că şi George are merite deosebite în aducerea 
casei la condiţiile vieţii moderne. În curtea alăturată se află o vilă 
şi mai şi, a unui colonel de prin Bucureşti, care beneficiază de ea 
numai vara, în rest lăsând-o în grija domnului Lupeanu.  
      Nicu şi Daniela s-au întreținut cu gazdele, informându-se 
reciproc asupra cunoştinţelor comune şi asupra preocupărilor pe 
care le au. Eu m-am întreținut cu Şerban, copilul lui George, în 
vârstă de 12 ani. Şerban mi-a produs o impresie excepțională: 
respectuos, preocupat de treburi frumoase şi având cunoștințe 
apreciabile  în muzică, filme, calculatoare. Cred că şi eu i-am 
plăcut, tocmai pentru că, aşa cum spunea chiar el, am discutat 
despre probleme la care părinţii şi bunicii lui nu au aplecare.  
 
        Daniela primise vestea că mama ei este internată la spital  
în stare foarte gravă. Pe chipurile familie Bâlcan se citeşte o 
atenţie „absentă”,  şi o îngândurare prezentă. 
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În casa lui George cu familia Bâlcan. Daniela și Nicu Bâlcan, îngândurați 

 

  
Domnul Lupeanu – socrul lui George. Daniela, împreună cu soţia lui 

George, Mihaela. 

 
Nicu Bâlcan la mormântul părinţilor şi sorei lui, la Văleni Dâmboviţa,  

împietrit de durerea sufletească. 
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Când eram pregătiți de culcare, din camera alăturată în 
care urma să doarmă familia Bâlcan, am auzit discuții la telefon 
în legătură cu mama Danielei, internată la spital în stare destul 
de gravă. La început mi s-a părut că se vorbea despre diabet, 
apoi la următoarea convorbire că medicii ar fi spus că trebuie să-
i taie picioarele că are gangrenă şi că mama Danielei a refuzat. 
Către Dimineaţă situaţia s-a agravat tare prefigurându-se 
decesul.  Procesam şi eu la suferinţa mamei bătrâne (87 ani), 
care dorea încă să trăiască şi chiar i-a rugat pe doctori să n-o 
lase să moară.  Mă gândeam şi la Daniela, că nu poate fi copil 
care să nu sufere la o asemenea situaţie, când mama e pe moarte 
şi nu poate să facă nimic. Cât ar fi de bătrână, mama e tot mamă. 
Am trăit asta pe pielea mea în 1997, când mi-a murit mama. 
Daniela s-a dovedit rezistentă psihic. Nu am văzut-o să scape 
vreo lacrimă, dar eu la moartea mamei am plâns sfâșietor, încât 
lumea m-o fi considerat dezagreabil. Normal că nici lui Nicu nu-i 
era uşor şi mă mai avea şi pe mine pe cap. . Din momentele 
acelea s-a frânt excursia noastră şi în dimineaţa zilei de 24 oct. 
trebuia să ajungem cât mai repede la spitalul din Târgoviște. 
 
Graba spre Târgovişte – 24 octombrie 2010 
 
 Dimineaţa nu prea mai era loc de cuvinte, căci situaţia a 
devenit dramatică în ce o privea pe mama Danielei şi am simţit 
o pregătire pe fugă, pentru a întâmpina necazul. Cu toată 
urgența, Nicu a ţinut să treacă şi prin localitatea lui natală, pe la 
mormântul părinţilor lui.  Drumul a fost cam tăcut şi numai din 
când în când eu spuneam câte ceva, desigur bâlbe şi confuzii, 
ajungând până la a-l inerva pe Nicu. Nu am justificări pentru 
confuziile făcute, decât lipsa de cunoaștere şi faptul că nu eram 
nici diplomat să nu mă bag în nisipuri mișcătoare. Sunt multe 
lucruri în viaţă pe care le tratăm cu superficialitate. Plutim peste 
orizontul cunoașterii, fiecare pe traseul lui şi e dificil de 
recepționat şi analizat totul, sau poate că vârsta începe să ne 
joace fente de memorie.  

 Atmosfera a devenit şi mai apăsătoare, la  
mormântul părinţilor lui Nicu. Vedeam cum amicul meu era  
transfigurat în suferința lui şi simțeam că era tot mai irespirabil 
aerul ghinionist care ne-a tulburat întâlnirea. 
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Eram omul nepotrivit la locul nepotrivit.  
  Am ajuns la Târgovişte şi în puţin timp s-a finalizat ieşirea 
din spital a mamei Danielei, în modul cel mai cumplit. A existat 
şi o ușurare a Danielei, aceea că a reuşit să-şi ţină mama cu capul 
în braţe, înainte de a-şi da duhul. A trebuit să o scoată din spital 
înainte de a muri în salon căci altfel scoaterea din spital devenea 
mult mai complicată.  Daniela a mers cu salvarea să-şi ducă 
mama în comuna de domiciliu, Petreni, iar Nicu urma să meargă 
cu mine la Câmpina, încât în ziua următoare să-mi iau vânt spre 
casă. Şi Nicu s-a pierdut cu firea, încât a uitat să ia cheile casei 
de la Daniela, astfel că după cca 10 Km, a trebuit să ne întoarcem 
la Târgovişte şi să așteptăm  sosirea cheilor prin cumnatul lui 
Nicu, domnul Olteanu. Aşa ne-a apucat ora 13,00 în Târgovişte, 
după care am luat din nou drumul spre Câmpina.  
    În ultima seară la Câmpina am simţit presiunea singurătății şi 
apreciam că întreaga sărbătoare a revederii semăna cu vaca, 
care după ce a fost mulsă a vărsat donița cu lapte. Aşa mi-a fost 
carma şi nu e vina nimănui, poate eu am purtat ghinionul cu mine 
şi am creat ghinioane în jur. Am plecat de acasă aşa cum am 
plecat, cu piciorul încă destul de handicapat, am mers la fratele 
la Buzău şi l-am găsit cu operaţie de varice, operaţie care arăta 
cam rău, înfricoşându-mă, am mers la Bucureşti şi entuziasmul 
nu a fost pe măsura așteptărilor mele, apoi  vizita la amicul Nicu 
s-a terminat, cum s-ar spune, în coadă de peşte.  
 Seara a venit acasă şi Daniela, la sugestia mea că-i va fi 
foarte greu la priveghea de peste noapte, în frigul care era 
instalat la Petreni şi ziua ce urma avea să-i fie şi mai grea. Am 
fost bucuros pentru ei şi parcă mai liniştit, că făceau eforturi să  
se liniștească 

 
Plecarea spre casă – 25 octombrie 2010 
 Ultima dimineaţă cu familia Bâlcan, cu puține cuvinte şi cu 
multe gânduri, cele mai multe triste. Bagajul mi-l făcusem de 
seara, aşa că atunci când s-a  dat startul: familia Bâlcan la 
pregătirea înmormântării, iar eu spre ceea ce am lăsat acasă, 
eram pe poziții. Nicu m-a  dus cu maşina la locul unde urma să 
vină maxi-taxi care să mă repeadă spre Ploieşti şi de acolo, ne-
am luat rămas bun, fiecare cu gândurile lui. Ale mele urmau să 
devină ceva mai senine, căci mergeam să înseninez ziua pentru 
patru foşti colegi de facultate, colegi care nu au putut veni la 
aniversarea de la Suceava, fiecare cu problemele lui complicate 
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şi cărora le duceam  înregistrări şi broșuri legate de întâlnirea 
aniversară.  M-au aşteptat, cam cu prea mare entuziasm şi fast, 
m-au copleșit cu mulțumirile lor de recunoștință că făceam 
efortul să-i regăsesc şi să le readuc amintirile despre colegi şi 
implicit despre tinerețile lor. Doar colegul meu de grupă Nicolae 
Ilie, era mai puţin atins de necazuri ( socrul lui de 94 ani, trebuie 
îngrijit, dar nu e în stare critică. Ilie m-a întâmpinat cu maşina la 
autogara din Ploieşti şi a mers cu mine peste tot, chiar şi la gară 
până la plecarea trenului. El le cam are cu bioterapia şi cu 
apicultura. M-a şi cadorisit cu tinctură de propolis şi cu un borcan 
de miere, de te lingi pe degete de cât este de parfumată şi 
gustoasă. La autogară m-a întâmpinat şi Lazăr George, cu care 
am afinități deosebite. Cam de mult suferă sărmanul George, din 
cauza soției, bolnave de cancer în stare avansată. A venit 
nebărbierit şi l-am întrebat ce e cu el. Credeam că i-a murit soţia, 
dar era din cauza soţiei sale care a devenit extrem de posesivă 
şi suspicioasă. Sărmanul George cum să-şi supere soţia când o 
vede în ghearele morţii, ţinută permanent sub perfuzii. Cu Ilie am 
mers la familia Niţescu. Şi Andrei şi Livia mi-au fost colegi de an. 
Ei nu au putut veni la aniversare din cauza lui Andrei, căci are 
probleme deosebite cu inima (valvă fisurată) şi pe deasupra un 
început de parkinson. Andrei este un omoi, mamă, mamă: înalt, 
gras şi are un lăboi ca de urs. În facultate îl poreclisem Tamango. 
Aveam în faţa mea un om netrecut la chip, care m-a primit cu 
lacrimi de copil, precum acei copii care din cauza unor 
handicapuri grave se simt frustrați că nu pot să se joace, să fie 
şi ei în rândul copiilor. 

 
5.-VIZITA LUI NICU BÂLCAN LA SUCEAVA – 2011 
 

  
Daniela și Nicu Bâlcan, la tandrețe pe malul Lacului Bicaz 
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Prin Cheile Bicazului 

  
La un dejun copios în grădina familiei Gabriela și Ion Dima 

  
Cetatea Neamțului 

 
  „Cea mai bună cetate de cucerit, pentru fiecare, este 
cetatea sufletului său.” citat din Marius Torok 
 

„De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o 
zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce 
o păzește.” în Psalmii, O cântare a treptelor - 126:1 
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Privire din Cetatea Neamțului 

La Casa Memorială George Enescu 

  
Panoul de prezentare Daniela în fața casei memoriale 

 
Statuia lui George Enescu 



230                                       VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
La Casa Memorială Mihail Eminescu 
 

  
Rodica, Nicu și Daniela în fața casei Eu și Rodica pe aleile parcului 

 

  
Pe aleea din curtea casei memoriale Către Lacul nuferilor, de la Ipotești 

Lacul cu nuferi, de la Ipotești 
 

„Lacul codrilor albastru 
Nuferi galbeni îl încarcă; 
Tresărind în cercuri albe 
El cutremură o barcă.” 

                                                                M. Eminescu 
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Nicu și Daniela, la lacul cu nuferi de la Ipotești 

 
La parcul din Botoșani 
 

 
Statuia lui Mihail Eminescu 

 
          „Eminescu e întruparea literară a conștiinței româneşti, 
una şi nedespărțită.” definiție celebră de Nicolae Iorga 
          „Dacă poporul român dispare şi rămâne o carte a lui Mihai      
Eminescu, lumea va şti cine au fost românii.”  citat 
celebru din Mircea Eliade 
           „Dacă România are nevoie de un pașaport cultural în 
lume, acela ar trebui numit simplu şi curat – EMINESCU.” Ştefan 
Radu Muşat 
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Rodica, prietena Danielei, Daniela și Nicu în parcul de la Botoşani 

 

  
Întâlnirea Danielei cu o  prietenă Poză în parcul de la Botoșani 

  
La bojdeuca de la Dragomirna 

  
Atmosferă meditativă 
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Nicu, dirijor de grătar 

  
Un relaș pentru meditație, după grătarul de la bojdeuca din Dragomirna 

 
6.-VIZITA LA FAMILIA ACHIMOIU PETRICĂ 
 

  
Daniela și Nicu Bâlcan la Moeciu Daniela și eu la Moeciu 
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Casa familiei Petrică Achimoiu –  din Corbii Mari 

  
Într-un șopru Nicu , sora și nepoata lui Petrică 

 

  
În curtea casei familiei Achimoiu La biserica Corbii de Piatră, cu picturi 

rupestre 
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La cascada de la Corbii Mari La mormântul părinților lui Petrică 

 

  
Petrică Achimoiu la grătar 

 
Subsemnatul, a magazinul localității, 

gestionar d-na Elena Achimoiu 
 

PRIETENIA 
 

 
 

Prietenia este un sentiment de simpatie, de stimă, 
Respect, atașament reciproc între două persoane, 
Legăturile care stabilesc atracțiile din fiecare inimă, 
De atitudine, de bunăvoință, de gesturi galantoane. 
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Prietenia e o mulțumire sufletească greu de înțeles, 
Aurul îl cercăm în foc, prietenii, în clipe de restriște, 
Dar oamenii de rând văd în prietenie numai interes. 
Fii prieten cu cine trebuie și fericirea ți se-mplinește! 
 
Cel ce știe să facă din dușman un prieten, e un erou, 
Cine face mulți prieteni, îi face spre nenorocul lui, 
Dar e un prieten care ține la tine ca la un bun cadou. 

  Fugi de amiciția dușmanului și de dușmănia amicului! 
 

Cei ce primesc sincer prietenii, pe rude cu respect, 
Cu politețe pe femei, cu smerenie pe cei ce-s mândri, 
Cu daruri pe săraci, cu sfaturi blânde pe cel „absent‟, 
Pe înțelepți după felul lor, aceea sunt prieteni tandri. 

 
    O mie de comori nu fac cât un prieten adevărat. 
Să mergem la prieteni mai bine când sunt nefericiți, 
Lor nu le trebuie înduioșare, ci ajutor dezinteresat, 
Prietenii la nevoie se cunosc ca prieteni nedespărțiți.  
 
Încrederea e cel mai important element de prietenie, 
Ea nu este decât pronaosul, fiindcă jertfa este altarul, 
Mai mare dragoste nu e, cum e să pui viața chezășie, 
Dar și o prietenie sinceră și credincioasă își are harul. 
 
Alături de prieteni suportăm mai ușor înstrăinarea, 
Pe când fără prieteni e străină chiar și țara natală, 
Alături de prieteni și sărăciei îi păstrăm răbdarea, 
Fără ei până și sănătatea și bogăția ne bagă-n boală. 
 
Persoana este complexă, chip al Treimii neajunse, 
Ne plictisim de ea, doar dacă o privim la suprafață, 
Înseamnă că suntem superficiali și lipsiți de șanse, 
Drept care trebuie să privim în noi ca-ntr-o instanță. 

 
Bogăția prietenilor stă în calitate și nu în cantitate, 
Ea aduce bogăție în suflet, în mari necazuri ne ajută, 
Asta înseamnă că rugăciunile prietenului au calitate. 
Doamne dă-ne mulți prieteni, că prietenia e sfântă! 
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ATRACȚIA PENTRU SERVICIUL MILITAR 
 

Având în vedere statura pe care o aveam, îmi doream din 
tot sufletul să fac armata, pentru a mă simți integrat în rândul 
oamenilor. În primăvara anului 1959 eram chemat la recrutare şi 
am mers la Comisariatul din Buzău, unde, cu toată ruşinica, mi-
am expus goliciunea fizică. Eram la limita admiterii pentru 
satisfacerea stagiului militar, dar am fost admis. Mi-am reluat 
activitatea la Circa Medicală Cojanu şi am funcţionat până la 
chemarea de încorporare. Am fost încorporat pe 20 oct. 1959. Cu 
12 zile înainte mi-am luat concediu şi m-am despărțit de amicul 
cel mai apropiat, Vasile Dinu. Am plecat în armată de acasă, de 
la Dâmbroca şi am fost foarte trist că nu m-a condus nimeni, nici 
măcar la autobuzul din  sat. Doar mămica a aruncat o privire 
lungă până  am dat colţul la şosea. La Buzău, am fost adunaţi 
mai întâi în curtea Comisariatului, până au sosit toţi recruții. Am 
fost conduși la tren şi duși la Comisariatul Judeţean Ploieşti. La 
Ploieşti ne-am adunat în curtea Comisariatului, până au venit de 
prin toate zonele judeţului. În așteptare s-a organizat program 
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artistic, cu divertismente muzicale şi cel mai mult mi-a plăcut un 
ţigan frumușel, care era recrut şi avea mare asemănare cu Raj 
Kapor şi un talent deosebit. Cânta vocal şi la acordeon şi a 
interpretat melodii din filmul indian Articolul 422, după modelul 
ţiganului român:     

          „Pe şoseaua Colentina 
             Trece Rita cu maşina 
             Şi Raj cu Motocicleta 
             Să-i fure Ritei poşeta. 
     Bagă, bagă, bagă-n ea 
     Motorină pe şosea, 
     Bagă, bagă, bagă-n ea, 
     Că e tânără şi vrea! 
    ................................ 
cât şi ceva din Vagabondul :   
    Am pantofi șic, japonezi, 
    Pantalonii sunt englezi, 
    E nemțească șapca mea, 
    Indiană-i inima. 
    A aa, a aa, avara mu 
    .................................... 
                                     Sunt vagabond şi sunt hoinar 
    Şi n-am un ban în buzunar 
    A, a, a, a, aaa, aaa, a, a, a, 
    ........................................... 
 
Drumul spre Unitatea Militară  
 Am stat în curtea Comisariatului până seara şi am fost înghesuiți 
în camioane cu prelată şi duși spre nu ştiam unde, prin întunericul 
nopţii. Vedeam din când în când câte o rază de lumină şi eram 
tăcuți şi îngrijorați. Mă aflam într-o stare de imponderabilitate. 
Puteam să-mi imaginez că la fel erau transportaţi oamenii spre 
lagărele naziste. Ne-am trezit din acest vis urât în unul şi mai 
urât, cu ochii deschiși, când am fost daţi jos din camioane, la 
lumina zorilor, în curtea cazărmii.  
 
Unitatea Militară Cocargeaua 
Abia acolo am aflat că suntem la Cocargeaua, o localitate cam la 
15 km de Fetești, la UM 1837.  Am fost încolonați şi introduși pe 
rând într-un hol mare, întunecos, luaţi în primire de frizeri şi 
făcuţi zero. Am avut norocul să fiu tuns de un fost coleg de la 
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Şcoala Sanitară, militar în anul II. Am schimbat câteva cuvinte şi 
impresii cu el şi am fost mai puţin chinuit decât alţii care erau 
tunși ca nişte oi. În sinea mea eram mândru că sunt şi eu bărbat 
şi fac armata, dar un sentiment de singurătate, de părăsire din 
partea familiei şi a prietenilor, de izolare, m-a marcat o bună 
bucată de vreme.  După „supliciul” acela, am fost introduși la 
dușuri de parcă eram băgaţi la camera de gazare. Într-o grabă 
necunoscută de noi până atunci ni s-a dat apă caldă, apoi apă 
rece şi stop, am rămas cu săpunul pe noi şi ne curgeau lacrimi 
de usturime. Ne-am șters aşa cum am putut şi apoi am primit 
ținuta cazonă. Venea ca naiba pe noi, mai ales pe mine, care 
eram mai redus dimensional şi nu se găsea, la repezeală, 
uniformă corespunzătoare. Echipamentele civile ne-au fost puse 
în saci, băgate la etuvă şi apoi la magazie. Cu o valiză de lemn 
în care mai ţineam unele accesorii şi rechizite, am fost conduși la 
una dintre barăci, în care se afla un dormitor cu  60-70 paturi, 
suprapuse, cât pentru un pluton. Baraca din lemn avea uşă care 
dădea într-un hol de intrare, în stânga cu grupul sanitar iar la 
dreapta se intra în sala armelor, în care era un rastel mare cu 
armele tuturor camarazilor. În caz de alarmă fiecare soldat ştia 
să ajungă cu ochii închiși la arma lui. Intrarea în dormitor era cu 
două uși mari. Podeaua era neagră,  dată cu motorină, aşa cum 
se obişnuia cu toate sălile în care se desfăşurau activităţi de 
pregătire militară. Paturile erau înșiruite pe patru coloane, dintre 
care una la stânga şi trei, lipite, la dreapta. Între coloana din 
stânga şi cele din dreapta era un culoar mare, pe toata lungimea 
dormitorului. Ferestrele, cam mici, plasate pe dreapta, pe toată 
lungimea dormitorului, nu asigurau o luminozitate 
corespunzătoare. Tavanul era destul de jos încât dădeam cu 
mâna de el chiar dacă stăteam în șezut pe patul suprapus. 

 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE MILITARĂ  
ÎN PERIOADA DE RECRUT 

 
Programul era foarte precis şi se baza pe planificări bine 

întocmite. S-a început cu pasul de front, apoi cu folosirea 
armamentului, tehnici de luptă, dar peste toate a dominat 
pregătirea politică pentru formarea conduitei patriotice şi a 
moralei comuniste. Programul administrativ avea unele aspecte 
murdare, umilitoare, dar eram tânăr, modest şi dispus să-mi duc 
crucea până la capăt, fără să cârtesc. Dimineaţa la ora 5,00, 
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aveam deșteptarea. Înviorarea, la sunetul goarnei, presupunea o 
echipare rapidă, la 12 secunde, sub directa urmărire a șefilor de 
grupe, care ne numărau secundele şi ne puneau să facem 
dezechipări şi echipări, în cazul că nu ne încadram în timp. Am 
căpătat o tehnică a smulgerii echipamentelor de pe noi şi de 
îmbrăcare, încât reuşeam până la urmă să ne încadrăm în timp. 
Uneori, seara, la culcare participa la programul de dezechipare şi 
sergentul Sabău, un tip căruia îi plăcea răcăneala şi să ne 
umilească prim metode dure – răutăcioase, chiar sadice. După 
echipare şi înviorare, mergeam pentru igiena de dimineaţă, apoi 
eram duși pe sectoare să facem curăţenie. Aici era cea mai 
umilitoare activitate, căci unele sectoare erau foarte murdare şi 
trebuia să le facem lună. Mi s-a întâmplat de câteva ori să merg 
la blocul cadrelor militare, să găsesc WC-urile înfundate şi să le 
desfund cu mâinile, căci nu erau alte mijloace. Cu fărașul luam 
urina  de pe jos, care ajungea uneori cam până la glezne, şi o 
puneam în oala de WC, abia desfundată de mine. Eram mândru 
că  reuşeam să mă încadrez în program, apoi mergeam la 
încolonare şi cu cântec, spre sala de mese, înainte marș!. Aveam 
oarecare scârbă să mănânc, după treaba pe care o făcusem şi 
pentru faptul că nu avusesem săpun să mă spăl la terminarea 
acelei activităţi. Şeful nostru de grupă era un fruntaș, provenit 
de prin Ardeal, care avea afinitate faţă de limba germană şi 
obişnuia să facă unele comenzi şi mai ales numărătoarea pentru 
cadență, în nemțește. De altfel îmi era simpatic şi nu era dur cu 
noi, ci doar ferm în comenzi. Porneam spre cantină în pas de 
marș şi cu cântec. Două cântece învățate cu fruntașul nostru erau 
cele folosite la deplasarea prin unitate: „Zorile ne bat în geamuri” 
şi „Când am plecat în armată”. Un coleg de prin mediul rural, cu 
voce ascuțită, dădea tonul la cântec şi apoi cântam:   
   

„Zorile ne bat în geamuri, sus de-acum soldat, 
Să fii primul ce străbate câmpu-nrourat, 
Mergi acum în pas cu mine armă draga mea 
Şi când merg la braţ cu tine, tu să spui aşa: 

- Fii voios şi scoate pieptul, uite-aşa 
       Şi privirea înainte, tot aşa! 
       Pentru pace, pentru glie, înainte marş! 
       Şi mereu la datorie, înainte marş!  
       Tu să fii ostaș de frunte sus la regiment  
       Şi învață bine arma ca-n regulament! 
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 Hai, din nou, în marş cu mine armă draga mea 
 Şi când merg la braţ cu tine, tu să cânți aşa: 
        Fii voios şi scoate pieptul, uite-aşa 
        Şi privirea înainte, tot aşa! 
        Pentru pace, pentru glie, înainte marş! 
        Şi mereu la datorie, înainte marş!  

..............................................................
” 

Cel de al doilea cântec spunea cam aşa: 
  „Când am plecat în armată zău eram fricos, 
  Mi-era frică şi de-o frunză ce pica pe joos, 
  Da, da, da, ce pica pe jos, 
  Da, da, da, ce pica pe jos. 
  La sfârşit când m-oi întoarce iar la mândra-n sat 
  Am s-o pun să mă sărute după număraat, 
  Da, da, da, după numărat, 
  Da, da, da, după numărat. 
  La mijlocul numărării spun că am greşit 
  Şi-am s-o pun să mă sărute de la început, 
  Da, da, da, de la îceput, 
  Da, da, da, de la început”. 
   ............................................. 
Suna foarte frumos ansamblul vocilor noastre de tineri bărbaţi. 
 

 După masa de dimineaţă eram aliniați în careu pe 
platforma din faţa cantinei şi așteptam venirea comandantului de 
regiment, pentru a i se da raportul. În acea așteptare se făcea 
controlul (comandantul de grupă privea pe țevile armelor dacă 
sunt curățate de rugină, făcea şi controlul unghiilor, controlul 
echipamentului şi ținutei, iar comandantul de pluton făcea 
această verificare prin sondaje)  şi apoi se dădeau rapoarte pe 
cale ierarhică:  șeful de grupă la şeful de pluton, şeful de pluton 
la cel de companie. Aveam ca şef de pluton un locotenent tânăr, 
chipeș şi cu o ţinută foarte demnă. După programul de dimineaţă 
eram conduși spre sălile de pregătire, unde comandantul de 
pluton ne ţinea cursuri şi făcea ne ținea seminarii, pentru 
însușirea tehnicii de luptă şi pregătire politică. Uneori ieşeam pe 
câmp pentru diverse tactici de apărare şi de luptă. După masa de 
prânz eram lăsaţi la dormitor pentru un pic de odihnă, câteva 
preocupări personale (repararea echipamentului, scrisori către 
rude şi prieteni). Eram folosiţi şi la diferite activităţi de 
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gospodărire a cazărmii (curăţenie la gospodăria anexă, îngrijirea 
porcilor şi cailor ..). Seara, după masă, reveneam în dormitor şi 
sub îndrumarea șefilor de grupe făceam pregătiri pentru ziua 
următoare (lustruirea cizmelor, curățirea armelor, spălarea 
obielelor). Înainte de stingere se făcea apelul de seară, apoi se 
dădea dezechiparea rapidă şi culcarea. Peste noapte se făcea de 
planton, prin rotație, sau uneori pe bază de sancțiune. Durata 
activității de planton era de două ore, dar ne venea rândul destul 
de rar căci eram peste 60 în dormitor şi pe deasupra unii erau 
abonaţi din cauza abaterilor pe care le comiteau. Am avut noroc 
de un fruntaș oltean, şef de grupă, care avea patul aproape de 
mine şi care era topit după poezia lui Eminescu, iar eu îi recitam 
asemenea poezii. Avea slăbiciuni faţă de mine şi mă ajuta la 
dezechipare prin tragerea cizmelor din picioare. Din slăbiciunea 
asta mă scutea şi de unele corvezi la gospodăria anexă, 
spunându-mi că mai bine să-i recit nişte versuri decât să lucrez. 
Ne aşezam printre clăile de fân şi derulam toate poeziile pe care 
le ştiam.  

 
„Reactorul” Sabău 

Au fost şi momente mai deocheate  la dormitor. Într-o 
după amiază a venit sergentul Sabău, care îndeplinea funcţia de 
plutonier de companie şi ne-a chemat la interval, pe culoarul 
dintre paturi. Ne-a comandat să ne aliniem la interval, apoi să 
rupem rândurile şi să ne aliniem la ferestre, culcat şi târâș pe sub 
paturi. La interval a întrebat cine a pomenit de reactorul de Sabău 
şi cum nimeni nu a recunoscut, ne-a supus la comenzi stupide. 
Ne-a dat şi dezechipare – echipare rapidă şi apoi adunarea în faţa 
barăcii. La faza asta mulţi nu au reuşit să se încadreze în timp, 
mai ales în privința încălțării, aşa că au rămas numai cu o cizmă 
încălțată. Afară era zăpadă şi ni s-a ordonat pas de front. Era şi 
tragic şi comic să vezi cum pasul de front suna plici şi poc. Ni s-
a dat din nou alinierea la interval şi iar ni s-a cerut să spunem 
cine a vorbit despre reactorul de Sabău. Câţiva soldaţi au luat o 
atitudine de condamnare a batjocurii la care eram supuşi. 
Soldatul Bătrâna nu a mai rezistat şi a ieşit în faţă să recunoască, 
cum că el ar fi spus, dar am înţeles că nu era adevărat. Bătrâna 
era cu ochii în lacrimi şi a spus că el e orfan şi nu mai poate 
suporta să fie umilit în felul ăsta. Un alt soldat, oltean şi membru 
de partid, a spus că el va raporta la comandant, ceea ce a şi făcut 
şi am aflat că, după câteva zile, Sabău  a fost retrogradat şi de 
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atunci n-a mai apărut pe la noi. Întâmplarea cu Sabău a pornit 
de la trecerea acestuia pe la  WC-ul nostru, pentru că a auzit cum 
un soldat îi spunea altuia dintr-o cabină alăturată: „Mă-i ce o fi 
de n-a mai apărut reactorul ăla de Sabău?”  

 
„Sugaciul” Buta 

Un alt caz picant a fost cu un coleg, de prin Buzău, pe 
nume Buta, care obişnuia noaptea să umble pe la cocoșeii 
soldaţilor care dormeau mai greu. Era un bărbat destul de bine 
şi cu pregătire medie, tehnician veterinar. De la considerația pe 
care o avea până atunci a ajuns total discreditat, dar nu i s-a 
întâmplat nimic deosebit şi a continuat ascensiunea până la 
gradul de sergent.  
 Eu am încercat să fiu conștiincios şi să-mi duc la bun sfârşit 
perioada de 45 zile, de înaintea depunerii jurământului. Eram 
tentat să merg la dispensarul regimentului şi unii dintre colegii 
cu pregătire sanitară au făcut acest lucru. Nu mi-a plăcut poziția 
de om la șmotru şi lingău. Cei care au făcut acest lucru erau 
internaţi la infirmerie şi foarte puţin mai apăreau pe la trupă. Au 
avut de pierdut că la repartiţia pe subunități după terminarea 
perioadei de recrut   s-a ţinut cont de rezultatele pregătirii 
militare şi au rămas ca lingăi la Cocargeaua. Mie mi s-a oferit 
post de instructor sanitar la subunitatea de radiolocație din 
apropierea localităţii Palas – Constanţa. Un sergent cu statura tot 
minionă ca a mea, care lucra la BDS (Biroul de Documente 
Secrete) şi care mă simpatiza mi-a spus că pentru comportarea 
mea am fost numit pe funcţia de plutonier major, instructor 
sanitar la subunitatea Cărunta, de lângă Palas, deci mi    s-a făcut 
o favoare.  
  
LA SUBUNITATEA „CĂRUNTA” 
La subunitatea „Cărunta”, m-am prezentat în prag de iarnă. 
Vremea era descurajantă şi asemenea primirea în subunitate, din 
partea ostaşilor din anii II şi III, care aveau din acel moment 
posibilitatea să transmită ordine celor noi veniţi, să o facă pe 
comandanții. Subunitatea  era amplasată la 5 km de Palas şi era 
ascunsă vederilor de la distanţă de către liziere de salcâmi. Pe 
deasupra lizierelor se vedea doar o schelă mare din lemn, care 
reprezenta punctul de observaţie, iar după trecerea de liziere se 
vedea stația de radiolocație P20, care era aşezată pe o movilă, 
apropiată punctului de observare şi se învârtea cu paletele-i mari. 
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La circa 200 metri depărtare se afla subunitatea militară, formată 
din barăci de lemn, pe trei sferturi sub pământ şi înconjurate de 
un fel de diguri, care ascundeau în întregime barăcile. În mijlocul 
curţii, împrejmuite cu gard de sârmă ghimpată, se afla Punctul 
de Comandă. În Punctul de Comandă se afla un birou mic în care 
era monitorul stației de radiolocație, pe care erau urmărite țintele 
aeriene şi o sală mare în care pe o masă se afla amplasată 
planșeta de radiolocație, pe care se urmăreau şi se dirijau 
traseele țintelor aeriene. Soldații erau încadraţi pe trei 
specialități: radiști, planşetişti şi operatori stație NRZ. Mai erau 
şi alte funcții: mecanici grup electrogen pentru stație, mecanici 
auto, șoferi, dresorii de câini, sanitarii, lucrătorii la gospodăria 
unităţii (bucătari, zidari, crescători de animale.). Barăcile formau 
un careu şi în centrul careului se afla Punctul de Comandă. O 
baracă avea Cabinetul Comandantului şi  Infirmeria, în celelalte 
se aflau dormitoare. Aprovizionarea cu apă se făcea de la o 
fântână mare aflată în mijlocul curţii şi care avea o găleată de 20 
litri şi tambur cu roată. Uneori se folosea un măgar pentru scos 
apa. Măgarul era legat cu lanţ, pus sa meargă şi rotea tamburul. 
Eu nu am văzut aşa ceva, dar mi-au povestit colegii din an mai 
mare. În apropierea porţii de intrare se afla un post de pază, de 
la care putea fi observată aproape întreaga suprafaţă a cazărmii. 
Paza mai era asigurată şi de la punctul de observare, de lângă 
stația de radiolocație P20. Punctul de observare avea 15-20 m 
înălţime şi din el se putea vedea până la Palas şi chiar la 
Constanţa. 
 Când am ajuns la subunitate, instructor sanitar era 
caporalul Rotaru, un tip elevat şi cam orgolios, care nu era pe 
placul militarilor şi comandantului şi care la venirea mea a fost 
trecut la radiști. Am preluat de la el, nu numai dispensarul ci şi 
unele corvezi, urmare a nesupunerilor faţă de rigorile impuse de 
şefi. Am fost planificat să fac de gardă de două ori pe noapte şi 
anume  între orele 22,00 - 24,00 şi între 4,00 şi 6,00, în fiecare 
zi. Aveam ca sector, pentru curăţenie, toată baraca în care se 
afla infirmeria şi cabinetul  comandantului. Era un hol de 30 m. 
lungime şi lat de 3 m., care trebuia măturat zilnic, iar săptămânal 
spălat cu motorină. Din hol se intra în cinci săli, cam de 20 mp. 
fiecare (două saloane de infirmerie, cabinetul medical, camera 
furierului şi cabinetul comandantului. În acest sector trebuia să 
fac curăţenie în fiecare dimineaţă, înainte de venirea 
comandantului şi curăţenie generală la sfârşitul săptămânii. 
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Trebuia să fac şi focul cu lemne în fiecare cameră. Tot acest 
program trebuia să-l termin cu o jumătate de oră înainte de 
ținerea careului de dimineaţă, căci mai trebuia să fac şi o 
inspecţie prin toate sectoarele subunității şi să ies la raport în 
faţa comandantului, pentru a raporta starea igienico-sanitară, 
înainte de începerea careului.  
 
Căpitanul Anton 

Prin hărnicie, supunere şi felul în care raportam am atras 
simpatia comandantului, căpitanul Anton, un om care părea 
foarte sever la prima vedere, dar eu am descoperit latura 
sensibilă a ființei lui şi am reuşit să-i intru sub piele. Eram 
apreciat pentru respectul de care dădeam dovadă, respect real, 
căci mă emoționam de câte ori întâlneam comandantul şi el și-a 
dat seama de asta. Deşi nu avea nici liceul, viaţa îl formase şi se 
străduia să îndeplinească bine ordinele de sus, căci avea 
permanent deasupra capului amenințarea înlăturării pentru studii 
necorespunzătoare. La un moment dat se preocupa să facă 
studiile liceale şi mă admira pentru demersurile mele de a da 
diferențele de liceu. M-a rugat chiar să-l ajut la pregătire. Nu ştiu 
dacă a făcut ceva pe această linie.  
  Când ieşeam dimineaţa la raport în faţa comandantului, 
salutam pe un ton copilăresc, cam din vârful limbii, spunând: 
„Tovarăşe comandant, sunt soldatul Iordache, permiteți-mi să 
raportez! La controlul pe sectoare am constatat 
urătoarele.........., permiteți-mi să mă retrag!”. Salutam, făceam 
stânga-mprejur şi mă depărtam satisfăcut că mi-am făcut 
datoria, iar comandantul m-a ascultat.  
 
Lupta cu păduchii 
  A trebuit să raportez şi o situaţie îngrijorătoare, că s-au 
găsit păduchi pe lenjeriile paturilor. Urmarea a fost că am pus în 
funcțiune vermorelul şi cu DDT am pulverizat din belşug pe toate 
așternuturile încât am salvat situaţia. 
 
Mi se dau mai multe atenții și mai puține responsabilități 
  Şi alţi comandanți au început să mă simpatizeze şi să mă 
protejeze. Aşa s-a făcut că au început să-mi reducă orele de 
pază, la două şi treptat să le pună mai devreme, să nu mai fie 
nevoie de a mă scula noaptea la ore târzii. Cele două ore erau la 
început între 24,00 – 2,00, apoi între 22,00 – 24,00, şi a urmat 
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programarea între 20,00 – 22,00. Într-o seară locotenentul 
major Nunciu mă roagă să-i scriu un document. Am început să-i 
scriu documentul şi când se apropia ora 20,00, i-am cerut 
permisiune să merg la gardă. Nenciu mi-a spus că mă scutește 
el pentru acea seară, iar eu am insistat, că nu vreau să se supere 
colegii pe mine că fac de gardă în plus din cauza mea. În acel 
moment a intrat în punctul de comandă căpitanul Anton şi a 
întrebat despre ce este vorba. I-am explicat şi a vorbit şi Nenciu, 
iar comandantul a ordonat scurt că din acel moment nu voi mai 
face de gardă. M-a impresionat foarte mult intervenția 
comandantului, ceea ce însemna că mă apreciază.  
                   
Divergențele cu șefii plutonului de gospodărire 
Pretențiile șefilor 
      Am avut unele divergențe cu plutonul gospodărire, poate din 
gelozia unora dintre șefii acelui pluton.  

 Un anume caporal Mircea, care conducea plutonul s-a 
arătat nemulțumit că nu dorm la dormitorul plutonului şi m-a cam 
obligat. Am dormit o noapte acolo şi nu mi-a fost greu, dar nu 
ştiu ce s-a întâmplat că a doua zi mi-a spus că pot rămâne la 
infirmerie. Erau doi fraţi gemeni, Mircea, mecanici auto, care 
aveau cuvânt greu la nivelul plutonului.  

 Mai era la acel pluton un fruntaș, parcă Erhan, care avea 
tupeu şi aroganță şi  a ţinut morțiș să mă vadă tuns zero. 
Începuse să-mi crească părul şi-l deranja dacă m-aş fi confundat 
cu cei din anul doi de armată. Am refuzat, s-a inervat şi m-a 
raportat la lt. major Busuioc , un tip simpatic dar îşi dădea uneori 
în petec, că era chiar ţigan. M-a chemat Busuioc şi mi-a ordonat 
să mă supun tunsorii şi culmea că m-a tuns cel care m-a raportat, 
cu satisfacția orgoliului împlinit.  

  Am mai avut un conflict cu un caporal, Carcalete.  
Eram de serviciu la bucătărie şi el a venit cu întârziere la masă, 
fără să fi anunţat că întârzie şi a rămas nemâncat. Îi înțelegeam 
starea, dar era o regulă că dacă rămânea mâncare să fie dată 
supliment şi eu asta făcusem, mai ales că era fasole şi se dădeau 
în vânt militarii după fasolea făcută de  fruntașul Cioară. Inervat, 
tipul mă anunță că-mi dă trei zile de arest, fără să-şi dea seama 
că eu aveam funcţie mai mare decât el, eram pe funcţie de 
plutonier major. Scandalul a fost curmat de sergentul Fulger, 
care tocmai a intrat şi el prin control la cantină. Mi-a luat 
apărarea şi l-a amenințat  pe caporal cu arestul. 
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Au ajuns la mâna mea 

 Nu a trecut mult timp de la opresiunile celor de la plutonul 
de care aparțineam şi s-au petrecut câteva evenimente care m-
au pus în lumină şi pentru care considerația acelor oameni, 
pentru mine, a devenit mare şi am fost scutit de corvezi 
suplimentare. Era la începutul primăverii anului 1960. S-a abătut 
asupra subunității o gripă severă. Au venit la infirmerie aproape 
toţi băieţii care mă sâcâiau şi i-am supus la tratament 
responsabil, cu Oleu Camforat, Pneumosept, Penicilină, Aspirină, 
ventuze, frecții, băi calde la picioare şi i-am adus repede la starea 
bună. Atât caporalul Mircea cât şi fruntașul Erhan şi-au cerut 
scuze pentru felul în care se comportase cu mine până atunci şi 
m-au asigurat că voi fi respectat, întrucât merit.  

 Într-o zi a venit la dispensar un vlăjgan, mecanic auto,  
care din neatenție la rotirea manivelei pentru pornirea mașinii, 
fără să scoată din viteză, a fost pleznit de manivelă, producându-
i spintecarea buzei cam pe 2 cm. Era foarte speriat şi buza îi 
flendurea, o parte în sus şi alta în jos. Cerea să fie chemată 
salvarea. L-am liniştit  şi m-am surprins pe mine cum de am 
reacționat aşa de prompt şi profesionist. Am sterilizat trei copci 
şi o pensetă, prin flambare cu flacără de spirt, am aşezat cu 
atenţie cele două segmente al buzei de jos şi clic, clic, clic, am 
strâns cele trei copci în aşa fel încât să se fixeze optim, şi să evit 
formarea de cicatrice vicioasă. I-am atras atenţia ca trei zile să 
evite forțarea buzei şi să consume numai lichide. Cu lacrimi în 
ochi şi cu oarecare neîncredere că se va face bine, camaradul a 
plecat în treaba lui, cu indicațiile mele. Am fost plăcut surprins 
când după trei zile a venit la scoaterea copcilor şi nu ştia cum să-
mi mulțumească pentru eficiența intervenției mele. Cred că a dus 
vestea printre colegi despre pățania lui şi isprava mea, întărindu-
le încrederea şi respectul faţă de mine. 
  

- Stai, cine vine! Stai că trag!  -Soldatul Goia 
Pe vremea când efectuam gărzi în curtea subunității am avut 
două situaţii comice, dar care puteau deveni tragice dacă 
acționam precipitat. Aflându-mă în post într-o noapte 
întunecoasă, a apărut o siluetă care se strecura pe sub gardul de 
sârmă ghimpată. M-am aruncat în groapa de protecţie şi am 
strigat: „Stai, cine vine?!” Silueta s-a oprit, apoi s-a mișcat din 
nou. Am strigat: „Stai că trag!” şi după un timp, care mi s-a părut 
imens, am auzit o voce slabă: „Soldatul Goia”. I-am recunoscut 
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vocea şi i-am spus să înainteze. Am aflat că simpaticul ardelean 
Goia era criță şi putea să se termine rău peripeția lui.  
 

- Stai, cine vine! Te rog să-mi spui cine ești! 
În altă noapte a apărut în faţa porţii o siluetă, m-am aruncat în 
groapă şi am strigat: „Stai, cine vine?!” Silueta a înghețat şi nu 
mai ştiam ce să fac, intrând la idei. Mi-am amintit că un alt coleg 
fiind de gardă şi văzând că silueta nu răspundea la somație şi 
înainta, a fost nevoit să tragă şi după alarmă a aflat că împușcase 
unul dintre măgarii subunității. Am somat încă odată cu invitația: 
„Te rog să-mi spui cine eşti!” şi o voce sugrumată mi-a răspuns. 
Am dedus că e marinarul care era repartizat pe lângă subunitatea 
noastră. L-am rugat să-şi lumineze faţa şi mi-a spus că nu are 
chibrit. I-am spus să înainteze, dar stăteam pregătit pentru o 
eventualitate cu cartușul pe țeavă şi degetul pe trăgaci. S-a 
apropiat, mi-a mulţumit pentru calmul de care am dat dovadă şi 
mi-a explicat o pățanie în care soldatul din gardă a tras şi i-a 
trecut cartușul pe la ureche, rămânând speriat de moarte. Umbla 
şi o legendă că anumiţi spioni se îmbrăcau în blană de câine şi se 
gudurau pe lângă santinele şi prin surprindere le atacau cu 
cuţitul, sau purtau grenade asupra lor cu care atacau depozitele 
de armament. 
 
Subunitatea s-a mutat la Mihail Kogălniceanu. 
Am rămas la Cărunta cu trei militari, pentru pază  
  A venit primăvara şi totul în jur radia de tinereţe. 
Subunitatea era înconjurată cu lanuri de grâu şi de porumb, de 
un verde copleșitor de plăcut. Lizierele de salcâmi au înflorit. 
Soarele îmbia la plecarea spre litoral. În jurul datei de 9 mai, am 
primit ordin să merg la regiment, la Cocargeaua, să aduc un lot 
de medicamente. Am mers şi am ales tot ce credeam că-mi va 
ajuta să asigur tratamente eficiente. Până atunci mai luasem 
medicamente de la  Spitalul Garnizoanei Constanţa. Scriam o 
listă cu medicamentele necesare şi o doamnă doctoriţă, care avea 
consideraţie faţă de minusculul „doctoraș” care eram eu, mă 
servea cu o rețetă gratuită, pe care o ridicam de la farmacia 
spitalului. Am luat, în acea deplasare la Cocargeaua o valiză bună 
cu medicamente şi m-am întors la subunitate. Când am revenit 
la Cărunta am rămas mască. Subunitatea se mutase în localitatea 
Mihail Kogălniceanu  şi am mai găsit doar trei militari:  soldatul 
Pasat, care se ocupa cu dresajul câinilor şi cailor, fruntașul Cioară 
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– bucătarul şi fruntașul Samson – zidarul.  Împreună am format 
echipa de pază a subunității, devenită în rezervă. Au rămas în 
subunitate şi doi porci mari, bănuiesc că erau crescuți pentru 
comandant şi pentru plutonierul major Mihalcea. Pasat avea în 
grijă doi câini, rasa lup şi doi cai frumoşi, folosiţi până atunci la 
aprovizionare.   
 Cât era ziua de mare, admiram priveliștea şi ne suiam în 
punctul de observare de lângă stația radar, unde făceam plajă, 
iar noaptea căutam mai în secret posturi străine pe stația de 
recepție rămasă în grija noastră. Era foarte plăcut să merg cu 
Pasat şi câinii lui pe câmpul din jurul subunității şi să văd cum 
scotoceau în căutare de iepuri şi guzgani.  
 
Călăria și pățania cu porcul 
  Cei doi cai din dotare erau tare frumoşi, un el şi o ea şi 
destul de cuminți. Pasat mă încuraja să mă urc pe iapă şi să 
merg, când la trap, când la galop. Era destul de greu în lipsa de 
experienţă şi prin faptul că nu aveam nici şa, nici hățuri, fiind 
nevoit să mă ţin de coamă. De fapt, Pasat mă urca pe iapă, el se 
urca pe armăsar şi dădea tonul la viteza cu care să se meargă.  

Într-o zi ni s-a întâmplat că a dispărut un porc şi am fost 
nevoiţi să-l căutăm. Cred că Pasat ştia unde să caute porcul, 
probabil  că i se mai întâmplase să dispară, aşa că am încălecat 
pe cai și am luat-o pe o cărare printre lanurile de porumb. Nu 
vedeam prea departe şi am mers fără a ști încotro vreo 10-12 
km. şi am dat de o fermă de porcine. Am întrebat şi ni s-a răspuns 
afirmativ ceea ce ne-a bucurat mult căci altfel nu ştiu ce 
pedeapsă meritam. Drumul la întoarcere a fost de calvar. Porcul 
o zbughea aiurea prin porumb şi noroc de abilitatea de călăreț a 
lui Pasat, pentru a readuce porcul la potecă. Eu ţineam drumul 
pe potecă şi abia mă ţineam pe cal cu teama că pot pica şi cu 
dureri la șezut. Cu greu am reuşit să readucem porcul la 
subunitate şi apoi am constatat că aveam rosături la fund şi mă 
deplasam cu greutate, legănându-mă de pe un picior pe altul.  
 
Am fost acuzat de ebrietate 

Ca întâmplare, în seara aceleaşi zile au apărut la cazarma 
noastră patru ofiţeri superiori, dintre care şi un general. Am 
înţeles că se punea la cale transferarea terenurilor subunității 
către altă garnizoană. Ofițerii erau obosiți şi au cerut să li se 
pregătească paturile în camera de oaspeți şi să le fac baie caldă 
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la picioare. Am făcut eu singur toate cele trebuitoare, întrucât eu 
răspundeam de baraca în care se afla şi camera de oaspeți, dar 
mă mișcam greoi din cauza rosăturilor la șezut. A doua zi au 
plecat oaspeții şi a apărut comandantul, căpitanul Anton, înfuriat 
tare. Ne-a dat adunarea pe platou, în faţa punctului de comandă 
şi a cerut să iasă în faţă cel care a fost beat în ziua precedentă.  
Am făcut un pas în faţă şi am raportat situaţia, că am mers cu 
calul să căutăm porcul şi am rosături la șezut, din care cauză mă 
mișc foarte greu. Din mina încruntată a comandantului, deodată 
răsare soarele şi a început să râdă  în hohote, dându-ne tonul şi 
nouă. 
  
Asigurarea subzistenței 

Cât timp am avut cu noi pe bucătarul Cioară, el mai avea 
câte ceva prin magazia de alimente şi nu pot uita, în mod 
deosebit, fasolea gustoasă pe care ne-o pregătea, renumita 
fasole de cazarmă. De fapt aveam şi o subzistență pentru patru 
persoane la o unitate de infanterie de lângă Palas, cam la 5 km 
distanţă faţă de locația noastră. Mergeam cu rândul să ne luăm 
porțiile de mâncare şi eram mulţumiţi că primeam mai mult decât 
rația normală.  
 
- Nu cumva ești sora mea!?  

Începând de prin luna mai am reuşit să ieșim prin oraş căci 
am primit de la „micimanul” Mihalcea ordin de serviciu 
permanent. Ce întâmplare, întâmplăcioasă, am avut pe la 
sfârşitul lunii mai! Mă plimbam pe stradă prin Mamaia şi mi s-a 
părut că văd în faţa unei vitrine pe surioara Olica. Era cu spatele 
la mine şi nu eram sigur de impresia mea, totuşi în mod spontan 
am bătut-o pe umăr şi am întrebat: „Nu cumva eşti sora mea?” 
Stupoare, minune Dumnezeiască, chiar sora mea era. Nu pot 
descrie bucuria care m-a apucat. Eu mă plimbam cu un camarad, 
Mihăescu, oltean zdravăn, dar cu mare sensibilitate sufletească. 
Sora mea era însoţită de soţul ei Nicu, de cumnați şi cumnate. 
Am mers împreună să facem o baie în mare şi a fost foarte plăcut 
jocul cu valurile. Am făcut şi câteva poze care să imortalizeze 
fericirea trăită atunci. 
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Baie la Mamaia cu sora, Olica şi rudele ei din Bucureşti. 

Baie la Mamaia cu sora, Olica 
 

În acea vară a venit pe la Cărunta şi medicul regimentului 
Cocargeaua, care s-a cazat câteva zile împreună cu fratele mai 
mic, pentru a-şi face un sejur la mare, apoi şi-a lăsat fratele în 
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grija mea pentru vreo zece zile. Medicul a prins oarecare simpatie 
faţă de mine şi mi-a promis că-mi dă postul de instructor sanitar 
de la Garnizoana de  Aviaţie Mihail Kogălniceanu.  
 
Turma lui nea Florea 

Pe la mijlocul verii, comandantul a aprobat unui oier 
particular, Florea, din Palas, să-şi adăpostească turma de cca 150 
oi în incita cazărmii. Turma era păstorită de un tinerel, simpatic 
şi forțos, de 18 ani şi din când în când mai venea un macedonean 
cam stafidizat şi hâtru. Garajul camioanelor a devenit adăpost de 
oi, iar întreaga subunitate Cărunta era o adevărată stână. S-a 
înfiripat o puternică prietenie între noi, militarii  şi tinerelul 
cioban. Din acel moment aveam lapte de capră şi caș după gustul 
inimilor noastre, iar pastramă de câteva ori mai în toamnă, când 
era lansat şi tulburelul. Făceam cu ciobănașul fel şi fel de 
confruntări sportive, căci şi el era ahtiat în a-şi manifesta 
capacitățile fizice şi a-şi consuma energiile în mod plăcut. Făceam 
concursuri cu haltere improvizate, ne luam la trântă, concursuri 
de alergări. Şi eu eram foarte ambițios şi nu mă dădeam bătut. 
Am făcut cu ciobănașul şi cu Samson, o alergare de la Cărunta 
până la Palas, 5 km. Cam după un km. ei au cedat, iar eu, cu 
ambiţia care mă caracteriza am continuat să alerg, ignorând 
sufocarea ce mă cuprindea şi am ajuns primul la Palas, iar ei au 
sosit după 20 minute. Eram mândru de capacitățile mele fizice şi 
visam să ajung un mare atlet. 
 
Macedoneanul mucalit 
  A mai lucrat la stână și un macedonean. Macedoneanul, 
oier bătrânel, cu aspectul de actor din filmele western, avea un 
șarm deosebit cu basme şi legende. Am reținut şi am transmis 
multora de-a lungul vieţii povestea cu un ţigan care a făcut o 
plimbare prin Turcia: „Un ţigan a plecat în Turcia şi cum îşi căuta 
el rostul, a trecut pe lângă o înmormântare. Curios, nevoie mare, 
se cam băga să prindă şi el o ciozvârtă de carne, dar mesenilor 
nu le-a convenit intrusul şi i-au zis cam aşa: „Icsâ chinâ dâc!”. 
Mai umblă el, cât mai umblă şi vede o nuntă.  Se bagă printre 
nuntaşi urmărind să apuce şi el ceva, dar socrul mare îl 
admonestează cu acelaşi „Icsâ chinâ dâc!”. O ia iar la picior şi dă 
de un botez. Aşa cum îi era obiceiul îşi bagă nasul prin bucatele 
observate, pentru care mai primeşte un „Icsâ chinâ dâc!”. 
Considerând că aia este limba turcă şi că deja o ştia, se reîntoarce 
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acasă la mamă-sa şi tată-său. Încearcă părinţii să vorbească cu 
el, dar el avea o singură replică: „Icsâ chinâ dâc!” S-a suit în pat, 
călare pe câteva perne şi o ţinea întruna cu „Icsâ chinâ dâc!” 
Văzând părinţii că nu o scot la capăt cu el se adresează lui Hogea 
din sat, care ştia turcește. Vine Hogea şi încearcă să vorbească 
pe turcește cu Ion, el o ţinea mereu cu „Icsâ chinâ dâc!” Se 
inervează Hogea şi jap, jap, jap, câteva palme. Începe Ion a 
striga: „Sări mamă, sări tată că mă omoară!” Bagă taică-său 
capul pe uşă şi zice: „Dă-i, dă-i c-a început s-o rupă românește!”. 
Avea de ce să-l pălmuiască Hogea, căci ceea ce rostea ţiganul, 
pe românește se traducea: „ Hai sictir măgarule!” 
 
Paza alături de un oltenaș fricos  

Cam la sfârşitul verii au fost lăsaţi la vatră militarii din anul 
III, deci şi Cioară şi Samson, iar peste încă o luna a plecat Nelu 
Pasat. A fost repartizat în loc un soldat de anul I, oltenaş fricos 
şi  prevenitor. Dormitorul ni l-am instalat în Punctul de Comandă, 
pentru că avea mai multe ieșiri (gen vizuină de vulpe) şi ne dădea 
siguranță împotriva eventualilor intruși. Uneori i se părea că aude 
zgomote afară şi atunci ne luam puştile încărcate şi ieşeam pe 
geamurile laterale. De fiecare dată constatam că alarma era 
falsă. Cred că oltenaşul era şi cam negru la suflet căci şi-a creat 
o satisfacție din a împușca cei doi câini care erau aciuați pe acolo.  
 Pentru avizul dat de comandant lui Florea să-şi astruce oile 
în cazarmă, am discutat cu oierul să pregătească pentru 
comandant şi miciman câte o putină de brânză şi  m-am convins 
că s-a ţinut de cuvânt.  
 
Oportunismul „micimanului” Mihalcea 
 Micimanul Mihalcea a simţit că se poate căpătui şi cu 
altceva din jurul Căruntei şi ne-a sugerat că ar vrea, pentru el şi 
căpitanul Anton, câţiva saci cu ştiuleţi de porumb. În zorii unei 
zile de toamnă, când porumbul era învârtoșat, am ieşit împreună 
cu camaradul meu la vânătoare de ştiuleţi, având şi armele cu 
noi pentru a impresiona în caz că eram surprinși de paza C.A.P.-
ului. Am îndeplinit misiunea şi mare i-a fost bucuria micimanului 
când s-a văzut cu sacii în maşină. Avea micimanul  multă 
încredere în mine. M-a chemat chiar şi acasă pentru a-i  acoperi 
casa cu carton asfaltat. Nici nu ştiu cum de m-am priceput, dar 
am reuşit. Avea el şi o vorbă șugubeață cu mine: „Iordache, mă 
criminalule, ce faci mă criminalule?!” 
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Tratatul cu bătrânul paznic la via CAP-ului 

Deşi am rămas numai doi militari la subunitatea în rezervă, 
am păstrat alocate patru porţii de hrană. Ne-a fost de mare folos 
acel surplus de hrană, căci toamna, pe când au început să se 
coacă strugurii, am putut să ne apropiem de un moșulică, paznic 
la via colectivului din Palas. Noi îi lăsam câte o porție de mâncare, 
ceea ce era mană cerească pentru el şi ni se permitea să ne 
înfruptăm cu struguri, spunându-ne că putem lua câţi vrem, că 
el nu ne vede, dar să ne ferim de cei care ar putea să vină pe 
acolo din partea C.A.P.- ului. Erau soiuri diferite de struguri şi eu 
mă dădeam în vânt după tămâioasă albă, dar pentru a face ceva 
must am cules o oală mare de struguri negri şi am făcu vreo 30 
litri de must, care în câteva zile a devenit vin. Au venit şi câţiva 
camarazi de la unitatea de bază, Mihail Kogălniceanu şi s-au 
bucurat de plăcerea vinului nostru. 
 
Pregătirea pentru diferențe de liceu 

În toamna acelui an m-am dat pe lângă Liceul Mircea cel 
Bătrân, din Constanţa şi m-am interesat cum pot da diferenţele 
de liceu, având în vedere că eu aveam la bază Şcoala Medie 
Tehnică Sanitară. Am fost îndrumat la ce obiecte trebuie să susțin 
diferențe, mi-au prezentat şi un program de pregătire gratuită, 
pe care-l fac profesorii pentru examenele de diferențe şi mi-au 
recomandat un elev din anul terminal pentru consultații la 
Matematică. După cât mi-aduc aminte elevul se numea Mirică, un 
băiat înalt şi mintos. Îi plăteam câte 10 lei pe oră şi el era tare 
bucuros că poate să câştige prin munca lui câţiva lei, de buzunar. 

Am prins iarna la Cărunta şi în maghernița noastră, 
ascunsă în Punctul de Comandă, am început să învăț la lumina 
unui felinar aproape orb şi în decembrie am susţinut cele două 
examene de diferență pentru clasa a VIII-a (Limba Română şi 
Geografia), apoi în ianuarie cele trei examene de diferență pentru 
clasa a IX-a (Limba Română, Matematică şi Geografie). În 
aceeaşi perioadă am contractat Zona Zoster şi mă tratam singur 
cu Alcool Iodat. Îmi mai alinam mâncărimea şi durerea, frecându-
mi spatele de o sobă fierbinte la unitatea de artilerie la care 
aveam subzistența de hrană. 
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TRANSFERUL LA  
UNITATEA MILITARĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU 

Garnizoana de Aviaţie din localitatea Mihail Kogălniceanu 
avea un dispensar mare care deservea şi Unitatea de Radiolocaţie 
din aceeaşi localitate, care la rândul ei supraveghea țintele 
aeriene în zona Mării Negre.  

La insistenţele medicului Garnizoanei noastre, de la 
Cocargeaua, am fost mutat de la Cărunta la Kogălniceanu pe post 
de instructor sanitar, dar acolo ajuns, am fost reținut pe postul 
de furier al comandantului ceea ce mă obliga la multă trudă 
pentru elaborarea programelor săptămânale de instrucție şi m-
am bucurat de multă încredere din partea comandantului, 
căpitanul Anton, care îmi lăsa pe mână cheile de la BDS, fără a 
mă supune unui jurământ, aşa cum erau instrucțiunile. Aveam o 
singură clădire, în care se afla biroul comandantului şi un 
dormitor foarte mare cu paturi metalice de cazarmă, suprapuse 
şi cu saltele umplute cu paie. Chiar şi ziua în dormitor era 
întuneric, din cauza geamurilor mici şi aglomerației de paturi.  De 
fiecare dată, când ne făceam paturile trebuia să dăm jos 
așternuturile şi să boxăm salteaua pentru a afâna paiele. 
Salteaua devenea cilindrică şi apoi întindeam cearceaful, 
introducând marginile sub saltea, încât ziceam că trebuie să sară 
banul de pe ea când îl arunci. Comandantul era foarte serios, dar 
cu mine se purta frumos şi mă cam imita la vorbă, un pic mai 
peltic decât eram în realitate. Alarmele de instrucție erau destul 
de dese şi îmi aduc aminte o ieşire nervoasă, cam comică, a 
comandantului, din cauza unui soldat care a lipsit de la alarmă.  
 
Comandantul Anton:  
-Toată lumea la alarmă și tu cu mâna la blană, Balaca!? 

Soldatul Balaca, un băiat foarte frumos, șaten, cu ochi 
albaștri, curierul unităţii, a plecat într-o după amiază în 
localitatea Mihail Kogălniceanu şi nu a venit să doarmă în unitate. 
A doua zi dimineaţa, pe la 5,00 s-a dat alarma şi Balaca nu a 
apărut. La ora 8,00, la careul de dimineaţă, a apărut şi Balaca. Îl 
scoate comandantul în faţa frontului şi începe: „Toată lumea la 
alarmă, Balaca şi tu cu mâna la blană, Balaca!” A repetat de 
câteva ori vorbele respective şi se vedea cu câtă supărare le 
spunea. A primit Balaca şi un arest de câteva zile, dar el era o 
fire indiferentă şi nu prea i-a păsat. Poate ar fi primit mai multe, 
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însă comandantul nu dorea să  ştie superiorii dumnealui că se 
înregistrează abateri grave la noi.  
 
Transferat ca instructor sanitar la Garnizoana de Aviație 

Garnizoana de Aviaţie a început să solicite, tot mai 
insistent, trimiterea unui cadru sanitar, altfel nu mai asigură 
asistența sanitară pentru militarii noştri. Comandantul a apelat la 
Garnizoana de la Cocargeaua, dar de acolo, acel medic ce-mi 
promisese numirea pe post, a refuzat susținând că unitatea 
noastră dispune de cadru, în persoana mea. Aşa s-a făcut că au 
fost nevoiţi să mă trimită la Dispensarul Garnizoanei de Aviaţie. 
Conduceam o echipă formată din 4-5 soldaţi, instruiți în armată 
ca sanitari şi cu sarcini axate pe ordine şi curăţenie. Printre acei 
colaboratori se afla şi Gâdea, un fost coleg de şcoală sanitară, 
care însă nu a terminat şcoala. Aveam multe responsabilități în 
cadrul dispensarului şi mă bucuram de multă încredere din partea 
personalului angajat. Erau angajate patru cadre militare pentru 
asigurarea asistenței medicale, la nivelul garnizoanei: un medic 
– maior, un medic – căpitan, un felcer – locotenent major şi un 
sanitar – plutonier major. Mai funcţiona şi un medic stomatolog 
– căpitan, om foarte prietenos şi care mi-a aplicat prima plombă 
din viaţa mea.  
 
Trimis la arestul garnizoanei 

Maiorul – medic  venea mai rar şi avea oarecare bonomie, 
dar tot m-a sancționa o dată pentru neluarea temperaturii 
soldaţilor din infirmerie, în dimineaţa respectivă. Era necesar să 
cunosc şi tratamentul aplicat celor trimişi la carceră, dar eu am 
beneficiat de simpatia camarazilor şi am primit favoruri. Camera 
de arest era amplasată în incinta Corpului de Gardă, la parter, 
lângă poarta unității şi avea, doar o placă mare din lemn, pe 
lungimea camerei şi un pic înclinată încât poziția capului să fie 
mai sus decât cea a picioarelor. Acea scândură reprezenta patul 
pentru toţi militarii încarcerați. Ferestrele aveau gratii, ca orice 
pușcărie. Dormeam cu îmbrăcămintea pe noi fără saltele şi fără 
pături. Au venit camarazii la geamul nostru şi mi-au adus pătură 
şi mâncare, printre gratiile geamurilor, iar militarii de la Corpul 
de Gardă s-au prefăcut că nu observă, doar şi lor li se putea 
întâmpla să apeleze la serviciile mele, la dispensar. Am fost 
pedepsit cu trei zile de arest, dar după 24 ore am fost  eliberat 
de maiorul medic, fie că a avut mustrări de conştiinţă că mă 
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pedepsise, fie că avea nevoie de mine. De pedeapsa ce mi s-a 
dat s-a revoltat comandantul meu, căpitanul Anton şi nu după 
mut timp m-a retras din dispensar la unitatea noastră şi mi-a dat 
sarcini de furier. Era de fapt  spre terminarea stagiului militar. 
Căpitanul – medic se ocupa mai mult de controlul medical al 
piloților şi asista la zboruri. Am avut ocazia să-l înlocuiesc la 
asistarea zborului. Am luat tensiunea ofițerilor care urmau să 
efectueze zboruri şi am stat la sol pentru intervenții în caz de 
accidente.  
 
Cât pe ce să mă catapultez, aflat la sol 

În așteptare m-am apropiat de un camarad care făcea 
verificare unui MIG 17. Acesta m-a invitat să mă urc  în avion, 
iar el a rămas jos. Mi-a explicat comenzile şi  bordul reactorului. 
La un moment dat am vrut să trag de un mâner pe care-l 
consideram eu că ar fi cel de închidere a capotei şi am auzit un 
țipăt disperat al oșteanului: „Nu trage!”. Am rămas cu mâna 
suspendată pe mânerul respectiv, fără a-l trage. Mi-a explicat 
colegul că acela este mânerul de declanșarea catapultării şi ce se 
putea întâmpla, adică aş fi fost aruncat la 9m înălţime. M-am 
retras ruşinat şi cu scuzele de rigoare.  
 
Protecția colonelului Făgădaru 
  Dintre piloți cunoșteam bine pe renumitul colonel 
Făgădaru, care era şi şeful zborului. Colonelul suferea de ulcer şi 
nu dorea să se ştie despre suferința lui. Adeseori, înainte de zbor 
venea pe la dispensar şi îmi cerea Anticholerină, pentru 
eliminarea eventualelor dureri în timpul zborului. Îmi dădeam 
seama că nu e bine ceea ce făceam, căci ulcerul putea să-i 
perforeze stomacul şi să declanșeze un abdomen acut, ceea ce 
devenea fatal, dar nu puteam să-l refuz. 
 
Alte personalități ale garnizoanei 

 L-am cunoscut şi pe maiorul Goanță, comandantul 
Garnizoanei de Aviaţie, un om de statură napoleoniană. Avea 
camera de odihnă în dispensar şi-l vedeam adeseori, seara, când 
venea la culcare. 

 Felcerul – locotenent major, un maghiar, Halmagy, nu 
prea le avea cu meseria şi nu dădea pe la sala de tratamente. 
Avea o motocicletă frumoasă şi îi plăcea mult să o călărească. M-
a luat şi pe mine, într-o zi, până la Constanţa şi viteza aerului îmi 
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crea disconfort. Înainte de a mă libera, el a fost nevoit să se 
pensioneze pe caz de boală, căci şi-a descoperit inflamarea 
ganglionilor limfatici, ceea ce anunța un cancer.  

 Plutonierul major – sanitar, era în prag de pensionare şi 
cam bolnăvicios. Cred că şi fuma foarte mult. El ar fi trebuit să 
facă tratamentele, pansamentele şi răspundea de magazia de 
medicamente.  
 
Pas de front ca Cian Kai Shek  
  În acea perioadă am fost chemat la unitatea noastră 
pentru susținerea examenului de gradați. A participat la 
examinare şi maiorul Maior, şeful de Stat Major al Garnizoanei 
Cocargeaua. Maiorul l-a întrebat pe comandant, reoferindu-se la 
mine: „Cine-i ăsta care bate pas de front ca Cian Kai Shek?” Am 
primit gradul de caporal, cu care mă mândream tare mult, cu 
mintea mea de atunci. 

Dispensarul era luminos şi curat, căci mozaicul de pe holuri 
şi saloane îl dădeam deseori cu ceară şi-l lustruiam zilnic cu 
pâslă, până devenea oglindă. 

 

 
 Eu, pe o bancă în faţa unităţii noastre de radiolocaţie - 1961 
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Pățania cu turistele nemțoaice 

De multe ori rămâneam şef, căci cadrele stăteau doar 
câteva ceasuri dimineaţa, apoi plecau pe la casele lor, în 
Constanţa. Pe timpul verii aterizau, la Kogălniceanu, avioane cu 
turişti străini, cel mai adesea germani. Se întâmpla că unora le 
venea rău de altitudine.  

 A fost adusă într-o zi o blondă frumoasă, de ne luau 
chipiele foc. Am aşezat-o pe canapeaua medicală şi ... cum avea 
jupon, i se cam vedeau chiloțeii. Toată echipa sanitară a venit să 
vadă ceva. Era tare comic un militar de anul I, Marcu Emil, un 
glumeț fără seamăn. Spunea: „Uite măi nea Mircea, uite cum 
creşte, se coboară pe pantalon în jos, a ajuns la pantof, văleleu, 
aşa că se vede?!” Ceilalţi râdeau de se prăpădeau. Când fata şi-
a revenit a început să arate că e praf pe măsuța de sticlă, pe care 
era ţinută casoleta cu seringi. Marcu începe să spună: „Taci fă, 
că acum pun mâna pe tine şi te aia!” Am adus şi un bolnav din 
infirmerie, care cunoştea limba germană şi între timp a apărut şi 
translatoarea. 

  

 
Soldatul Marcu Emil 

 Neamțul nostru nu s-a 
dat pe faţă şi ne-a spus după 
ce am rămas numai noi că 
nemțoaica glumea: „Ce mi-ar 
face ăștia, dacă ar putea!”   
       La o plimbare prin 
Constanţa, îmbrăcat în unifor-
mă, bine trasă pe corp şi cu 
tresele de caporal, dar cu 
minionimea mea trupească, 
mă trezesc întrebat de două 
blonde frumoase, în germană, 
nu prea am înţeles ce şi m-am 
prefăcut că ştiu franceza. Cred 
că ar fi spus ceva de 
Auschwitz, poate că eu arătam 
ca de la acel lagăr. Am dat din 
umeri şi ele au râs, iar un 
cetăţean care asistase la 
scenă, zice:  

„- Du-te mă şi dă-i un șpriț!” 
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O noapte cu lună, singur la Năvodari cu un soldat înecat 

În vara aceea frumoasă a anului 1961, am asistat la o 
dramă pe care n-o pot elimina nicicum din amintirile mele legate 
de armată. Am fost anunţat că un coleg al nostru de la aviaţie s-
a înecat. Cum era seară şi nici-un cadru medical dintre angajați 
nu era la dispensar, am fost trimis să particip la cercetările 
decesului. Am ajuns pe înserate la ghiolul din Năvodari şi am 
găsit un soldat întins cu faţa în sus pe malul ghiolului. La cca 20 
m. se afla maşina salvării, pe care soldatul fusese șofer. Nu mai 
ţin minte cine stătea până atunci lângă cadavru, ştiu doar că am 
fost lăsat singur cu marea, luna şi mortul, până la venirea 
procurorului. Nu aveam nici-un sentiment de spaimă şi eram 
preocupat să văd dacă mai pot salva ceva. Îl apăsam pe piept în 
mod ritmic, făceam respirație gură la gură. Eram naiv, căci 
murise de câteva ore şi mortul, mort rămâne. În zadar se 
străduiau marea, cu clipocitul valurilor, luna care se reflecta 
feeric în mare, şi vântul cu adierea lui caldă, să-mi transmită 
mesaje paradisiace, eu am reținut un peisaj mort, cu mare şi 
luna, înghețate, malul ca pe o stâncă aridă, pe care se aflau două 
bețe, unul orizontal şi unul vertical.  
 
Cât pe ce să mă electrocutez 

Am trecut şi eu un pic pe lângă moarte, după ce am 
sterilizat instrumentarul sanitar, când am scos din priză ștecherul 
fierbătorului, neștiind că e spart. M-am auzit cu un țipăt animalic 
şi am avut noroc, că din contracția pe care am avut-o a ieşit 
ștecherul din priză. În apropiere de sala de tratamente se afla 
cabinetul stomatologic, dar țipătul meu nu prea a avut rezonanțe, 
decât minore. Medicul stomatolog a întrebat foarte senin despre 
ce s-a întâmplat. 
 
Moartea sergentului Dovlete, cu o lună înainte de liberare 

Către sfârşitul stagiului militar, după cum am mai spus, am 
fost retras la unitatea mea şi lucram ca furier, uneori şi curier. 
Dacă apăreau situaţii de urgenţă, care priveau unitatea noastră, 
trebuia să merg la dispensar şi să rezolv cazurile respective. 

Cu o lună înainte de liberare am asistat din nou la o 
tragedie. Am fost chemat la dispensar că sergentul Dovlete a 
avut un accident, dar nu aşa grav că şi-a revenit, totuşi să merg 
eu, să văd despre ce-i vorba. L-am găsit pe Dovlete puţin ameţit 
şi-i cam venea să vomite. Am pus imediat diagnosticul de 
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comoție cerebrală şi am chemat salvarea. În drum spre Spitalul 
Militar i-am verificat acuitatea vizuală şi mi-am dat seama că e 
în comă profundă. La spital mi s-a spus că e un caz foarte grav 
şi dacă o duce până dimineaţă e mare lucru. Am cerut să fie 
transportat la Bucureşti şi medicii au spus că nu-i transportabil. 
M-am întors la unitate foarte descumpănit şi am aflat despre felul 
în care s-a petrecut accidentul. Conform regulamentelor, după 
chemarea salvării am anunţat comandantul. Accidentul s-a 
petrecut pe şoseaua naţională între localităţile Nicolae Bălcescu 
şi Mihail Kogălniceanu. Sergentul Dovlete, împreună cu colegii 
lui, sergenții: Ceaureanu şi Burada, au plecat, fără învoire, în 
localitatea Nicolae Bălcescu, la o vie. Acolo s-au împăcat prea 
bine cu paznicii, au băut must şi au luat o raniţă mare cu struguri. 
Pe şosea mergeau pe sensul mașinilor. La un moment dat au 
schimbat mâna de apucare a raniței, trecând  Dovlete spre axul 
drumului. Era pe înserate.  

 

 
În faţa localului Unităţii de Radiolcaţie de la Mihail Kogălniceanu, cu puţin 

înainte de a ne libera. Sus în stânga, soldatul Ceaureanu (fost sergent). 
Locotenentul major din rândul de sus era locțiitor politic. În rândul din mijloc 
apar şi eu, alături de căpitanul Nenciu. În rândul de jos, stânga, apare soldatul 

Burada (fost sergent). 
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A venit din spate o motocicletă, l-a atins pe Dovlete cu 
ghidonul, l-a dezechilibrat şi a căzut cu occiputul pe asfalt. A 
ameţit, dar şi-a revenit repede. Colegii lui l-au urca într-o maşină 
şi l-au dus la dispensarul din localitatea Mihail Kogălniceanu. 
Acolo i-au dat ceva calmant şi l-au trimis la unitate. La Spitalul 
Militar am avut şi o surpriză plăcută că mi-am revăzut un fost 
coleg de Şcoala Sanitară, Petrescu Edmond. Îmi e greu să 
pomenesc ce a urmat după revenirea la unitate. Comandantul, 
căpitanul Anton, a ordonat să le iau probe de sânge sergenților 
care au fost cu Dovlete. Cu strângere de inimă a trebuit să mă 
supun, am pus sângele în eprubete, am pus etichete şi m-am 
gândit că n-ar fi rău să le las descoperite până dimineaţă. Nu cred 
că aveau alcool în sânge, că băuse doar ceva must, dar pentru 
siguranța de a nu primi pedepse prea aspre, am procedat cum 
m-a tăiat capul atunci. Ceaureanu şi Burada au fost degradați şi 
ținuți vreo 10 zile la arestul garnizoanei. Stăteam şi mă gândeam 
ce înseamnă şi viaţa asta. Cu o zi înainte de accident eram cu 
câţiva colegi la chioșcul alimentar al Garnizoanei, în jurul orei 
10,00 şi ne luam gustarea obișnuită: biscuiți, rahat şi suc. Era şi 
bunul amic Dovlete. El povestea că abia așteaptă să ajungă 
acasă, că i-a făcut tată-său casă şi că, poate, se va însura.  

La spital m-am întâlnit cu fostul coleg de școală sanitară, 
Petrescu Edmond, dar despre asta am vorbit la capitolul Școala 
Sanitară. 
 

Cred că am multe scăpări în amintirile mele şi dacă îmi vor 
reveni anumite aspecte din viaţa de militar în termen, voi face 
completările respective, poate în altă carte. Am prezentat fără 
înflorituri şi filosofări, lăsând la latitudinea cititorului să-şi 
imagineze trăirile sufletești şi să tragă concluziile asupra cum se 
făcea armata în deceniile 5-6 ale secolului XX. 
 

„Armata este ultima carte pe care o joacă o Națiune.” 
definiție celebră de Ion Antonescu 

 
„Ceea ce are nevoie lumea este un nou fel de armată: 

armata bunătății.”  citat clasic din Cleveland Amory 
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A.- INTRODUCERE 

 

 

    Din negura vremurilor descifrez 
încă amintiri care mă reschițează 
psihic prin culorile lor pline de 
vitalitate. Le chem să reînvie şi la 
propriu, dar aşa lăsat-a 
Dumnezeu că ceea ce a murit, 
murit rămâne şi nu-mi rămâne 
decât să mă mulţumesc cu acest 
pustiu de bine pe care mi-l mai 
oferă mintea şi sufletul, de a 
readuce totul în virtual. Ici - acolo, 
când redescopăr ce a mai rămas 
din existența fizică a mea şi a câte 
unui trăitor, fost coleg, parcă l-am 
prins pe Dumnezeu de  

picior, mă simt beat de fericire şi aproape că nu reușesc să-mi 
exprim exuberanța, ţinută în frâu şi de prudența de a nu pica în 
derizoriu în faţa interlocutorilor. 
  Stimații mei, trăitori ai zilelor mele, vă mulţumesc 
că aţi existat în viaţa mea şi că unii dintre voi începeți să reveniți.         
    
 

Crezul meu 
 

 Cred  întru una Sfânta Treime 
Şi în Casa Dumnezeiască, 
Mă-nchin în crez, cu plecăciune, 
Către Bolta cea Sfântă – Cerească. 
 
Mă-nchin şi la Maica prea Sfântă 
Şi la Îngerii mei păzitori, 
Ca viaţa să ne fie păzită 
De tunetele acizilor nori. 
 
 Legi bune s-avem pe pământ 
Şi rodul lipsit de neghină, 
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Cinstite ne fie şi fapt şi cuvânt 
Pentru o viaţă curată – senină. 
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,  
acum şi pururea şi în vecii vecilor, 

    AMIN. 
 

Pentru sufletul meu şi sper şi pentru al colegilor mei, cu 
care mă voi regăsi, prezint succint aspecte din activitatea mea în 
domeniul sanitar. Cred că şi foştii mei colegi au trecut prin 
probleme şi comportamente mai mult sau mai puţin 
asemănătoare, au avut împliniri şi satisfacții, aşa cum ne-a  
hărăzit soarta dată de  Dumnezeu.  Cu mult drag…MIOR 
 

B. – DISPENSARUL MEDICAL OJASCA 
 

După terminarea Şcolii Sanitare, în iulie 1957,  am fost 
repartizat la Dispensarul Medical al Minei Ojasca, judeţul Buzău. 
M-am prezentat la post pe 1 august 1957. Am găsit o localitate 
frumoasă, cu dealuri acoperite de păduri şi pomăt, iar în partea 
de est curge râul Buzău, printr-o vale largă, plină de tufe de 
cătină, măcieși şi diverşi arbuști. De la Buzău până la Ojasca sunt 
25 km. Se poate ajunge cu trenul sau cu autobuzul. Dispensarul 
se afla la şosea chiar lângă intrarea pe poarta Întreprinderii 
Miniere.  
 
Despre dispensarul Ojasca 

Clădirea dispensarului era cu un singur nivel, avea două 
săli de tratamente, un cabinet al medicului şi o magazie de 
medicamente. 

În clădirea dispensarului se afla şi locuinţa medicului. 
Medic era Dr. Rafa George, un domn tânăr şi frumos, cu mare 
cârlig la femei. Era un om studios, dovadă că avea în cameră 
multă literatură de specialitate şi universală, cât şi multe reviste 
franțuzești. După anii 90 am aflat din Media că doctorul George 
Rafa  lucra în cadrul Institutului de Medicină Legală, dar nu am 
îndrăznit să-l tulbur cu căutările mele. La dispensar mai 
funcţionau două cadre medicale: sora Marin şi sanitarul Costel. 

Sora Marin se bucura de multă consideraţie pe linie 
profesională, cât şi socială. Era căsătorită cu un maistru miner, 
foarte apreciat şi el.  
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Costel era un tip fluşturatic, care mima multă emancipare, 
dar era cam sărăcuţ din punct de vedere spiritual. Era holtei 
bătrâior şi încerca prin multe talente să atragă atenţia sexului 
opus şi aprecierea celor din jur. Am înţeles că fusese şi cântăreţ 
bisericesc şi avea oare cari înclinații spre muzica uşoară. Îi plăcea 
să cânte în limba italiană şi cum nu prea ştia bine limba, cam 
pocea cuvintele. Mi-a rămas în minte pleonasmul, pe care-l uza: 
„idem – tot aşa” Era un bărbat fin şi curat, însă respingător prin 
comportarea-i simandicoasă. 
 
În colonie 

Locuinţele minerilor erau amplasate pe dealurile localităţii, 
într-o colonie plăcută. Acolo am primit şi eu o cameră, împreună 
cu un holtei de cca 45 ani, de talie mică, ca şi mine. Avea numele 
de familie Mihai, dar cel mai bine îi reţin porecla de Coroiu, după 
numele fostului bandit Coroiu, care a monopolizat atenţia presei 
prin anii 40 – 50 şi pentru care acest coleg de cameră, pe când 
vindea ziare, în acei ani, striga: „ banditul Coroiu a fost arestat!”, 
sau „banditul Coroiu a evadat!”. Am aflat că  banditul acela, 
Coroiu, a fost celebru prin deghizările şi evadările reușite. S-a 
deghizat chiar şi în general de armată şi a sustras un camion de 
armament dintr-o cazarmă. Colegul meu de cameră era deosebit 
de vioi şi volubil. Deşi avea numai câte două degete la mâini, 
urmarea exploziei unei grenade, îi plăcea mult sportul şi se 
descurca bine la volei. Era comic felul în care juca mingea cu câte 
două degete. Era de fapt şi un bun mobilizator al sportului de 
mase, la nivelul localităţii Ojasca. Ambianța în colonie era 
plăcută, cu viluţele mici şi cochete, cu atmosfera neviciată de 
răutăţi, chiar cu o armonie peste care trona, în acele seri de vară, 
trilurile melodioase de armonică lansate de un minier chipeș cu 
nume de neamț, mult prețuit de locatari. 
 
  „Devreme la culcare, devreme la trezit, fac ca un om să fie 
sănătos și înțelept.” – Benjamin Franklin 

„Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a 
face avere, apoi își irosesc averea pentru a avea sănătatea 
înapoi.” – A.J. Reb Materi 

„Răutatea fură sănătatea.” – Anonim 
„Plantele sunt îngerii lui Dumnezeu care au venit pe 

pământ ca să vindece oamenii.” 
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Clădirea dispensarului din Ojasca, în care am început serviciul, primul meu 

contact cu activitatea medicală.  
 

Actualmente în clădire funcționează Politia şi Centrul de 
Servicii Locale din cadrul Primăriei Comunei Unguriu. La dreapta 
clădirii era intrarea pe poarta Întreprinderii Miniere, iar în cealaltă 
clădire a funcţionat Căminul Cultural, unde se dădeau şi 
filme.(poza din sept. 2007) 
 
Adaptarea la serviciul sanitar 
 

La serviciu mă descurcam onorabil şi mulțumeam în gând 
tatălui meu că mi-a insuflat meseria, căci nu ar fi fost de ajuns 
ceea ce am învăţat la şcoală. Îmi plăcea să fac pansamente 
artistice şi injecţii intramusculare cu bătaie. Injecțiile 
intravenoase îmi cădeau cam greu, mă tensionau cam tare, dar 
le reuşeam. Nu ştiu ce impresie au avut colegii de serviciu şi 
beneficiarii serviciilor mele, dar cred că au manifestat indulgență, 
având în vedere că eram începător. Înaintea mea, pe acel post a 
fost un felcer, pe nume Popescu, foarte apreciat şi am simţit 
regretul localnicilor că i-a părăsit, dar îl înțelegeau că a plecat la 
facultate. Vorbeau cu multă venerație despre el şi eram un pic 
gelos.  
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Fiorul dragostei 

De la fereastra sălii de tratamente îmi aruncam des 
privirea spre vadul apei Buzăului şi spre un colțișor de pădurice, 
pentru frumuseţea peisajului, dar mai ales să o văd pe Doina cu 
vaca la păscut. Doina era ca o felină, cu unduiri gingașe şi văcuța 
ei avea aerul liniștii pastorale. Chiar dacă eram sedus de magia 
clipurilor, subconștientul meu șuguia: „Săraca fată, săracă,/ 
toată vara paște-o vacă / iarna, vaca – vacă, fata – fată!” 

 

 

        De la stânga la dreapta: 
Gică, un amic pocăit, la mijloc 
sunt eu, iar în dreapta, 
sanitarul Costel. Poza a fost 
făcută de Gică, cu un aparat 
automat, pe dealul din spatele 
dispensarului, deal plin cu 
pomi fructiferi, îndeosebi 
pruni..  
Chiar lângă dispensar se 
afla un club, la care se 
dădeau filme. Am mers 
şi eu de câteva ori, mai 
mult pentru faptul că, 
chiar Doina îmi făcea 
ochi dulci. Când am 
intrat în sală, fetele ştiau 
că Doina îmi ţine locul şi 
m-au dirijat lângă ea. 

Eram foarte emotiv, căci nu mai fusesem niciodată în 
asemenea ipostază, de cuceritor. M-am aşezat lângă Doina şi 
tremuram de emoție şi ruşine. Filmul era înregistrat pe câteva 
benzi, dar nu cred că am înţeles ceva din el. Eram concentrat la 
situaţia în care mă aflam. Stăteam cu coatele pe speteaza băncii 
şi deodată mă trezesc cu mâna ei în mâna mea. Nici acum nu mi-
a trecut vibrația aceea. Când se termina banda îmi retrăgeam 
mâna, speriat, dar așteptam să înceapă altă bandă pentru a-mi 
relua mâna mult dorită. Doina era şi ea timidă, dar nu ca mine. 
Cred că ei i-ar fi plăcut să ne afișăm împreună. După terminarea 
filmului am mers alături spre locuinţele noastre. Ea locuia la casă 
în sat dar era aproape de colonie. Am fost un tăntălău, n-am ştiut 
ce să spun, atât eram de copleșit emoțional. În gândul meu, îmi 
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făceam probleme că nu poate fi dragoste adevărată, că Doina 
urmărește doar funcţia mea de felcer, ea fiind o fătucă de 16 ani 
cu o ucenicie în croitorie. Eram înnebunit după un zâmbet al ei, 
dar se luptau în mine inima cu mintea şi câștiga rațiunea. Eram 
prea tineri pentru o relaţie trainică, aveam armata de făcut şi 
poate că mă gândeam şi la o facultate. Inima îmi spunea că 
trebuie să renunț la orice pentru o clipă de fericire cu o aşa zână. 
Trebuie să spun că Doina era o fata foarte, foarte frumoasă şi 
asta nu că o spun eu, orbit de fiorii dragostei, ci pentru că pe 
toată valea Buzăului era recunoscut acest fapt. Când treceau 
trenurile prin gara Ojasca, numai ce auzeai băieţi strigându-i 
numele, cu toate că ea nu era prin gară şi nu o vedeau. 

 O altă fată frumoasă era Coculeana, fata șefului de gară, 
elevă la Liceul B.P. Hașdeu, din Buzău. Era o blondă veritabilă şi 
tinerețea o transformase în zâna din poveşti. A avut ghinion că  
a fost agățată de un neisprăvit care a făcut-o să sufere şi i-a cam 
măcinat frumuseţea, făcând-o să pălească, chiar de la acea 
vârstă fragedă de 17 ani.  

Cu Doina am mai cochetat puţin, cam  indirect, prin  
completarea unui oracol care circula printre tineri şi la care am 
constatat că ea se referea prin răspunsuri la persoana mea. Am 
făcut şi eu referiri de simpatie la adresa ei. 
 
Amicul Gică - pocăitul 

De prin Ojasca am încă vii unele amintiri cu dealurile care 
se ridicau în spatele coloniei şi care aveau mulţi pruni. În singura 
toamnă petrecută acolo m-am înfruptat substanțial, căci nu erau 
opreliști. Aveam şi un amic, Gică. Era pocăit şi încerca să mă 
apropie de credinţa lui, dar eu, ca fecior de dascăl ortodox, nu 
puteam fi victima lui. Avea Gică şi un aparat de fotografiat 
automat şi m-a fotografiat în diverse locuri pitorești. M-a dus Gică 
şi la o adunare a pocăiților. A fost un cadru pitoresc, dar n-am 
rămas cu nicio impresie de acolo. Impresia plăcută o aveam 
despre croitorul Gică, vegetarian convins şi foarte chibzuit în tot 
ce făcea, la cei 30 de ani ai săi, gospodărindu-se singur.  

Viaţa politică, la acea vreme, nu am observat-o decât la 
nivelul organizației UTC, unde secretar era un tovarăș Panait, 
băiat bine aşezat şi foarte respectat. Cred că respectul era, de 
fapt, din teama faţă de funcţia politică a lui.  
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C.- TRANSFERUL – CIRCA MEDICALĂ COJANU 
 

Am avut şi ghinionul că am fost transferat, după numai 
câteva luni de lucru, de la Ojasca la Circa Medicală Cojanu, care 
era dincolo de apa Buzăului, la circa 6 km. Un timp am făcut 
naveta la colonie, dar venind iarna a trebuit să mă stabilizez cu 
locuinţa chiar la dispensarul din Cojanu. În timp ce făceam 
naveta am mai avut odată ocazia  să mă întâlnesc cu Doina, la 
nunta unei rude a ei. După o horă, lumea a lăsat liber centrul sălii 
şi eu am traversat sala, intersectându-mă cu Doina. Mi-a făcut 
cu ochiul, dar emoţiile pe care le aveam m-au lăsat fără replică, 
aşa încât nu ştiu ce a înţeles ea, dar cred că a considerat că mă 
ţin cu nasul pe sus şi nu-i dau atenţie. Când veneam seara la 
culcare, în colonie, treceam prin lunca Buzăului şi pe tot drumul 
cântam, tot cu gândul la Doina. Era un cântec, care spunea cam 
aşa: „Lună, printre stele lucind / Luneşti prin poarta / Norilor de 
argint / Ca într-un vers neuitat/ Care atâtea doruri a tot legănat/ 
Vino la mine iar,  pe raza ta/ Şi adu-mi în prag de zi/ Veste de la 
ea...Lună, şi târziu către zori/ Când zarea neagră / Prinde mii de 
culori ....”..Simțeam că mă înalț, dar numai la Doina nu ştiam 
cum să ajung. Cântecul menționat l-am învăţat de la instructorul 
artistic al Întreprinderii Miniere, un omuleț cam la 45 ani, care 
punea mult suflet în activităţile artistice pe care le organiza. 
Mergeam cu Brigada Artistică, a noastră, prin diferite localităţi 
pentru spectacole. În dubiţa care ne transporta era o armonie 
deosebită, plină de muzică, alta decât cea dirijată de partidul unic 
al clasei muncitoare. Cred că asta mă atrăgea cel mai mult la 
activitatea de brigadă.    
 

Nu prea m-am bucurat când am aflat că se închide mina şi 
că voi fi transferat la Circa Medicală Cojanu, dar nu am avut de 
ales.  

Circa Medicală Cojanu, avea sediul în satul Cojanu, 
localitate aflată la 6 km de Ojasca, peste apa Buzăului. Cuprindea 
satele: Răteşti, Unguriu, Robești, Ţâţârligu, Viforâta şi Băceni. 
Acoperea o rază de 8 km., dar de la dispensar până la Băceni era 
o distanţă de 12 km. Era o zonă de un pitoresc deosebit. Avea 
dealuri acoperite cu păduri, apa Buzăului cu viiturile ei, adeseori 
mari, cu luntrea care făcea trecerea între Cojanu şi Unguriu, cu 
podețul peste apă între Răteşti şi Ojasca, cu tufele mari de lilieci 
într-o zonă spre Băceni. Satul Cojanu avea puține case, dar în el 
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funcţionau: Primăria, Dispensarul, Căminul Cultural şi Ferma  
Agricolă. Doar poliția avea sediul la Răteşti. Tot în Răteşti se afla 
şi o cantină, depinzând de Intreprinderea de Drumuri şi Poduri, 
în care se mânca bine şi la preţuri foarte convenabile. 

 
Domnul Costică Dumitrescu – fost boier și primar 

Dispensarul funcţiona într-o casa boierească, fostă 
proprietate a lui Costică Dumitrescu, boierul locului şi fost primar 
al comunei înainte de 1947. Circula o legendă că domn Costică 
era tare-n falus, încât pe când era primar spărgea nuci în 
primărie. 

Mi-l amintesc bine pe domnul Costică, om la 73 ani, liniştit 
şi închis în el cu toate amintirile frumoase despre trecut, dar şi 
cu necazurile vremurilor noi, care-l dezmoșteniseră. De mine se 
apropia, simțind nevoia de comunicare şi văzându-mă atât de 
tânăr şi neprihănit. Într-o dimineaţă de vară a anului  1959 am 
ieşit în faţa dispensarului şi am avut plăcerea să discut ceva mai 
mult cu domnul Costică. Îmi spunea că este recomandabil să 
mergi desculț prin iarba sfințită de roua dimineții. Mi-a spus şi că 
s-ar putea să fie șerpi, dar să nu mă tem de ei, că sunt mai buni 
decât oamenii. Ei mușcă omul doar pentru a se apăra şi pot fi 
dresați, prinzându-i de cap şi punându-i să muște din palmă. Îşi 
dau seama că nu pot mușca şi se obișnuiesc cu omul. Nu trebuie 
să faci mişcări bruște care să-i sperie. M-a invitat domnul Costică 
şi în sufrageria dumnealui, mi-a arătat biblioteca impresionantă 
pe care o avea şi s-a oferit să-mi  împrumute cărţi. Am luat o 
carte şi eram tentat să văd mai atent titlurile cărților, pentru 
încărcătura lor istorică, dar m-am împiedecat de teama ce o 
aveam privitor la ochii şi urechile securității. Simțeam că acele 
cărţi ascund mistere care „omului nou” nu-i erau recomandate de 
sistemul politic.  Cred că şi-a schimbat domnul Costică impresia 
despre mine, dar pe nedrept, într-o zi când i-a venit o percheziție 
de la securitate. Am fost chemat să particip ca martor. Nu prea 
ştiam eu ce înseamnă folosirea mea şi am fost oarecum curios. I 
s-a găsit, la fundul unei lăzi, un pistol care părea nou - nouț. 
Simțeam că e o înscenare, dar nu puteam spune nimic. Prin sat 
se zvonea că i-ar fi găsit şi nişte cocoșei de aur, pe undeva pe 
sub o leasă de porumb. L-au săltat pe sărmanul domn Costică şi 
n-am mai auzit de el. 
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Clădirea dispensarului – conac boieresc 
 
 Clădirea dispensarului era frumoasă, cu scări înalte, un 
salon de intrare, care ţinea loc de sală de așteptare şi în care se 
afla o sobă din teracotă, de culoare crem şi cu elemente 
decorative. Nu am văzut să se fi făcut foc în ea pe vremea când 
lucram acolo. Din acel salon, sau living, cum i se spune azi, 
dădeau patru uși: una era pentru cabinetul doctorului, alta pentru 
sala de tratamente, alta pentru magazia de medicamente si cea 
de a patra spre locuinţa domnului Costică Dumitrescu. Curtea din 
faţa clădirii era chipeșă, bine îngrijită, cu multă verdeață, peste 
care trona un nuc. În curte se afla şi o dependință, cu rol de 
bucătărie de vară, dar devenită locuinţă pentru moașa comunală. 
Tot în curtea din faţă se mai afla o leasă mare, care amintea de 
trecutul bogat al domnului Costică, dar prin care, cam de 
multișor, bătea un vânt trist de sărăcie.  
 
Bătrânul doctor Ursu 
 

Medicul  de circă, în acele vremi era Dr. Ursu, om în etate 
de 73 ani. Fusese colonel  medic în armată şi în timpul războiului, 
iar amprenta greutăților vieţii era puternic întipărită pe chipul lui. 
Era înalt, cam gras (semăna chiar cu un urs) şi cam neglijent 
îmbrăcat, cu haine cam murdare şi descheiate, cu o căciulă cu 
urechile căzute pe jumătate. Avea locuinţa la oraş, în Buzău şi 
serviciul lui era mai mult pe drumuri, aşa încât baza la dispensar 
era lăsată pe mine. Lunea avea program la Unguriu şi ajungea 
seara la centru. Cât era la dispensarul de centru se caza în 
cabinetul medicului. Marțea ţinea consultații la centru, iar 
miercuri o lua pe jos şi bătea drumul de 12 km. până la Băceni, 
unde rămânea peste noapte. Joia o lua înapoi spre Cojanu şi 
ajungea pe la prânz. Vinerea mergea din nou la Unguriu şi de 
acolo spre casă. În timpul războiului suferise de tifos şi rămăsese 
cu un lupus vulgaris în zona gâtului. Suferea şi de adenom de 
prostată, pentru care urina des şi cum nu se putea deplasa uşor 
până la latrina din curte, urina chiar şi de faţă cu mine în tăvița 
renală şi o vărsa în găleata de la lavoar. Era blând şi sfătos, dar 
nu prea era la zi cu noutățile medicale şi în mare parte se baza 
pe tratamentele știute de pe vremea războiului. Purta şi o agendă 
medicală, din care se inspira pentru reţete, dar Chinina era 
medicamentul de bază. Când veneau doi tineri la consultație 
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pentru certificatul de căsătorie îi chema pe rând în cabinet şi 
consultul consta în câteva cuvinte pe care le adresa: „Fă, să fii 
cratiță!” şi „Mă, să fii catâr!” şi le semna certificatul. 

 

 
Clădirea în care a funcţionat Dispensarul Medical Cojanu. Poza este făcută  în 

septembrie 2007.  
Familia fostului boier Constantin Dumitrescu a vândut  

clădirea unui baron de prin Buzău, care a început să o reabiliteze. 
După ce plecau tinerii, de fiecare dată îmi explica  sensul 

cuvintelor adresate.  Îmi spunea că femeia trebuie să știe bine  
să gătească și să se ocupe de o așa îndeletnicire, iar bărbatul 
catâr să care toate cele necesare gospodăriei. Mă deranjau mult 
timbrele de Crucea Roşie, pe care medicul trebuia să le vândă 
clienților la fiecare consultație. Era jenant să scoți din buzunarele 
bieților ţărani câte 7 lei, la fiecare venire în dispensar. Jenant era 
pentru mine şi încasarea taxei pentru avizul sanitar de 
funcţionare, aplicată tuturor meseriașilor, chiar dacă meseriile se 
efectuau la beneficiari. De fapt nu prea îmi îndeplineam această 
responsabilitate şi puteam fi amendat oricând de SANEPID, dar 
am avut noroc, că nu am fost inspectat. Când mergeam împreună 
la deal spre satele Ţâţârligu şi Viforâta, își dădea domnul doctor 
aere pe la spate şi eu îi spuneam că mă bombardează, dar nu lua 
în seamă. Din când în când se oprea  şi-mi dădea  câte o povață.  
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Ţinea morțiș să merg la facultate, considerând că pot, iar eu îi 
spuneam că n-am timp să mă pregătesc. Se oprea şi-mi spunea: 
„Ei, măi copchile, într-o zi cu soare un om ţinea găleata la 
streașină să adune apă de ploaie. Un trecător îi atrage atenţia că 
e senin afară şi-l consideră nebun. Omul nostru îi spune: „Ce te 
interesează pe tine, omul trebuie să încerce?”. Îmi repeta şi o 
amintire din armată, când o femeie a venit să reclame că fata ei 
a fost violată de mai mulţi militari şi el i s-a adresat: „Femeie, 
cum să ţin eu 1000 de armăsari, când dumneata ai o iapă şi nu 
poţi s-o ţii?” şi iarăşi îmi explica noima acelor cuvinte.  Faptul că 
lucra să mai pună ceva lângă pensie se datora fiicei lui care era 
măritată cu un bucureştean. Fata s-a măritat fiind împiedecată 
să-şi termine facultatea şi individul a pretins ca tatăl ei să-i facă 
o rentă, aşa că mai mult de jumătate din veniturile domnului 
doctor mergeau la fiica lui. L-am mai întâlnit pe domnul doctor şi 
după ce am terminat armata şi el nu mai lucra. Se stabilise la 
Bucureşti la fiică, dar ducea o viaţă grea, cauzată de ginere, care 
nu-l prea suporta cu bătrânețile-i supărătoare. 

Timpul şi-l petrecea între  apartamentul fiicei şi biserică, 
mai ales că-l părăsise şi singurul lui sprijin moral, soţia lui, căci 
era dusă de ceva timp pe drumul cel fără de sfârşit. 

 

 
Adunare, în fața primăriei din Cojanu 
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Colegii de muncă la dispensar :  
 

Sanitarul Dinulescu, de loc din Buzău şi care făcea 
naveta aproape zilnic, dar uneori rămânea peste noapte la 
dispensar sau prin satele de care răspundea (Băceni şi Viforâta). 
Era bun meseriaş dar şi mare potlogar şi afemeiat. Făcea victime 
pe la Băceni, escrocându-le  cu injecţii aşa zis străine, dar în 
realitate banale cofeine, pentru care încasa bani mulţi. Se lăuda 
cu bărbăția lui şi cu femeile umilite. Într-o seară a dormit la 
dispensarul de centru împreună cu mine şi a ţinut să-mi arate 
bărbăția lui. Nu ştiu ce-i venise. Probabil că povestindu-mi despre 
succesele lui şi gândindu-se la femeile de care vorbea, s-a cam 
excitat şi a început să-şi bată scula în cap. Slăbiciunile lui au fost 
sancționate de miliţie şi de soţie, aşa încât a rămas şi fără serviciu 
şi părăsit de nevastă. Soţia lui, angajată a Sanepidului Buzău, 
era foarte apreciată ca profesie şi ţinută morală. I-a  suportat 
multe bărbatului ei înainte de a se decide să se despartă. Viaţa 
dezordonată l-a condamnat şi s-a stins la câţiva ani după 
încetarea activității la 58-60 de ani.  
 

Sanitarul Iancu, din Robești, om foarte aşezat şi 
gospodar, care se bucura de multă încredere şi respect din partea 
tuturor celor care-l cunoșteau. Era stăpân pe activitatea din satul 
lui, Robești şi i se dădea multă atenţie la nivelul comunei şi chiar 
la Direcţia Sanitară Buzău. Nenea Iancu dovedea pricepere în 
meserie şi încercam să învăț de la el şi să mă comport cu 
maturitate în activitate şi  societate..  
 

Moaşa comunală, al cărei nume nu-l mai reţin, era o 
domnişoară cam bătrână, urâțică, dar serioasă şi pricepută în 
meserie.  Locuia într-o anexă a clădirii dispensarului, situată în 
lateral de scările de intrare în dispensar şi avea un amorez care 
o vizita. El era contabil pe nu ştiu unde, cam bețivan şi stătea cu 
ea sâmbăta şi duminica, fără a fi căsătoriți.  
 

Moaşa din Unguriu, o unguroaică fercheșă foc şi bine 
coaptă. Era căsătorită cu secretarul comunei Unguriu (parcă, 
Borovină). Nu părea prea pricepută şi era şi cam prostuță, dar 
domnului doctor îi plăcea să meargă la dispensarul din Unguriu, 
poate chiar pentru frumuseţea ei, ca o slăbiciune. 
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Intervenții mele medicale  

Rareori ne adunam toţi la dispensar. Consultațiile erau 
date de domnul doctor, cu mine alături. Ceilalţi trebuiau să fie pe 
teren, în satele de care răspundeau sau în misiunile pe care le 
aveau. Serviciul sanitar era nenormat, mai  ales pentru mine, 
coana moaşă şi nenea Iancu, iar pentru domnul doctor şi 
Dinulescu nu avea cum sa fie nenormat căci ei făceau naveta la 
Buzău. Locuind la dispensar eram foarte solicitat, ziua şi noaptea, 
de oamenii din sat şi din satele vecine, pentru intervenții la 
diverse cazuri de îmbolnăviri.  
  Un caz mai aparte a fost la familia Costică Georgescu, cu 
un copil de sub un an, care a făcut crup difteric. Toată noaptea l-
am supravegheat şi din trei în trei ore i-am dezlipit pielița ce se 
forma pe amigdale, i-am badijonat gâtul cu Albastru de Metil şi 
i-am suflat Penicilină. Copilul se sufoca, dar până dimineaţa a 
scăpat de necazuri, spre bucuria părinţilor. Pe vremea aceea 
Penicilina era la putere şi în multe cazuri trebuia să mă scol 
noaptea din trei în trei ore şi să mă deplasez pentru tratamente. 
Nu eram plătit pentru tratamentele ambulatorii, dar oamenii se 
simțeau bucuroși să-mi dea câte ceva: ouă, brânză, lapte, 
uşurându-mi aprovizionarea cu alimente.  Am avut multe 
intervenții dintre care unele se regăsesc la alte subcapitole, dar 
cel prezentat aici a fost cel mai spectaculos. 
 
Amicul Vasile Dinu 
  
 Uneori serveam masa de prânz la cantina fermei pomi-
viticole, iar dimineaţa şi seara îmi făceam acasă omletă cu ceai 
sau lapte, cărniță prăjită şi nu mai ţin minte ce. La cantina IAS-
ului, bucătăreasă era ţaţa Stana, mama lui Vasile Dinu, care îmi 
era amic. Vasile avea cu doi ani mai puţin ca mine, dar era bine 
dezvoltat şi avea înclinații literare şi pe deasupra ocupa funcţia 
de bibliotecar la căminul cultural. În baza asta de multe ori 
primeam mâncare gratuit, de la mama sa. În curtea cantinei era 
şi locuinţa de serviciu a mamei lui Vasile şi se continua cu dealul 
viticol, o zonă de vis. Într-o noapte am dormit la Vasile  şi era o 
lună plină, care ne-a inspirat poetic. Vasile a propus să facem o 
strofă despre lună şi am făcut. Cred că mi-a ieşit mai bună decât 
a lui. Din acea curte pornea în sus pe deal via IAS-ului, care îmi 
prezenta un peisaj de vis, atât ca pitoresc, cât şi ca sursă de 
plăcere organoleptică. Am înţeles că pe vremuri acele vii fusese 
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în proprietatea Georgeştilor. Pe panta ce o avea aleea din vie, 
iarna se crea o pârtie de schiat foarte bună. Pe acea alee am pus, 
pentru prima dată schiurile şi mi-am satisfăcut curiozitatea şi 
plăcerea schiatului. La plecarea în armată, Vasile m-a însoţit până 
la Buzău şi drept recompensă i-am cumpărat Istoria Literaturii 
Române, pentru care s-a bucurat foarte mult, dar de atunci nu l-
am mai văzut. 
 
Injecția la președintele Sfatului Popular Cojanu - 

– m-am cam îmbătat (!) 
Într-o zi am mers de am făcut o injecție preşedintelui 

Sfatului Popular, Baciu, care suferea de plămâni şi după injecție 
am fost tratat cu un pahar de vin. Eu nu prea beam vin şi nici 
alte băuturi, de pe vremea când eram copil, la 5 anișori, când 
surioara mea m-a îmbiat cu ţuică îndulcită şi nu mi-a trebuit prea 
mult pentru a intra în comă alcoolică. De rușinea pățită atunci 
mi-am creat un refuz total de a bea alcool. Treptat însă, cam 
după ce aveam 19 ani, am mai luat câte un păhărel de vin. După 
ce am băut acel pahar oferit de preşedinte, am simţit o amețeală, 
dar şi o euforie. De la locuinţa preşedintelui până la dispensar nu 
era departe, cam 500-600 metri. Intre dispensar şi acea locuinţă 
era o vale cu un podeț şi încă puţin. Am luat-o spre dispensar şi 
parcă ceva mă îndemna să merg ca un om beat, cu toate că nu 
mă simțeam tare ameţit. Ajuns la dispensar m-am aşezat în patul 
meu de cazarmă şi a început să-mi vină rău. Domnul doctor Ursu 
m-a văzut şi l-am rugat să-mi aducă un lighean că îmi vine să 
vomit. Am vomitat şi m-am răcorit, dar am suportat morala 
scurtă a domnului doctor: „ Măi copchile, ce-ai făcut tu?”. Am 
înţeles mai mult decât o ceartă şi m-am ruşinat tare. Desigur că 
nu am mai căzut în capcanele invitațiilor la băutură. 

 
Relațiile mele cu oamenii comunei 

Înafară de serviciu eram ataşat vieţii tineretului. 
Participam la toate activităţile cultural-artistice şi sportive. 
Activam în corul căminului cultural, în echipa de fotbal a comunei, 
mergeam la baluri şi nunți. În perioada cât am locuit la dispensar, 
a fost repartizat să locuiască împreună cu mine şi noul secretar 
al primăriei, Radu. Radu era un băiat frumos, dar cam aiurit şi 
naiv. Venea de prin partea de dincolo de oraşul Buzău, cred că a 
fost plasat de securitate.  
 



SERVICIUL SANITAR                                                  277 
 
 
RELAȚII 

La nivelul comunei erau mai mulţi tineri cu care eram în 
relaţii foarte bune:  
 
Nicu Ene – agentul agricol, un tânăr blond şi solid, care aducea 
cu Florin Piersic. Era de loc din Unguriu, foarte conștiincios în 
slujba lui, cu un bun simț ieşit din comun şi multă modestie. Când 
rămânea la bal, venea să doarmă la dispensar. La dispensar 
aveam doar două paturi ca de cazarmă şi era greu să dormi doi 
în pat. Într-o duminică, pe când Radu era plecat la părinţii lui, a 
venit Ene să doarmă. L-am culcat în patul lui Radu, dar peste 
noapte Radu a venit şi tare greu ne-a căzut deranjul, aşa că l-am 
lăsat să tot bată la uşă, până când a venit cu milițianul Ivașcu, 
un ţigănuş simpatic. A trebuit să mă îngrămădesc într-un pat cu 
Nicu Ene şi de atunci Radu mi-a cam devenit duşman. Poate că 
şi din cauza asta mi s-a cerut să-mi caut gazdă şi m-am mutat în 
Răteşti la familia Conţu Costică;  
 
Chiriac- agentul fiscal – un bărbat solid, șaten, cam la 30-35 de 
ani, holtei, cu mare afinitate pentru Viorica Harabagiu, deşi fata 
era în logodnă cu un student în an terminal. Ar fi dorit el o 
căsătorie, căci îl mâna din urmă vârsta, dar îşi dădea seama că 
nu prea are şanse cu Viorica. Eu vedeam în el omul extrem de 
corect, demn de respect şi model de comportament;  
Zaharia..., agentul veterinar, un bărbat blond, cam la 30- 35 
ani, de asemeni holtei, foarte simpatic. Îmi plăcea mult cum 
vorbea, mai ales pentru că accentua pe „R”. Ca şi Chiriac, locuia 
la Robești şi fiind de vârstă apropiată umblau mult împreună. 
Numai cuvinte de laudă am auzit şi am la adresa lui;  
Nela Luntraru – contabila Consiliului Popular, o fată un pic 
trecută, micuță şi slabă ca o scobitoare, foarte serioasă şi 
ambițioasă, cam irascibilă dacă era călcată pe bătături şi de fapt 
cu ieșiri imprevizibile, poate şi din cauza hormonilor ținuți în frâu. 
Obişnuia să-mi imite stângăciile, spre exemplu: când jucam volei 
în curtea Consiliului Popular, când săream la minge, strigam 
„Hepa” şi ea se amuza copios imitându-mă. Şi în alte cazuri îmi 
urmărea ticurile şi mi le imita, arătându-şi în anume fel 
superioritatea comportamentală şi contribuția la o atmosferă de 
distracţie, dar nu mă deranja deloc. M-a rugat odată să o însoţesc 
la un bal la Ţâţârligu şi ţin minte că la întoarcere, noaptea, s-a 
creat o stare cam jenantă, plutind în aer o aventură amoroasă, 
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dar mă contraziceam singur în lipsa mea de experienţă şi în 
rațiunea că nu putea fi o simbioză cu „scorpia” de Nela, aşa că 
tot drumul a fost un echilibru pe marginea unei prăpăstii de amor. 
Când mergeam pe la Consiliul Popular, în biroul mare de la intrare 
şi de obicei doar Nela era la serviciu, ceilalţi fiind pe teren, o 
tachinam, dar cred că-i făcea plăcere să aibă în preajma ei pe 
câte cineva care să-i dea atenţie. Într-o zi am scris pe masa unui 
birou primele mele versuri improvizate şi i le-am recitat. Nu mai 
ţin minte toate versurile, dar refrenul era: „Şi de va fi să mor / 
las cu limbă de clopot / ca Nela în amurg / să-mi cânte prohodul.” 
Pe timpul ăla era îndrăgostită lulea de Doboș, acelaşi care mai 
târziu s-a căsătorit cu fosta mea amică Doina, de la Ojasca. Anii 
au trecut cu nemiluita şi n-am mai aflat de Nela decât că s-ar fi 
căsătorit pe la Ploieşti. Să-i dea Dumnezeu sănătate, căci are 
nevoie, având în vedere că de tânără era cam reumatică!; 
Vasile Asanachi- magazionerul de la cantina fermei. Era un 
băiat șaten, cu părul cam în crestă de cocoş, de statură medie, 
foarte activ în munca lui, dar şi cu atracții mari spre distracții. Mi-
a povestit odată despre vizionarea unui film, împreună cu 
prietena, de moment, Tuţa Bărbulescu. Filmul avea scene de 
groază şi la fiecare moment mai dramatic, Tuţa se speria, scotea 
câte un țipăt ștrangulat şi se înghesuia în Vasile, de parcă ar fi 
cerut protecţie. 

Ne întâlneam des pe la Consiliu Popular sau la baluri. Am 
format acolo un fel de guvern în care fiecare dintre noi avea 
funcţie de ministru: sănătăţii, agriculturii, alimentației publice, 
finanțelor, administrației publice. Era prins chiar şi milițianul 
Ivașcu, drept ministrul de interne. 

La gazda din Răteşti plăteam o chirie de 200 lei, care 
acoperea masa şi cazarea. Ţaţa Lenuţa îmi gătea special, ciorbițe 
şi tocănițe şi cel mai mult îmi plăcea laptele de capră, bătut. 
Aveam o cameră în partea dinspre drum, cu o semiobscuritate 
dată de perdele şi amenajată în stil țărănesc, cu pat de lemn, 
saltea de paie, carpete de lână şi preşuri. Nenea Costică Conțu 
era un om gospodar, preocupat doar de treburile lui şi nu prea-i 
auzeam gura. Trăia pe atunci şi mama țaței Lenuţa, o femeie 
tăcută, harnică şi care se preocupa mult de meniul meu. Avea 
Ţaţa Lenuţa şi o fetiţă, Netuţa, cam de 10-12 anişori, cuminte şi 
harnică. Mă împăcam foarte bine cu gazda mea şi mi-a rămas la 
inimă, dar nu am mai văzut-o de la plecarea în armată.  
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Pe timpul când eram în gazdă la ţaţa Lenuţa, am cunoscut 
vecinii şi am realizat legături de suflet cu ei. Am consumat cu ei 
multe medicamente, la modă pe atunci (cloramfenicol, penicilină, 
streptomicină, oleu camforat....) şi am fost trup şi suflet în 
intervențiile medicale. Un copil din vecini făcea crize de 
hipocalcemie şi într-o asemenea criză am alergat cu el în braţe 
până la Ojasca, să-l predau la maşina salvării, care nu putea în 
acea perioadă să ajungă la Răteşti, podul de la Berca fiind în 
reparație. Într-o zi, când am lipsit din localitate, s-a întâmplat că 
a murit un vecin, tatăl fetei care a devenit soţia lui Sandu 
Negrean. A intervenit fostul sanitar al satului, domnul Niculescu, 
sanitar pensionar (tatăl învăţătorului Jan Niculescu), dar fără 
succes. Mi s-a spus că ar fi făcut infarct. Se putea să fie aşa, dar 
din descrierea împrejurărilor şi manifestărilor putea să fie comă 
pancreatică. Mâncase salată de amsii cu ceapă şi a făcut spume 
la gură în timpul crizei, ceea ce putea să însemne o criză de 
pancreatită, urmată de comă pancreatică şi deces. Nu am 
investigat cazul, căci pe acea vreme morţii erau lăsaţi în pace. 

Înainte de a flirta cu mine, Doina avea un prieten, destul 
de intim, Gică, pe care l-am văzut doar o dată, din uliţă, prin 
fereastra casei Doinei.  Aveam în oarecare măsură, conştiinţa 
încărcată, să-i iau iubita unui băiat care a plecat la oaste şi când 
un alt flăcău chipeș, minier  la Ojasca, mi-a amintit de acest 
lucru, i-am dat dreptate şi am încercat să uit de Doina. Nu a 
trecut o lună de zile şi am aflat, cu stupoare, că băiatul acela a 
agățat-o, deci nu fusese decât o invitaţie să mă dau eu la o parte 
să o poată cuceri el. De-abia când am ajuns în armată m-a apucat 
un dor nebun de Doina şi am avut curajul să-i scriu pentru a-i 
arăta motivele apatiei mele în prietenia cu ea. A fost prea târziu 
şi din cauză că avea prieten nu mi-a răspuns. După terminarea 
armatei, când eram într-o vizită la laboratorul Sanepidului din 
Buzău, mă trezesc faţă în faţă cu Doina. Mi se tăia respirația de 
emoție, dar am fost adus repede la realitate, căci Doina avea 
nevoie de analize pentru căsătorie. Se căsătorea cu Doboș, fostul 
coleg al meu la echipa de fotbal a comunei Cojanu, un bărbat 
frumos şi înalt, muncitor la Exploatarea Petrolieră Berca. Eu în 
faţa lui eram o ţâră de om şi ce pretenții să am a mă mai da 
cocoş la Doina. Am ajutat-o să-şi facă analizele şi i-am urat casă 
de piatră, dar inima-mi sângera de neputința de a fi eu fericitul 
mire. M-am resemnat şi după un timp am revăzut-o în treacăt ca 
o altă Doină, mică şi grasă, un butoiaș, iar trăsăturile de 
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frumuseţe, ale feţei, pălise mult. Se vede că-şi făcuse efectul 
excesul de hormoni. 

 
Și Iordache face sport (!) 

La Cojanu aveam prieteni, dar nu prea apropiaţi, pe 
componenții echipei de fotbal, fiind şi eu în echipă. Aveam oarece 
talent dar fiind micuț, cam trecea mingea pe lângă mine şi nici 
șuturile nu erau aşa de tari, ci mai de grabă fentoase. Echipa era 
condusă de un localnic, ceva rudă cu președintele Consiliului 
Popular, nenea Gică Mircea. Mergeam cu echipa şi prin deplasări, 
la Unguriu, Vernești.. Aveam câţiva jucători buni: Doboș era 
portar, Cornel , fundaș central, Nelu Dinu, extremă şi alţii. Echipa 
nu avea rezerve, aşa că jucai bine, nu jucai bine, trebuia s-o duci 
până la capăt. Eu jucam extremă stânga şi Nelu Dinu pe dreapta. 
Semănam atât de bine că la un meci, la Unguriu, am fost 
confundați. Nelu a comis un fault şi a început o huiduială urâtă. 
La ieşirea din teren am constatat că lumea se lua de mine. Am  
arătat spre Nelu şi lumea a înţeles că ne confundase şi a dat-o 
pe râs. La un meci de la Verești, care se afla la 20 km distanţă, 
am plecat pe jos şi unii au mers cu bicicletele. Am alergat pe 
teren tot timpul şi nu cu prea mult spor căci am luat bătaie, dar 
la întoarcere am avut ambiţia să vin tot pe jos şi chiar să mă ţin 
după bicicleta unui coleg de echipă. Ambiţia asta m-a costat, căci 
la sosirea la gazdă, la familia Conţu, am avut o stare de rău, mai 
ales de la stomac, încât nu mai ştiam ce să fac, dar mi-a venit 
mintea la cap să nu mă mai grozăvesc altă dată. 
 
Iordache se face că, cântă 

La Căminul Cultural, sub bagheta învăţătorului Jan 
Niculescu, am învăţat cântece corale şi dădeam serbări. Am 
învăţat şi o doină, la care eram solist şi îmi plăcea căci parcă 
vorbea de amica mea Doina: „ Doină, doină, glas de dor / Tu, nu 
mă lăsa să mor/ C-am trăit în zile grele, la la la la la / şi cântând 
scăpai de ele, la la la la la. /   .Doină zic, doină suspin / tot cu 
doina mă mai ţin./ Doină zic, doină șoptesc / tot cu doina 
viețuiesc....”. Când cântam singur, în afara scenei, cred că 
străluceam, dar pe scenă mă pierdeam de emoţii şi cu greu 
reuşeam să scot ceva la capăt. Falsam şi nu ştiu dacă pricepea 
multă lume, dar oricum melodia nu mai avea calitate şi asta cred 
că pricepea. La serbarea, ţinută în sala de şedinţe a Consiliului 
Popular, am fost dublat de Nelu Dinu şi ne-a ieşit în bună parte. 
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Am încercat şi o melodie de muzică uşoară, pe care o cântam 
foarte bine de unul singur, dar pe scenă am făcut-o de plâns. Era 
o melodie la modă pe vremea aceea: „Intră lună pe fereastră / 
intră-n odăița noastră / şi-n singurătatea mea / să-mi alini o clipă 
inima../.Tu, de-acolo de-unde eşti / Tu, veghezi iubirile-omeneşti 
/ şi te rog, cu văl de aur te coboară / Intră lună pe fereastră, / 
intră-n odăiţa noastră / c-a plecat iubirea mea / şi-a lăsat în suflet 
iarnă grea.....”. În timpul acela mă gândeam la amica Nuța 
Grădinaru. Cred că am uitat fereastra închisă, am stricat aerul şi 
lumea din sală a strâmbat din nas.  

 
Participarea la distracții și drăgălășeniile mele 

Balurile îmi plăceau mult, dar nu prea aveam o prietenă cu 
care să mă distrez şi cred că nici nu puteam rezista într-o stare  
de obligație.  

M-am împrietenit cu o fată din satul Răteşti, Nuța 
Grădinaru, o blondină de 16 ani, cu liceul neterminat, foarte 
frumoasă, dar era bolnavă de plămâni şi-mi producea griji să nu 
mă molipsesc şi mă gândeam şi la viitor, că nu puteam să mă leg  
pe viaţă de ea. Poate că am aşteptat un prilej să-i spun că nu 
putem continua şi a venit prin faptul că era geloasă pe Hermina, 
o fată cu care am dansat la un bal şi de care Nuța a spus că nu 
se dă pe zece ca acea fată, ca un gest de gelozie. Am contrazis-
o, spunându-i că nu e bine să zică aşa şi că n-am nicio treabă cu 
Hermina, dar am devenit mut şi am evitat să mă mai întâlnesc 
cu ea. A mai fost o situaţie, că am mers la nuntă la sora ei, în 
comuna Lipia, prin apropiere de Mizil şi m-am simţit tare străin, 
ea neîncercând să mă facă a mă simți bine.  

Hermina era fiica domnului Panaitescu, pensionar, care 
locuia chiar în clădirea în care era şi Căminul Cultural. Fusese 
expropriat de salonul în care funcţiona atunci căminul. Ea avea 
un prieten mult mai în vârstă ca ea şi mi se părea că acela îi cam 
juca feste. Hermina era o fătucă șatenă, cu părul creț, cu o 
statură potrivită. Deşi nu avea decât 16 ani, ştia să se facă iubită. 
Poate-am visat, poate a fost adevărat, dar după un bal, nu ştiu 
prin ce împrejurare am rămas la urmă şi când să plec m-am trezit 
cu Hermina că mă cuprinde într-o îmbrățișare drăgăstoasă. M-
am speriat, că  nu avusesem experiențe din astea şi pur şi simplu 
îmi era teamă să nu mă fac de ruşine şi i-am refuzat îmbrățișările. 
Cred că m-a desconsiderat şi m-a urât, căci de atunci s-a ferit să 
mai stea de vorbă cu mine. După aceea a venit totuşi o dată la 
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dispensar, pentru o injecție. I-am făcut injecția şi de data aceea 
i-am făcut eu avansuri, dar foarte stângace şi fără succes. De 
fapt era o fierbere a mea şi nici nu mai eram capabil de 
autocontrol. Se poate spune că şi-a luat revanșa şi cred că e bine 
să nu-i lași unei fete orgoliul rănit. În vara anului 2007 am  făcut 
o vizită la Cojanu, cam după 48 de ani, am regăsit-o pe Hermina 
şi cred că avea motive să nu-şi mai amintească de mine.  

Cu 1-2 luni înainte de a pleca în armată mergeam pe la 
IAS şi stăteam cu nişte eleve de şcoală profesională, aflate în 
practică şi care conservau prune, prin afumare la un cuptor aflat 
în curtea fermei, lângă cantină. Erau seri frumoase, cu cântece şi 
voie bună şi dintre fetele acelea mi-a căzut cu tronc Florica, o 
fată aşezată, curățică şi care ştia să se îmbrace frumos. La baluri 
venea îmbrăcată cu o rochiţă neagră, cu un decolteu larg şi cu o 
salbă de mărgele la gât, ceea ce îmi dădea imaginea unei 
deschideri spre lumea dragostei. Am dansat pe la baluri, de 
câteva ori, cu ea şi prietenia s-a legat, dar ce păcat că a trebuit 
să plec militar şi s-a stricat jucăria. I-am scris din armată, aşa 
cum mă pricepeam eu, decent, să-i spun că am îndrăgit-o. Am 
primit de la ea răspuns şi printre rânduri mi-a strecurat şi 
șopârla: FNFVPT. Nu prea am priceput imediat şi mi-a descifrat 
un coleg de armată (pentru a nu fi vulgar, dar şi pentru a fi 
explicit asta însemna: faci nu faci vremea ..... trece). Am simţit 
aşa un fel de regret dar şi de reful, căci se băteau în mine un simț 
şi un bun simț. Ca să vezi, unde dai şi unde crapă. La adresa ei 
nu mă gândeam decât la ceva serios şi uite cum judeca ea, deci 
pentru ea nu conta de eram eu sau altul, numai iubire să iasă. 
M-a uimit şi ruşinat faptul că scrisoarea mea, inocentă, o citise şi 
doctoriţa nouă din Cojanu, doamna doctor Bobocea şi i-a spus lui 
tăticu că tare frumos scriu despre dragostea cu o fată. 

 
„Corpul este camera de oaspeți a sufletului, 
Dar dacă este bolnav, devine închisoarea lui. 
E de datoria morală și religioasă a omului 
De a-și păstra sănătatea, cu mila Domnului. 
 
Vrem minte sănătoasă într-un corp sănătos, 
Sănătatea este totul, fără ea nu este nimic, 
Ea e esența fericirii, iar credința îi dă folos. 
Doamne dă-ne sănătate, cu harul Tău unic!” 

M.I. 
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D.- DETAȘAREA LA STAȚIA DE SALVARE 
A ORAȘULUI BUZĂU 

 
În perioada cât am funcţionat la Cojanu, am fost detașat 

de două ori: în primăvara anului 1958, pentru cca o lună, pe 
salvare şi în toamna anului 1959, tot cam pentru o lună la spitalul 
Brătianu. Detașările aveau scopul de perfecționare. Stația de 
salvare a Buzăului avea doar o autosanitară. În primăvara aceea 
a fost o epidemie de gripă şi solicitările salvării erau multe, dar 
cele mai dese solicitări erau pentru gravide cu probleme de 
naştere. Îmi plăcea programul de lucru pe salvare, căci era 24 cu 
48. Mai aveam două colege, dar nu prea ne întâlneam căci se 
făcea schimbul din mers. Pe timp de noapte se dormea în bună 
lege, iar pe timp de zi erau deplasări cu maşina la diverse cazuri, 
ceea ce îmi plăcea căci vedeam multe locuri de pe raza judeţului. 
Câteva cazuri îmi persistă în minte:  

* O naştere pe salvare, care m-a pus faţă în faţă cu prima 
mea intervenție. O țigancă a născut şi a fost o naştere uşoară, 
dar necazul meu a fost că nu ştiam cât de lung să tai cordonul 
ombilical, aşa încât l-am lăsat tare lung, spre hazul celor de la 
maternitate, când le-am predat cazul. Doamna Vlad, de la 
Hematologie, râdea cu lacrimi şi mă băşcălea că am văzut 
„Bucureștiul mort”. Doamna Vlad, o doamnă înaltă, șatenă, era 
soţia sanitarului Vlad, secretar de partid la Direcţia Sanitară, şi 
mă cunoştea destul de bine, întrucât soţul ei era amic cu tăticu;  

* Un caz de gripă, undeva în zona Mizilului, cu doi bătrâni 
amândoi bolnavi. Când am ajuns acolo, bătrânul stătea pe un 
scaun, iar bătrâna pe pat. I-am urcat în salvare şi numai bătrânul 
vorbea. Ne-a povestit că avea copii cu funcții importante pe la 
Bucureşti şi care nu i-au mai vizitat cam de mult. Bătrânii arătau 
a intelectuali şi cu o bună stare socială. I-am predat la Spitalul 
Gârlaşi, la secţia Boli Contagioase, dar am aflat că nu au rezistat 
bolii. Bătrâna a murit cam imediat după internare, iar bătrânul, 
înainte de a muri a întrebat de soţia lui, dacă-i e mai bine. Nu i 
s-a spus şi bătrânul s-a stins fără a ști că soţia lui murise deja; 

* Am mers la un caz tocmai la Nehoiu. Era noapte şi prin 
localitatea Măgura. Șoseaua trece prin pădure şi de pe dealul care 
se ridică pe partea stângă, la direcţia de mers spre Nehoiu, s-au 
prăvălit pietre şi maşina a fost lovită. Pietrele nu au fost mari şi 
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am continuat drumul, dar cu multă teamă şi bănuială că ar fi fost 
urși sau tâlhari care ne-au atacat: 
 *  La un caz de naştere, femeia respectivă avea durerile 
facerii şi sărmana țipa de durere, iar eu nu-i puteam face altceva 
decât să o încurajez. I-am cerut să mă strângă de mână şi mă 
strângea aşa de tare că mă durea şi pe mine durerea ei. Aşa am 
parcurs tot drumul până la maternitate, participând şi eu la 
durerile facerii. Mă amuzam, dar mă şi îngrijoram că iar va trebui 
să nu ştiu cum să leg ombilicul. Trebuie să recunosc că nu se 
făceau pregătiri de specialitate pentru intervenții de salvare, şi 
fiecare se descurca după propria experienţă, mai mare sau mai 
mică, iar despre trusă de intervenție (aproape inexistentă), ceva 
sumar.  Recunosc că însoțitorii de pe salvare erau pur decorativi. 
De luai pe cineva de acasă cu salvarea nu prea aveai ce-i face pe 
traseu şi-l transportai ori la urgenţe, ori la morgă. Nu aveai nici-
o răspundere de intervenție rapidă pentru a preveni decesul. 
Rămânea doar la latitudinea şi atitudinea cadrului sanitar de a 
găsi şi aplica soluția medicală optimă şi de a păstra flacăra vieţii. 
 
Nea Tache, șoferul cântăreț și Oancea, șoferul tipicar 

În timp ce lucram pe salvare am avut plăcerea să lucrez 
cu doi șoferi foarte pricepuți şi cu bune maniere. Nea Tache m-a 
încântat cu vocea şi melodiile lui, venite parcă din străbuni, dar 
cu multă substanță sufletească. Unul din cântece spunea cam 
aşa: „Deşi-i o simplă amintire / ce a rămas în gândul meu / iubita 
mea cu toate-acestea / te-am iubit şi-mi pare rău.  Refren: Nu 
mă lăsa ca să cad în pierzare / inima mea, legată-i de-a ta / mi-
ai distrus viaţa mea.... ş.a.m.d.”  Alt cântec pe care mi-l cânta 
nea Tache în timpul deplasărilor cu maşina salvării avea versuri 
tot aşa venite din demult: „Uitării s-o dau nu-i cu putință / căci 
sunt stăpânit de-un dor nebun / viaţa nu-i decât o suferinţă / 
totuşi nu-ndrăznesc ca să o spun. (refren) : Numai un cuvânt de 
dor, de-amor, / unul cum nu-i altul trecător, / viaţa mea o dau, 
n-o prețuiesc / doar să-mi spui odată „Te iubesc!”.....” 
*. Cel de al doilea șofer, Oancea, era un bărbat tânăr, îngrijit  
şi cu nasul cam pe sus. Îmi povestea cât de mult era iubit de 
soţia lui, cum avea grijă de el şi cât de curățică era. Simțea o 
plăcere mare să facă dragoste cu ea şi o venera pentru grija ei 
faţă de dușurile, înainte şi după partidele de amor.   
 În acea perioadă m-am întâlnit de câteva ori, din 
întâmplare cu fostul coleg Petrescu Edmond. Am fost încântat să-
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l revăd, dar am purtat de fiecare dată discuții scurte, fără a ne 
propune să petrecem mai mult timp împreună şi să ne spunem 
despre activitatea noastră şi intențiile de viitor.  

 
Practica la Spitalul Brătianu 

La Spitalul Brătianu am efectuat o practică, cam prin lunile 
august - septembrie 1959. Spitalul Brătianu avea specializarea 
pe Chirurgie şi funcţiona într-o clădire istorică, în apropiere de 
Crâng. În perioada aceea locuiam la părinţi, la Dâmbroca şi 
făceam naveta cu bicicleta. Aveam două colege de practică, nişte 
doamne mai în vârstă, care erau tare şoticoase şi buruienoase. 
Eu luam în fiecare zi câte o sticluță de jumătate de litru cu 
mișmaș, o amestecătură de vin şi must, care le plăcea foarte 
mult. Sora mai tânără ne povestea despre visurile ei cu moși care 
o făceau fericită şi despre alte iluzii sexuale. Vroia de fapt să mă 
facă pe mine a mă rușina şi reuşea foarte bine. La spital m-a 
impresionat curățenia şi o asistentă foarte frumoasă, aşa cum o 
vedeam eu cu ochii trupului plin de hormoni. Tremuram de 
plăcere şi emoție când o vedeam şi o asemuiam cu Doina de la 
Ojasca, dar asta era versată că lucra cu doctori, care mai de care 
mai chipeș şi cine ştie ce aventuri amoroase avea la activ. 
 

E.- CONCLUZII, IMPRESII DEOSEBITE 
 
La Cojanu m-au mai impresionat; 
 
Milițianul Ivașcu, un ţigan mititel şi cu o droaie de copii. Era 
mai tot timpul pe drumuri,  la datorie, pe toată comuna. Reuşea 
să atragă de partea lui diverşi tineri fără ocupație şi-i angrena în 
munca de observare a actelor necugetate. S-ar putea spune că 
recrutase informatori, dar el îi folosea mai mult pentru protejarea 
liniștii publice şi cred că asta nu era rău. Unul dintre uneltele lui, 
Valerică, un băiat de prin Răteşti, care era dintr-o familie 
bunișoară, dar nu avea ocupație şi era măgulit că primea 
însărcinări de la miliţian şi că era luat ca însoţitor în razii de 
noapte. Urmare a activității bune a milițianului, era că nu se 
întâmplau acte huliganice. Balurile erau cuminți, chiar dacă 
veneau tineri şi din alte sate şi alte comune. Se putea circula pe 
tot cuprinsul comunei, zi şi noapte, fără teama de a fi atacat de 
tâlhari. 
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Nenea Gică Mircea, localnic. Avea cam 35 ani, era om la casa 
lui şi om de omenie în societate. Deşi avea o aluniță, ca semn 
distinctiv pe obraz, obrazul îi era subțire.   

Cred că avea misiune din partea Consiliului Popular să se 
preocupe de viaţa sportivă a comunei şi făcea acest lucru cu 
multă dăruire. Era un pic trecut de vârsta sportivității, dar avea 
inima tânără şi participa cu pasiune la toate activităţile sportive, 
atât ca mobilizator, cât şi ca organizator.  

Nu l-am auzit să ridice tonul vreodată, chiar dacă unii 
dintre noi eram fotbaliști pârâți şi nu aduceam deloc servicii 
echipei ci eram doar figuranți. Antrenamentele constau în trageri 
la poartă, la care apăra Doboș şi cel mai bun trăgător era Cornel 
- fundașul central. Bine juca şi Nelu Dinu, iar de ceilalţi nu prea-
mi amintesc.  

Eu încercam să trag cu fente, pentru a intra mingea măcar 
o dată în poartă, dar mi se părea cam grea mingea şi poarta cam 
departe, având în vedere incorpolenţa mea. Făceam şi miuţe de 
antrenament, dar nu aveam program de rezistență fizică, aşa că 
rezistam fiecare după puteri şi ambiții.  

L-am regăsit pe nea Gică, în 2007, bucurându-mă nespus 
că trăsăturile feţei erau aceleaşi de pe vremuri, acelaşi zâmbet 
reținut, aceeaşi bonomie inconfundabilă. Cred că a avut ceva 
divergențe cu Jan Niculescu şi nu-l prea avea la inimă, chiar şi 
după moartea acestuia.  

La acea reîntâlnire, când l-a filmat feciorul meu Andu şi 
când l-am întrebat de Jan Niculescu, mi-a dat o replică oarecum 
amuzantă şi de care s-a amuzat foarte tare Andu. Despre Jan 
Niculescu el a spus: „A murit, dă-l în p...a măsii! ”, motivând că 
s-a purtat urât;  

Când scriu rândurile astea, adică la sfârşitul lunii ianuarie 
2009, nea Gică nu mai este. S-a stins în urmă cu o săptămână. 
Se pare că mi-a mai murit o amintire. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!  
 
Învăţătorul  Jan Niculescu, directorul Şcolii. M-au impresionat 
preocupările pe care le avea privind viaţa culturală a comunei. A 
format şi dirijat corul comunei, organiza serbări şi baluri. Pot 
spune că dădea viaţă culturală comunei; 
 



SERVICIUL SANITAR                                                  287 
 
 

 
2007 -  Râdem, căci nea Gică a vorbit de Jan Niculescu, spunând că a murit şi i-a 

tras o înjurătură, dar despre morţi,....numai de bine. 
  
Vasile Dinu,  
 

 
Eu, alături de amicul Vasile 

Dinu, în 1959. 
 

     Un băiat la 16-17 ani, cu liceul 
neterminat, din motive pecuniare, 
căci nu avea decât mamă, 
bucătăreasă la cantina fermei  
pomi-viticole Cojanu.. Era deosebit 
de precoce, maturizat, serios în 
activitatea lui de bibliotecar la 
Căminul Cultural, preluând şi sarcini 
de director al aceleaşi instituţii, dar 
îşi propunea mai mult decât putea 
face. Se lipea de mine şi îl simțeam 
apropiat şi cam cu aceleaşi înclinații 
pentru poezia eminesciană. A fost 
singurul amic din partea locului care 
m-a condus la încorporare şi am 
simţit plăcerea să-i fac cadou Istoria  

Literaturii Române, ca o recunoaștere a amiciției noastre. 
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Valurile vremurilor ne-au purtat pe căi diferite şi nu am reuşit să-
l regăsesc, cu toate că am încercat ceva asemănător cu căutările 
din „Toate pânzele sus”. Pânzele nu mai rămân sus, căci am aflat 
de la domnul Grigorescu, că Vasile s-a dus. Dumnezeu să-l aibă 
în pază!  

 
F.- SERVICIUL SANITAR DUPĂ 

SATISFACEREA SERVICIULUI MILITAR 
  
Școala Profesională de fete – ca soră medicală 

După armată am stat o lună de zile acasă şi apoi prin 
cunoştinţele lui tăticu, la Direcţia Sanitară Buzău, începând cu 
ianuarie 1962. Am fost încadrat, temporar, pe funcţia de soră 
medicală la Şcoala Profesională de Meserii, o şcoală în care erau 
școlarizate numai fete, în număr de 400. A fost o perioadă 
delicată, în care a trebuit să fac faţă emoțiilor, bârfelilor, 
îndoielilor. Nu am făcut prea multe lucruri la această şcoală, căci 
fetele erau între 15 şi 18 ani şi aveau probleme specifice, la care 
eu nu mă puteam implica. În plus la şcoală era o profesoară, 
domnişoară bătrână, care era uimită că un băiat răspundea de 
sănătatea fetelor şi făcea reclamații pentru a fi schimbat. În 
timpul ăla eu îmi completam studiile pentru cultura generală, la 
Liceul B. P. Hașdeu. Mă aflam la seral în anul terminal şi aveam 
destul de învăţat pentru a mai avea timp şi de fete.  De fapt 
aveam  o amică, care lucra pe la UTC, o fată cu faţă de zână, dar 
picioare exagerat de butucănoase, ca de babă. Domnişoara 
bătrână, de la şcoala de fete, a mers să reclame la UTC şi a 
nimerit chiar la amica mea. Amica mea a repezit-o şi i-a spus că 
mă cunoaşte personal şi nu e cazul să se teamă de mine.  
 
Felcer la Policlinică 

Am avut noroc că nu am stat mult pe acea funcţie şi am 
fost mutat la Policlinică, pe la diferite secții: la ORL, cu doctorul 
Diaconescu, la medicină internă cu domnul doctor Zah, la 
dermato-venerice cu domnul doctor Cernevschi.  Domnul doctor 
Diaconescu era un om deosebit, atât pe linie profesională, cât şi 
pe linie artistică. Era un violonist pasionat şi participa cu plăcere 
la Brigada Artistică a Sindicatului Sanitar.  
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Participarea la Brigada Artistică a Sindicatului Sanitar 

La Brigada asta participam şi eu şi era o atmosferă foarte 
plăcută. Brigada era condusă de doctoriţa Laura Manea, de la 
Spitalul TBC. Doamna doctoriţă făcea şi textele şi regia. Eu, pe 
acea vreme aveam o memorie deosebită şi rețineam tot 
programul artistic. Când se întâmpla să lipsească cineva, trebuia 
să preiau şi acel rol. Pe timpul acela veneau, să dea îndrumări, 
diverşi artiști tineri. Atunci l-am văzut pentru prima oară pe Toma 
Caragiu. Avea un şarm deosebit. Dintre colegi am remarcat-o pe 
Angela Munteanu, cântăreață amatoare de muzică populară. 
Semăna mult la voce cu Angela Moldovan şi chiar îi cânta 
melodiile. Pentru mine a compus doamna Laura Manea un 
monolog cu un caz de îmbolnăvire, care apela la prudență când 
se fac ospețe: „ Bună ziua , să trăiţi,/ să nu ziceți că nu ştiţi /cine 
sunt. Eu sunt Stănică,/ fratele mai mic, adică,/ al lui Stan Păţitu  
/ şi, am venit să spun/ că ce e prea mult nu-i bun./ Întâmplarea 
a-început /de la nunta ce-a avut/ acum vreo trei luni, Matei,/. 
vărul meu din Focşănei/Nuntă mare, chef în lege,/ vinișor bun, 
se-înțelege./ Sărmăluțe mărunțele,/ să tot înfuleci la ele./ Şi 
plăcinte de-alea mari / şi taraf de lăutari./ Nuntaşii jucau cu toţi,/ 
bătrâni, tineri şi nepoți,/ iară eu, ce să mai zic,/ mă vedeți nu-s 
prea voinic./ La nunta lu vărul meu,/ cel mai mult am jucat eu./ 
Dar a doua zi, măi frate,  / când mă scol simt ici în spate/o durere, 
că mă-încearcă,/ sau o-înțepeneală, parcă./ Mi-a pus ventuze 
nevasta/ şi mi-a dat să-înghit şi asta./.. zi-i pe nume! Fenacod / 
şi mi-a făcut şi un nod / la batistă, să nu uit / să mă prezint la 
consult ...ş.a.m.d. ”. 
 Am învăţat multe despre ORL,  de la domnul doctor 
Diaconescu, dar personal eram folosit ca un fel de dispozitiv de 
ţinut copiii pentru examinarea în gât şi chiar scoaterea 
amigdalelor sau operarea de polipi nazali. Mă aşezam pe un 
scaun cu spetează, prindeam copilul în braţe şi nu-l lăsam să 
mişte în timpul operației, ceea ce mă solicita destul de mult din 
punct de vedere fizic. 
 Am mai lucrat, tot ca înlocuitor de cadru medical şi la 
secțiile: boli interne şi dermato-venerice. La interne am asistat la 
consultările făcute de domnul doctor Zach, om care părea a 
neamț, cam la 55 ani, capul rotund, părul alb ca neaua şi faţa 
intelectuală, albicioasă. Am înţeles multe lucruri privind 
diagnosticarea diverselor boli.   
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La dermatologie, medic era domnul doctor Cernevschi, un 
om la 50 de ani, bine făcut, cu părul negru şi deşi părea încruntat 
era tare de treabă şi explicit în prezentarea diagnosticelor. Avea 
numai cuvinte frumoase la adresa mea şi mă lăuda la tăticu, 
făcându-l mândru de mine. La cabinetul acela era şi o asistentă, 
mai înăltuţă ca mine şi care îmi făcea ochi dulci. Eu nu prea ştiam 
ce sentimente am faţă de ea, căci era urâțică. Am mers la un bal 
al Sindicatului Sanitar şi am dansat, dar am avut tot timpul o 
repulsie şi după acel bal ne-am  cam ocolit. 
 
G.- DIFERENȚA DE LICEU ȘI BACALAUREATUL 
 

În aceeaşi perioadă am urmat cursurile serale ale clasei a 
XI-a la Liceul Hașdeu. Am avut noroc că am putut să-mi continui 
diferențele de liceu, imediat după terminarea armatei. Judeţul, 
pe vremea aceea era la Ploieşti şi am fost nevoit să merg acolo 
pentru  aprobarea trecerii de la cursurile  fără frecvență la seral.  
A trebuit să mint un pic, că m-a trimis directorul de la liceul de 
fete la un inspector, pentru a mi se da aviz favorabil. Minciuna 
am ticluit-o aflând că respectivii aveau nume de familie identice.  
Am avut noroc că fără frecvența se transformase în seral chiar 
de la 04. ianuarie, dată de la care am intrat eu în serviciu la 
Buzău. Dacă ar fi fost de la începutul anului şcolar, aş fi pierdut 
un trimestru şi nu puteam să recuperez. Cred că facilitatea asta 
a fost stabilită pentru activiștii de partid de la nivelul oraşului, 
căci am avut colegi pe: directorul Cabinetului de Partid, Zaharia, 
președintele Consiliului Popular Orășenesc, Florescu şi alţii. Aşa 
s-a făcut că am devenit coleg de bancă cu Zaharia, un om foarte 
serios şi pedant, model de conștiinciozitate  şi modestie. Nu prea 
le avea cu matematica, dar le aveam eu destul şi pentru el şi 
lucrările scrise i le cam făceam eu, iar domnul Capșa, marele meu 
profesor, se făcea că nu vede. Dintre profesorii de la Liceul 
Hașdeu, m-au impresionat:  

 
Domnul Boris Capșa, profesorul de matematică, era un foarte 
bun pedagog şi avea un talent deosebit în a te face să îndrăgești 
matematica. Pot spune că ne dădea matematica în pastile, şi 
printre pastile strecura câte o glumă bună. Un căscat al unui elev 
îl trata cu o glumă, apelând la acel elev să înceteze: „Mă, vrei să 
rămână  nevastă-mea văduva veselă?” Domnul Capşa dădea 
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soluții standard, de rezolvare şi apoi făcea exerciţii şi probleme 
până se crea deprinderea de rezolvare. 

Am fost foarte plăcut impresionat când am descoperit, de 
curând, un articol „in memoriam Boris Capșa”, articol cam sumar, 
dacă țin cont de valoarea deosebită a profesorului. Am văzut 
mulți profesori în viața mea, fie în calitate de elev sau student, 
fie în calitate de director de liceu și de inspector școlar și susțin 
cu tărie că o așa de mare valoare în metodica predării, ca a 
profesorului Capșa, nu am mai întâlnit. Redau mai jos minusculul 
articol găsit pe net, privindu-l pe profesorul Capșa: 

 
„Boris Capsa (1920-1984) 

Român neaoș „în cuget și simțiri", născut la 29 februarie 
1920 într-o familie de intelectuali din Bălti, absolvent al Liceului 
de băieți din Cetatea Albă (1939), începe studii de drept la Iași, 
pentru a urma tradiția familiei, dar anii grei ai refugiului, când „a 
trecut prin multe suferințe și a încercat multe valori de 
amărăciune", au spulberat visul tatălui său.  

În 1950 se înscrie la Facultatea de Matematică a 
Universității din București (cursuri fără frecvență) unde își 
găsește adevărata vocație, probabil și datorită întâlnirii cu ilustrul 
profesor Dan Barbilian; după absolvire, în 1956, îşi începe cariera 
didactică la Liceul Militar din Breaza, iar din 1959 se stabilește la 
Buzău, unde cunoaște consacrarea.  

Lector la catedra de matematica a Institutului de Aviație 
„Aurel Vlaicu" de la Bobocu, sau la Facultatea de subingineri de 
pe lângă Fabrica de geamuri, profesor la Liceul „B.P.Haşdeu" 
(1961-1968; 1979-1983), a muncit cu pasiune și abnegație, 
simțindu-se chemat pentru cariera de dascăl. Profesor emerit, 
apreciat de academicienii Grigore Moisil și Nae Teodorescu, 
credea sincer că „înveți învățând pe alții, iar pentru a-i învăța pe 
alții, trebuie să înveți tu însuți toată viața". Conștient că există o 
vârstă când tânărul are nevoie de modele, a cultivat elevilor 
pasiunea pentru rigoare și frumusețea abstracțiunilor 
matematice, a transferat întreaga sa știință discipolilor, oferindu-
le astfel și un model de caracter.  

Inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Judeţean 
Buzău, a fost un adevărat profesor al profesorilor, dăruindu-le 
din experiența sa și punându-și amprenta pe calitățile 
profesionale ale celor aleși să facă instrucție și educație.” 
Dumnezeu să-l ocrotească! 
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Domnul Nicu Dan, profesor de Chimie, un domn foarte activ şi 
implicat în pregătirea elevilor. Avea aiura lui Lenin şi adeseori îşi 
lovea chelia cu palma întrebându-se cu glas tare: „ce mă fac eu 
cu voi?”. Am avut mare noroc că înainte să urmez clasa a XI-a, 
mă pregătisem La Chimia Organică pentru Facultatea de Medicină  
şi aveam un oarecare avans faţă de clasă. L-am impresionat cu 
câteva răspunsuri şi am devenit omul numărul unu al clasei, la 
orele lui. Mai aveam în clasă şi o laborantă, care sigur ştia mai 
multă chimie decât mine şi era înciudată că eu primeam note mai 
mari decât ea. Colega mea, care era şi laborantă la Policlinică, 
era o fată bine şi cam naivă cu bărbaţii. Mi-a povestit că a 
cunoscut un domn bine, care i-a dat întâlnire. Omul ăla se lăuda 
că e şef de fermă, că are cai şi sănii şi că la viitoarea întâlnire va 
veni s-o ia cu sania. Au stabilit ora şi data întâlnirii şi colega mea 
ardea de nerăbdare şi emoție să se reîntâlnească şi să meargă 
cu sania cu clopoţei. A mers la întâlnire şi privea în toate direcțiile 
să vadă sania cu cai. A venit ora stabilită şi nu apărea nici-o sanie 
cu cai, dar deodată aude un clopoțel şi lângă ea apare amicul 
respectiv, trăgând după el o săniuță. Aşa de tare s-a supărat, s-
a înroșit şi ruşinat, că nici n-a ştiut cum a ajuns acasă şi s-a pus 
pe plâns, detestându-l pe individ pentru batjocura la care a 
supus-o. I-am explicat că o aşa glumă merita savurată, nu 
detestată şi că nu trebuia să renunțe la tip.  

Am avut noroc cu aprecierile bune ale domnului Nicu Dan, 
mai ales la examenul de bacalaureat. La acel examen am avut 
comisie de la Râmnicu Sărat, foarte exigentă şi s-a comportat 
dur, parcă fiind în competiţie cu o comisie de la Buzău care 
examina la Râmnicu Sărat. Era cât pe ce să ratez examenul şi 
noroc cu președintele comisiei şi cu Nicu Dan. Președintele era 
profesor universitar de Chimie şi Nicu Dan, asistând la examen, 
a vrut să-i demonstreze ce pregătire bună am eu la Chimie, 
numai că era cât pe ce să demonstreze invers. Am avut câteva 
momente de lapsus şi cumpănă, încât numai Dumnezeu ştie cum 
am găsit răspunsul sub acea stare de emoţii şi stres. M-am 
descurcat de nota 10,00, cu felicitări şi am primit invitaţie de a 
merge la Facultatea de Chimie din Bucureşti că mă va ajuta 
domnul profesor Albu, președintele, să intru. Tot domnul Albu, 
cred că a făcut presiune pe comisie să mă treacă la Istorie, unde 
cam încurcasem subiectul Dictatura Regală;  
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Doamna profesoară de Limba Română, căreia nu-i mai 
reţin numele, dar aveam multă consideraţie faţă de dânsa, căci 
preda foarte bine şi-mi plăceau comentariile pe care le făcea. Din 
păcate nu prea mă avea de bun şi mă taxa foarte tare cu note 
mici. Deşi ne învăţa să fim sistematici, la o lucrare în care am 
crezut că am fost sintetic şi nu am îmbrăcat cuvintele cu imagini 
literare, m-a taxat, scurt, cu nota 4,00 şi eram în pericol să 
rămân corijent. Mi-a mai dat o şansă la oral şi am scăpat; 
 
Doamna profesoară de Fizică şi diriginta noastră. Nu prea 
reţin calitatea predării, dar ştiu că a asistat la examenul de 
bacalaureat şi a fost cam distantă faţă de mine. În timpul 
examenului, după partea de examene orale la uman, ne-a spus 
ce a aflat de la comisie şi anume că eu nu prea aveam şanse de 
trecere, iar colegul Ioniţă era ca şi trecut (de fapt Ioniţă o avea 
ca pilă pe doamna dirigintă). Finalul a contrazis-o total, căci eu 
am trecut şi Ioniţă a picat. 
 
Pitoresc era şi profesorul de Istorie, directorul adjunct al 
liceului, Ghițescu. Se pot spune multe lucruri despre echipa de 
profesori pe care o aveam, dar sigur era cea mai bună din liceu, 
urmare a faptului că în clasa noastră se aflau cei mai de seamă 
activişti de partid din oraş, plus primarul. 
 Examenul de bacalaureat a fost destul de greu. Am avut 
plăcerea să-l am ca susținător pe domnul profesor de 
matematică, Capşa, care a asistat dintr-o bancă a amfiteatrului, 
la susținerea mea şi care m-a felicitat pentru prestațiile la 
Matematică şi  Chimie.  Am reuşit doar 5 candidaţi din 32. În 
euforia aceea s-a lipit de mine o fătucă blondă, cam spălăcită. A 
fost aşa .... o strângere în braţe la vederea listei de absolvire, 
urmare a entuziasmului care mă cuprinsese. În acel moment 
totul mi se părea extrem de frumos. În zilele următoare ne-am 
reîntâlnit şi am simţit-o tot mai respingătoare, mai ales din cauza 
dinților urâți şi mirosului urât al gurii. Îmi era jenă să-i spun şi 
am evitat să o mai întâlnesc. 

 

„Sănătatea este o convenție intre tine si corpul tău.” (Terri  
Guillemets) 
   „Sănătatea e darul cel mai frumos si mai bogat pe care 
natura ştie să-l facă.” (Michel de Montaigne) 
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H.- ASISTENT MEDICAL –  
FABRICA DE MASE PLASTICE 

 
 După ce am luat examenul de bacalaureat, am fost 

avansat ca funcţie şi salariu la asistent medical şi am fost mutat 
la Fabrica de Mase Plastice.  Am dat de personal deosebit de 
valoros şi binevoitor. Doctorul, domnul Predescu, era un om cam 
la 55 ani, care se simțea foarte sănătos şi se lăuda că face duş 
rece în fiecare dimineaţă. Spunea, de asemeni, că nu se simte 
bătrân atâta timp cât are inima tânără. Aveam trei colege, două 
de Maricica şi una Marcela. Maricica Dihoru, o frumuseţe de 
femeie, era căsătorită cu un inginer foarte apreciat de la Fabrica 
de Sârmă, dar mi se părea că nu prea erau potriviți  şi până la 
urmă au divorțat. Motivele veneau de la frumuseţea ei şi gelozia 
lui. Cel mai apropiat am fost de cealaltă Măricică, care nu era 
căsătorită şi care avea un handicap, cu un picior subdimensionat 
din cauza Poliomielitei. Era o creolă de prin Dobrogea şi avea un 
farmec deosebit, rezultat al bunătății şi modestiei şi poate şi din 
cauza complexului de inferioritate dat de handicapul care o 
marca. După ce am plecat la facultate am aflat că mi-a luat locul 
Dan Măcriș şi mai mult decât atât s-a căsătorit cu Maricica. Au 
venit împreună prin Suceava, după ce m-am căsătorit şi am avut 
o jenă să-i invit în apartamentul meu sărăcăcios, aşa că am 
schimbat câteva cuvinte pe stradă şi de atunci pauză eternă. La 
Fabrica de Mase Plastice, lucram în ture de 12, cu 24 ore, ceea 
ce-mi plăcea de minune. Fiind singurul băiat am acceptat să fac 
eu de serviciu  mai deplasat. Aşa se făcea că aveam  serviciul trei 
nopţi pe săptămână şi duminica, în rest eram liber şi puteam să 
învăț pentru facultate. Am început şi meditații cu profesorii Capşa 
şi Ciocaneli, dar eram tare nehotărât şi decizia definitivă a depins 
de o sutime de secundă.  

Serviciul la Fabrica de Mase Plastice a fost foarte plăcut.. 
Era un fel de concediu continuu. Noaptea mergeam prin secții şi 
stăteam de vorbă cu personalul, care în marea majoritate era 
compus din femei. Din când în când apărea câte un caz cu dureri 
abdominale, sau de cap, stări gripale, plăgi şi altele, pe care le 
tratam şi pe la o anumită oră din noapte adormeam şi nu mă mai 
deranja nimeni. Duminica rămâneam în fabrică doar cu paza, sau 
şi cu anumiţi oameni care erau chemați peste program. În acea 
perioadă m-am împrietenit cu Dan Măcriș, cel despre care am 
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spus mai sus că a devenit soțul Maricicăi, un băiat din Simileasca, 
care avea bunici chiar peste drum de fabrică şi care aveau un 
cireș mare, la care am fost invitat într-o noapte, fără știrea 
bunicilor şi am mâncat la cireşe pe sparte, fără să le văd culoarea.  
 Comunitățile de femei aşa cum era aceea de la Fabrica de 
Mase Plastice, sunt pline de probleme şi comportări stranii. Multe 
îşi făceau pauza pe la dispensar, interesându-se de diagnostice 
şi medicație sau bârfind despre diverse. Un caz mai aparte am 
avut cu o femeie foarte frumoasă, brunețică, cu ochi albaștri, 
care era divorțată şi avea crize de isterie. A fost adusă în timp ce 
eram de serviciu şi până a venit salvarea mă tot strângea de 
mână şi se văita de durei de cap. Am aflat că era sora unui pilot 
de la aviația din Buzău, care a şi venit şi a dus-o de urgenţă la 
Bucureşti. Un caz special era şi o blondă de 18-20 de ani, care 
singură spunea că a fost victima unei „poște” puternice şi drept 
urmare nu mai are sentimente faţă de bărbaţi, ci numai atracții 
materiale. Uneori se adunau mai multe femei sub geamul 
dispensarului şi tema lor principală era legată de bărbaţi. Îşi 
expuneau viziunile despre sexul opus, una că-i bun mic şi jucăuș, 
alta că să se simtă plină.. etc..  Nu prea se jenau că eu aş fi fost 
după perdeaua geamului lângă care vorbeau. 
 Eram în gazdă la familia Goldstein şi era toamna anului 
1963, când am plecat cu inima îndoită către Facultatea de 
Mecanică din Iaşi. În percepția mea consideram că trebuie să fac 
ceva pentru a nu mai fi între doctor şi oficiantul sanitar (cum s-
ar zice: între cal şi măgar), simțeam nevoia şi puterea de a-mi 
dezvolta personalitatea.   
  

„Sănătatea e starea bună a unui organism, 
La care funcționarea organelor este normală. 
Când nu ne supără nimic nu știm s-o prețuim, 
Dar când ne supără, vom da vina pe boală. 
 
Imediat punem la îndoială scopurile, planurile, 
Dar și toate dorințele și posibilitățile noastre. 
Trebuie să ne cunoaștem sănătatea și ofurile, 
De studiat de la naștere, nu înainte de moarte!” 
 
       Mior 
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I.- REMEMBER – 2007 
 

La aproape 48 ani după părăsirea postului pentru a merge 
la facultate, am trecut să revăd clădirea dispensarului de fabrică 
şi nu am recunoscut-o. Ceva era schimbat şi graba cu care am 
trecut în acea duminică de septembrie 2007, cât şi faptul că nu 
se lucra şi nu aveam cu cine discuta, mi-au creat dezamăgire. În 
schimb, am revăzut celelalte locuri de muncă şi m-am bucurat că 
le-am regăsit, mai ales localul dispensarului din Ojasca, care 
arată exact ca pe timpul serviciului meu, numai că acum are altă 
destinaţie. 

 

 
În septembrie 2007, în faţa geamului fostei săli de tratamente,  

în care lucram  cu 50 de ani în urmă. 
Am regăsit putini oameni care mă mai cunosc, dar mi-a 

făcut mare plăcere revederea cu ei. Prima cunoştinţă care m-a 
recunoscut a fost soţia lui Sandu Negrean, din Răteşti, care 
imediat ce m-am prezentat că sunt fostul felcer Iordache, ea a 
exclamat „A, Mircea!?”, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. L-am 
regăsit şi pe nea Gică Mircea, din Cojanu,  care mi-a părut 
aproape neschimbat, cu toată vârsta lui destul de mare şi care 
după ce i-am explicat cine sunt, m-a recunoscut.  
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Pe scările clădirii fostului dispensar din Cojanu, pe care le-am urcat de 

numeroase ori prin anii 1958 – 1959. Am îmbătrânit şi eu şi ea. 
 

 
Conversație peste gard cu domnul Grigorescu 

L-am revăzut şi pe 
domnul Grigorescu, 
care, de asemeni, 
după ce m-am pre-
zentat m-a recunos-
cut. Dumnealui şi-a 
păstrat foarte bine 
trăsăturile feței şi l-
am recunoscut ime-
diat, dar după nume 
nu l-aş fi cunoscut, 
căci nu prea am 
avut activităţi în  

perioada când am lucrat acolo. Ce păcat că a murit la scurt timp 
după ce l-am vizitat. Mai întâi i-a murit soția și apoi dumnealui, 
probabil că șocul singurătății și amneziile care l-au marcat, l-a 
făcut să-și piardă simțul conservării sănătății. 

Am avut decepția să nu mai fiu recunoscut de Hermina, 
care a cam făcut-o pe mironosița, spunând că era prea copilă 



298                                            VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
pentru a mai ţine minte anul 1959, arătând spre nepoata mea 
Andrea (de 5 anişori). Era o minciună crasă, căci eu ştiu că în 
1959 ea avea cam 16-17 ani. E clar că am fost pentru ea o 
surpriză cam nedorită şi a pozat faţă de doamna Grigorescu, de 
faţă la acea întrevedere, că nu-i interesată să-şi amintească de 
cineva care pretinde că a cunoscut-o cu mulţi ani în urmă  

Cred că am multe scăpări în amintirile mele şi dacă îmi vor 
reveni anumite aspecte din activitatea în domeniul sanitar, voi 
face completările respective, dar numai în virtual pe un site.  Am 
prezentat fără înflorituri şi filozofări, lăsând la latitudinea 
cititorului să-şi imagineze trăirile sufletești şi să tragă concluziile 
asupra cm stăteau treburile prin deceniile 6-8 ale secolului XX. 

 
         Rugăciune  

 
Doamne, Prea Sfinte Părinte, 
Făcătorul cerului şi al pământului, 
Tu ne vezi din slava eterului, 
Îţi mulțumim pentru cele trăite! 
 
Din suflete îţi mulțumim Doamne 
Că ne-ai dat aspirații de bine 
Şi-am trecut peste multe canoane, 
Păstrând obiceiuri creștine! 
 
Că, promoției noastre mărețe 
I-ai dat daruri şi haruri divine, 
Voință, puteri, competențe 
Şi multă credinţă in Tine! 
 
Te  rugăm să ne ţii în putere, 
Să ne dai, încă, ani mulţi, frumoşi 
Şi din când în când cu-a Ta vrere 
Să ne revedem sănătoşi! 
 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
Acum şi pururea şi în vecii vecilor , AMIN ! 
 
    Mior  
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FACULTATEA 
 
 

A.- INTRODUCERE 
 

 

Petele de lumină şi culoare 
aşezate pe mintea şi sufletul meu, în 
anii aceia frumoşi ai studenției, îmi 
stimulează cuantele bio-energetice, 
ca acum la opt decenii de viaţă să le 
restaurez şi să le expun pe câmpul 
alb al unor pagini. Deşi luminile au 
început să fileze, iar culorile au pălit, 
sper că vor reuși să ne facă a ne 
regăsi pe noi înșine, să ne bucurăm 
şi să lăcrimăm pentru ce-am fost şi 
ce suntem.  
 

 
Aş vrea să fie iar, acum, 
Trăirile de-atunci! 
Eu v-adresez cuvinte dulci.  
Am multe să vă spun. 

Poate că vreau să comunic celor care mai doresc să mă 
vadă, că sunt încă viu, că mai am amintiri şi sentimente. Poate 
voi să determin personajele acestor amintiri să dorească a mă 
revedea. Portretul meu a suferit multe oxidări, dar sufletul mi-e 
inoxidabil. Ce să fac eu de acum fără amintiri, fără comunicare 
cu cei dragi şi cu mine însumi? Aş fi diagnosticat cu sindromul 
depresiv al singurătății, echivalent cu moartea sufletului şi asta 
nu accept căci ar fi cam devreme. 

De-aş  putea  
   Aş transforma culorile 

În oameni 
   Şi aş picta cu ele : 
   Bunătate ,  
   Fericire , 
   Iubire , 
   Creaţie , 
   Tandrețe, 
   Toate atributele binelui . 
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   Le-aş preface în curcubeu , 
   Pod de salvare peste 
   Ploile acide ale timpului . 

Am pictat pe acest tablou al amintirilor despre facultate, 
cu inima, esențele observărilor mele despre profesori, colegi de 
grupă şi de la celelalte grupe, relaţiile colegiale şi relaţiile 
profesori-studenţi,  activităţi şi relașuri. 

Am apelat la-înţelepciune 
Şi-am observat ca evident: 
Nimic nu e mai dulce-n lume 
Ca viaţa dulce de student. 
 

 
Universitatea „Al. Ioan Cuza” – Iași 
 

 Cer iertare celor care nu se regăsesc în imaginile mele şi 
celor cărora le-am prezentat imagini deformate sau prea 
succinte.  Eu am prezentat din unghiul meu de vedere. Poate că 
din alte unghiuri, imaginile ar apărea mai luminoase, mai 
frumoase, poate invers. Şi eu am avut lumini şi umbre şi aş fi 
dorit să le aflu din alte surse. Dacă e vorba să-mi fac un 
autoportret aş spune că sunt: nici prea mare, ci cam mic; nici 
prea bun, dar nici prea rău; nu deștept, dar nici prea prost; nici 
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urât, nici frumușel, dar sunt cam bătrân şi chel. Aşa că am 
început cu autocritica şi rog  să nu fiu privit cu grimase, pentru 
mici înțepături asupra ținutelor comportamentale.  

Nu prea îndrăzneam să calc pe treptele unei facultăți 
întrucât consideram că e vorba de ceva divin la care nu am acces. 
După terminarea armatei am avut o perioadă de suspans, de 
două luni, înainte de a mă reîncadra în serviciul sanitar. Din 
armată m-am liberat pe 11 nov. 1961 şi eram în așteptarea 
primirii unui post în oraşul Buzău. Am început să mă pregătesc 
pentru facultatea de medicină, la Anatomie, Chimie şi Bazele 
Darwinismului. M-am reîncadrat în serviciu pe 04.01.1962, ca 
suplinitor, pe post de soră medicală la Şcoala Profesională de 
Fete. Era o şcoală cu fete între 15 – 18 ani şi eu aveam 22 ani. 
Nu prea era compatibilitate, dar eu nu vedeam decât partea 
foarte serioasă a activității. Jinduiam în oarecare măsură după o 
frumuseţe de fată, dar nu concepeam abdicarea de la principiile 
funcției pe ce o aveam. Eram şi prea timid pentru a aborda o fată, 
considerându-mă sub aspirațiile unei Ileana Cosânzeana, care nu 
avea cum să vadă în mine un Făt Frumos, cel mult să vadă partea 
încornorată a unui soţ care are o situaţie socială acceptabilă.  
 Urmând cursurile serale în clasa terminală de liceu şi sub 
impresiile plăcute pe care mi le-au dat imaginile unui film cu Iurie 
Darie, în care actorul juca rolul unui inginer proiectant de roboti 
şi avea un robot ce ştia să spună: „Mă cheamă Mitică, pălăria şi 
paltonul dumneavoastră!”, cât şi datorită unei lozinci: „La porțile 
oraşului stă scris: Iubeşti, intră, nu ... porțile sunt zăvorâte!”, m-
a cam prins flama reorientării pregătirii mele pentru domeniul 
ingineresc. Căutam să mă autojustific în legătură cu medicina că 
e mai mult de tocit şi ajungi la ţară să faci multe alte lucruri care 
nu cadrează cu profesiunea (Agitaţie pe agricultura socialistă, 
crucea roşie, educație sanitară şi culturală, evidenţa meseriașilor 
şi aplicarea autorizațiilor sanitare de funcţionare, chiar dacă 
unele meserii ca: zidar, zugrav şi altele se derulau la clienți, 
important era să li se ia banii). De fapt cred că a fost o amăgire 
căci vedeam prea sus para medicinei şi nu puteam ajunge la ea, 
iar ea nu era mălăiață şi nu se lăsa căzută în gura lui nătăfleaţă.  

După terminarea diferențelor de liceu, mă simțeam prea 
obosit şi nepregătit pentru a merge la facultate, aşa că am 
preferat să amân cu un an. Pentru a face faţă unui examen de 
admitere, trebuia să fac pregătire şi să mă ţin de ea. Mă prinsese 
o lene şi o lipsă de speranţă că voi putea reuși la facultate, încât 
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am avut momente de mare cumpănă, dacă să merg sau să nu 
merg. Aveam unele coșmaruri privitor la nereușită şi a fost vorba 
de fracțiuni de secundă în decizia de a fi sau a nu fi. Am luat 
consultații la Matematică, cu domnul Capșa, un domn înalt şi 
șarmant, iar la Fizică, cu domnul Ciocaneli, domn bine aşezat şi 
foarte ordonat în expunerea materiei. 

Mi-a plăcut foarte mult sistemul de predare al domnului 
Capșa, cu modele de probleme şi exerciţii, tehnici de substituții 
şi sinteze excepționale. Cei patru copii ai  domnului Capșa erau 
foarte înalţi şi aveau unele malformații congenitale.. 
  Era plăcut în timpul consultațiilor că aplicațiile intrau în noi 
ca nişte tablete. Mai avea şi o muzică bună la patefon, în vogă la 
vremea aceea, cu Enrico Macias şi Domenico Modugno 
  În vara anului 1963, până la examen, am avut mai mult 
spor la pregătire şi am prins curaj că voi avea succes. În curte la 
familia Goldstein, gazda mea, la foișorul care adăpostea fântâna, 
îmi petreceam multe ore citind, conspectând şi rezolvând exerciţii 
de analiză matematică. Eram întrerupt adeseori de hârjoneala 
celor trei ucenice croitorese, instruite de coana Rozica, gazda 
mea. Într-o zi a venit în curte o țigancă ghicitoare în cărţi şi n-
am scăpat de ea până nu am tocmit-o să-mi ghicească. Mi-a 
prezis că voi pleca la un drum lung şi voi avea succes. Nu ştiu  
dacă țiganca a intuit preocupările mele şi a formulat prezicerea 
ei sau a spus aşa la plezneală. 
 Am pornit cu trenul spre Iaşi, în necunoscut, încărcat de 
griji şi emoţii. La Iaşi am trecut pe la Corpul B al Institutului 
Politehnic, pentru înscriere la Facultatea de Mecanică, dar din 
necunoaştere şi emoţii am nimerit la secretariatul Facultăţii de 
Hidrotehnică. Am fost primit cu brațele deschise şi înscris 
imediat. Când să ies afară din clădire, pe scări întâlnesc pe 
Lolescu (băiatul căpitanului de securitate Lolescu, care avea 
responsabilități în zona satului nostru şi pe care-l cunoșteam de 
la tăticu, căci uneori era în atenţia securității ca fost deținut în 
lagărele sovietice). L-am întrebat ce face acolo şi mi-a spus că 
are de dat unele restanțe din anul I al Facultăţii de Mecanică. Am 
fost plăcut surprins că şi eu intenționam să merg la aceeaşi 
facultate şi i-am spus unde am mers de m-am înscris. Lolescu 
mi-a spus că acolo unde m-am înscris eu este Hidrotehnica şi că 
Mecanica este alături. M-am speriat şi am mers de am retras 
dosarul şi l-am introdus la Mecanică. Am avut reproșuri din 
ambele părţi: la prima că de ce am plecat şi la cealaltă că de ce 
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am venit. Motivația reproșurilor stătea în aceea că la Hidrotehnică 
nu aveau concurenți iar la Mecanică erau prea mulţi.  
 M-am instalat la căminul 1 Mai şi am început o tocilă, cum 
n-am mai făcut până atunci. Nu mai ştiam  de masă şi de somn, 
ci de notițele mele, luate cu mare sârg de la Capșa şi Ciocaneli.  
 Prima probă a fost la Matematică – scris. Am fost introduși 
într-un amfiteatru mare, în corpul B şi în așteptarea primirii 
subiectelor am făcut cunoştinţă cu cei din preajma mea. În 
stânga mea se afla candidatul Iancu, dotat cu o sinteză 
cuprinzând formule şi sisteme de calcul. I-am propus să 
colaborăm, că şi eu am bune cunoștințe şi poate vom fi de folos 
unul altuia. Colegul mi-a răspuns că nu se prinde, căci e 
concurență şi nu are chef să-şi împartă șansele cu altcineva. Am 
tăcut mâlc şi mi-am luat gândul de la alt sprijin decât de la mine.  
Pe o bancă mai sus, în spatele meu se afla candidatul Iureș. El 
mi-a propus întrajutorarea. În timpul lucrării scrise, Iureș a 
apelat să mă dau mai într-o parte, să vadă cum am rezolvat 
exercițiile şi problemele, ceea ce am şi făcut, dar el a fost mai 
reținut în a-mi oferi vizibilitate spre lucrarea lui. Dumnezeu a dat 
dreptatea de partea mea şi am obținut medie de intrare mai mare 
decât cei doi candidaţi despre care am pomenit mai sus, Iancu 
situându-se la limita minimă de admitere.   

La proba scrisă de Fizică, m-am descurcat, dar cred că am 
fost notat ceva mai slab. Examinarea orală la Analiza Matematică, 
am avut mari emoţii căci majoritatea celor care ieşeau din 
examen spuneau că  au primit note de 3,00 şi 4,00. Am intrat şi 
eu, am tras biletul şi m-am aşezat în bancă. Am rezolvat uşor 
majoritatea subiectelor, dar la un subiect care cerea aducerea la 
forma logaritmabilă a unei funcții trigonometrice, nu-mi ieşea cu 
toate artificiile pe care le foloseam. Am ieşit la tablă şi când am 
ajuns la exercițiul în cauză,  am avut tupeul să spun că enunțul 
acelui exerciţiu este greşit. Profesorii m-au privit cu atenţie, au 
discutat ceva între ei şi mi-au dat, pe loc, alt exerciţiu pe care l-
am rezolvat cu succes. Am primit nota 9,00 şi nu mai puteam de 
bucurie că am rupt vraja notelor slabe date de acea comisie şi 
eram la un pas de a fi admis la facultate. Probele orale la 
Geometrie şi la Fizică au decurs mai uşor, probabil şi din cauza 
notelor frumoase pe care le aveam pe fișa de admitere, dar şi 
dezinvolturii cu care abordam subiectele. O mică problemă am 
avut la Fizică. Intrând in bancă, cu biletul extras, am început să 
zâmbesc. La tablă se afla un coleg, care se cam încurca. Nu am 
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reuşit să termin de schițat răspunsurile, că aud vocea 
profesoarei: „Ia să te văd pe mata, cel care râdeai de cel 
dinaintea dumitale!”  M-am scuzat că nu am râs de acela, ci de 
bucurie că ştiam să răspund la subiecte. Nu ştiu cât m-a crezut, 
dar m-a frecat zdravăn. Cum – necum, m-am descurcat binișor 
din moment ce am primit nota 8,00. Rezultatul final a fost 
admiterea cu media 7,33, ceea ce îmi oferea şi bursă de studii, 
bursă care se acorda de la media 7,00 în sus. Nici nu-mi visam 
medie mai mare având în vedere întreruperea lungă a studiilor și 
trecerea din domeniul medical spre inginerie   mecanică. 
 După o scurtă vacanță, în care toată lumea mă privea cu 
alţi ochi şi eu aveam alte priorități ca până atunci, am revenit cu 
emoţii şi speranțe, pentru o viaţă de student. Parcă mă văd la 
cursurile lui nea Optică, la nea Matei, Farcaș, Ailincăi, madam 
Bercovici şi la asistenții lor, dar şi în dormitorul mare de pe strada 
Cloșca.  
  Toate acele amintiri îmi sunt tare plăcute căci sunt legate 
de anii mei frumoşi şi de aspirațiile mele.  
 
NOTĂ   
 Încadrarea pe grupe de studiu şi specialități a fost astfel:  
 - În anul I am fost repartizați pe grupe, după un criteriu 
pe care nu l-am  perceput atunci şi de fapt nu prea am avut grija 
de aşa ceva. Poate că s-a ţinut cont de distribuirea în ordine 
alfabetică, în aşa fel ca  fiecare grupă să conțină o ordine 
alfabetică de la A la Z a numelor înscrise. Până în anul III s-a 
mers aşa, fără ca vreun student să ceară redistribuire, dar cred 
că unii studenţi, cam vulpoi din fire, au mirosit care vor fi 
specialitățile grupelor şi au aşteptat să se vacanteze locuri în 
grupele dorite, obținând transferul de prin anii II și III.  
 - Specializările care se bucurau de mai multă apreciere 
erau, în ordinea scăderii solicitărilor astfel: Tehnologia 
Construcțiilor de Maşini, Maşini Unelte, Motoare Termice şi la 
urmă venea specialitatea de care se ferea majoritatea colegilor – 
Maşini Agricole. 
 - De fapt denumirile unor specialități puteau fi nuanțate un 
pic altfel: 
 - TCM =  Tehnologia Construcțiilor de Maşini: 
 - MT   =  Termotehnică şi Maşini Termice: 
  -MU = Proiectarea Mașinilor Unelte şi  Sculelor 
Așchietoare: 
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   -MA  =  Maşini Agricole Pentru Lucrat Solul şi Întreținerea 
Culturilor. 
 - Distribuirea finală pe specializări s-a făcut în anul III şi 
mulţi colegi au fost supărați că n-au avut norocul să nimerească 
la TCM, dar unora nu le-a păsat şi au mers în voia Domnului.  
Viaţa ne-a arătat că Mecanica Agricolă a dat posibilitatea celei 
mai bune afirmări profesionale, mulţi colegi ajungând la funcții 
de conducere, s-au dezvoltat mai bine în planul profesional şi al 
stării materiale. Se constată însă că au fost expuși unui stres 
puternic şi intemperiilor vremurilor, astfel că s-au ales cu boli 
grave şi s-a înregistrat o mortalitate mai mare faţă de celelalte 
specialități. 
 -  Distribuirea Grupelor pe specialități a fost  următoarea: 
  TCM – grupele 272, 273, 274; 
  MT    -  grupa 275; 
  MU    - grupele 276, 277; 
  MA    - grupele 278, 279, 280. 
 - La formarea grupelor - începutul  anului I, totalul de 250 
de studenţi admiși plus grupul de repetenți, au făcut ca grupele 
să cuprindă  în medie  32  studenţi. Asta înseamnă că în 1963 a 
fost cuprins un număr de cca 280 studenţi / anul I de studiu.  
  Pe parcursul perioadei de studii a promoției au fost 
fluctuații cu retrageri, repetenții şi completări cu repetenți din anii 
anteriori, dar au fost pierderi destul de mari, încât numai cca 150  
studenţi au fost declaraţi absolvenți cu diplomă în anul 1968, deci 
o medie de 16 absolvenți / grupă. 
 - Din încadrarea de specialitate se poate observa că anii I 
şi II, au fost de cultură generală pe profil real. Din anul III s-a 
trecut la pregătirea tehnică generală, iar în  anii IV şi V – 
pregătirea de specialitate. 
 Retroactiv realizăm că studenția noastră a decurs într-un 
cadru organizatoric foarte bun, am avut privilegii în ce priveşte 
încadrarea cu profesori valoroși şi neatinși de aripa corupției, 
adevărate modele pentru promoția noastră şi pentru asta 
mulțumim Lui Dumnezeu şi-L rugăm să le poarte de grijă acolo 
unde sunt!   
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Panoul promoției noastre 
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B.- PROFESORII NOȘTRI 
  
1.- Constantin Picoş   - TCM – decan  
2.- Dimitrie Mangeron       - Mecanică, Matem. speciale 
3.-  Arsene Oprea   - Analiză matematică 
4.-  Malca Bercovici   - Geom. analit. şi dif.   
5.- Alexandru Matei   - Geometrie descriptivă,  
6.- Toma Farcaş   - Tehnologia materialelor 
7.-  Eleonora Diaconescu                 - Chimie 
8.-  Leonard Cuţu            - Desen tehnic 
9.- Rodica Cepăreanu       - Socialism ştiinţific 

              10.-Petru Lăzescu   - Limba străină 
11.-Cornelia Horbaniuc      - Limba străină 
12.- Lucia Focşa    - Limba străină 
13.- Ion Marica    - Educaţie fizică şi sport 
14.- Victor Bauşic    - Rezistenţa materialelor 
15.- Gheorghe Ailincăi    - Studiul Materialelor,   

       - Tehn. Rep. Utilaj.  Agric. 
16.- David Peretz   - Apărarea locală antiaeriană 
17.-  Dumitru Bărbulescu  - Electrotehn. şi maş. electr. 
18.- Georgeta Macarie  - Economie politică 
19.- Niculai Popinceanu  - Organe de maşini 
20.- Octav Munteanu  - Teoria mecanismelor 
21.- Constantin Ciobanu  - Mecanica fluidelor 
22.- Aurel Răileanu  - Toler. şi măs. tehnice,  

- Protecţia    muncii,  
- Pratica 
- Bazele proiect. uzin. CM 

23.- Nicolae Stratone  - Materialism dialect.  
24.- Iustin Bendescu  - Termotehn. şi maş. termice 
25.- Gerard D’Albon  - Termotehn. şi maş. termice 
26.- Vitalie Belousov  - Maşini un. şi prel. prin aşch. 

- Teor. Aşch. şi proiect. Sc. 
- Proiect. Sc. Aşch. 

27.     Aurel Simionescu - Termoth. şi inst. El. în agric. 
28.     Nicolae Pipernea - Zootehnie 
29.     Cristian Linde - Maşini de riicat şi transportat 
30.     Cezar Buda - Electrotehn. Ind. şi Automatiz. 
31.     Nicoae Calinicenco - Fizica 
32.     Adrian Chirilă - Tehn. Matriţ. şi stanţ. la rece 

 33.     Alexandru Rener  - Baz. teor. ale prel. pe maş. un. 
      - Proiect. Maş. unlte 
 34.     Mircea Zugrăvel  - Motoare cu ardere nternă 
 35.     Chiril Popescu  - Agrofitotehnie şi agricultură 
 36.    Gheorghe Caşler  - Maş. unelte şi linii automate 
 37.    Nicolae Gojineţchi  - Prot. şi constr. dispoz. 
 38.    Bogdan Gheorghiu  -Tehn. şi util. trat. term. 
      - Practica de atelier 
 39.    Marcel Gutman  - Compres. şi inst. frigorif. 
 40.    Vladimir Ivanov  - Cazane de aburi 
 41.    Dan Ursescu  - Turbine cu aburi şi gaze 
 42.    Emil Gaiginschi  - Teor. încerc. mot. cu ard. int. 
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 43.    Ion Condrea  - Hidraul. maşinilor unelte 
 44.    Dan Nicolescu  - Prese şi maş. pt. prel. tablă 

45.    Constantin Ciubotaru               – Maş. agr. pt. prel. solul şi                                   
întreţinerea culturilor 

46.    Ion Crudu - Maş. agr. pt. recolt.condiţion. 
47.    Gheorghe Teşu - Maş. şi inst. pentru zootehnie 
48.    Nicolae Boţan - Utiliz. energ. electr. în agr. 
49.    Constantin Pricop - Tehn. şi expl. maş. agricole 
  - Tehn. expl. maş. agric. şi tract. 
50.    Alexandru Rohr - Cond. tract. şi autovehic. 
  - Constr. şi calc. mot. cu ard. int. 
  - Tract. agric. şi autovehic. 
51.    Rodica Davideanu - Ev. cont. şi analiza activ. ec. 
52.    Eugen Florea - Econ., organiz. şi planif. intr. 
53.    Ion Hopulele - Tehn. constr. sudate 
54.    Cazimir Bohosievici - Tehn. fabric. maş. termice 
55.    Gheorghe Coman - Tehn. constr. de maşini 
56.    Dumitru Zetu - Maşini unelte automate 
57.    Vladimir Burgard - Acţi. electr.a maş. unelte 
  - Contr. autom. al maş. un. 
58.    Remus Mandache                    - Econ., organiz. şi planif. SMT,  

SAS şi uz. de reparaţii 
 
 Despre profesori am amintiri mai mult sau mai puţin ample, 
după cum s-au făcut prezenți în viaţa noastră: 
 
 * Domnul Arsenie Oprea, profesor de Analiză 
Matematică, un om cam la 55 ani, șaten, cu tendință de chelie. 
Explica bine şi era tare pretențios la examene. Cu mâna dreaptă 
scria la tablă, iar stânga o ţinea în buzunarul de la pantaloni. Deşi 
îi cam trăgea cu paharul, noi studenții îi purtam multă 
consideraţie. Primul examen din viaţa mea de student l-am avut 
cu nea Oprică. Am pornit de la internatul de pe Cloșca, cu inima 
strânsă, cu morcov mare, dar bravam în învingători. Pe drumul 
de la cămin până la corpul A, unde urma „supliciul” examenului, 
am mers în grup toţi cei care locuiam la cămin. Prin dreptul 
Bibliotecii Mihail Eminescu, a apărut în faţa noastră o doamnă şi 
la inițiativa lui Pufu Ion (Jimi) am îceput să mergem pe urmele 
doamnei respective, în pas indian, în zig – zag, ca la festival. 
Doamna nu a observat nimic, deşi am mers aşa cam 500 m. 
Dumnezeu i-a pedepsit mai tare pe inițiatori: Pufu şi Agapie. 
Amândoi au picat la examenul cu nea Oprică şi să vezi oftaturi, 
mai ales la Jimi, toată după  amiaza şi noaptea. Nota mea a fost 
6,00, acceptabilă comparativ cu majoritatea colegilor; 
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  * Domnul Toma Farcaș, profesor de Tehnologia 
Materialelor, preda pe înțelesul nostru şi obțineam notiţe foarte 
bune. Colegul Nicu Vlăsceanu nu prea avea răbdare să ia notiţe 
şi pentru examen a apelat la mine, să tocim împreună. Ne-am 
băgat la subsolul căminului 30 Decembrie şi luam fiecare curs, îl 
dezbăteam până la memorare. Am fost defavorizat, căci nu m-
am putut desfăşura în ritmul meu şi câteva cursuri nu le-am 
pregătit. Nicu a fost norocos că nu i-a picat subiecte din cursurile 
neînvățate şi a luat nota 9,00, dar eu am fost ghinionist şi am 
luat doar 5,00;  
                                                                       
 * Domnul Gheorghe Ailincăi, profesor de Studiul 
Materialelor, om cam la 45 ani, foarte serios şi pretențios la 
examene. Nu am ce spune mai deosebit despre dumnealui, dar 
mi-a rămas ca o imagine plăcută. Asistentul pe care-l avea la 
laborator, era şi el serios şi bonom. La analizele microscopice pe 
care le făceam mi-au plăcut descrierile probelor metalografice. 
La colocviul de laborator am avut mare noroc să recunosc şi să 
descriu bine proba pe care am primit-o şi asistentul a fost 
generos, dându-mi nota maximă; 
                                  
 * Domnul Alexandru Matei, profesor de Desen Tehnic şi 
Geometrie Descriptivă, era un om pe la 60 ani, foarte serios şi cu 
expuneri bune, dar era cam surd şi puţin cam învechit. Când 
examina studenții, în afară de ce observa pe tablă, vorbele 
studenților erau citite de pe buze. Unii colegi se întorceau mai cu 
spatele la profesor şi nu erau prea bine observați de profesor şi 
pentru a nu dovedi că nu i-a auzit, profesorul le dădea note mai 
mari. Erau grele exercițiile la Geometrie Descriptivă, cu situaţii 
deosebite de intersecții, greu de descifrat. Am avut şi eu o 
asemenea situaţie şi am aplicat schema vorbirii mai într-o parte, 
pentru a-l încurca pe profesor în a-mi citi pe buze unele 
răspunsuri șovăielnice. Asistentul lui nea Matei era Cuțu, care l-
a înlocuit pe profesor în mare măsură la orele de predare, cu 
întregul an de studiu şi era foarte meticulos la seminarii;  
      
 * Doamna Bercovici, profesoară de Geometria Analitică, 
femeie cam la 50 ani, suferindă de reumatism. Făcea expuneri 
foarte bune şi era foarte pretențioasă la examene. Când mi-a 
venit rândul să fiu examinat, s-a băgat în faţă colegul Spârleanu, 
un oltean foarte ambițios. El dorea să fie ascultat mai devreme 
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având un anumit motiv şi folosind în motivație şi calitatea de 
membru de partid. Profesoara, având şi o criză reumatismală, s-
a cam inervat şi totuşi l-a ascultat. Spârleanu nu s-a descurcat la 
tablă şi a insistat să i se mai dea un bilet. În timp ce el a fost 
trecut în bancă să rezolve al doilea subiect, am fost scos la tablă 
eu, în atmosfera aceea tensionată. Pe deasupra am mai aflat că 
la lucrarea scrisă primisem nota 4,00, dar am fost pe subiect la 
oral şi am primit nota maximă şi deci media scris-oral 7,00. Am 
dezavuat atitudinea lui Spârleanu şi de fapt nici nu a reuşit să 
treacă examenul acela;  
 
 *  Domnul Dumitru Mangeron, Profesor de Mecanică şi 
Matematici Speciale, om de o statură potrivită, cam la vârsta de 
60 ani, cu o figură distinsă, de savant, ceea ce şi era. Făcuse 
studii la Paris şi era doctor honoris causa al Universității Sorbona. 
A avut mari contribuții în Aeronautica  Spațială Sovietică. A 
generalizat ecuațiile lui Lagrange. Cu această descoperire se 
lăuda adeseori în faţa studenților. Prima întâlnire la cursuri cu 
domnul Mangeron a fost pompoasă, cu aplauzele noastre şi cu 
trecerea profesorului printre bănci, cu strângeri de mâini. A luat-
o de la un capăt şi a închis circuitul în acelaşi loc. Un coleg a întins 
mâna a doua oară, mutându-se în altă bancă, iar domnul 
Mangeron i-a spus: „Dragul meu, mai dăm o dată, dacă aşa 
dorești!”, ceea ce a stârnit un murmur de admiraţie pentru 
spiritul de observaţie al dumnealui. 
  Despre domnul Mangeron am o înaltă apreciere privind 
realizările științifice, dar nu prea bună în ce priveşte predarea. La 
predare era haotic şi se abătea totdeauna de la subiect, ducând 
expunerea spre temele lui preferate: giroscopul, teorema 
Mangeron (ecuația generalizată, dedusă din ecuațiile lui 
Lagrange), meritele dumnealui în dezvoltarea teoriei spațiale şi 
alte divagații. Bineînţeles că la el nu se prea puteau lua notiţe şi 
nici cursuri litografiate, după care să învăţăm, nu erau. 
Subiectele de examinare erau ticluite din burtă, fără nicio 
legătură cu expunerile de la cursuri. Era prețuit de noi pentru 
modestia care-l caracteriza. Recunoștea figurile studenților lui, 
sau poate citea în ochii trecătorilor că-l cunosc pe dumnealui şi 
avea obiceiul să salute primul la întâlnirile ocazionale. Avea pasul 
mereu grăbit, sprinten, deşi avea peste 60 ani. Se spunea că nu 
prea era agreat de regimul comunist, ca fost legionar. Auzisem 
că a fost racolat de Gărzile de Fier, ca acestea să-şi ridice 



FACULTATEA                                                          311 
 
 
credibilitatea cu oameni de știință. La cursuri venea mai 
totdeauna cu oarecare întârziere sa chiar nu venea. Când venea 
avea o dezinvoltură în expuneri, dar aşa cum am mai spus, 
totdeauna pe lângă tema propusă. Într-o zi intră în amfiteatru, 
scrie pe tablă o ecuație şi întreabă dacă știm ce reprezintă. A 
răspuns un coleg că este ecuația cercului 
 
 * Domnul Octavian Munteanu (moş King), profesor de 
Teoria Mecanismelor, un om la 60 ani, cu o statură de urs, cu o 
faţă mongoloidă, întunecată. Era punctual la cursuri, dar 
acoperea cu spatele lui aproape întreaga vizibilitate la tablă şi pe 
deasupra, ceea ce scria cu dreapta, ștergea repede cu stânga. 
Examenul la Teoria Mecanismelor l-am susţinut în Cabinetul de 
Specialitate, care avea o sală pentru studenţi şi un cabinet al 
profesorului. Moş King era un împătimit al cafelei şi făcea naveta 
între birou şi sala de examinare. Scotea câte un student la tablă, 
cerea să fie expuse răspunsurile pe tablă şi din când în când 
venea să vadă ce s-a răspuns. Am pătimit şi eu la tablă cu 
Proiectarea Camelor. M-am descurcat cam greu, căci nu aveam 
suficient de bine structurată această disciplină, urmare şi a 
stilului deficitar de predare, având multe cuvinte lipsă în notiţe. 
Un coleg de la altă clasă, Gaura, a insistat să i se mărească nota 
spunând că el este un membru de partid şi deci e serios şi că nu 
este mulţumit cum a fost notat. A trepidat un pic moş King, dar 
i-a oferit încă un bilet şi i-a dat studentului nota 8,00. Noi am 
dezavuat modul în care Giura a obținut nota respectivă;    
 * Domnul Aurel Răileanu (Mosorel), profesor de 
Toleranțe şi Măsurători, un tip cam bondoc (ca un bursuc), şaten, 
cu figura încruntată şi vocabularul cam zdrenţăros. Avea expuneri 
foarte clare, făcea schiţe frumoase pe tablă şi puteam să luăm 
notiţe bune. Era foarte dificil la examene. Un coleg, Belţa Ştefan, 
povestea cum de a rămas repetent şi a ajuns în an cu noi. Fănică 
avea un frate mai mare ca vârstă, dar în grupă cu el. La examenul 
de Toleranțe, Mosorel a dat notă maximă pentru fratele lui Fănică 
(băiat deștept, care avea să devină asistent universitar), iar lui 
Fănică i-a spus că trebuie să mai înveţe, doar nu vrea să fie în 
acelaşi an cu frate-său. La corigenţă, profesorul îl întreabă pe 
Fănică, ce număr de bilet are şi acesta îi spune că „zero” şi cum 
de fapt profesorul nota biletele cu litere, l-a admonestat pe 
Fănică: „E O, măi boule!”, apoi i-a cerut să ia loc. Fănică, 
încurcat, a luat loc pe un scaun lângă profesor şi acesta iar i-a 
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reproşat: „Nu acolo măi boule, ăla e locul asistentului meu!” Aşa 
s-au creat condiţiile unei repetări a anului. Fănică a mai repetat 
odată anul trei, din cauza Termotehnicii, pe care n-o înţelegea de 
fel şi domnul Beldescu l-a taxat fără comentarii.   Avea Mosorel 
un băiat, student în an după noi şi cam slab la pricepere. Mosorel 
se purta cam flegmatic cu feciorul său, batjocorindu-l uneori. În 
fața grupei de studenţi ai juniorului, Mosorel a zis: „Măi, tu 
trebuia să fii frumos ca mă-ta şi deștept ca mine şi ai ieşit invers!” 
Când am susţinut examen la dumnealui am răspuns bine la 
subiecte şi începuse să scrie în carnet nota 9,00, dar ca o 
curiozitate m-a întrebat ce am lucrat înainte şi eu i-am spus că 
am fost asistent medical. Reacția lui a fost ostilă unei asemenea 
situaţii şi mi-a spus că era mai bine să rămân asistent. Nu ştiu ce 
a vrut să spună cu asta, dar nota a devenit 6,00. După câţiva ani 
de la terminarea facultății am mers cu ceva probleme de 
aparatură de control. A fost foarte amabil şi volubil, se vedea că 
era bucuros să fie consultat de un fost student. Tot atunci am 
aflat că nu mai era poreclit Mosorel ci Moş C...t, probabil din 
aceleaşi considerente de vorbire buruienoasă;  
 
 * Domnul Calinicenko (moş Kaţ), profesor de Fizică, un 
prototip de rusnac, cam la 65 ani, de statură medie, cam depășit 
de vremuri (să nu spun ramolit). Ţinea orele, de obicei, în 
amfiteatrul P1 şi obişnuia să vină cu aparatură pentru 
demonstrarea unor fenomene. Îmi aduc aminte cum se făcea 
întuneric în amfiteatru pentru a prezenta fenomenele legate de 
analiza şi sinteza luminii. Erau interesante şi le urmăream, dar 
unii colegi atât așteptau să se stingă lumina şi tuleo afară la alte 
interese pe care le aveau. Prezența se striga la începutul cursului 
şi după ce se reaprindea lumina nu mai era timp de o altă 
prezenţă, sau poate că nici nu observa că sala era aproape goală; 
    
 * Domnul Ciobanu, profesor de Mecanica Fluidelor, 
apropiat vârstei de 60 ani, om serios şi sever, semănând de 
asemeni a rusnac. Avea expuneri pe înțelesul nostru şi puteam 
lua notiţe bune. Avea pretenția să memorăm formule şi să știm 
bine demonstrațiile, care nu erau chiar simple. La examenul cu 
dumnealui, ţinut la ultimul etaj al corpului A, într-o sală mică, 
îngrămădită, care avea doar un gemuleț ce dădea o priveliște 
anostă, banca examinaorului era lângă fereastră, iar examinații 
stăteau în patru bănci aşezate la 90 grade faţă de banca 
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profesorului. Aici aveam loc să ne învârtim pentru primirea 
biletelor de examen şi să ne așezăm în băncile nedemne pentru 
calitatea de student. Eram bucuros că am primit un bilet pe care-
l ştiam bine, dar n-am ţinut cont că nu trebuie să zici hop până 
nu treci puntea. În banca din faţa mea se afla Fănică Belţa, care 
m-a rugat să-l ajut. I-am scris un bilețel şi cum l-a scăpat pe sub 
bancă, i-a atras atenţia profesorului. Profesorului i s-o fi părut că 
e ceva în neregulă cu mine şi m-a atenționat. Privea profesorul 
pe fereastră şi deodată întorcea privirea în sală pentru a 
surprinde nereguli. Necazul meu a fost că i-a cășunat profesorului 
pe mine.  La examinare mi-a cerut, suplimentar, o formulă şi mi 
s-a creat un vid în creier încât m-am pierdut şi am pierdut 
examenul. Am ieşit destul de relaxat afară şi la întrebarea 
colegilor asupra ce am făcut le-am relatat despre formula 
respectivă şi de data asta mi-a revenit perfect în memorie şi le-
am spus-o. La examinarea din toamnă m-am descurcat foarte 
bine, dar n-am primit decât 6,00; 
 
 * Domnul Bărbulescu, profesor de Electrotehnică, decan 
al Facultăţii de Electrotehnică, om cam la 50 ani, care nu exprima 
multă severitate dar  avea cu carul. Putea fi poreclit domnul De 
Ce, căci aşa obişnuia să şicaneze studenții cu acele întrebări 
repetate, până-şi dădea seama dacă au înţeles subiectele în 
discuţie. Ne dădea notiţe bune, dar expunea cam repede şi 
trebuia să prescurtăm, atât cât  să puteam  înțelege ce am scris. 
Acelaşi Fănică Belţa mi-a făcut figura, căci în timpul semestrului 
mi-a cerut să-i împrumut caietul de notiţe şi a uitat să mi-l 
înapoieze cca două săptămâni. Nici eu nu-mi aduceam aminte cui 
l-am dat. Am intrat într-un fel de panică şi în acea perioadă nu 
mi-am luat notiţe. Nu eram obişnuit să iau notiţe pe foi şi eram 
foarte decepționat. Am învăţat mult pentru examen, mai puţin 
cursul despre Fluxul Magnetic. În noaptea înainte de examen am 
visat că zburam pe deasupra unei ape line şi nu mai eu reuşeam 
aşa ceva, ceea ce mi-a dat o bună dispoziţie. Am nimerit exact 
Fluxul Magnetic şi n-am avut altceva de făcut decât să mă scuz 
şi să ies de sub presiunea domnului De Ce. Era primul examen 
pe care-l picasem şi vacanţa nu prea mi-a priit. Am citit de 9 ori 
materia şi o ştiam pe de rost, cunoscând şi toate 
întrepătrunderile, aşa că eram dispus să intru în mașinăria de 
examinare a domnului De Ce. Am primit nota 9,00 şi satisfacția 
că eforturile îmi erau răsplătite cu bursă;   
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 Doamna Horbaniuc, profesoară de Limba Germană, 
femeie frumoasă, cam la 45 ani, foarte explicită în expuneri şi 
înțelegătoare cu începătorii. Am avut noroc că-l aveam coleg de 
bancă pe Zăgreanu, care ştia la perfecție limba germană şi mă 
dumirea de câte ori era nevoie, aşa încât la fiecare semestru 
primeam nota 7,00, cu excepția anului trei când am amânat pe 
toamnă pentru notă mai mare, să pot obține bursă. La cursuri, 
Zăgreanu, cam afemeiat, obişnuia să arunce câte ceva pe sub 
bancă şi să tragă cu privirea pe sub catedră, unde doamna oferea 
vizibilitate cam clară spre dedesubturi. Într-o zi mergând spre 
cantina de la căminul 30 Decembrie, povesteam colegului Gal 
Csaba, despre mașinațiile lui Zăgreanu cu aruncarea pixului pe 
sub bancă şi ce priveliște minunată ne-a oferit doamna. Vorbeam 
destul de tare şi deodată Ciobi îmi arată cu degetul si-mi spune: 
„Măi, ia uite!” Am văzut că la un metru în faţa noastră se afla 
doamna Horbaniuc şi apoi mi s-a întunecat vederea de emoție şi 
ciudă.  Cam acela a și fost motivul meu pentru a amâna pe 
toamnă, în speranța că va uita doamna profesoară de ceea ce 
spusesem. Dacă până atunci mă simțeam simpatizat, am 
observat apoi o privire rece, potrivnică. Până în toamnă  cred că 
s-a mai  amortizat supărarea doamnei şi am primit nota 
obișnuită, 7,00;     

* Domnul Nicolae Popinceanu, profesor de Organe de 
Maşini, un  moldovean get-beget, blonduţ, cam la 50 de ani, 
singuratic (avea unele probleme de familie, cu un băiat mare cu 
unele comportări neortodoxe, iar soţia îl părăsise). Îmi plăcea 
mult fizionomia lui şi eram emotiv în conversații.  

Despre ciudățeniile lui nea Nicu Popinceanu voi vorbi mai 
jos, alături de ciudățeniile altor profesori.  
 * Domnul Victor Bauşic,  Profesor de Rezistența 
Materialelor, un om la 50 ani, bine făcut, şaten, cu  părul parcat 
în părţi și cu o mustață respectabilă. Preda dezinvolt, ţinându-ne 
atenţia mereu trează. Era sever, dar drept la notare. Avea ca 
asistent pe un domn Miroş, foarte chipeș, care semăna în 
oarecare măsură cu fotbalistul Stoicescu de la CSMS Iaşi. Apariţia 
lui la ore părea venită de undeva din înalturi şi rămânea 
înălțătoare; 
 * Domnul Alexandru Rener, profesor la Maşini Unelte şi 
Scule, om la 50 de ani, cu o figură de neamț şi comportament pe 
măsură. Ar trebui să vorbesc mult despre dumnealui căci ne-a 
umplut sufletele cu bonomie, indulgență şi îndrumări frumoase. 
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A avut  şi misiunea de îndrumător al grupei noastre şi l-am simţit 
destul de apropiat nouă; 
 * Domnul Vitalie Belousov, profesor de Proiectarea 
Sculelor şi Dispozitivelor. Avea cam 50  ani, figură de rus şi foarte 
preocupat de inventică în specialitate. A insistat foarte mult pe 
inventarea unei maşini universale de ascuțit în coordonate. Acest 
tip de maşină a fost omologat la Intreprinderea Mecanică 
Suceava, ceea ce a favorizat cuprinderea unor coautori care nu 
prea au avut contribuții la procesul de invenție (Chifan – 
directorul, Irimia- directorul adjunct, Belţa – mecanicul şef şi 
alţii). Domnul Belousov, preda foarte bine, sistematizat şi pe 
înţeles şi ne simțeam rușinați în caz că-l dezamăgeam;   
 * Domnul Constantin Picoş, decan şi profesor de 
Tehnologia Construcțiilor de Maşini, om la 55 de ani, cu un chip 
înnourat, care nu s-a remarcat cu ceva deosebit, făcându-şi doar 
conștiincios orele de predare;  
 * Domnul Justin Bendescu, profesor de Termotehnică, 
un om tânăr, cam la 40 ani, cu pasiune pentru fotbal, dar foarte 
sever la examene. Examenul la Bendescu era considerat „cui”. 
Am învăţat cât am putut de bine şi am fost frecat mult pentru a 
mi se da nota de trecere. Mulţi colegi au picat acel examen şi unii 
au repetat anul. În timpul examenului mi s-a pus şi o întrebare 
de baraj, care decidea a fi sau a nu fi. Profesorul ţinea mult la 
definiții şi am fost întrebat de definiţia caloriei. Pentru a nu greși, 
am scris acea definiție pe tablă şi apoi m-am întors cu faţa către 
profesor şi am enunţat-o. Domnul Bendescu nu a fost suficient 
de atent şi mi-a spus că am greşit. Eu, atunci, l-am rugat  să 
vadă enunțul de pe tablă, care m-a salvat. Frecușul a venit şi din 
cauză că la proba scrisă greșisem problema;   
 * Domnul Cristian Linde, profesor de Maşini de Ridicat şi 
Transportat, om la 55 ani, şaten, cu faţa smeadă, sobru, 
conștiincios şi foarte sever. Ţinea foarte mult la efectuarea de 
către studenţi a problemelor recomandate, încât la examen ne 
lăsa cu caietele deschise şi nu puteam să facem problemele decât 
dacă le aveam deja rezolvate pe caiete. Am fost cam leneş în 
timpul anului şi m-am ales cu nota 3,00 la lucrarea scrisă. M-a 
costat mult lenea, că deşi cunoșteam binișor teoria, am fost 
supus unui frecuș zdravăn. Era vara lui 1966, în timpul 
campionatului mondial de fotbal. Am intrat în sala de examen cu 
inima cât un purice, am tras biletul şi m-am aşezat în bancă. Am 
mâzgălit pe ciornă o caricatură de răspuns şi mă străduiam să-i 
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mai adaug câte ceva. A trecut domnul Linde pe lângă mine, a 
văzut ce aveam scris şi mi-a precizat că vrea secțiune prin lanţul 
cu eclise pe care-l schițasem. Mi s-a pus un văl de ceaţă şi m-a 
cuprins o dezorientare încât mă consideram picat, totuşi la 
momentul oportun, înainte de a mă vizita profesorul din nou, 
aveam o iluminare, poate de la Dumnezeu venită şi rezolvam 
situaţia. Procedeul s-a repetat de 7-8 ori şi de fiecare dată 
speranțele îmi săreau în aer şi iar reveneau. După cca 5 ore de 
frecuș, domnul profesor îmi spune că îmi mai pune o întrebare şi 
dacă răspund, scap. Acelaşi suspans şi acelaşi deznodământ.   
Când mi-a cerut carnetul pentru a-mi trece nota, pluteam în al 
nouălea cer. În timp ce mă examina pe mine erau şi alţi colegi 
supuşi aceluiaşi travaliu. Colega Rădulescu, care luase 10,00 la 
lucrarea scrisă, s-a pierdut foarte tare şi profesorul tot îi spunea 
că vrea s-o ajute pentru lucrarea scrisă, foarte bună, pe care o 
făcuse. Din păcate nu a putut fi ajutată şi a fost nevoită să iasă 
plângând. Când am ieşit din examen am sărit în sus de bucurie 
şi le spuneam că mă simt ca Eusebio după marcarea unui gol. 
Aveam în vedere că la acel campionat mondial, Portugalia era în 
mare formă şi datorită geniului lui Eusebio; 
 * Domnul Ion Condrea, profesor de Hidraulica Mașinilor 
Unelte, tânăr cam la 40 ani, foarte doxat încât se vorbea că este 
solicitat de uzinele grele din Iaşi, dar cu explicațiile nu stătea 
chiar bine. Nu era ordonat în expunere şi devenea neînțeles şi 
plictisitor. Nu puteam lua notiţe bune şi aveam greutăți în 
perceperea materiei. Din cauzele menționate am amânat 
examenul pentru toamna anului respectiv (1966);  
 * Domnul Dumitru Zetu, profesor de Maşini Unelte 
Automate, un bărbat frumos şi solid parcă o copie a lui Simon 
Templar. Cu toate că avea încadrarea doar de asistent, probabil 
că a fost preferat să predea cursuri. Se pregătea cu multă dăruire 
pentru predare şi eram uimiți cum ţinea minte pe de rost atâtea 
scheme şi expuneri complicate. Avea o cursivitate impresionantă 
în expunere. Deşi am obținut numai 6,00 la examenul cu 
dumnealui, pot spune că am înţeles bine cursurile şi mi-am 
format o logică a componenței şi funcționalității dispozitivelor, 
mecanismelor şi mașinilor automate. După examenul cu 
dumnealui a urmat examenul la Economie şi Organizare, cu un 
profesor care în notările lui ţinea mult cont de nota de la 
examenul precedent. Acest comportament al lui m-a obligat să 
modific pe carnetul meu de student, nota la Maşini Unelte 
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Automate. Profesorul de Economie şi Organizare s-a cam prins 
de șmecherie, dar nu mi-a reproşat nimic şi mi-a dat nota 8,00, 
ca apoi să-i spună secretarei, doamna Bortică, că am falsificat o 
notă şi aceasta m-a certat. I-am explicat situaţia şi i-am spus şi 
domnului Zetu despre pățanie;    
 * Domnul Gheorghe Coman, profesor de Tehnologia 
Construcțiilor de Maşini, om cam la 40 ani, statură medie, părul 
negru, sprincene groase. Părea mereu încruntat. Puteam lua 
notiţe bunișoare, dar îl consideram slab întrucât citea după 
caietul de cursuri şi nu dădea niciun fel de explicații. Examinarea 
o făcea urmărind, după caietul său, corectitudinea răspunsurilor. 
Colegii îl considerau cam prostuț şi când vedeau că un student 
nu pricepe ceva i se adresau: „Măi eşti Coman la cap?”;  
 * Domnul Dan Nicolescu, profesor la disciplina Prese. 
Avea cam 45 ani, era holtei şi slab pregătit. Preda după caietul 
de cursuri, expunea pe tablă schiţe neclare - incorecte şi examina 
cu răspunsurile scrise în faţă. Dacă vreun student ieşea din litera 
cursului, era considerat că a răspuns slab. Mai avea şi slăbiciunea 
de a acorda note mai mari celor cu mai mult tupeu. Dacă i se 
părea că un student apare mai umil, îl considera mai nepregătit. 
Studenții au observat că păstrează aceleaşi bilete de examen de 
câţiva ani, îşi notau subiectele de la fiecare bilet şi învăţau acele 
subiecte. Pe spatele biletelor erau unele semne, ceea ce ușura 
alegerea biletului. Cei care învăţau mai puţin stăteau pe tot 
parcursul examenului la uşa sălii de examen, aflau ce au tras 
colegii şi vizau un alt bilet, cu semnul respectiv. Un coleg, 
Margine, care s-a supărat că a primit notă slabă, a protestat 
spunând că el a învăţat cinstit şi a divulgat secretul celor care 
luau note mari fără a învăţa. Cred că Margine, de la grupa 277, 
care a ţinut examenul cu o zi înaintea noastră, a protestat. Dan 
Nicolescu a trecut imediat la acţiune şi a doua zi, la examinarea 
noastră avea biletele modificate. Pe mine nu mă incomoda asta 
ci faptul că fiind emotiv şi respectuos m-a tratat cu notă slabă; 
 Dintre asistenții universitari îmi amintesc cu plăcere de: 
Miroş (Rezistența Materialelor), Plăhteanu (Maşini Unelte), Cuțu 
(Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă), Ciobanu (Analiza 
Matematică), asistentul de la Studiul Materialelor, asistenta de la 
Matematici Speciale, Acker (Geometria Diferențială), asistentul 
de la Mecanisme şi Organe de Maşini...  
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PANOUL CU PROFESORII NOȚTRI 
 

 

 

 

 
 
Profesorul de e cu adevărat înțelept, 
Nu te invită în casa înțelepciunii sale, 
Dar,  pentru ați crea un viitor deștept, 
Te călăuzește spre pragul minții tale. 
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MEMENTO – BLITZ 
 

Am urcat la Alma Mater cu emoție sublimă, 
Idealul era martor, speranţa era divină. 
Planul, bun, de perspectivă, mediul universitar 
L-am parcurs fără derivă, într-un cadru demnitar. 
 
Eram tineri şi dorința ne prindea de subsuori 
Şi ne înălța credinţa, făr' a fi cu capu-n nori. 
Într-o aulă cerească profesorii se adun 
Şi ca sfinții pe o frescă ne dau sfaturi şi acum. 
 
Primim aură savantă cu parfum de Mangeron, 
Cu lumina-i relevantă și cu suflu de bon-ton. 
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Pe o tablă, domnul Oprea, cu stânga în buzunar, 
Să analizăm ar vrea, plus şi minus – statuar. 
 
Domnul Farcaș parcă spune ca oţelul să fim tari,  
Țagle prelucrate bine pot aduce rosturi mari. 
Doamna Bercovici arată, în mod diferențial, 
Conoide, sfere...artă, cu-al lor scop fenomenal. 
 
Şi cu spatele la lume, moşul King, ca un mister, 
E sistem de mecanisme, insistent, bun şi sever. 
Vedem cum materialul, după domnul Ailincăi, 
Cu atomul şi cristalul inventează multe căi. 
 
Iar moş Kaţ se străduiește, în amfiteatrul golit, 
Că lumina ne-încălzește, sintetizată finit. 
Şi ne spune domnul Rener că maşinile unelte 
Creează vieţii reper, că sunt frumoase şi zvelte. 
 
Inventator, dascăl mare și specialist în scule, 
Domnul Belous apare ca profet de sfaturi bune. 
Din dileme-n toleranțe, iată, domnul Mosorel 
Acoperă cu speranțe calitatea-n chip şi fel.  
 
Printr-o dreaptă oarecare, din desen şi descriptivă, 
Nea Matei ascultă tare, cu privirea-n perspectivă. 
Domnul Cuțu mai scanează un ansamblu desenat. 
Parcă şi acum clonează releveul vreunui sfat . 

   
Peste Hidrotehnică, curge de la domn Ciobanu, 
Delta T, ca o furnică, ceasul, ziua, luna, anul. 
Ca un sens de flux magnetic, domnul Bărbulescu cere, 
Cu DE CE-ul  lui poetic, Alma Mater sa prospere. 
 
Câtă slavă radiază nea Popinceanu Mitică! 
Organele le veghează, că nicicând nu se mai strică. 
Iar din jilţu-i, printre stele, radios şi dezinvolt, 
Pune-o grindă cu zăbrele domnul Bauşic, ca un soft. 
 
Domnul Picoş ne arată că nu-i fum moldovenesc, 
TCM-ul este artă cu limbaj ingineresc. 
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Trage tare-n entalpie domn Bendescu, as de pică, 
Caloria este vie, tare-n termotehnică. 
 
Maşini Termice – D’Albon, simbioză de putere, 
Cu ștacheta pe plafon și examene „durere” 
Cu combustia internă mai vrea domnul Zugrăvel   
O zugrăveală modernă pentr-un motorist model. 
 
La cazanele cu aburi domnul Ivanov, cu rost 
Dă studenților lui sfaturi că fierberea are cost. 
Iată, domn Ursescu Dan ia din aburi forţa vie 
S-o transforme tam – nisam în sindrom de energie! 
 
Domn Gaiginsci are-n schemă teoria încercării 

 Pentru arderea internă și  soarta examinării. 
La Maşini de Ridicat domnul Linde era cui, 
Dar ne-a fost şi pod rulant și slăvim onoarea lui. 
 
Domnul Caşler face linii de maşini automate 
Şi indică studențimii multe sesiuni ratate. 
Domnul Zetu e Abate, luminând totul în jur, 
Cu maşini automate și lecții fără cusur. 
 
AEMU şi CAMU, tare străluceşte domnul Burghard, 
Aura lui parcă are o prezenţă de stindard. 
Domnul Gafițeanu-i vector, propulsat an după an, 
La decanat ca un rector și la rectorat, decan. 
 
Cu chipul proeminent, din tractoare şi din gură, 
Domnul Crudu, permanent a făcut agricultură. 
Prin tractoare, domnul Rohr îi învață pe studenţi, 
Să  fie doctori de vor, tractoarele - pacienţi  
 
Domnul Coman se dedică pradă cursului citit, 
TCM-ul îl ridică din iluzia de mit. 
Şi pe masa unor prese cu-apăsare de mulţi bari 

 Domul Nicolescu trece un  șarpe cu ochelari. 
 
Frau Horbaniuc se menține tare întru Deutsche Sprache. 
Ca o urare  de bine, ca zorii de „Guten Tag”  e. 
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Domnul Marica mai ştie multe sporturi elevate, 
Dar fotbalu-i forţă vie, este rege peste toate. 
La practica de-nceput, cu domn Gheorghiu Bogdan, 
Doar un ciocan am făcut, mai stângaci ca un puștan. 
Într-o lojă demnitară stau măreții asistenți, 
Care-n fapte îşi măsoară timpii lor proeminenți. 
 
Ciobanu converge bine cu D’Alambert şi Cauchy, 
Spatii euclidiene cu Ojoi ar putea fi. 
Acker îndreaptă un versor să se scarpine-n ureche, 
Giurcă face un decor integral, fără pereche. 
 
Zamfir trece o cometă prin studiu metalografic, 
Duca pune pe planşetă mecanisme-n mers dinamic. 
Mălureanu le dă ortul turnărilor cu bavuri 
Şi Uncheşel vede totul: toleranțe  şi măsuri. 
 
Biliuță stăpânește presiunea din conducte, 
Haba face şi sfințește între electroni o punte. 
Miroş verifică noduri la o grindă cu zăbrele, 
Gireadă caută moduri de-ncastrări cu sarcini grele. 
 
Plăhteanu indică încă parametrii unui strung 
Şi pentru scule, Cozmâncă, forțele ce îl constrâng. 
Iar în băncile din faţă stau colegii noştri ageri 
Care-au format pentru viaţă serii mari de ingineri: 
 
Leon cel deștept şi harnic, Crețu Spiridon – perfectul, 
Cefranov, isteț şi falnic, Ştefănescu, competentul, 
Palade cel mic, dar mare, cât şi alţi dascăli părtași, 
Luminează încă tare generații de urmași. 
 
Iară noi, animatorii, lucrători de glorie, 
Din eșecuri şi victorii am făcut istorie. 
Azi cinstim: „ Să ne trăiască Nostra ACADEMIA!”, 
Cu o cupă de fetească și cu imnul pentru EA. 
 
Dar să nu uităm de-acei care-au plecat dintre noi, 
Şi să ne rugăm la Zei să-i aducă înapoi! 
Azi, în gând, să îi cinstim plecându-ne înţelepţi 
Şi un minut să-i slăvim în poziţie de drepți! 
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ASISTENȚI UNIVERSITARI: 
 

1.   Liviu Ciobanu   Analiză matematică 
2.   Florentina Chiriac  Chimie 

         3.   Elena Giurcă   Mecanică 
         4.   Constantin Acker  Mecanică 

5.   Agripina Ojog   Geom. analit. şi dif. 
6.   Ion Mălureanu   Tehnologia materialelor 
7.   Iulian Miroş   Rezistența materialelor 
8.   Costachi Gireadă  Rezistența materialelor 
9.   Ion Zamfir   Studiul metalelor 
10. Virgil Ravilo   Desen tehnic 
11. Gheorghe Florea  Matematici speciale 
12. Hugo Rusman   Electroth. şi maş. electr. 
13. Paraschiva Haba  Electroth. şi maş. electr 
14. Ioan Suchăr   Electroth. şi maş. electr 
15. Liviu Hostiuc   Organe de maşini 
16. Mariana Hantelman  Organe de maşini 
17. Cezar Duca   Teoria mecanismelor 
18. Ilie Rusu    Mecanica fluidelor 
19. Elisabeta Biliuţi            Mecanica fluidelor 
20. Aurel Popovici   Electroth. şi maş. electr 
21. Emil Uncheşel   Toleranțe şi măs. tehn. 
22. Dumitru Anghelache  Termotehn. şi maş. term. 
23. Dumitru Rădăuceanu  Maş. de ridicat şi transp. 
24. Iurie Mărgărit   Electron. ind. şi automatiz. 
25. Sofia Melinte   Fizica 
26. Nicolae Mateescu  Fizica 
27. Boris Plăhteanu  Proiect. maş. un. 
28. Virgil Giurcă   Compres. şi instal. frig. 
29. Victor Zubcu   Cazane de abur 
30. Mircea Cozmâncă  Proiect. sc. aşch. 
 

C.- COLEGII 
 
 Din câte am reținut, la Facultatea de Mecanică, seria 
noastră a cuprins 250 de studenţi, repartizați pe 8 grupe: două 
de TCM (272, 273), două de Motoare Termice (274, 275), două 
de Maşini Unelte (276, 277) şi două de Mecanică Agricolă (278, 
279). Grupa mea a fost de Maşini Unelte (276) şi avea 32 
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studenţi. Pe parcursul ciclului de funcţionare au mai intrat 16 
studenţi, râmași repetenți în anii precedenți, dar s-au pierdut 32, 
aşa încât numai 16 au finalizat studiile în seria noastră. Dintre 
colegii din anul I îmi amintesc:  Agapie Constantin, Butyurca 
Ianoş, Bâtlan Viorel,  Căpitănescu Ana, Dodoiu Silvia, Fasolă 
Adrian, Fasolă Adriana, Gal Csaba, Ganea Florin, Hudescu Vasile,  
Leon Dorel, Lupchian Toma, Nicolaescu Aurelian, Nicolae Ilie, 
Niculiţă Gavril, Spârleanu Dumitru, Şerban Andrei, Ţârcomnicu  
Alexandru, Vlăsceanu Nicolae, Zăgreanu George, Pufu Ioan, 
Selami Geait, Trifan Romeo... 
Încerc să leg câteva amintiri despre fiecare, aşa cum i-am 
perceput atunci, cu atrofierea de rigoare, din cauza tocirii 
amintirilor, căci a trecut atâta amar de vreme.  
 Prezint mai întâi colegii care au terminat în promoție cu 
mine: 
Leon Dorel. Încep cu el întrucât a fost colegul  pentru care am 
avut şi am cea mai mare prețuire. Din câte ştiu a trecut printr-
un liceu de mare prestigiu din Bacău, care a experimentat 
introducerea disciplinelor tehnice în Programa Şcolară. Nu ştiu 
cât de premiant a fost acolo, dar la facultate a mers excepțional, 
terminând de altfel  ca şef de promoție pe Facultatea de 
Mecanică. Nu am atâtea cuvinte câte laude ar merita. Îl vedeam 
ca pe o eminență cenușie, cu un orizont larg de cultură şi o 
modestie ieşită din comun, un mugure de Mangeron. La examene 
îi eram chibiţ şi tremuram de emoție să-l ştiu că a obținut nota 
maximă. În cele 5-6 zile, cât aveam să ne pregătim pentru un 
anumit examen, majoritatea începea pregătirea asiduă din prima 
zi. După fiecare zi ne întrebam între noi, câte cursuri am parcurs. 
Leon începea mai greu şi făcea 1-2 cursuri pe zi, în primele zile, 
dar în ultima zi reuşea totuşi să termine şi începea să vină cu 
întrebări „durere”, de sinteză, de vedere în ansamblu şi întrebări 
capcană. Înainte de un examen a lăsat aproape totul pe ultima 
zi, dar în acea zi a intrat în transă şi a terminat târziu în noapte. 
În timpul acelei zile, într-o pauză, s-a recreat venind în dormitor 
la mine şi fără vreun motiv îmi zice: „te bag în p.m. măi nea 
Mircea!” Am rămas cu gura căscată şi am înţeles imediat că era 
un fel de simpatie relaxantă. I-am adresat şi eu ceva asemănător 
şi i-am atras atenţia, în glumă, că se scrântește dacă lasă toate 
cursurile pe ultima zi. Eram nespus de mândru că aveam un coleg 
atât de valoros. Pe parcursul anului universitar frecventa 
conștiincios la cursuri, dar nu se prea omora cu studierea lor. 
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Obişnuia să-şi ocupe timpul cu lărgirea orizontului cultural. O 
perioadă de timp a mers la cursuri de Istoria Artei. La o facultate 
umanistă şi ne povestea cu patos multe aspecte ale antichității, 
iar noi eram cam neinițiați şi nu-l pricepeam. Mă cam plictiseau 
poveştile lui, dar îl admiram. Am înţeles că unii dintre studenții 
de la facultatea la care se predau acele cursuri apelau la Dorel să 
le împrumute caietul lui de cursuri.  

Îmi aduc aminte de o sesiune de comunicări, prin anul III, 
când Dorel avea o lucrare științifică în legătură cu sisteme logice. 
Am fost impresionat de complexitatea schemelor şi calitatea 
expunerii. Președintele comisiei, domnul Belousov a apreciat: „Îl 
felicit pe Leon Dorel pentru prezentarea logică a temei Logica 
Automatizării Sistemelor Hidraulice!”. Eram mândru până la 
lacrimi. Prin anul IV, în ajun de Crăciun, ne-am adunat toţi colegii 
căminiști din grupa noastră, în dormitor la Dorel, să ascultăm 
colinde. Camerele noastre erau la parter şi Dorel ne-a atras 
atenţia asupra frumuseţi unui colind. Un băieţel şi o fetiţă au 
cântat excepțional. Eram entuziasmați şi le-am dăruit bănuţi, din 
toată inima. S-a încins apoi o masă, cu tot ce primisem de pe 
acasă, dintr-ale porcului şi ceva vinișor. Participanții la acel ospăț 
au fost cei de la camera mea (eu, Lupchian, Bandrabur, Nicolae 
Ilie, Ţârcomnicu) şi de la camera lui Dorel (Leon, Butyurka, Gal 
Csaba, Ganea). După absolvirea facultății l-am mai întâlnit pe 
Dorel de câteva ori: 

 * La întâlnirea de 10 ani de la absolvire, la care a fost 
foarte ocupat ca organizator, dar şi pentru că avea prieteni mai 
apropiaţi decât pe mine, cu care avea ce să sporovăiască. În 
concluzie, pentru mine nu prea a avut timp şi nici eu nu i-am 
făcut silă, cu toate că eram un pic afectat de lipsa lui de 
comunicare;  

* Pe când eram director la Liceul Nr 1 Suceava, am fost 
solicitat de domnul director Suliță, de la Şcoala Specială Suceava 
să-i pun o pilă la Dorel, pentru feciorul său Silviu, căci trecea 
printr-o perioadă de depresie şi era în prag de a abandona 
studiile. L-am regăsit pe un Dorel volubil, prodecan şi ahtiat 
colecționar a unor ambalaje: pachete de țigări, cutii de cafea, 
sticluțe de băuturi. Biroul lui de prodecan era plin cu asemenea 
ambalaje. M-am mirat, știind că Dorel nu e băutor de tării, nu e 
fumător, iar cu cafeaua nu excelează. Mi s-a părut că e o 
excentricitate a lui, poate chiar un simbol că e ahtiat după ceea 
ce nu poate fi. Eu nu am putut sta prea mult de vorbă cu el, căci 
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era foarte vorbăreț Suliță şi era un interes la mijloc. Aveam 
impresia că sunt tratat cu înţelegere, ca un fost coleg cu mai 
puține valențe culturale.  

În primăvara anului 2005, soţia a suferit o cumplită tasare  
de vertebre şi planau asupra ei nori negri. Am internat-o la 
Spitalul de Recuperare Nicolina şi în acea perioadă am stat la 
hotelul din apropiere „La Purcica”. L-am căutat pe Dorel de câteva 
ori la telefon şi într-o bună zi ne-am întâlnit. În prima parte a 
întâlnirii noastre a participat şi decanul, fostul nostru coleg Crețu 
Spiridon, care a monologat mult. Crețu, în afara faptului că a 
înaintat şi el în vârstă, arată mult mai titrat şi nu mai vorbeşte 
fonfăit ca pe vremea studenției. La prima vedere nu l-am 
recunoscut. Leon Dorel este şi el îmbătrânit, dar trăsăturile i–au 
rămas neștirbite. Am avut impresia că aveam în faţă pe distinsul 
Mangeron. Manierat cum mă ştiu (!), am încercat să nu-i răpesc 
prea mult din timp, dar s-a dezvoltat o discuţie foarte plăcută, 
din care mi s-a părut că am crescut un pic în ochii lui. Am 
observat că are pasiune pentru literatură şi mi-a intrat ca o 
mânușă pe pista conversației. Mi-am dat şi eu drumul, cu 
preocupările mele poetice şi chiar i-am recitat câteva poezii din 
bagajul meu. Cred că a rămas plăcut impresionat şi m-a 
îndemnat să public  ceea ce am compus, că sună bine;   
Lupchian Toma. Ce mic şi slab era când a intrat la facultate! 
Colegii i-au zis Ţâcă şi aşa i-a rămas, chiar dacă prin anii III- IV 
crescuse mult în înălţime. Provenea din satul Văsâieşti, comuna 
Comăneștii, judeţul Bacău. Tatăl lui, fost fierar, om necăjit, a 
venit şi m-a rugat să am eu grijă de băiatul lui, să meargă pe 
calea dreaptă. A aflat că sunt mai mare cu 7 ani şi îi eram 
apropiat. Când mai călca prin lături, îl certam şi-l strângeam tare 
de braţ şi el se văita: „Văleu, osul mă nea Mircea!” M-a 
impresionat memoria lui Ţâcă, care l-a ajutat să fie printre cei 
mai buni studenţi. Avea un suflet excepțional, se împrietenea cu 
toţi colegii şi nu am auzit să se certe cu cineva. Era un băiat de 
gașcă, participant la mai toate activităţile distractive şi sportive. 
A căpătat şi unele mici defecte: fumatul, pokerul, băutura. Avea 
talent deosebit la fotbal, dacă se putea îl mânca  pe pâine. Cu 
fetele nu prea le avea căci era timid şi nu îndrăznea să cucerească 
fete. Ţin minte o poantă când un coleg de la Industrie Uşoară, 
Gică Răducanu, ţigănuşul meu de Buzău, a venit la fereastra 
camerei de cămin, când eram prin anul IV şi stăteam la parter în 
Codrescu şi-i spune: „Tomiţă, hai la femei”. Tomiţă i-a răspuns: 
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„Merg, că doar nu mă doare gura”. Eu l-am tachinat imediat: „Da 
ce Tomiţă, tu cu gura...?” Au râs colegii cu poftă pe seama lui 
Ţâcă. A mai avut o expresie care m-a impresionat, când, după o 
oră de Limbă Franceză se tot bătea peste gură şi se căina: - Să 
nu ştiu eu ce-i „Je suis?!”, din care cauză l-am tot tachinat şi noi: 
- Cum măi Tomiţă, nici „Je suis” nu ştii să spui? Spre bucuria 
mea, după terminarea facultății, Ţâcă a fost repartizat în Suceava 
ca şi mine. S-a remarcat de la început ca băiat de comitet, cu 
priză la oameni şi cu multă iniţiativă. A ajuns repede şeful Secţiei 
Sculărie şi mai apoi activist la Comisia Economică Județeană. A 
devenit cam arogant şi îşi etala tupeul în toate împrejurările. 
Avea ca şef pe un anume Constantin, care era un beţiv notoriu. 
De fapt cei de la partid, străluceau mai mult prin culoarea roşie, 
bahică. Era specifică şi lui Gârba, primul secretar al judeţului şi 
„tovarășei” Elena Leuștean, secretara cu probleme de învăţământ 
a judeţului şi lui Done, primul secretar al municipiului Suceava 
şi....Cu ocazia unei vizite la Uzina Mecanică, a unei delegații 
poloneze, şcoala noastră a organizat o masă la care a participat 
comisia respectivă, conducerea uzinei şi Tomiţă, din partea 
Comitetului Judeţean de Partid. Tomiţă s-a îmbătat şi a făcut 
gesturi obscene la adresa directorului Chifan. Chifan ori nu vedea 
ori se prefăcea că nu vede. A început Tomiţă să cânte, repetând 
ca o placă stricată de patefon: „Foaie verde şi-o lalea /Frumoasă 
pasăre-i porcul” şi „ O pasăre cânta / ce  p...a mea, ce  p...a mea”  

Mi-a fost, atunci. şi silă şi milă de el. După „revoluția” din  
'89, Tomiţă a ştiut să se descurce şi a trecut ca șef la FPS (Fondul 
Proprietăţii Statului) cu salariu foarte frumos şi perspective mari. 
Anturajul şi alcoolul l-au dărâmat. Colegii erau invidioși pe el că 
la concursurile pentru ocuparea postului de director îi depășea şi 
i-au pus gând rău. L-au atras tot mai mult către pahar şi  îl săpau 
pe la centru. Cei mai interesați de postul de şef au fost: Iacob 
Costache, fost director al Uzinei Mecanice şi Iacob Gheorghe, fost 
secretar cu probleme economice la municipiu. L-am întâlnit pe 
Toma prin anul 1995, cu pete pe faţă, care arătau o boală 
hepatică şi mi-a confirmat că suferă cu ficatul şi că nu mai bea. 
Mi-a provocat o durere în suflet, gândind la gravitatea acelei boli 
şi l-am rugat să aibă grijă. Mi-a povestit că e săpat şi avea o 
atitudine de lehamite asupra potlogăriilor care se fac la FPS şi în 
sistem , în general. De fapt şi înainte de 1989 condamna sistemul 
comunist, iar acum spunea că aceeaşi oameni fac legea junglei. 
Cam prin 2003, într-o zi de vară, aflu că Toma s-a dus în 
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împrejurări oribile. Am aflat că cei doi Iacob l-au dat în gât. Într-
o  zi de lucru Toma era băut şi au sunat cei de la centru, sau au 
fost puși să sune şi au căutat să stea de vorbă cu Lupchian. Iacob 
Gheorghe l-a chemat pe Toma la telefon, cu toate că ştia în ce 
stare se află. A început un dialog între Toma şi un şef de la centru, 
foarte deplasat căci Toma era incoerent şi cu un tupeu pe care 
numai băutura i-l dădea, încât s-au scandalizat șefii şi i-au trimis 
un control. La controlul respectiv i s-au căutat bețe în roate 
pentru a fi destituit şi au găsit sustrageri de fonduri. Nu ştiu cât 
de adevărate au fost concluziile brigăzii de control, dar Toma se 
considera nevinovat şi lucrat. Câteva zile s-a agitat, a suferit 
şi...a băut. În ziua fatală, a mers acasă şi deodată i s-a făcut rău, 
a picat şi picat a rămas. Doamne, unde est Toma, că mi-e tare 
dor de el?; Ai grijă Doamne de el! 
Zăgreanu Gheorghe, a fost un coleg apropiat mie, căci am avut 
adeseori nevoie unul de altul. Am studiat împreună Limba 
Germană şi el o cunoştea la perfecție, căci făcuse studii în limba 
germană, pe când locuia cu părinţii la Braşov. Mi-a fost de mare 
ajutor, pentru a pluti în sfera germană, eu fiind începător. În 
acelaşi timp el apela la caietele mele de notiţe de la diverse 
materii, din cauza absenţelor pe care le făcea, fiind legat de 
sănătatea şubredă a mamei lui, care de altfel a şi murit pe când 
el era prin anul III. A rămas singur în apartament, în apropiere 
de Podu Roşu şi a atras în gazdă, pe rând, câţiva colegi. Am 
dormit şi eu de câteva ori la el, într-un pat cu arcurile făcute 
ferfeniță şi care îmboldeau pe toată suprafaţa de contact cu 
corpul, dar eram tineri şi nu ne păsa de asemenea înghionteli. 
Somnul mai lung şi relașul din apartamentul lui au avut efecte 
negative asupra a doi colegi: Trifan Romeo şi Selami Geait.   
Trifan Romeo, până a găzdui la Zăgreanu, avea rezultate bune la 
învăţătură, dar a devenit specialist în absenteism şi după 
semestrul I al anului III a fost exmatriculat şi trimis pentru un an 
în producţie. Îmi aduc aminte despre ședința UTC, care s-a ţinut 
într-un amfiteatru din Corpul B şi la care s-a luat decizia politică 
de trimitere în producţie. Eram nedumerit şi cred că am ridicat 
lăbuţa ca un pisoiaș „inocent”, că de fapt ridicatul mâinii era o 
formalitate, treburile fiind hotărâte din culise. Selami a stat la 
Zăgreanu în semestrul II al aceluiaşi an şi a avut aceeaşi soartă, 
repetarea anului de studii. Mi s-a întins şi mie cursa aceea, de a 
locui la Zăgreanu şi nu ştiu ce m-a oprit. Eram prea tare legat de 
colegii de cameră, aveam o teamă de neprevăzut, eram 
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dependent de conştiinţa de grup care mă făcea să mă simt penibil 
dacă rămâneam în urmă cu ceva. Chiar şi aşa prin anul acela III, 
am trecut printr-o stare de apatie şi somnolență care mă îngrijora 
şi din care cu mare greutate am ieşit. Mă mutasem în patul de la 
perete, părăsit de Geait şi patul acela parcă era predestinat 
repetenției. Îmi era greu să mă scol şi să merg la cursuri şi 
seminarii şi aveam coșmaruri că voi rămâne repetent, catastrofă 
pe care nu mi-o puteam accepta. Am avut inspirația de a schimba 
patul cu Bandrabur Puiu şi am trecut la patul dintre Puiu şi 
Tomiţă. A fost incredibil cât de mult m-a schimbat această 
schimbare. Am devenit sensibil la orice mișcare a colegilor, 
simțeam când se mișcă vrednicii grupei: Niculiță Gavril şi Nicolae 
Ilie. La rândul  meu îl mobilizam pe Lupchian Toma. Puiu 
Bandrabur a luat-o, în locul meu, pe un somn pasional, dar avea 
noroc de amica lui, care îl scotea adesea la bibliotecă şi-l 
impulsiona pentru cursuri. Şi aşa el repetase un an şi acum nu 
mai îşi permitea cu încă unul. Trebuia să-şi dovedească şi 
onoarea faţă de prietena lui. Revenind la Zăgreanu, pot spune că 
nu a căzut în capcana colegilor pe care i-a găzduit, că ştia să 
acționeze la timp pentru a nu rămâne de izbeliște. Am mers i eu 
de câteva ori în vizită la amicul Zăgreanu şi am fost impresionat 
de atmosfera plăcută a unui cămin familiar, soarele luminos şi 
muzica dată mare la un bloc apropiat. Mă simt şi acum prizonierul 
muzicii lui Remo Germani, cu „No nan dare con tambura”. 
Zăgreanu era şi cam afemeiat şi îi venea ca o mânușă situaţia lui 
de unic proprietar al apartamentului, că atrăgea pipițe şi se lăuda 
cu aventurile lui sexuale. În Ajunul Crăciunului din anul III am 
mers cu grupa să-l urăm, acasă la bloc. Am dat şi de tatăl lui, un 
tip cam trecut, dar cu mutră de neamț şi cam lăudăros, dar foarte 
distractiv. S–a lăudat că a jucat fotbal în Italia la Juventus Torino, 
că are şi o fotografie cu echipa, pe care ne-a   arătat-o. Cu 
naivitatea noastră, am crezut şi-l admiram, dar am aflat mai 
târziu de la fiul lui că n-a fost aşa. Ne-a plăcut totuşi de acest 
tată şi am cântat împreună colinde. La întoarcerea spre cămin au 
fost câteva faze de pomină. Când am ajuns la Mitropolie, unora 
le-a venit să facă pipi şi unde şi-au găsit decât pe gardul 
Mitropoliei. Ţârcomnicu încerca să facă pipi şi nu reuşea să 
pornească, mărturisindu-şi necazul faţă de Leon. Dorel îi dă un 
avans şi erupția se declanșează. Comicul a constat mai mult în 
aceea că Dorel explicându-ne despre aventura cu Sandu 
Ţârcomnicu, avea o faţă atât de haioasă că noi ne prăpădeam de 
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râs. El credea că noi râdem de ceea ce spune, dar noi râdeam de 
faţa lui. Poate că şi mintea noastră încețoșată îi ponosea faţa lui 
Dorel, dar vedeam cum partea de sus a feței lui era ca într-o 
oglindă concavă iar partea inferioară ca în oglinda convexă. După 
terminarea facultății Gigi Zăgreanu a fost repartizat la Fabrica de 
Tricotaje din Suceava. Locuiam în acelaşi bloc şi ne vizitam destul 
de des. Treptat am redus întâlnirile cu el căci în probleme de 
femei era fără scrupule. Puteai să ai o prietenă şi mutălăul nu 
ezita să o cucerească temporar, pentru a-şi satisface capriciile de 
afemeiat ce era. Se şi lăuda cu aventurile lui, victime fiind femei 
căsătorite. După câteva luni şi-a făcut transferul la Iaşi şi ne-am 
reîntâlnit doar la revederea organizată după zece ani de la 
terminarea facultății; 
Agapi Constantin, un coleg chipeș, de prin Botoşani, tipul 
moldoveanului sadea, molicel şi bunicel, retras în el cu hobbyul 
ce-l avea, radio-amatorismul. Era cam la limita inferioară a 
rezultatelor şcolare, dar era şi nu a repetat vreun an. Avea o 
mândrie comportamentală şi nu se amesteca în treburi 
neortodoxe. Prin anul III, pe când era de serviciu la cantină s-a 
îndrăgostit de o fată de la Industrie Uşoară, de care a legat o 
relaţie trainică. Îmi aduc aminte de Ajunul Crăciunului din anul 
III, când am mers cu grupa să-l urăm pe Zăgreanu şi când 
aproape toţi colegii s-au cherchelit, el a avut momente nostalgice 
şi a povestit cum s-a îndrăgostit şi o descria ca pe o zână. Era 
cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o în viaţa lui şi plutea de 
fericirea că a cunoscut-o. Îşi făcea curaj ca în ziua următoare o 
să-i spună „Bună ziua!” Costică a obținut repartiţie la el în 
Botoşani şi a avut o bună prestație profesională dar a îmbrățișat 
şi cariera politică, activând la Comisia Economică a Comitetului 
Judeţean de Partid Botoşani. Nu ştiu ce a făcut după 1989, dar 
cred că a trecut la FPS ca şi activiștii de la Suceava; Am aflat la 
una din întâlnirile noastre de după 1990, cred că la aniversarea 
a 40 de ani de la absolvirea facultății (2008), că lucra la FPS și 
se ocupa de  contracte cu fonduri Phare. 
Ţârcomnicu Alexandru, Un oltean ambițios, bine clădit fizic, cu 
aliură de june prim. Nu avea probleme cu corigențele şi era foarte 
cumpătat. Dacă-l călcai e bătături se supăra şi cu greu îşi 
revenea. Obişnuia să facă glume la adresa altor colegi, dar 
devenea irascibil când se simțea depășit. Prin anul III ne-am 
format o grupă de 4 nefumători şi am locuit în aceeaşi cameră 
(eu, el,  Nuțu Ioan şi Vlăsceanu Nicu). Eram mulţumiţi căci aveam 
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cameră la parterul căminului 30 Decembrie şi nu aveam treabă 
cu fumul de țigară. Mai aveam treabă cu aghioasele lui Nuțu şi 
patimile îndrăgostiților Sandu şi Nicu. Sandu avea o amică de la 
Filologie, fată apetisantă însă cam aiurea cu materia ei de bază. 
Am prins, întâmplător în mână o scrisoare a ei către Sandu şi am 
rămas stupefiat de analfabetismul ei ortografic. Nicu, îndrăgostit,  
era melancolic şi deborda poezioare patetice la adresa țintei. I s-
a pus pata pe o fată din an mai mic, un chip frumos şi cu 
profundor exagerat, care o făcea foarte apetisantă pentru o 
partidă de amor. Nicu era lulea după ea şi-i dedica poezioare. 
Într-o zi a pândit venirea fetei la masă şi a prins curaj a se aşeza 
lângă ea şi o colegă a ei. Nu ştiu ce i-a scris, dar din povestirea 
lui am aflat că fata ar fi întrebat pe un alt coleg dacă mai sunt 
sonați din ăștia pe la noi. Până la urmă s-a liniştit Nicu şi a prins 
o legătură cu o fată de la Chimie Industrială, de care nu s-a mai 
despărțit până la moarte. Din cauza acestei fete Nicu a acceptat 
să repete anul  III, pentru a fi coleg de promoție cu amica lui. 
După ce şi-a împlinit sorocul de a-i vedea la casa lor  pe cei doi 
fii, Vlăsceanu a trecut între cei drepți. Dumnezeu să-l aibă în 
pază. Vorbesc aici despre Nicu şi Nuțu, pentru a nu vorbi separat, 
căci ei au rămas de căruţa grupei noastre, dar mi-au rămas în 
inimă. Nicu era din Brăila şi culmea că a prins repartiţie la Buzău 
la Fabrica de Mase Plastice, împreună cu soţia lui. Spun culmea 
deoarece eu fiind din Buzău m-am înstrăinat tare, ajungând la 
Suceava. Am mers cu ani buni în urmă în vizită la Nicu. Era foarte 
mândru de realizările lui, cu doi băieţi care erau studenţi la acea 
vreme şi o casă de vacanță la Monteoru, alături de un alt fost 
coleg, Pufu Ioan. Nuțu Ioan era un om cu 14 ani peste vârsta 
normală a colegilor acelei promoții şi cu 7 ani mai mare ca mine.  
Era mic de statură, cam ca mine, dar avea conformație solidă, 
vânjoasă. Deşi era harnic şi ambițios nu reuşea să fie la nivelul 
cerințelor şi suferea amarnic. Prin anul III, coleg de cameră fiind, 
am asistat la o cădere depresivă a lui, pentru situaţia de 
repetenție în care se afla. A plâns de se zguduia dulapul de care 
se sprijinea. Simțeam o milă imensă pentru el, dar eram 
superficial şi mi se părea că asta merită. Revenind la Sandu 
Ţârcomnicu, îmi amintesc că ne hârjoneam adeseori prin 
dormitor, eu fiind mai copt decât el şi mai vânjos, mă ridicam de 
pe pat cu el în spate. La întâlnirea de zece ani de la terminare, 
am întâlnit un Sandu mai oltean, mai orgolios şi mai supărăcios. 
La un moment dat a început să glumească pe seama mea şi cum 
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eram rău de muscă, l-am împușcat cu multe glume. Am fost cam 
debordant şi asta l-a supărat într-atât că mi-a interzis să mai 
vorbesc cu el şi m-a  desconsiderat total. Ferească Dumnezeu 
când  se supără olteanul. Nu am apucat să mai vorbesc niciodată 
cu el, dar sora lui fiind ingineră chimistă la Suceava, m-a mai 
ţinut a curent cu situaţia fratelui ei. Am aflat că s-a descurcat 
foarte bine profesional, ajungând chiar inginer şef la Uzină de 
Aluminiu Slatina, că s-a însurat cu o fată din familie bogată, că 
are copii, apoi că a rămas în Franţa şi acolo se descurca greu cu 
un loc de muncă şi mai apoi că a murit. Ce trist este Sandule că 
ai trecut ca o valiză prin gara vieţii mele! ; 
Ganea Florin, un coleg elegant, cu aliura lui Corneliu Mănescu, 
ceva mai suplu, provenind din Bucureşti. Se descurca foarte bine 
la examene, având şi avantajul prieteniei cu Leon Dorel, de la 
care putea împrumuta unele cursuri şi idei, foarte explicite. Faţă 
de mine era ceva mai rezervat, fără a putea fi bănuit de aroganță. 
Cea mai frumoasă amintire cu el o am din excursia pe Valea 
Prahovei, de prin anul IV. Excursia am organizat-o noi cei care 
efectuam practica la Uzinele 1 Mai din Ploieşti. Am mers cu 
autobuzul până la poalele muntelui Ciucaș, la Cheia şi de acolo 
am plecat în grupuri pe diferite trasee. Eu am mers doar cu Ganea 
şi pe lângă plăcerea de a admira peisajul montan am avut şi o 
mică aventură, care s-a dovedit a fi umoristică, până la urmă. 
Locurile prin care am trecut nu prea erau împădurite şi se putea 
observa în depărtare crestele muntelui. Vremea era 
schimbătoare din 10 în 10 minute şi noi eram cam neechipați, 
dar ne plăcea. Deodată, chiar pe vârful cel mai înalt, pe unde ne 
ducea cărarea, am văzut ceva ce semăna a namilă de urs brun. 
Discutam cu Florin şi ne făceam reciproc curaj, căci cale de 
întoarcere nu prea aveam. Calea de întoarcere ne-ar fi depărtat 
de locul convenit pentru întâlnirea cu autobuzul. Am purces a 
merge înainte, cu teama că am putea s-o încurcăm dând nas în 
nas cu ursul. Florin mergea în urma mea şi partea comică era că 
spunea cum va speria el ursul. Spunea că are în rucsac două cutii 
de conserve şi o  să le ciocănească tare între ele şi va speria 
ursul. Eu i-am zis să fugă cu gluma că sperie ursul, dar şi eu mă 
ambalam, spunând că aveam o sticlă de lapte, plină cu apă şi am 
să-i dau ursului în cap cu ea şi cu ciobul îl masacrez. Ne-am tot 
apropiat şi deodată ursul a dispărut, iar noi  am cugetat că s-a 
deplasat în spatele piscului şi când vom ajunge acolo ne va 
prelua, apărând de oriunde. Când am ajuns la locul cu pricina 
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numai ce-l văd pe Florin că trece în faţă, pasă-mi-te ca în caz de 
nevoie s-o poată rupe la fugă şi să rămân eu prada. Apare namila 
respectivă la 15-20 metri distanţă de noi, dar era o namilă de 
câine ciobănesc, cu jujău la gât şi destul de calm. Mai în vale era 
o turmă de oi, cu ciobanii ei. Nici aşa nu eram complet liniştiţi 
căci nu ştiam intenția namilei, oricum era mai acceptabil să ne 
muște căinii decât să ne pălmuiască ursul. Altă amintire cu Ganea 
o am de la o așteptare pe holurile institutului înainte de intrarea 
la un examen. Starea de așteptare crea stres şi pentru a ieşi din 
aşa ceva ne mai ţineam de șotii. Ca un acces de descătușare, 
Ganea mă prinde în braţe şi dă-i efort să mă urce pe pervazul 
ferestrei. Cu o reacție rapidă, nu ştiu de unde apărută, l-am 
apucat şi eu şi ţup cu el pe pervazul ferestrei. A rămas mască şi 
mi-a scornit porecla „Sârmă de Buzău”.  Înafara de întâlnirea de 
după 10 ani, la care foarte puţin am conversat, nu l-am mai văzut 
pe Ganea ci doar am aflat despre el, de la Dorel, că ar fi prin 
Franţa şi se descurcă bine; Cam la începutul veacului 21, am 
reușit să-l contactez prin Skype și se afla în insula Saint Martin, 
ca pensionar. Arăta ca un pirat (cu barbă respectabilă și cu 
trabucul mai mereu în gură, cu vorbire răgușită tabagică). Acolo 
se afla în tranzit către Canada unde-și are copilul. De vreo 4v ani 
a ajuns în Canada, dar nu e prea încântat de clima de acolo, rece, 
față de plăcerile băilor calde din Saint Martin. De un timp nu prea 
mai am conversații cu el. 
Niculiță Gavril, om cu cca 12-13 ani mai mare decât generația 
anului respectiv şi cu 6 ani mai mare ca mine. Era extrem de 
serios când era vorba de pregătirea în specialitate, dar deosebit 
e șugubăț în relaţiile colegiale. În ultimii ani a locuit în aceaşi 
cameră cu mine şi mi-a făcut deosebită plăcere să conviețuim. 
Era totdeauna primul la program, mobilizându-mă şi pe mine şi 
mergea cu multă conștiinciozitate la bibliotecă, ca omul cu 
responsabilitate familială, căci trebuie să spun  că era căsătorit şi 
avea şi copil mic. Sâmbăta se ducea acasă la Pașcani şi revenea 
lunea. Ea un fel de navetă săptămânală. La începutul facultății se 
descurca mai greu, dar nu avea corigențe. Cu cât a înaintat în ani 
de studiu şi disciplinele parcurse aveau legătură mai multă cu 
practica, s-a descurcat de la bine până la foarte bine.  
   După ce avea conştiinţa îndeplinirii sarcinilor zilnice 
începea tachinările cu unii dintre noi, mai izbutindu-i sau mai nu, 
dar cel mai bine-i reuşea cu Nicolae Ilie. De multe ori îşi puneau, 
reciproc, pe sub saltele, diverse obiecte spre hazul celorlalţi. Se 
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trezeau că se simt îmboldiți de pantofi, de obiecte metalice sau 
mai ştiu eu ce şi continua jocul cocându-şi unul altuia alte 
surprize. La întâlnirea de 10 ani, l-am regăsit tot aşa de jovial şi 
șugubăț şi am aflat că se bucura de prestigiu la Uzina Mecanică 
din localitatea lui, Pașcani. Sunt sigur că a prins pensia şi că a 
rămas acelaşi om de omenie; Prin 2010, am încercat să-l găsesc 
pentru a-l invita la revederea de la Suceava. Un muncitor care 
mi-a fost subaltern la Uzina de Piese de Schimb Suceava și care 
locuia prin Pașcani, văzându-l întâmplător prin Suceava mi-a 
spus că-l cunoaște pe Niculiță și o să-i transmită invitația. Mi-a 
comunicat telefonic că Niculiță este bolnav în spital și mi-a dat 
numărul de telefon fix al lui Niculiță. Am sunat și am rămas 
siderat, aflând că Niculiță, fostul meu coleg a trecut în veșnicie. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.  
Butyurka Ianoș, om serios, cam de aceeaşi vârstă cu mine. Era 
foarte preocupat de studiu şi a progresat în mod sistematic până 
la foarte bine. Îi plăceau glumele, dar până la o limită şi dacă se 
putea să iasă el mereu deasupra. Am admirat până la gelozie 
corectitudinea lui şi priceperea multilaterală. Am o amintire 
foarte plăcută de la o excursie pe dealurile din împrejurimile 
Iașului, la o zi de Paşte. Excursia am făcut-o per pedis şi la ieşirea 
din Iaşi am găsit de am cumpărat un miel. Mirosea tare a stricat 
şi credeam că n-am să mănânc eu din hoitul acela. Ajunşi pe o 
pajiște de pădurice, se apucă Ioncsi să spele mielul, să-l 
împăneze cu usturoi, cu slănină, să-l ungă cu boia şi să introducă 
o țepușă prin el. Focul, proțăpii, mirosul apetisant de friptură 
stropită cu vin, ne-au dat  un strop de rai gastronomic, alături de 
peisagiile nemaipomenite, stropite cu raze de soare. Prietena lui 
Ioncsy ne-a făcut câteva poze în care ne-am maimuțărit cum ne-
a trecut prin cap şi la care privesc şi azi cu respect şi nostalgie. 
Ne-a prins seara acolo şi a trebuit să orbecăim prin întuneric la 
întoarcerea spre casă. Ne amuzam din orice, cu toate că nu am 
consumat băuturi spirtoase. Am trecut printr-o pădure tânără şi 
fiind beznă, pipăiam terenul cu picioarele şi crengile cu mâinile. 
Am luat inițiativa ca şef de coloană şi transmiteam „creangă la 
cap!”, „creangă la mijloc!”, „pantă!”, „pantă în mod  abrupt!”. 
Transmisiile mele erau repetate din om în om şi să fi văzut hohote 
de râs. Nu cred să fi râs altă dată mai cu poftă ca atunci. Poate 
aveam ceva reținere faţă de Butyurka. Simțeam că are ceva de 
ascuns în sentimentele lui faţă de nația română, un pic de 
frustrare răutăcioasă;  
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Gaal Csaba. Tot maghiar şi tot din Târgu Mureș ca şi Butyurka, 
tot serios, ambițios, cu orgoliu unguresc şi un pic șovin. Avea cu 
2-3 ani mai puţin ca mine şi o bună experienţă profesională. Mă 
simțeam ataşat de el şi-i apreciam corectitudinea,  umorul, simțul 
de răspundere. De altfel toţi maghiarii pe care i-am cunoscut m-
au impresionat plăcut prin calitățile amintite la Csoby şi Ioncsy. 
Era un pion activ al grupei, cu șarm şi iniţiativă;  
Dodoiu Silvia, colegă cu deosebită ţinută morală. Nu strălucea 
dar se descurca destul de bine, încât nu ştiu să fi avut corigențe. 
Din cele trei fete pe care le-am avut în grupă la începutul facultății 
(ea, Căpitănescu Ana şi Fasolă Adriana), a fot singura care a 
reuşit să termine cu noi. Era cam durdulie şi scundă, dar în rest 
nu prea avea cusururi. Avea ea o soră mai mică şi parcă mai 
frumușică, iar noi glumeam că are mama  două fete: una 
frumoasă şi una la facultate. Era Nae, aşa cum îi spuneam noi 
Silviei căci era cam băiețoasă, foarte serioasă şi reţinută faţă de 
glumele băieților, atenuante la pudoare. Se ţinea cam distantă 
faţă de mine, vezi Doamne eram cam  trecut faţă de vârsta ei şi 
nici prea chipeș, aşa cum visa ea un Făt Frumos. Era reţinută 
chiar şi în relaţiile colegiale, scăpa cam rar un zâmbet ceea ce îmi 
cam displăcea. N-am avut niciodată intenții de a o cuceri, căci de 
altfel nu era genul de om compatibil sufletului meu şi cu toate 
astea aş fi dorit  comunicare colegială mai apropiată. La o oră de 
seminar, parcă la matematică, cu Ciobanu, Nicu Vlăsceanu, a 
surprins poetic viaţa clasei.  Despre mine a zis că „Iordache se 
tot se screme / Să închege două versuri”, iar despre Nae: „ Nae 
e în drum spre tablă şi pe-acest drum infinit / Se leagănă ca o 
gondolă, cam prea, prea în gabarit”. Nae a primit repartiţia în 
Bacău şi nu reţin s-o fi reîntâlnit-o la 10 ani de la terminarea 
facultății şi nici n-am mai văzut-o cu altă ocazie. Am aflat de la   
Anișoara Micu (fostă Căpitănescu), că Silvia s-a măritat, că e şi 
mai durdulie şi se descurcă bine cu serviciul. Poate, cine ştie, 
soarta ne va oferi vreo revedere, având în vedere că Toni 
Paustovanu, un coleg de an mi-a luat adresa şi a promis că 
organizează o reîntâlnire a generației noastre, cu ocazia a 40 ani 
de la terminarea facultății. Sunt curios să aflu, oare ce a mai 
rămas din noi;  
 După ieșirea la pensie am avut bucuria de a o revedea, la 
întâlnirea colegială aniversară a 40 de ani, care a avut loc la Iași, 
apoi am mai văzut-o și la alte întâlniri de pe la Iași, Vrancea... 
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Şerban Andrei, a fost un coleg provenit din Iaşi, probabil dintr-
o familie bună. Era chipeș şi elegant. Avea o minte clară şi 
succese la toate examenele. Avea un cerc  restrâns de prieteni 
din rândul celor mai elevați şi nu prea dădea atenţie celorlalţi. 
După terminarea facultății, am aflat că a stat un timp ca asistent 
universitar, apoi ar fi plecat în străinătate, prin Canada;  
Nicolae Ilie, venit de prin zona Ploieștiului, parcă de pe la 
Breaza. Era un băiat conștiincios, cu vreo trei ani mai mare decât 
promoția, dar mai tânăr decât mine. Înainte de facultate lucrase 
în învăţământ în mediul rural. După câte ne-a povestit, am aflat 
că a jucat şi fotbal pe la o echipă mică şi a avut un accident, o 
lovitură cu capul în bara porţii, de la care i s-au tras unele 
complicații. Probabil că din cauza aia era cam zurliu, uneori, şi 
naiv.  

Avea şi defectul că transpira exagerat de mult şi răspândea 
un miros greu în jurul lui, miros pe care-l condimenta cu 
parfumuri, făcându-l şi mai toxic. Era foarte conștiincios la 
învăţătură, perseverent, dar rezultatele nu erau chiar pe măsură.  
Prin anii terminali am locuit în aceeaşi cameră şi ne-am împăcat 
foarte bine. El era un catalizator al colegilor în prezenţa la 
activităţi. Avea o prietenă, frumușică şi dezghețată, de la 
Industrie Uşoară şi îşi petrecea multe ore cu ea, dar cred că a 
dezamăgit-o, prin excesul de zel şi naivitatea lui. Sunt sigur că o 
sufoca prin prea multă pasiune pe care o manifesta. A fost prieten 
cu fata aceea cam 2-3 ani, cu unele pauze. Către sfârşitul anului 
cinci şi-a dat seama că nu-i pentru el şi şi-a unit destinul cu o 
fată de prin zona lui. De altfel, Ilie îmi era simpatic şi chiar amic. 
Camera noastră era foarte veselă. Fiecare ne aduceam 
contribuția cu ceva: *Niculiță era cel mai bătrân, dar era foarte 
șugubăț. Avea preferință să facă poante cu Ilie şi îi punea pe sub 
așternuturi fel şi fel de obiecte, dar şi el se trezea cu alte obiecte 
prin  așternuturi sau pe sub saltea. Şi eu intram în combinații din 
astea, dar mă preocupau mai mult poantele verbale. Într-o după 
amiază, Ilie a mers la spălător şi eu m-am ascuns în dulapul lui. 
Când a revenit în cameră şi a deschis dulapul, eu am făcut 
deodată: „oaaaaaa!” şi Ilie, sărmanul, era să pice de sperietură, 
dar nu s-a supărat şi mi-a zis, după cum obişnuia, că o să mă 
aranjeze el. Când eram aproape de terminarea ultimei sesiuni de 
examene, adică în sesiunea de iarnă a anului V, Ilie se 
îmbolnăvește de gripă şi era terminat fizic şi psihic, ceea ce l-a 
determinat să plece acasă, fără a mai susţine ultimul examen. 
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Mi-a spus de intențiile lui şi eu, pentru a-l scoate din starea de 
cădere în care se afla am încercat să fac un haz de necaz. Stând 
cu faţa în sus pe pat mi-au venit în minte versurile poeziei „ Mama 
lui Ştefan cel Mare”, şi am compus rapid o versiune adaptată 
situației lui Ilie, după ce, în prealabil l-am chestionat asupra unor 
date legate de plecarea lui acasă: 

 
  MAMA LUI ILIE 
 

Orologiul sună unu - jumătate 
Acasă în poartă oare cine bate? 
 - Eu sunt bună mamă, Ilie dorit 
Eu din studenție vin îmbolnăvit 
- Ce spui tu străine? Ilie-i departe, 
Glasul lui răzbate, în carnet e şapte.  
Dacă din nemilă dete Dumnezeu  
Să fii tu acelaşi, nu-ţi sunt mamă eu. 
Du-te-n studenție, pentru bursă mori  
Şi-ţi va fi mormântul râcâit de ciori! 
 

  Sărmanul Ilie, nu cred că i-a căzut prea bine la suflet, în 
starea în care se afla, dar oricum a devenit ceva mai degajat.  

Imediat după terminarea facultăţii, Ilie s-a însurat şi am 
fost singurul coleg invitat la nuntă. Deşi nu intrasem pe banii mei, 
am primit de la părinţi 300 lei, plus bani de drum şi am onorat 
invitația. Nunta s-a ţinut sub cerul liber, după tradiţiile locale. 
Eram străin de tot ce era acolo, chiar şi de Ilie, căci era tare 
ocupat cu procesiunea lui. N-am savurat nimic. Muzica, 
mâncarea, dansurile, comportamentele nuntaşilor, toate m-au 
dezamăgit. Toate acestea din cauza lipsei de antren. Așteptam 
să se termine cât mai repede şi să pot pleca acasă. Darurile s-au 
dat cu strigare şi eu, în sărăcia mea, cu cei 300 lei, l-am cam 
dezamăgit pe Ilie. Am rămas stupefiat de lipsa de viziune a 
mirilor şi naşilor, care după ridicarea darurilor, nu prea au mai 
dat atenţie nuntaşilor. Cu mare greutate am reuşit să obţin 
plecarea la odihnă, pentru câteva ore, dar n-am putut dormi şi în 
zorii zilei am luat autobuzul spre casă. Nu erau locuri pe scaune 
şi am stat lângă şofer, dar nu pot descrie stările de aţipeală în 
picioare, pe care am fost nevoit să le suport. 
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L-am mai văzut pe Ilie la întâlnirea de zece ani de la 
terminare, părea acelaşi, dar parcă nu mai era aşa de naiv, și, 
apoi la alte întâlniri aniversare ale promoției noastre. 
Stan Ion, un ieșean foarte frumos, mediocru la învăţătură dar 
cu mare succes la fete. Nu prea mi-l amintesc de pe la cursuri, 
dar la o practică de prin anul III, la Roman, a creat o aventură 
cam sălbatică, aducând în căminul unde eram cazați, la Grupul 
Şcolar Roman, o muieruşă foarte frumoasă şi renumită ca vedetă 
ahtiată după sex. A adus-o Stan în curtea internatului şi după ce 
s-a înfruptat el, a chemat şi alţi colegi. Nu ştiu câţi au participat 
la acea poștă, dar parcă Jimi Pufu a fost mai insistent şi aproape 
sigur a contribuit. În internatul acela erau şi nişte adolescenţi, 
care simțind mirosul sexului frumos se tot agitau prin curte, 
poate, poate le pică şi lor o bucățică. Fetei i-a plăcut sau poate 
nu a avut totală satisfacție aşa că a venit şi a doua zi, dar prin 
cătina de pe prundurile râului Moldova. Noi am mers la scăldat şi 
Stan a adus sugativa. Eu m-am scăldat şi am avut oarecare 
scârbă știind că prin tufele de cătină se mergea la „poștă şi am 
aflat că la un moment dat tipa a vomitat. Interesant a fost şi 
prezenţa Silviei Dedoiul. Nae a noastră a strat cuminte pe plajă 
şi nu ştiu ce o fi fost în căpșorul ei că simțea ce se petrece în jur, 
dar ea avea o constituție cam masculinizată şi exista şi respectul 
colegial, aşa încât nimănui nu-i trecea prin cap să o atingă cu 
ceva. La întoarcerea spre cămin, am fost veseli de parcă nu s-a 
întâmplat nimic şi în frunte cu Leon, cântam:  

„Cine dracu-a mai văzut, iumpai dia, iumpai da / de când 
mă-sa l-a făcut, iumpai dia, da / iepure mergând călare / şi 
studentă fată mare: / Hei da, iumpai da / iumpai dia, n-o lăsa / 
hei da, iumpai da / iumpai dia, da /     Sunt student la geografie, 
iumpai dia, iumpai, da / şi fac harta pe hârtie, iumpai dia, da / 
dar azi noapte s-a-ntâmplat / c-am făcut o hartă-n pat / Hei da, 
iumpai da / iumpai dia, n-o lăsa / hei da, iumpai da / iumpai dia, 
da  /    Sunt student la Agronomie, iumpai dia, iumpai da / cultiv 
soia pe câmpie, iumpai dia, da / soia-n sus şi soia-n jos / Doamne 
cât sunt de soios / hei, da........ş.a.m.d. ” 

După terminarea facultăţii l-am revăzut pe Stan la 
Suceava, într-o perioadă când era Director la Intreprinderea de 
Transporturi Auto. Devenise deci mare şef şi cred că nu pe criterii 
profesionale ci mai degrabă politice, dar nu a rezistat prea mult. 
A devenit mai puţin colegial cu mine şi era cuprins de importanţa 
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funcției. Apoi, l-am revăzut la întâlnirile aniversare, începând cu 
anul 2008. 
Spârleanu Dumitru, un oltean foarte ambițios, trecut puţin şi 
prin producţie înainte de venirea la facultate şi mândru de situaţia 
lui politică, fiind uns ca membru PCR. Apărea încrâncenat în lupta 
lui pentru formarea ca inginer şi nu prea avea tangențe de 
colegialitate. Nu se prea glumea cu el, căci nu prea prindeau 
glumele. Am imaginea lui dormind la rece, învelit cu o pătură 
până peste cap şi încălzindu-se prin propriul suflu. Probabil că era 
o inovație a sistemului de încălzire oltenesc. În afară de 
experiența negativă pe care am avut-o cu el la Geometrie 
Analitică, experienţă menţionată mai sus, am mai avut un fel de 
aventură care m-a lăsat perplex la vremea respectivă şi pe care 
acum o văd că ar fi fost comică. Spârleanu văzând că nu am 
prietenă, ce şi-a zis hai că ăsta-i partidă bună pentru o colegă a 
soţiei (de puţin timp devenise familist şi făcea vizite la colegele 
soţiei lui). Mi-a propus să mă întâlnesc şi să mă lipesc de acea 
fată. Zis şi făcut, într-o după amiază îmi iau inima-n dinţi şi hai 
la adresa cu pricina. Nimeresc într-o cameră mare cu o 
baldachină de femeie şi o baldachină de fată şi nici nu vreau să 
mai reţin cât de mic putui să fiu. Azi fac o comparație cu o zicală 
rostită des de un fost coleg profesor de liceu, atunci când era 
decepționat de ceva anume : „Parcă mi-a fătat o mâță-n gură!”. 
Au trecut anii de la terminarea facultăţii şi nici nu reţin dacă l-am 
văzut pe Spârleanu la întâlnirea de zece ani de la terminare, dar 
am aflat că a trecut în învăţământ şi a ajuns chiar inspector 
şcolar. Avariția lui l-a trimis acolo unde merita. Am aflat de la 
fostul coleg Aurelian Nicolaescu, cum că  Spârleanu s-a mânjit cu 
șpagă şi a mers până acolo încât să pretindă șpagă cu amenințări 
asupra candidaților. După ce a introdus un candidat la liceu, a 
mers acasă la părinţi să le ceară spaga care-i fusese promisă. 
Aceştia nu aveau bani, drept care au fost amenințați cu corigențe 
şi excludere. Atunci cetăţeanul vizat a anunţat miliţia şi  s-a 
organizat un flagrant. La ieşirea pe poarta gospodăriei acelui 
ţăran, a apărut miliţia şi a găsit la Spârleanu cei 5.000 lei marcați. 
Impostura i-a adus lui Spârleanu doi ani de închisoare şi 
excludere din învăţământ. De atunci n-am mai aflat de el;   
Bandrabur Puiu, un coleg blonduţ, care venea în grupa noastră 
după o repetenție, dar părea destul de capabil şi cred că a repetat 
anul intenționat pentru a termina odată cu amica lui de la 
Industrie Uşoară. Era plăcut şi isteț, participant la viaţa spirituală 
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a grupei şi îndrăgostit lulea. Locuia în aceeaşi cameră cu mine şi 
l-am rugat să facem schimb de paturi căci patul de la perete în 
care stăteam era cam magnetizat şi cu greu mă puteam 
desprinde de el, dar de toată problemuța asta am amintit mai sus 
când vorbeam despre viața de cămin. Puiu era unul dintre colegii 
care aduceau mare contribuție la atmosfera plăcută a camerei şi 
a grupei. Avea totdeauna o participare bonomă la viaţa grupei. 
După terminarea facultăţii l-am revăzut după zece ani şi am 
dedus că era bine aşezat la casa lui, având de soţie pe aceaşi fată 
cu care era amic pe vremea facultăţii. L-am mai regăsit când am 
mers într-o vizită prin Sibiu. El era mecanic şef la Uzina Mecanică 
şi nu am putut decât să schimbăm câteva cuvinte. A venit şi el 
prin Suceava şi m-am trezit că-s invitat la hotel pentru a sta puţin 
de vorbă. Am luat o sticlă de vin şi am discutat despre trecutul 
nostru şi despre situaţia la timpul în care ne aflam, dar parcă a 
ieşit dezamăgitor. Fiind ora târzie şi ziua următoare încărcată cu 
multe responsabilități, nu am putut savura regăsirea. Poate că 
trebuia să-l fi invitat la mine acasă, dar la ora aia şi cam pe 
nepregătite o dădeam şi mai tare în bară. 
L-am reîntâlnit la 1-2 revederi colegiale, dar s-a reținut să vină 
la altele pe motiv că avea mama în vârstă și bolnavă la pat.; 
 Mai am amintiri frumoase, sau mai puţin frumoase despre 
mai mulţi foşti colegi care au trecut prin grupa noastră şi care au 
rămas repetenți terminând cu promoții după noi. Dintre foştii 
colegi pe care-i reţin în amintiri cu personalitățile lor, menţionez: 
Căpitănescu Ana, Fasolă Adrian, Fasolă Adriana, Belţa Ştefan, 
Nuțu Ioan, Vlăsceanu Nicolae, Selami Geait, Trifan Romeo, Bâtlan 
Viorel, Hudescu Vasile, Pufu Ioan, Bălțatu Valentin 
Bălțatu Valentin. Încep cu el căci a parcurs anul V cu noi, dar 
nu ştiu    dacă l-a şi terminat, dar sigur nu a participat la 
Examenul de Stat. Era un coleg venit la noi prin repetenție. Era 
blonduţ, faţa mare,  destul de matur, din moment ce era pe al 
13-lea an de facultate. Era cel mai longeviv student şi numai o 
pilă pe care o avea pe la rectorat a făcut să nu fie exmatriculat 
definitiv. Părea un suflet bun şi era volubil, dar mințea de 
îngheţau apele. Într-o zi mergeam la Copou să jucăm o miuță, 
lângă turnul de parașutism şi Bălţatu ne povestea dezinvolt 
despre unele întâmplări din viaţa lui.  

Spunea că pe timpul războiului era cu mai mulţi copii la 
furat de fructe şi deodată au apărut avioane care au început să 
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tragă cu mitralierele. El a sărit din acel pom, de la o înălţime 
apreciabilă şi tuleo la fugă prin porumbiște.  

Altă pățanie era aceea că a mers odată la un ștrand şi a 
sărit de la vreo şase metri, dar ajuns jos a constatat că apa era 
până la glezne.  

O altă poveste era despre cum proceda el când juca fotbal 
la o echipă comunală. El era extremă şi avea înţelegere cu un 
mijlocaș ca imediat ce prinde mingea să i-o plaseze lui pe 
extremă. Aşa se făcea că el demara în viteză când vedea că acel 
mijlocaș are mingea şi golul era iminent. I s-a întâmplat o dată 
să sprinteze dar mingea nu mai venea şi s-a trezit că a ajuns la 
capătul terenului, s-a lovit de gardul împrejmuitor şi de ruşine a 
fugit în continuare, părăsind terenul de joc şi ascunzându-se 
printre maşinile care erau în apropiere. După toate balivernele 
lui, am ajuns pe velodromul de lângă turnul de parașutism din 
Copou şi am început o miuță. Eu jucam apărător la echipa 
adversară celei a lui Bălţatu şi aveam misiunea de a-l marca chiar 
pe el. S-a adeverit că era bun la fotbal, dar fiind cam precipitat, 
după un dribling s-a repezit aşa de tare spre poarta improvizată, 
încât a primit o căzătură şi a rașchetat cu mâinile asfaltul, ceva 
de speriat. Noi am râs, căci se potrivea cu povestea lui despre 
pățania fotbalistică menţionată mai sus, dar el era rupt pe la 
mâini, plin de sânge, cu pantalonii zdrențuiți şi moralul cam 
căzut.  
Căpitănescu Ana, o colegă frumușică şi cam dolofană, cu suflet 
bun şi cu personalitate puternică. Am admirat devoțiunea paternă 
a tatălui ei, care făcea plimbări emoționale pe holurile din faţa 
sălilor de examene, pentru a-şi susţine fetiţa. Aveam oarecare 
afecțiune de amiciție camaraderească. Cel mai pitoresc moment 
al colegialității noastre a fost în vie la o fermă din apropierea 
Iașului, când ne-am pozat mâncând amândoi din acelaşi 
strugure. Parcă era o prevestire că ne vom revedea şi colegi de 
serviciu şi de cabinet, câţiva ani buni la Grupul Şcolar Nr. 1 
Suceava. La acest grup şcolar am împărţit multe succese şi 
greutăți, am băut multe cafele împreună, am sărbătorit diverse 
evenimente şi ne-am uns pauzele dintre ore cu slană şi ceapă. 
Prin 1995, după ce eu am trecut la Inspectoratul Şcolar, ea s-a 
îmbolnăvit, având o tumoră pe vezica urinară şi a tras mult până 
şi-a restabilit sănătatea. Dacă nu ar fi avut o voință de oțel, ar fi 
fost trecută de mult în neființă. Este căsătorită cu un medic 
veterinar, Micu George, care după revoluția din decembrie 1989, 
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nu a mai profesat, dar  a trecut pe afaceri cu acțiuni şi s-a 
descurcat destul de bine financiar. Eu l-am admirat pentru 
valoarea lui şi pentru talentul ca pictor. Drept admiraţie, cu 
ocazia unei seri distractive i-am compus ceva ce s-ar crede a fi o 
poezie „Odă unui Shogun”. Mi-a părut foarte rău să aflu că 
Anișoara, după un timp, nu prea era fericită în căsnicia ei, căci 
nu prea avea înţelegere şi chiar primea peste gură unele replici 
ale celui de care-şi legase viaţa şi cu care zămislise două 
frumuseţi de fete. Se simțea cam marginalizată şi fără drepturi 
de exprimare.  
  Din cauza bolii a ieşit la pensie, dar mămoasă cum era  a 
reuşit să lase locul fetei cea mică, Oana, care apare ca o copie 
fidelă a ceea ce a fost Anișoara, atât ca aspect fizic, cât şi prin 
prestația în învăţământ. Anișoara a fost foarte apreciată, mai ales 
de către elevi pentru felul în care le preda şi severitatea notărilor. 
Poate pentru că doreau să arate că s-au realizat în viaţă, mulţi 
foşti elevi o vizitau şi o măguleau mai ales pentru calitățile de 
dirigintă. Crea momente în viaţa elevilor pe care acestora le făcea 
plăcere să şi le amintească toată viaţa.   
Vlăsceanu Nicolae, coleg de prin Brăila, înalt, bruneţel, care 
semăna un pic cu Alain Delon. Era foarte inteligent dar a dorit să 
repete anul III, pentru a termina odată cu aleasa inimii lui, o fată 
de la Chimie Industrială. Era o fire melancolică şi avea înclinații 
poetice. La un seminar cu domnul Ciobanu, la Analiza 
Matematică, am purtat un duel poetic cu el. Eu l-am ironizat 
pentru lipsa de atenţie la oră, iar el a compus un fel de analiză 
poetică a desfășurării orei. Reţin puţin din ce a prezentat: 
„În această atmosferă, mă declar nedumerit / că spectacolul din 
sală a devenit cam cernit / Asistentul se strofocă a ne da noi 
înțelesuri / iar Iordache se tot screme să închege două versuri / 
Nae-n drumul către tablă, că aşa s-a nimerit / se leagănă ca o 
gondolă, cam prea, prea în gabarit.... ” În toamna anului III, am 
venit mai devreme la facultate şi am ocupat o cameră la parterul 
căminului „30 Decembrie”, împreună cu Nicu Vlăsceanu, Nuțu 
Ioan şi Ţârcomnicu Alexanru, din considerentul că toţi eram 
nefumători. La începutul semestrului a venit peste noi directorul 
de cămin să ne scoată şi să ne dea ce mai rămăsese pe la etajul 
la care erau colegii noştri. Eu am adoptat o strategie care mi-a 
adus câștig de cauză. M-am prefăcut că sunt bolnav psihic, 
pentru care am şi luat o adeverinţă de la medicul internist şi am 
început să fac talente în faţa directorului, ameninţând că sunt în 
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stare de orice şi asta l-a determinat să ne lase în pace, deci să 
rămânem la parter împreună cu anul V. În camera aceea am 
reuşit să-i cunosc destul de bine pe colegii cu care locuiam şi deci 
şi pe Nicu. Era de o sensibilitate deosebită şi hormonii fremătau 
în el. Din camera noastră puteam admira zilnic parada 
studentelor în drumul spre cantină. Nicu a pus ochii pe o nimfă 
de fată, cu posteriorul foarte dezvoltat, apetisant şi a început să 
o urmărească, cu insistență. O urmărea până ce venea la cantină, 
mergea şi el şi se aşeza în apropiere şi o savura din ochi. I-a 
dedicat şi versuri şi i le-a transmis printr-o colegă, cu care fata 
lua de obicei masa. Mesajul poetic a sosit la destinație şi după 
câteva zile a primit răspunsul tot prin intermediere, fiind întrebat 
Nicu dacă mai sunt sonați din ăștia pe la facultatea de Mecanică 
şi aşa s-a stins acea iubire a lui Nicu.  

În acelaşi an a cunoscut-o pe cea cu care avea să-şi lege 
destinele vieţii şi pentru care manifesta mult respect şi 
consideraţie, căci de fapt găsise femeia cu care putea discuta şi 
care-i răspundea perfect tuturor așteptărilor, nu numai 
hormonal. După mai mulţi ani am descins la apartamentul lui din 
Buzău şi am rămas plăcut impresionat de confortul pe care-l avea 
şi de realizările vieţii lui. Avea şi o casă de vacanță la Monteoru, 
alături de a lui Pufu, unde-şi petrecea multe zile libere şi 
concediile. Cu câţiva ani în urmă, căutând pe internet am găsit 
numărul de telefon a lui Pufu Ion, care locuiește tot în Buzău şi i-
am dat un telefon în vara anului 2006. Am aflat cu durere că Nicu 
s-a stins în urma unui accident cerebral. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! ;  
Selami Geait, un turc sau tătar, foarte simpatic, care mi-a fost 
coleg de cameră, cam doi ani şi jumătate. Era isteț şi ambițios, 
sociabil şi comunicativ. De multe ori făceam antrenamente şi 
concursuri în cameră (genuflexiuni, flotări, întinderea 
extensorului,...)  şi el se dovedea musculos, dar şi un pic cam 
leneş şi i-a scăpat o zicală care a devenit celebră pentru noi: „Ce-
s prost să fac mușchi pe blat?”.  
  Când primeam pachete de-acasă, mai ales la sărbătorile 
de Paşte sau de Crăciun, savuram cu toată camera bunătăţile 
primite, sau chiar şi cu camera lui Dorel. Geait primea baclavale 
şi plăcinte cu carne de oaie (aveau o denumire dobrogeană sau 
turcească pe care n-o mai reţin). Baclavalele cu miere şi nucă 
erau delicioase, dar produsele cu carne de oaie miroseau aşa de 
tare a belită, că numai Geait le admira. Îmi amintesc cu mulă  
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plăcere de evadările noastre de la cursuri şi plimbările prin 
Copou, pe lângă teiul lui Eminescu şi la crâșma din parc. Ce bună 
a fost  ţuica aceea fiartă, sorbită cu înghițituri mici şi asortată cu 
glume specifice elanului tineresc! Ce frumoşi eram pe o bancă în 
parc şi chiar într-o roabă de ocazie, sau călărind statuia leului! 
Doamne şi Allah, de ce nu opriţi timpul atunci când oamenii sunt 
pe culmea tinereţii? 

Îmi mai aduc aminte de un Revelion, la cantina Codrescu, 
când după o oarecare abureală, Geait se clătina lângă un perete 
şi cu o carismă deosebită mi s-a adresat: „Geordaş, ce faci mă ?, 
ha, ha, ha, ha....”. 

Legănatul trupului şi al mâinii care era întinsă spre mine, 
cât şi pleoapele care i se cam închideau, făceau din Geait un mare 
actor turmentat şi mi-au conturat şi mai mult convingerea despre 
bonomia lui. Unii la un pahar în plus devin arțăgoși şi grotești aşa 
cum s-a întâmplat cu Culiţă Irimia, care când era treaz se 
comporta excepțional de frumos, dar la acel Revelion a început 
să arunce în tavan cu prăjituri şi să spargă pahare.  

 

 
În Copou pe o bancă. În picioare sunt: Lupchian Toma (+) şi Niculiţă Gavril (+). 

Pe bancă: Ţârcomnicu Alexandru (+), eu şi Selami Geait 
 Nu prea ştiu ce a fost în capul lui Geait că s-a lăsat 
ademenit de Zăgreanu şi din semestrul doi al anului III, a mers 
în gazdă la acel coleg. Era el somnolent când îl îmbrățișa patul de 
la peretele din camera noastră, dar tot ţinea pasul cu grupa. 
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Adeseori îi deranjam somnul, spunându-i că a venit lăptăreasa, 
sau că-l cheamă cadânele.  Din acel moment s-a lăsat în dorul 
lenei şi a început să cam fenteze cursurile şi a tras concluzia la 
sfârşitul anului de studiu. Probabil pentru frumuseţea acelui an, 
l-a repetat. Mi-a părut nespus de rău că nu mai aveam aşa amic, 
cu care să șuguiesc de câte ori se iveau ocazii. După terminarea 
facultăţii am avut plăcerea să-l revăd de câteva ori. Înainte de 
1989 a venit prin Suceava şi m-a rugat să-l ajut a-şi procura 
porțelanuri, pe care să le valorifice în Turcia. L-am ajutat, dar am 
avut o reacție cam deplasată când a încercat un gest de 
recunoștință, de a-mi oferi un săpun, pe care i l-am aruncat 
înapoi şi a căzut pe jos. Nu ştiu ce mă apucase, dar nu concepeam 
să primesc ceva de la el, considerând că l-am sprijinit cu toată 
plăcerea şi necondiționat. Îmi spusese că a făcut demersuri să se 
mute în Turcia şi aş fi preferat să-mi spună că-mi va trimite de-
acolo o vedere. Aveam eu atunci imaginea libertății prin 
corespondența cu străinătatea. După eliberarea ţării de sistemul 
ceaușist, Geait a revenit prin Suceava, cu băiatul lui, Caner, 
pentru a-l angaja la o firmă turcească din Suceava şi pentru a-i 
căuta gazdă. M-a vizitat atunci şi cred că a sperat să-i ofer eu 
gazdă şi mi-a părut rău că nu i-am putut oferi. Fiecare îşi ştie ale 
lui şi îmi cădea greu o obligație în plus şi apoi mă temeam că voi 
dezamăgi prin condiţii sub aşteptări. Mi-a părut şi că nu am fost 
pregătit să-l omenesc pe Geait, după cum merita. Băiatul lui, 
Caner, mi-a făcut o impresie excepțională, prin maturitatea 
psihică, bunul simţ şi modestia de care dădea dovadă. Caner, 
după o perioadă de lucru în Suceava s-a mutat în Turcia şi am 
avut mare noroc că i-am luat adresa de mail şi că pot coresponda 
din când în când cu el şi cu Geait;  

* Nuțu Ioan, un coleg venit din producţie de prin zona 
Bicazului, mai în vârstă cu 12-13 ani decât promoția. Era bondoc 
şi ambițios, dar nu-l prea ajuta memoria şi a chinuit mult 
examenele. Era nefumător, din care motiv am şi făcut convenția 
de a locui împreună în cameră în anul III. Pe fondul stresului 
suferea de tulburări digestive şi adesea ne parfuma cu nişte 
vânturi foarte puturoase. Mi-a produs mare milă pe la sfârşitul 
anului III, când a plâns de se cutremura dulapul de care se ţinea, 
în dormitorul nostru, întrucât îşi dădea seama că pierde anul şi la 
vârsta lui era greu de acceptat. Nu mi-a fost chiar amic, căci el 
avea comunicare mai mult cu Viorel Bâtlan, om de aceeaşi vârstă.   
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Nu ştiu cum a terminat facultatea, am impresia, totuşi, că şi-a 
îndeplinit visul;  

* Pufu Ioan, un băiat de pe la Colibași – Argeş, un pic 
mai răsărit ca statură decât mine, adică avea cca 1,65 m. şi cu 
un comportament neaoș muncitoresc.  Avea caracter puternic, 
dar şi momente cu slăbiciuni melancolice. Avea cu 3-4 ani mai 
mult ca promoția, căci lucrase câţiva ani, înainte de facultate, în 
producţie. Deşi era serios cu examenele, i se întâmpla că nu făcea 
faţă îndeajuns, obținând note mici sau picând la unele. A pornit-
o cu stângul chiar de la primul examen din anul I, la Analiza 
Matematică, după cum am arătat mai sus. Situaţia i s-a agravat 
în anul III, după ce s-a îndrăgostit de Adela, o fată din anul I la 
Industrie Uşoară, pentru care punea enormă pasiune. 

 

 
 

În faţa căminului „30 
Decembrie”. În rândul de jos: 
Trifan Romeo, Leon Dorel şi 
Lupchian Toma (+). În rândul din 
mijloc: Selami Geait şi Gaal Csaba 
(îmbrățișați ), eu ( cu mingea), 
Pufu Ioan şi Nuțu Ioan. În rândul 
de sus: Ţârcomnicu Alexandru 
(+), Florescu, Hudescu şi Bâtlan 
Viorel. 
Probabil că dragostea bate 
rațiunea şi Pufulete  i-a 
dedicat atâta timp încât nu 
i-a mai ajuns pentru carte 
şi a fost nevoit să repete 
anul, sau poate chiar aşa a 
dorit să fie mai mult  

aproape de iubirea vieţii lui, cu care de altfel şi-a legat destinul. 
După încadrarea în producţie a urmat aproape acelaşi 

traseu ca şi mine, intrând în învăţământ ca profesor, apoi director 
şi inspector şcolar. 

Am fost plăcut impresionat de parcursul lui, având în 
vedere că prestația în studenție a fost la limita inferioară. Când 
l-am revăzut, mi-a plăcut, de aspectul fizic şi ținuta lui îngrijită. 
Apărea ca un demnitar şi ștergea impresia muncitorului – 
student, care a fost, căruia îi miroseau îngrozitor picioarele şi 
când ne contraziceam propunea să ne duelăm în ciorapi. Am ținut 
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mult timp legături telefonice și-mi dădeam seama că este fericit, 
că-și făcuse o casă de vacanță la Monteoru și  cei doi fii fiind 
foarte bine realizați, dar, acel „dar” care uneori își bagă coada, l-
a lovi pe bietul coleg, că în loc  profite ani buni de casa de 
vacanță, nou construită,  moartea l-a așezat într-o criptă. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! ;   
 Belţa Ştefan, coleg care a parcurs doar anul III alături de 
noi, venind ca repetent şi rămânând repetent. Cu statura lui 
medie şi pus totdeauna pe poante, uneori să  încurce 
interlocutorii aşa cum am arătat, când am vorbit despre Mosorel. 
Îmi apărea cam plin de el, chiar arogant. Îi admiram tupeul şi 
povestirile înflorite cu minciunele, dar îmi părea rău pentru 
simularea unei superiorități şi pentru răspunsurile în doi peri, 
când se cereau a fi serioase şi clare. Cred că numai credulitatea 
lui l-a făcut să parcurgă în trei ani anul III. După terminarea 
facultăţii a fost repartizat la Uzina Mecanică Suceava şi s-a 
descurcat foarte bine. fiind mecanic şef. Nu ştiu cât de mult îşi 
punea la lucru capacitățile profesionale, dar cu caracterul 
tupeistic pe care-l avea a ştiut să pretindă subalternilor să facă 
treabă. Eu, după cum am povestit mai sus, am avut două 
ghinioane legate de  colegialitatea cu el, pierzând două examene 
din cauza lui;  

Trifan Romeo, un coleg de prin Ardeal, înalt, şaten, cu 
faţa lunguiață. Deşi era bulemist, avea o constituție uscățivă şi 
era foarte energic. Dovedea o bună pregătire generală şi 
capacitate intelectuală, dar nu ştiu ce l-a determinat să devină 
delăsător şi să piardă pasul cu grupa noastră. Se prea  poate că 
hormonii să-i fi jucat feste, mai ales pentru că a făcut  un pas 
greşit de a se muta în gazdă la Zăgreanu. Acolo şi-a deschis 
orizontul spre aventuri amoroase şi i s-a închis pofta de carte. 
Aşa s-a făcut că înainte de terminarea semestrului I al anului III, 
a fost supus discutării într-o şedinţă a Organizației UTC, pentru 
numărul mare de absențe la cursuri şi a fost obligat a lucra în 
producţie pe o perioadă de un an. Despre Romeo am amintiri 
plăcute, ca fiind un băiat de caracter, dar şi o întâmplare care nu-
l scade ca valoare, dar care m-a afectat direct. Prin anul I, la 
orele de sport făceam şi unele jocuri. S-a întâmplat să jucăm ca 
adversari baschet şi el sărind spre panou, în cădere a venit cu 
cotul lui de oțel drept în nasul meu şi mi l-a fracturat. Din cauza 
aceea, când mi-amintesc de el îl văd printre stele verzi; 
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Hudescu Vasile, era un coleg de prin zona Moldovei, 
blond – palid, plin de seriozitate şi bunătate. Venea în grupa 
noastră prin repetenție şi a rămas de grupa noastră tot prin 
repetenţie. Probabil că nu prea avea o bază de pregătire 
generală, suficient de solidă, dar şi din cauza unor probleme 
familiare. Era căsătorit şi nu prea le avea cu situaţia materială. 
Ne era milă de el că, din lipsa banilor nu reuşea să-şi cumpere 
cartelă de masă şi îşi gătea singur, în cameră, mâncăruri ieftine. 
Mâncarea lui de bază erau cartofii prăjiți, făcuţi pe reşou în 
cameră. Ne ruga şi noi îl serveam cu pâine de la cantină. Într-o 
excursie, la Cabana Dochia, împreună cu colegii care făceau 
practica de vară la Uzina Mecanică Roman, însoţiţi de doamna 
Biliuță, asistenta de la Hidrotehnică, mi-am format o impresie 
foarte bună despre maturitatea şi calitățile lui narative. Mi s-a 
părut că  era cel mai apropiat de asistenta noastră, ca respect 
pentru maturitatea conversațiilor pe care ştia să le întrețină. 
 Bâtlan Viorel – De pe timpul facultății l-am perceput ca 
pe un om serios, dar când era vorba de bâza din recreații era 
fruntaș și avea un lăboi de te dărâma, dacă  intrai în bâza lui. Nu 
prea ne-am intersectat verbal în facultate, dar avem multe poze 
de grup și una din poze a fost făcută la Spitalul nr. 9 din Iași. Nu 
am realizat atunci pentru ce era internat, dar după cum am 
discutat la vizita în spital cred că era victima unei depresii.  
 L-am crezut pierdut pe Viorel, dar într-o zi m-am bucurat 
de vestea dată de Mihăilescu Radu, că Viorel se află în Canada, 
Am luat legătura cu el și am zile de mare bucurie prin amintirile 
ce ni le depănăm. Viorel are 84 de ani, dar arată ca la 70.  
 Nu pot spune că perioada studenției a reprezentat cea mai 
frumoasă şi fertilă etapă a vieţii mele, dar a avut multe aspecte 
care mi-au conturat personalitatea: 
 

D.- STUDIILE 
 

După succesul admiterii şi savurarea lui în minivacanța de 
acasă, cam obosit, dar dornic şi curios de a intra în sfera 
studenţiei, am revenit la Iaşi şi am fost cazaţi la căminul de pe 
strada Cloşca, aflat aproape de Piaţa Unirii.  Ca de obicei, am fost 
plin de conștiinciozitate în frecventarea cursurilor şi am ţinut 
aproape de suflul grupei. Am încercat să mă integrez în 
programul grupei şi am avut mare noroc să am colegi serioşi, cu 
simţ de răspundere şi cu bune capacități intelectuale. Am avut 
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plăcerea să am colegi pe: Leon Dorel, Lupchian Toma, Butyurka 
Ianoş, Gaal Csaba, Nicolae Ilie, Niculiţă Gavril, Dodoiu Silvia, 
Ganea Florin, Ţârcomnicu Alexandru, Şerban Andrei, Zăgreanu 
Gheorghe, Agapie Constantin şi alţii, care mi-au oferit modele de 
competență, seriozitate, tenacitate. Şi alţi colegi au avut calităţi 
frumoase: Căpitănescu Ana, Selami Geait, Vlăsceanu Nicolae, 
Pufu Ioan, Trifan Romeo, Nuțu Ioan, dar unele delăsări sau 
neșanse au dus la repetenţie şi deci la ieşirea din grupa noastră.  
  Rezultatele mele la învăţătură au depins mult de baza de 
pregătire din liceu, de pauza mare în pregătirea generală pe 
perioada cât am lucrat în domeniul sanitar şi prin efectuarea 
stagiului militar, de anumite stări de moleșeală şi lipsă de voință, 
dar şi de calitatea predării materiilor din partea profesorilor. 
Poate dacă aş fi descoperit cafeaua  de la începutul studiilor aş fi 
fost mai viguros şi mai performant, dar eu nu am folosit acest 
stimulent în timpul facultăţii. De-abia prin anul V am descoperit 
ciocolata, că îmi lua oarecum din oboseală. Asta nu înseamnă că 
m-am complăcut în lene şi preocupări deplasate. Niciodată, în 
viaţa mea şcolară, nu am fost prea studios, dar am avut o 
memorie bună şi prindeam lecţiile din clasă. În plus eram 
consultat de mulţi colegi asupra înțelegerii lecţiilor şi încercând 
să le explic îmi fixam mai bine cunoştinţele. Cu calitatea asta, în 
timpul şcolii generale şi a celei medii, am avut premii la 
învăţătură, dar la facultate înțelegeam mai greu fenomenele din 
cauza trecerii cam forțate de la pregătirea sanitară pe care o 
aveam la pregătirea de inginerie mecanică.. De multe ori au 
existat şi neșanse privind dispozițiile profesorilor, întrebări 
ambigue sau încuietoare, influențare după notele anterioare din 
Carnetul de Note şi altele.  
 
Cu sau fără bursă 

În atmosfera de emoţii, care uneori ţinea şi de 
comportarea profesorului, apăreau şi lapsus-uri. Cu toate astea 
am reuşit să ţin pasul cu grupa, având doar câteva corijări prin 
anii III şi IV, şi obținând, pe tot parcursul, bursă de studii. În anii 
I, II și V nu am avut corigențe, dar în semestrul II al anului II era 
cât pe ce să pierd bursa. Am şi comunicat acasă că nu mai am 
bursă şi părinţii mi-au trimis bani pentru a achita cazarea şi 
masa. Am ţinut secret faptul că am primit, totuşi,  bursă şi am 
păstrat banii la CEC. Când am mers în vacanţa de vară le-am 
mărturisit că am avut bursă şi le-am pus toţi banii pe masă. Cred 
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că am vrut să bravez un pic, dar nu puteam să ţin acel secret, 
căci devenea murdar. Părinţii s-au arătat impresionați şi drept 
răsplată mi-au cumpărat, de toţi acei bani (1600 lei), un palton 
foarte frumos, pe care l-am purtat cam 10 ani, adică ceva timp 
şi după ce m-am căsătorit.  
 
PARTEA APLICATIVĂ 
a.-În atelierele școlii 
 Nu prea le aveam cu partea aplicativă, eram începător. La 
activitatea de atelier, prima lucrare pe care am avut-o de 
executat a fost un ciocan. Am reuşit să-l apropiu ca formă şi 
dimensiuni, dar nu era de notă prea mare. Atelierul mă relaxa şi 
cum eu obișnuiam să cânt chiar şi în WC, în timpul atelierului m-
am remarcat cu: „Am plecat la vânătoare / cu o puşcă şi-un ogar/ 
să vânez la căprioare, / pinguini şi urși polari .......”. Nu am reuşit 
să termin acest refren că a venit maistrul, un tip cu apucături de 
muncitor comunist, care a început să mă băşcălească cu poante 
destul de slabe, care sunau mai mult a amenințare că mă dă 
afară de la practică. De unde-l avusesem mare în viziune, ca prin 
ceaţă am început să văd un păduche.   Am făcut practică şi în 
atelierul de prelucrări mecanice, dar acolo totul a fost mai elevat. 
Eram îndrumați de domnul asistent universitar Plăhteanu, un 
domn blond, frumos ca fizic şi caracter. În cadrul acelei practici 
nu învăţam să lucrăm pe maşini, ci calcule privind regimul de 
așchiere şi geometria sculelor așchietoare. Aveam modele de 
lucrări aplicative pe care trebuia să le parcurgem. Câţiva dintre 
colegi participau mai activ la lucrări, căci au lucrat în producţie 
ca prelucrători prin așchiere.   Răsărea mai tare Niculiţă Gavril.  
 
b.- Practica de vară 

Pe bune, pot spune că nu prea s-a lipit de mine partea 
practică a pregătirii de specialitate, chiar şi cea de vară la: Uzina 
23 August din Bucureşti, Uzina 1 Mai  din Ploiesti, Uzina Mecanică 
Roman. Participam conștiincios la practică, dar numai căscatul 
ochilor nu ajuta la formarea deprinderilor şi am reținut doar 
contururi acoperite de o ceaţă densă.  Practicile de vară de după 
anii II, III şi IV, durau câte o lună de zile şi constituiau adevărate 
vacanţe în grup. Descopeream locuri noi şi alte aspecte ale vieţii 
studențești.    

Practica la Uzina 23 August a fost o tristă experienţă. Îmi 
revine foarte obscenă în minte scena cu camerele de la căminul 



FACULTATEA                                                          351 
 
 
din Cotroceni. Pereţii erau tapetați cu sânge de ploșnițe. M-am 
speriat foarte, la vederea panoramei şi am mers de m-am cazat 
la sora mea, în zona Titan. S-a speriat sora mea când a auzit 
despre ce este vorba, la gândul că-i aduc musafiri şi mi-a spus 
că dacă vreau să rămân la ea  să nu mai trec pe la colegi, în 
Cotroceni. Colegii de la cămin erau foarte revoltați, dar se 
amuzau cu vânătoarea de ploșnițe, organizată mai ales pe timp 
de noapte, când ieşeau ploșnițele la promenadă. Am înţeles că 
Leon Dorel era campion. Ploşniţele erau strânse în borcane şi 
dimineaţa apăreau strivite sub formă de reclamații în Registrul 
de Sugestii şi Reclamații al căminului. La practică, cei de la cămin, 
din cauza nesomnului de peste noapte, se furișau prin locuri mai 
dosnice ale uzinei şi furau câte un pui de somn. S-au scandalizat 
cei care răspundeau de practica noastră, mai ales un anume 
Toroş, de la Serviciul Personal, un tip milităros şi dur. A chemat 
şi  pe rectorul Institutului Politehnic, Suzana Gâdea şi au ţinut o 
şedinţă cu noi în sala mare de şedinţe a uzinei. Am ascultat 
observațiile şi îndrumările date de „somnitatea” sa, madam 
Gâdea, amenințările cu eliminarea de la practică şi trimiterea în 
faţa conducerilor de la facultățile de unde venim. Câţiva studenţi 
au încercat să explice situaţia cu cazarea la cămin, dar au fost 
consideraţi cam impertinenți şi amenințați cu măsuri disciplinare. 
Uzina era interesantă dar părea un mamut cu spatii enorme şi cu 
slab conținut tehnic.  
 La Roman, după anul III, am fost cazaţi la căminul Şcolii 
Profesionale de pe lângă Uzina Mecanică. Acolo nu erau ploșnițe 
şi aveam spatii mari puse la dispoziţie, dar a apărut altă 
problemă. Căminul era şi ca un palat al șobolanilor. Mai ales la 
cantină era de speriat, multe găuri de șobolani şi numai ce vedeai 
că sărea câte unul de unde nu te aşteptai. Într-o duminecă am 
organizat o vânătoare în cantină. Am mers mai mulţi, noaptea, 
pe un semiîntuneric şi am astupat toate găurile pe care le ştiam, 
apoi am aprins lumină şi dă-i şi caută, dă-i şi omoară. Am prins 
în acea noapte 13 șobolani dolofani şi i-am aliniat pe scena din 
sala de mese. Nu ştiu cum a reacționat conducerea şcolii, sper 
însă că a primit o lecţie de responsabilitate administrativă. Pe la 
unele dormitoare, ușile erau roase în partea de jos şi pe acolo 
intrau șobolanii să se zbenguiască în voie. Într-un dormitor care 
era gol, am pus o lespede la uşă, în aşa fel încât dacă intră un 
șobolan, să cadă lespedea. Am mers să verificăm succesul unei 
capcane din acelea şi am găsit un șobolan mare cu care ne-am 
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luptat şi apoi  trofeul l-m aşezat în faţa ușii la un dormitor în care 
erau cazaţi copii de şcoală generală veniţi în excursie. Ca nişte 
sadici am stat şi am savurat țipetele copiilor la ieşirea din 
dormitor, dimineaţa.   Practica a fost ceva mai serioasă decât cea 
de la Uzina 23 August, ştiam că se interesează cineva de noi, că 
trebuie să inserăm într-un caiet de practică activitatea zilnică şi 
eram distribuiți prin rotație la diferite secții. După amiezile le 
aveam la dispoziţie în totalitate ca timp liber, în care făceam ce 
doream, dar nu prea puteam să ne dorim multe căci oraşul e aşa 
cum e. Mergeam prin frumosul parc din apropierea gării, la râul 
Moldova şi făceam vizite de cunoaștere a oraşului.  La întoarcerea 
de la râul Moldova spre cămin, am cântat cu mare voioșie,  
obișnuitele noastre cântece ale acelor vremi: „ Sunt student 
la....../ iumpai dia, iumpai da........” ; „ La moi la Turcia e un 
obicei / căci un bărbat ţine 7-8 femei, / căci un bărbat ţine 7-8 
femei / dar la România , obicei schimbat, / o femeie ţine 7-8 
bărbaţi / o femeie ţine 7-8 bărbaţi / A la Turca bre / mămăligă 
cu cafe / a la Turca bre / mămăligă cu cafe. / Ce cauți oltene în 
haremul meu? / Ce cauţi oltene în haremul meu? / Am venit 
sultane ca să ... văd şi eu / A la turca bre......../”  
       Tot pe drumul acela de întoarcere spre cămin, înainte de a 
urca delușorul, era un fel de ghiol al apei Moldova şi acolo se 
străduia să pescuiască un părințel în sutană. Când am ajuns la 
locul respectiv, părințelul m-a rugat să am un pic grijă de undiță, 
că trebuie să meargă până acasă, în apropiere. Stând aşa 
împreună cu un coleg, pare-mi-se Gimi Pufu, ne tot făceam planul 
că dacă vom prinde un peşte o să-l agățăm de coadă şi când o 
veni părintele să se crucească, pentru minunea Dumnezeiască. 
N-am prins peștele minunat şi n-am avut posibilitatea să ne 
amuzăm de stupefacția părintelui, dar colegilor le-am spus că am 
făcut aşa şi ne-au cam crezut. Doamne, câtă veselie era în 
perioada aceea de practică! Am avut plăcerea să mergem şi într-
o excursie organizată de îndrumătoarea noastră de practică, 
doamna Biliuţă, asistenta de la Hidrotehnică. Am mers pe la Lacul 
Roşu, pe care l-am traversat cu barca şi apoi am urcat la Cabana 
Dochia. A fost un urcuș greu şi eu eram ambițios să ajung printre 
primii. La un moment dat simțeam că mă sufoc şi numai 
mentosanele unui coleg mi-au redat suflul. Cel mai iute la urcuș 
era Tomiţă Lupchian. Arăta precum Pantera Roz şi nu ştiam de 
unde are atâta rezistență. Am ajuns la cabană şi între timp s-a 
cam înnorat. Cabanierul era foarte amabil, dar i se terminase 
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rezervele de apă şi a apelat la noi să aducem de la un izvor din 
apropiere, cam de la 500 metri, distanţă. M-am oferit şi eu, 
alături de Florin Ganea. La dus a fost chiar plăcut, dar la întors a 
fost urgie. Florin avea o găleată şi eu un bidon de zece litri. N-
am apucat bine să terminăm de umplut vasele cu apă şi ne-am 
trezit că a venit peste noi un nor dens şi negru de nu mai vedeam 
la cinci metri distanţă, de cabană nici vorbă. Au început tunete şi 
fulgere cum n-am văzut până atunci şi noi eram chiar în mijlocul 
prăpădului. La fiecare fulger aveam impresia că vom fi 
carbonizați. Florin avea noroc că se mai vărsa din apa pe care o 
avea în căldare, dar  bidonul dus de mine mă apăsa aşa de tare 
încât simțeam nevoia să-l părăsesc. Cabana o vedeam numai în 
timpul fulgerelor, iar în rest trebuia să ținem direcţia, orbește. La 
cabană, am mâncat din conservele ce le aveam şi ne-am amuzat 
pentru peripețiile de peste zi, apoi ne-am culcat îmbrăcaţi pe pat 
suprapus, din scânduri, lungi cât peretele cabanei şi acoperit cu 
paie. Nu prea ne-a plăcut confortul, dar oboseala acumulată a 
fost un așternut cald pentru somn. În zorii zilei am ieşit afară să 
prindem răsăritul de soare. Ne aflam pe creasta muntelui şi norii, 
care alunecau molateci mai jos de nivelul la care ne aflam ne 
creau impresia că ne aflăm pe o insulă în mijlocul mării. Un 
fotograf a imortalizat trăirea noastră şi mai păstrez acea 
fotografie în care apărem ca nişte umbre: eu, Zăgreanu, 
Ţârcomnicu şi Selami şi la picioarele noastre marea imensă de 
nori.  
        În practica de după anul IV, la Uzina 1 Mai din Ploieşti, am 
avut ochii ceva mai deschiși la utilaje, pricepând ceva mai mult, 
având în vedere că şi pregătirea teoretică o aveam mai avansată.    
La practica aceea am fost repartizați colegi de la Maşini Unelte şi 
de la TCM. În acea practică am avut ca obiectiv pregătirea 
materialelor bibliografice pentru Proiectul de Diplomă. 
        Tema proiectului era „Presa Abkant pentru Debitat Tablă”. 
Aveam ca îndrumător pe nedoritul de mine „Șarpele cu Ochelari” 
(Nicolescu), pe care-l consideram total înafara cauzei, atât ca 
pregătire, cât şi ca apreciere din partea colectivului didactic. Nu 
aveam bază pe îndrumarea din partea dumnealui şi nici pe 
susținerea mea în faţa Comisiei de Examinare. Aşa s-a și 
întâmplat. În practica de la Uzina 1 Mai am trecut pe la un Abkant 
din fundul Halei de Maşini Unelte, a uzinei, am sustras câteva 
planșe, total străine percepției mele şi am realizat doar care este 
principiul de funcţionare al utilajului respectiv.  
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        Căminul îl aveam la o şcoală profesională din centrul 
oraşului şi pot spune că am avut condiţii de cazare acceptabile. 
Administratoarea, o doamnă soliduţă, soţie de polițist, era 
amabilă. Cu Berneagă, a fost chiar mai mult decât amabilă, dar 
Berneagă spunea că nu prea i-a plăcut acea amabilitate de amor 
combinat cu mâncatul semințelor.  
       În acea perioadă aveam ca amic pe Grădinaru Gigi şi unele 
plimbări prin oraş le făceam împreună. El avea obiceiul de a mă 
ţine la braţ şi eu glumeam faţă de colegi că Gigi este gagica mea.   
Era plăcut de la uzină până la cămin. Mergeam pe strada gării şi 
treceam pe sub castanii care însoţeau strada de la un capăt la 
altul. Despre studii am mai spus şi la prezentarea profesorilor şi 
nu prea mai am ceva deosebit. 
 
Proiectul de diplomă 
 Proiectul de Diplomă a avut un farmec mai deosebit pentru 
ambianța în care îl realizam. Cel mai savurat a fost Desenul de 
Ansamblu. Ne-am instalat 3-4 planșete în cameră, am aplicat pe 
ele coli Ciocan, format A0 şi zile, chiar săptămâni am moșmondit 
să ticluim ceva care să semene a desen şi care să poată fi 
prezentat în faţa Comisiei de Examinare. Era singurul desen pe 
care trebuia să-l expunem vederii întregii comisii, iar despre 
descriere, calcule de rezistență, parametri constructivi, desenele 
de subansamble şi desenele reperelor, trebuia să facem o 
expunere verbală şi apoi să răspundem la întrebările profesorilor 
din comisie. Întrebările acestora erau axate pe disciplinele pe 
care le predau fiecare şi asta presupunea să ne pregătim pentru 
susținere la majoritatea disciplinelor de specialitate. În timpul 
execuţiei desenelor de ansamblu, parcă mă văd în cameră alături 
de Puiu Bandrabur, Sandu Ţârcomnicu, Tomiţă Lupchian, cum 
asudam să mai tragem câte o linie şi din când în când explodam 
cu un strigăt de cântare falsă a melodiei lui Tom Jones, la modă 
în acea perioadă „Mă-ntooooorc acasăăăăă / De-ar fi să moooor 
... tot mă întoooooooooorc”. Ieşeau nişte sunete ștrangulate de 
disperare şi deznădejde, pe care noi le savuram ca pe clipe de 
relaxare. 
 La susținerea Lucrării de Diplomă, am avut o comisie de 
examinare formată din vreo cinci profesori grei ai facultăţii şi la 
fiecare student participa şi îndrumătorul pe care-l avea. Deşi am 
dat lucrarea spre verificarea „Șarpelui” cu cca 2 săptămâni 
înainte, nu ştiu dacă acesta a verificat-o şi nici dacă a priceput 
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ceva din ea. Cred că a propus o notă la plezneală, după aspectul 
artistic al lucrării, acoperindu-şi incompetenţa științifică. Dacă eu 
aş fi fost mai tupeist şi l-aş fi intimidat prim pretențiile mele 
privind îndrumarea pe care trebuia să mi-o dea, cred că propunea 
o notă mai mare pe lucrare, dar eu am avut aşa o timiditate şi 
reținere la adresa lui încât nu l-am deranjat nici măcar cu o 
întrebare. Mi-ar fi părut şi caraghios știind că m-ar fi băgat şi mai 
tare în ceaţă.  Aşa s-a făcut că am primit din partea comisiei doar 
nota 7,00.  
 
Repartiția în producție 
 Pentru repartiţia în producţie s-a făcut un clasament al 
absolvenților pe baza mediilor generale şi eu m-am situat al 13-
lea din 32. Aş fi avut posibilitatea să aleg un post la Ploieşti, dar 
din dorința de necunoscut am ales Suceava. Auzisem că e un oraş 
curat, frumos şi cu încărcătură istorică şi m-a tentat alegerea lui. 
Mai era şi faptul că urma să-l am aproape pe Tomiţă Lupchian. A 
mai fost un stimulent în această alegere amica mea pe acea 
vreme, care  era de loc din Dorohoi şi care a insistat să aleg 
Suceava. Pentru acea amică nu prea aveam sentimente de 
dragoste, nu vedeam în ea soluția unei căsnicii, ci pur şi simplu 
m-am lăsat dus de valul insistențelor ei.  
 

 
La Socola, unde era internat Bâtlan Viorel (cel cu căciula pe cap) Al doilea din 

dreapta este Vlăsceanu Nicolae (+) 



356                                            VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 

 
Cu colegi de grupă, după un meci al Iașului cu Gloria Buzău (1-3 

 
 

 
În faţa corpului A al Universității, colegii din grupele 276 şi 277, cu ocazia 

terminării studiilor. 
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E.- VIAȚA DE CĂMIN 
  
 În anul I am fost cazaţi la căminul de pe strada Cloşca, cu 
clădiri vechi, dormitoare mari. Se putea observa că destinația 
inițială a fost cu totul alta. Pentru câteva grupe din anul nostru 
au fost repartizate două dormitoare sistem vagon. Dormitoarele 
erau foarte mari, dar ne simțeam foarte bine împreună. Am avut 
norocul că şi cantina era în aceeaşi clădire şi nu trebuia să ne 
deplasăm în altă locație pentru servitul mesei, mai ales pentru 
mesele de dimineaţa şi seara. Din acest cămin reţin ca deosebite 
câteva trăiri: 

 Seara la culcare, sporovăiam mult şi glumeam, 
tachinându-ne cu fel de fel de aprecieri şi apelative. Cel mai vioi 
la acele ore târzii era olteanul Aurelian Nicolaescu. Cine se 
prindea în hora glumelor lui, nu prea reuşea să-i facă faţă. Se lua 
mai ales de Geait, zicându-i câte îi treceau prin cap despre 
cadâne. Se lua şi de mine, dar mai puţin căci dimineaţa urma să 
fiu eu în formă şi el era somnoros şi morocănos; 

 În dormitorul de lângă noi m-au amuzat Krşemenczky  
şi Şmil, de la grupa 275. pentru felul în care-şi împărțeau un pat 
suprapus, având în vedere că erau dolofani şi abia încăpeau unul 
de altul. Şmil nu era căminist, dar stătea pe blat; 

 Majoritatea colegilor învăţau în dormitoare şi ne  
amuzam foarte mult de stilul de învățare al lui Popescu. Stătea 
culcat pe pat, cu cartea sau caietul de cursuri deasupra capului 
şi nu apuca să citească mai mult de cinci minute că şi închina 
steagul, căzându-i cartea sau caietul pe faţă şi apoi ţine-te somn; 

 Într-o zi ne-a trăsnit ideea de a merge să ne tăvălim  
prin zăpadă, îmbrăcaţi numai în slip. Am dat şi eu curs la acea 
năzbâtie, căci îmi plăcea să bravez, dar numai eu ştiam cât de 
tare mă scutura gerul. Ne-am tăvălit prin zăpadă şi ne-am făcut 
poze. Pozele au ieşit tare întunecate şi neclare şi nu le-am 
păstrat. 
 Aveam baie în căminul nostru dar nu merita atenţie, având 
în vedere că în apropiere se afla baia turcească şi acolo puteam 
elimina prin toţi porii, oboseala şi murdăria de pe noi. 
 Prin anii II şi III am fost cazaţi la căminul 30 Decembrie. 
Aveam un director de cămin foarte prezent  în viaţa noastră, dar 
mai ales pentru a ne urmări să nu facem ceva nepermis. În acea 
perioadă au început colegii să joace poker, dar pe bețe de 
chibrituri, sau în cel mai rău caz pe sume minuscule. Ne-a prins 
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acel director de cămin, jucând poker şi întrucât eram şef de 
cameră m-a amenințat că mă dă afară din cămin. În anul II 
stăteam la etaj cu cinci colegi în cameră ( Geait, Tomiţă, Sandu, 
Jimi şi Nicu) şi am avut o viaţă mai intensă şi mai frumoasă. Prin 
faţa căminului treceau şi fete de la 1 Mai, la cantină. Era o vreme 
de iarnă, cu multă zăpadă şi băieţii le cam bulgăreau pe fete, 
pentru a le dovedi simpatie. Uneori simpatia lua aspecte nedorite, 
dacă bulgării produceau dureri sau dacă fetele nu acceptau acel 
joc. Eu am făcut pariu cu colegii de cameră că-mi las mustaţă 
până la anul nou. Mustața îmi crescuse, dar colegii voiau să 
câştige pariul (cam 50 lei). Revenind la cameră, după ce am fost 
la masă şi trecând pe lângă o fată care plângea, am întrebat-o ce 
a pățit, dar ea mi-a reproşat că am lovit-o cu bulgăre de zăpadă 
şi era foarte furioasă. Am urcat sus la cameră şi aud la un 
moment dat că fata aceea plângea pe hol şi era împreună cu 
directorul de cămin. Fata spunea că-l recunoaște pe cel care a 
lovit-o. Nu ştiu precis ce semnalmente a indicat, dar colegii s-au 
folosit de prilej şi mi-au spus că era vorba de unul mic cu 
mustaţă. Simţindu-mă cu musca pe căciulă, am mers iute la 
spălător şi haţ cu mustața, apoi am ieşit pe hol să întreb ce  
s-a întâmplat. Am bravat că i-am fentat, dar se prea poate să mă 
fi fentat colegii pe mine, pentru a câștiga pariul cu mustața.   
 La începutul anului III, pentru a obține un loc mai bun în 
cămin, am venit mult înaintea celorlalţi colegi şi am ocupat o 
cameră de patru paturi împreună cu Ţârcomnicu, Nuțu şi 
Vlăsceanu. Ne-am format o cameră de nefumători  şi pe ideea 
asta ne-am luptat cu directorul de cămin să ne accepte acea 
cameră. Cameră era la parter, în „arealul” colegilor de anul V. 
După cum am ai spus eu am făcut multe talente, dându-mă cu 
tulburări psihice  şi amenințându-l pe director că nu ştiu ce se 
poate întâmpla dacă mă mai deranjează. Pentru a fi mai 
convingător am mers la medicul internist al facultăţii, m-am 
prezentat ca fost asistent medical şi i-am explicat situaţia în care 
mă aflam. I-am cerut o adeverinţă că sufăr de tulburări psihice, 
pe care i-am prezentat-o directorului de cămin. Am fost crezut şi 
a luat măsuri în consecinţă. Nu ne-a dat camera pe care o 
ocupasem noi, ci una şi mai bună. I-a obligat pe colegii din anul 
V, care ocupau o cameră şi o foloseau şi ca atelier foto şi am fost 
mutați acolo. De la fereastra  camerei admiram fetele când 
treceau la cantină. În acea cameră am studiat pentru examene 
şi am avut unele satisfacții , dar şi suferinţe legate de mici 
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insuccese. Din cei patru, pentru anul IV, am rămas doar doi. Nuțu 
a rămas repetent şi i-am simţit durerea manifestată printr-un 
plâns de se zguduia camera. Nicu Vlăsceanu a dorit să repete, 
căci îşi găsise aleasa inimii, la Chimie Industrială, dar din an mai 
mic şi a dorit să-i fie aproape, să termine împreună. 
 
Terenul de minifotbal  
  Din semestrul II al anului III, am locuit la Codrescu, la 
căminele noi. Pe amplasamentul respectiv erau dispuse ca într-
un careu căminele pentru: Construcţii, Electrotehnică şi 
Mecanică. Cantina făcea şi ea parte din acel careu. Se crea un fel 
de curte interioară, în mijlocul căreia se aflau două terenuri de 
sport, unul pentru handbal şi unul pentru baschet. De fapt, 
ambele terenuri erau folosite pentru fotbal. Existau dispute 
verbale, glumețe, între ocupanții căminelor, mai ales între 
mecanici şi constructori. Adeseori se auzeau apelative, care 
parcurgeau spaţiul aerian dintre cămine. De o parte se scanda: 
„Cărămidarii, cărămidarii!”, iar de cealaltă: „Ciocănarii, 
ciocănarii!” Pe terenurile de sport se încingeau meciuri foarte 
frumoase, la care participau împătimiții  jocului de fotbal. Se 
desfăşurau şi competiții la care participau chiar şi jucători 
consacrați: Matei, Faur, Cizic, Daneleţ, Incze IV şi alţii din 
eșaloane inferioare. Pentru unii împătimiți în ale fotbalului, 
studiile erau pe plan secundar, aşa se făcea că uneori şi târziu în 
noapte se juca fotbal şi numai supărarea unor colegi care aruncau 
cu borcane pe teren puneau capăt unor asemenea excese.  
 
Alte năzbâtii 
  Aveam la cămin o administratoare foarte bună, 
preocupată de curățenia din camere şi chiar de plecarea 
studenților la cursuri. Venea dimineaţa prin camere şi îi trezea pe 
studenţi, uneori chiar dezvelindu-i.  
 Se vorbea că unii colegi, mai tupeiști, se culcau goi, sub 
pături şi-i trăgeau câte o uimire administratoarei.  Era poreclită 
Bubulina şi  colegii se lăudau că a venit iar Bubulina şi a cules 
castraveții. Treptat, Bubulina s-a lecuit de a mai trezi studenții. 
 Mai erau interesante ședințele din holul căminului, 
convocate de acelaşi șugubăț Berlea. Sărmanul Drenea Pompiliu 
se tot scremea să-şi pună pe hârtie „descoperirile științifice” 
(idioțeniile) şi Toderică Belrlea nu-l scăpa din atenţie. S-a apucat 
Berlea de a copia câteva pagini de la Drenea şi a început a face 
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vâlvă, citind colegilor ce a descoperit. Drenea a ascultat şi după 
câteva rânduri a sărit în sus „Hă, mi-ai furat invenția! Cum ţi-ai 
permis? Să ştii că, cheia invenției e aici în capul meu!” Berlea a 
contestat că i-ar fi furat invenția şi că el are multă consideraţie 
pentru savantul care este Drenea  Pompiliu şi că l-a propus 
pentru premiul Nobel. S-a bucurat Drenea şi i-a mulţumit lui 
Berlea.  
 „La adunarea convocată de Berlea pe holul căminului a 
ieşit majoritatea colegilor. Clopotul acela mare, un fel de talangă, 
cu care Berlea ne chema la adunare şi amuzamentul pe care ni-l 
crea vestea că se discută despre invențiile lui Drenea, creau o 
atmosferă de veselie deosebită.  
 Berlea se urca pe un scaun şi striga: „Stimați colegi, ţin să 
vă anunţ că domnul Drenea Pompiliu este propus pentru premiul 
Nobel! Domnia sa  a inventat legea stupifidităţii câmpului 
magnetic.” Râsete şi ovații. Drenea asculta cu atenţie, la prima 
frază se bucura, dar la a doua parcă se prindea că se face râs la 
adresa lui şi atunci bodogănea că noi o să ajungem contabili CAP. 
Sărmanul Drenea, nu prea stătea bine cu învățătura, dar cu 
inventarea de invenții era fruntaș. A poluat mult atmosfera 
facultăţii. Domnul Mitică Mangeron, a fost unul dintre cei care s-
au arătat contrariaţi că asemenea specimene au ajuns în anul III. 
Se vorbea că profesorii l-au trecut pentru a vedea şi profesorii 
din ani mai mari cum e cu inventica. Şi domnul Anghelache de la 
Termotehnică m-a întrebat ce e cu Drenea, că nu ştie ce să facă, 
având în vedere că a primit atenționare de la Minister să-l sprijine 
în realizările respective. I-am spus să nu-şi facă griji, că Drenea 
e sărit de pe fix. 
  Când mergeam la biblioteca Eminescu (cam rar şi mai 
mult să mă fac remarcat ca băiat de cultură), găseam un abonat 
al bibliotecii, Mitruţă, din anul de după noi, care avea, ca şi 
Drenea,  tulburări de comportament. Mergând să-şi caute loc şi 
văzând că nu găsea, gândea cu voce tare „Ha, să fiţi ai dracului, 
țineți locuri ocupate şi eu n-am unde să stau! Ha, să vă ia dracul 
pe toţi!”  
 Până la urmă găsea un loc, se aşeza cu migală, apoi se 
simțea deranjat de cei care treceau pe culoar şi li se auzea 
tropotul încălțărilor, sau de cei care șușoteau prin băncile 
apropiate, pentru a discuta diferite teme pe care le studiau. Dacă 
auzea tropăit, tropăia şi el la masa de studiu, dacă auzea 
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conversații vorbea şi el de unul singur, cu voce destul de tare, 
încât să deranjeze pe cei din jur.  
 Pe la Crăciunul din anul IV, mă trezesc cu un plic. Avea 
scrisul asemănător cu al fratelui meu Oani. L-am deschis şi am 
citit: „Te aştept în faţa Căminului U2 – Moş Crăciun cel grăbit!” 
Eram curios, dar aproape sigur că-i fratele meu. Stupore, era o 
fată, Ţimpoc Rodica, din anul III la Chimie Pură. Când mergeam 
să învăț, uneori nimeream prin Universitate şi am văzut o fată 
blonduță, dar nu mă atrăgea în mod deosebit. Stăteam într-o 
bancă în spatele ei şi am făcut un gest cam golănesc, de 
mângâiere. Ea a observat, nu a zis nimic, dar s-a interesat de 
mine şi mi-a trimis acea scrisoare. Ne-am dat întâlniri şi am 
început să filosofăm pe multiple teme şi cel mai mult pe tema 
relației băiat – fată. Relaţia asta a durat un an şi jumătate şi s-a 
încheiat după ce am  intrat în producţie. Am avut rețineri față de 
ea din mai multe motive, pe drept, nu prea îmi plăcea de ea. 
 

F.- DISTRACȚIILE 
 

            Nu aş putea spune că m-am distrat prea bine, dar anturaj 
am avut destul de frumos şi ne-am creat distracții din te miri ce. 
Cu entuziasmul caracteristic, studentul ştie să facă voioșie din 
sărăcie, din abstinențe forțate şi din necazuri. Exista acea stofă 
de bun gust şi de bun simţ, care-l făceau bun actor pe scena 
vieţii.  
         Mai erau şi rigorile vremurilor care îngrădeau ieșirile din 
cadrul bunei cuviințe a acelora câţiva, care erau certați cu 
morala. Distracțiile noastre constau în: filme, teatre, excursii, 
baluri,  jocuri de fotbal... Eu mergeam cam rar la cinematograf şi 
tot cam aşa şi la teatru.  
         Despre baluri nu prea am ce spune, căci mă abțineam 
total, fiind conștient că nu aveam succes la fete şi apoi nu doream 
să dansez cu vreo fată care să aibă silă a dansa cu mine. La teatru 
mergeam în mod deosebit pentru a-l vedea în scenă pe Miluță 
Gheorghiu şi eram impresionat de geniul lui interpretativ. 
Excursiile îmi erau cele mai plăcute distracții.  
       Acolo mă desfășuram cu toată ființa mea şi în anumită 
măsură condimentam petrecerile, prin animarea conversațiilor. 
Îmi amintesc cu multă plăcere excursiile la Bârnova, Ciric, 
Cetățuie.  
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         Toamna se ieşea cam în haită la struguri pe dealurile 
Bârnovei. Era mai greu să pătrundem în viile neculese, căci erau 
paznici cu bâte şi câini, dar tot mai forțam nota şi ne luam la 
harță cu paznicii care ne întâmpinau. Aveam şi noi bâte pe care 
le învârteam în aer. Nu cred că le-am fi folosit căci nu ne puteam 
preta la aşa ceva şi apoi mai era şi frica de sistem, dar agitam 
bâtele până la limita acceptată şi în acelaşi timp băteam în 
retragere.  
          Cel mai uşor era prin viile deja culese, culegătorii lăsându-
ne şi nouă cât să ne facem soma şi să mai luăm şi ceva la cămin. 
Am mai povestit despre excursii şi în paragrafele de mai sus, dar 
tot voi mai insista pe unele aspecte.  
           Cea mai frumoasă excursie din viaţa mea a fost cea de la 
Cabana Dochia. Plimbarea cu barca pe Lacul Roşu, urcușul până 
la cabană, ruperile de nori în timp ce mă chinuiam să aduc, 
împreună cu Ganea, apă pentru cabană de la un izvor, dormitul 
pe pătulele cu așternut din paie, răsăritul soarelui şi panorama 
împrejurimilor cu norii la picioarele noastre şi alte aspecte  
plăcute, au pătruns în noi ca o coabitare fericită între rai şi infern. 
 

 
În anul III, cu colegi de grupă, în faţa 

căminului „30 Decembrie”. 
 

 
În anul III, cu colegi de grupă, în faţa 

căminului „30 Decembrie”. Fata 
blondă era Gina Ţârcomnicu,  
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Un popas pe munte, la urcuşul spre cabana Dochia, 

împreună cu doamna Biliuţă 

 
Pe vaporaș la Lacul Roşu,  spre cabana Dochia. Apar: Margine, Pufu, 

Ţârcomnicu, Iordache, Gaal, Niculiţă, Dabija Mariana,  Hudescu, doamna Biliuţă, 
iar în genunchi, Dodoiu. 
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Răsărit de soare la cabana Dochia. Drăcușori în Rai: Selami, Ţârcomnicu, 

Iordache, Zăgreanu. 
O excursie frumoasă am făcut şi pe când eram în practică 

de vară la Uzina 1 Mai din Ploieşti. A fost o excursie de o zi, pe 
Valea Prahovei. Am mers cu autobuzul până la Cheia şi de acolo 
am urcat pe Ciucaş, împreună cu Florin Ganea. Am povestit 
despre frumuseţea şi aventura acelei excursii când l-am definit 
pe Ganea, aşa cum l-a recepționat memoria mea. 

 
VACANȚELE DE VARĂ 

În timpul vacanțelor de vară ieşeam  aproape zilnic la vie, 
având anturajul din sat, cu Păpuşa şi Vasile Badea. La vie 
mergeam cu bicicletele ca trei muschetari, luam tranzistorul şi 
cărţile de joc. Ascultam muzică, jucam septică, mai şi dansam şi 
să fi văzut glume şi râsete, de numai noi știm cât farmec aveau. 
Fratele Nicuşor, mai mic cu 12 ani ca mine, mi-a spus că-l 
băşcăleau copiii la şcoală de felul cum dansam eu, legănându-mă 
de pe un picior pe altul şi ţinând tactul cu palmele. Năzbâtioasa 
de Păpuşa se cățăra şi prin salcâmi şi am încercat să mă sui după 
ea în salcâmul de la puţul lui Tăbăcaru, dar simțeam că nu mă 
lasă  entorsele mai vechi ale genunchilor şi una din ziua 
precedentă de la gleznă, când l-am dus acasă pe Vasile şi aveam 
într-o mână tranzistorul, iar în cealaltă un băţ.   Ţineam mult la 
Vasile Badea, căci era un băiat foarte inteligent şi volubil. Ne 
petreceam multe ore împreună şi seara luam tranzistorul sub 
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braţul stâng, iar în dreapta un băţ pentru a ne apăra de câini şi 
eu îl conduceam până lângă casa familiei lui, el se oferea să mă 
conducă înapoi, eu iar îl conduceam şi tot aşa până ce unul ceda. 
Vorbeam despre muzică, despre trăirile din studenție şi altele. 
Vasile era orfan şi  stătea la cămin de orfani, dar pe timpul 
vacanțelor locuia la sora lui. Ştiam că nu dispune de bani nici 
pentru o îngheţată, dar mergeam împreună la Buzău şi-l duceam 
la filme,  îl serveam cu prăjituri şi îngheţată. Eram ca fraţii, dar 
„brânza” era doar pe banii mei, sau mai bine zis a părinţilor mei. 

În seara din preziua urcării în salcâm, la întoarcerea după 
ce l-am condus pe Vasile acasă, un câine al lui Ciopec s-a repezit, 
prin surprindere să mă muște şi eu cu un băţ ce-l aveam în mâna 
dreaptă am avut un reflex de apărare rapid, dar a ieşit o rotație, 
jumătate prin aer şi jumătate pe jos şi m-am ales cu entorsa la 
gleznă. Revenind la urcatul în salcâm, am urcat puţin şi apoi am 
apelat la Vasile să-mi sprijine piciorul stâng, pentru a evita o 
săritură periculoasă, dar Vasile m-a scăpat şi am avut o recidivă 
foarte rea a entorsei la genunchiul drept, care mi-a luat cam o 
săptămână pentru vindecare, folosind comprese cu apă de 
plumb.   

O simpatizam mult şi pe Păpuşa şi cred că şi ea pe mine, 
dar numai aşa ca nişte camarazi. Împreună cu ea şi cu Vasile 
Badea, după cum am mai spus, ne plimbam mult prin sat, 
păzeam la vie, ne făceam vizite reciproce, stropite cu vișinată, 
dar cam prin anul III firul s-a rupt căci Păpuşa s-a legat foarte 
strâns de un fost coleg de liceu, care devenise student la Medicină 
Stomatologică, iar Vasile a rămas repetent şi a întrerupt studiile 
la Facultatea de Matematică, intrând în învăţământ ca suplinitor. 

După cum m-am simţit de bine în anturajul cu Păpuşa şi 
Vasile, ar fi mai multe de spus. Eram în culmea fericirii în 
atmosfera de vis creată de verdele superb al naturii şi de verdele 
pur din sufletele noastre. Cam aşa ar putea fi descris edenul şi 
ne simțeam nemuritori. 

O excursie frumoasă a fost la Monteoru. Ne-am format un 
grup de prieteni din sat şi satele vecine, cu biciclete şi am pornit-
o într-o sâmbătă. Dintre participanți îmi amintesc de o 
învăţătoare necalificată din Dâmbroca, Porumboiu, un băiat şi o 
fată din Stănceşti, Gelu Oancea şi Nelu Saris din Scurteşti. Nu 
prea aveam bani la noi, dar aveam elan tineresc. Ne-am îngrijit 
să mâncăm ceva şi cum nu prea aveam bani, am drămuit totul 
pe pâine cu brânză. Şi aşa era să nu ne iasă socoteala, dar 
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chicoteam şi glumeam că ce ar fi ca unul să meargă să întrerupă 
lumina şi apoi s-o ștergem nemțește. Am mers apoi la un Bal în 
Monteoru şi după ce am obosit bine am mers la o  casă 
bătrânească să ne odihnim oasele. Am dat de o bătrână 
cumsecade care avea o bucătărie de vară, nemobilată şi cu lut 
pe jos. Ne-am aliniat la pământ şi deşi ne-au măcina gânduri 
păcătoase, am adormit cuminţei. A doua zi era duminică şi am 
mers la ștrand.  În drum spre ștrand o fată a frânat brusc în faţa 
mea şi am fost nevoit să sar de pe bicicletă. Am călcat strâmb şi 
mi-a sărit genunchiul drept de la loc. Entorsa era dureroasă şi m-
a chinuit mult. Intrând în apa ștrandului, un copilaș mă tot ruga 
să-l iau deasupra capului şi să-l arunc în apă. După 2-3 tumbe 
mi-a sărit iar genunchiul, aşa că la întoarcerea spre casă am stat 
în coada plutonului.  

Învățătoarele necalificate din sat îmi cam dădeau târcoale: 
Goicea, Stela Porumboiu, dar nu puteam da curs avansurilor lor 
deoarece vedeam doar interesul ce-l prezentau pentru situaţia 
mea, nu pentru bărbătușul care eram şi în plus, îmi dădeam 
seama că erau cam ușuratice. În situaţia aia flirtam cu toate, dar 
nu eram amic cu niciuna.  A avut un acces de apropiere şi Nuța, 
fata lui Gheorghe Celu, o fată frumușică dar numai cu studii 
elementare şi cu tupeu de a-mi cere prietenia. Era frumușică şi 
nurlie, dar se vedea de la o poștă că urmărește doar să se laude 
că e amica unui viitor inginer. Sora ei era o învăţătoare foarte 
respectată  şi căsătorită cu un student mecanicist, un băiat foarte 
echilibrat şi isteț, cu care în vacanţe mă întâlneam adeseori 
pentru  a juca șah. Poate că Nuța dorea să dovedească sorei sale  
că şi ea se poate căsători cu un inginer. Mămica şi ea a observat 
intenția Nuţei  şi s-a arătat tare supărată pe tupeul acesteia de a 
mă acapara, mai ales că părinţii mei aveau multă desconsiderare 
faţă de tatăl ei, Gheorghe Celu, un CFR-ist de pe uliţa noastră, 
serios de altfel, dar cam arogant.  
 

„Unii studenţi beau din izvoarele științei, alţii fac doar... 
gargară.” citat din Billy Graham 

 
„Din cugetările unui om de catedră: profesorii care predau 

cu caietul deschis ar trebui să permită studenţilor să copieze.” 
                                                   aforism de Valeriu Butulescu 
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O excursie la Ciric. Iordache, Căpitănescu Ana, Leon, Lupchian, amica lui 

Butyurka, Bandrabur, Agapi. 

 
Excursie în împrejurimile Iasului, cu colegi de grupă. 

Pufu, Nicolae, Ţârcomnicu, Ganea, Iordache, Zăgreanu, Lupchian, Leon, Gaal. 
 



368                                            VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 

 
În urcuș pe dealurile din împrejurimile Iaşului 

 

 
Cei patru muşchetari: Ţârcomnicu, Stan, Lupchian  şi Ganea. Mai jos: Pufu, 

Iordache,  Zăgreanu,  Gaal, şi gânditorul de la Breaza - Nicolae. 
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În excursia de Paşte, din anul V. La izvor, Iordache e cobai. 

De la stânga:: Bandrabur, amica lui – Minerva, Ţârcomnicu şi Gaal. 
 

 
Excursia de Paşti - 1968. Urcuşul pe deal. 
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În excursia de Paşti, 1968. Leon, mă 

călărea  și se amuza 
În excursia de Paşte 1968 în spate cu 

Leon, să-l fac șef  de promoție 
 

 
Mielul de Paşti, 1968. Artizanul preparării era Butyurka.  
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Ne transpuneam în americani şi vietnamezi 

 

 
Paşti - 1968. Manifestarea interesului pentru mielul la proţap. Jos: Amica lui 
Butyurka, Minerva, Bandrabur, sora lui Dodoiu, Ganea, Butyrka. În picioare: 

Ţârcomnicu, Lupchian Gaal, Iordache, Leon, Nicolae, Dodoiu. 
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Masa cea de taină, în excursia de Paşti - 1968. 

 
 

DUPĂ ABSOLVIRE 
Am lăsat în urmă toate trăirile studențești şi ne-am apucat 

serios de treabă, pe unde am ajuns. Valurile activităților 
industriale ne-au purtat într-o continuă tranziție. Putini dintre 
colegi au reuşit să-şi împlinească visele şi aspirațiile care-i 
învăluiau în anii studenţiei, chiar dacă unii au căutat împliniri în 
străinătăți. Regretul mare pe care-l încerc este acela că nu ne-
am manifestat ca o promoţie  distinsă, care să se regăsească 
după fiecare deceniu, să ţină legături colegiale permanente şi să-
i onoreze cu vizite dese pe profesori. Ne-am împrăştiat prin lume, 
dându-ne uitării, preocupându-ne doar de micile noastre 
probleme cotidiene. De-abia acum la vârsta a treia, cam 
degrevați de construcţii de viitor, începem să vedem ce ne-a lipsit 
şi ne lipseşte. Avem noroc că, în al 12-lea ceas, câţiva colegi mai 
inimoși, se preocupă pentru revederi. așa s-a făcut că începând 
din 2008 au fost organizate: vreo 3 revederi la Iași (2008, 2013, 
2018), revederi la Suceava, Bacău, Vrancea, Tulcea. Neamț, 
Brașov. Pentru mulţi foşti colegi revederea nu va mai putea avea 
loc (Dumnezeu să-i odihnească în pace!). Ar fi păcat să nu 
profităm de această şansă, până ce moartea ne va despărți. 
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 În ce mă priveşte, pot spune că  m-am lăsat dus de valurile 
vieţii ca şi majoritatea colegilor mei. Am tras la jugul construirii 
socialismului, m-am integrat în societate cu o familie, m-am 
realizat lăsând urmași şi nu m-am gândit suficient la cei care 
pentru cinci ani de zile, în anii cei mai frumoşi ai vieţii, au  
împărţit cu mine aceleaşi tipuri de interese, aspirații, amăgiri, 
dezamăgiri, insuccese, succese, tristeți, bucurii, ş.a.m.d. Ce am 
făcut după facultate, voi cuprinde într-o relatare separată. 
  Aici voi arăta, succint, câteva aspecte ale vieţii mele, de la 
absolvire până  în prezent: 
 * 1968 – 1974- la Uzina de Piese de Schimb Suceava (tehnolog 
de secţie, şef CTC, şef atelier, şef Secţie Montaj ); 
* 1974 – 1995 – învăţământ (profesor, director adjunct); 
* 1995 – 2001 – învăţământ – inspector şcolar; 
* 2001 -----         pensionar. 

M-am căsătorit în decembrie 1968, soţia – ingineră de 
industrie uşoară, am doi băieţi  (de 50 ani şi 46 ani), bine 
realizați. Băiatul cel mare este inginer constructor, căsătorit şi 
are doi băieţi (de 22 ani şi 13 ani). Băiatul cel mic, psiho-sociolog, 
locuiește în Noua Zeelandă, are un băiat de 15 ani.  
 Hobiuri aş fi avut multe, dar viaţa mi-a permis doar 
câteva: 
* grădinăritul la bojdeuca din Dragomirna – Suceava; 
* poezia : citit şi compus; 
*scrieri monografice și altele, care sunt prezentate la CV-ul meu 
* comunicațiile pe internet. 

Voi încheia această scriere cu o invitaţie, poetică, din epoca 
de „aur”, la Dragomirna, pentru contemplarea naturii, în 
dezacord cu răutatea  vremurilor. Este vorba de o poezie 
compusă în 1986, întitulată Cădere din Alb, sub pseudonimul 
Mior. Râmâne valabilă şi pentru epoca post revoluţie, dacă ne 
gândim că acum se „braconează” şi  pădurea şi animalele, 
aplicându-se doar legea junglei. Tristețea care  mă cuprinde nu 
vine numai de la apăsarea vârstei, care a început să mă doară, 
ci şi de la dezamăgirile provocate de eterna tranziție spre nu ştiu 
unde. 
 

„Prinşi într-un sistem de învăţământ dornic să-i transforme 
în anacronisme vii, studenții de astăzi au tot dreptul să se 
revolte.” Alvin Toffler 
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              Cădere din alb  
 
S-a dus şi toamna roditoare, peste ţinut se-aşterne  
O mantie de nea curată cu zile hipotermie.  
Iarna, stârnind curenții toţi, îşi plimbă voalul alb cu ea,  
Aleile pădurii, toate, sunt arcuri de triumf din nea.  
 
Veniţi la Dragomirna-n zori, spre iazul nevăzut, de vreţi,  
Cu-o sanie cu clopoţei și cu porumb pentru mistreţi!  
Atunci simți-veţi ca o boare, ochi curioși, întrebători,  
De porci mistreţi şi căprioare. Veţi reveni de-atâtea ori!  
 
E loc anume pentru praznic, mistreții iuți se reped, toţi,  
Când pădurarul le aruncă porumbul mult râvnit de colţi,  
Iar la o mică depărtare aşteaptă rândul să îi vină  
Un cârd de cerbi şi căprioare, sfios ca lacrima Divină!  
 
Dar, vai, alături, parapetul la pândă stă cu țel suspect,  
Cu „pleznitura” lui – de puşcă, pentru trofeul de „respect”!  
Câte trofee smuls-au oare, atâţia parapeţi ce-ascund  
O puşcă cu lunetă mare, pentru spectacolul absurd?!  
 
Şi-atunci pădurea îţi devine un ochi rănit de căprioară  
Sau glaucomul ce compune sfârşit de veac din sare-amară.  
Mai rece iarna îţi devine, mai greu te-apasă anii grei,  
Un văl de ceaţă se așterne pe sania cu clopoţei.  
 
Cum Labiş, moartea căprioarei, deplânse, dar de foame prins  
A plâns şi a mâncat şi ... iarăşi, a plâns şi a mâncat învins,  
Învins se simte orișicine de arcul foamei, încordat,  
Lansând săgeata purtătoare a morţii sfântului vânat,  
 
Dar când la masa cea de taină stă sufletul pădurii, tot,  
De plumb devine-a iernii haină cu parapetul ei netot.  
Priviţi-o, căderea-i cădere din alb pe-ntreg sarcofagul de negru!  
Plecă adevărul, în marşul lui calp, lăsând dezacordul integru! 
 
      Mior 
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La banchetul de absolvire. În rândul de jos: Condrea, Zetu, Niculescu, eu şi 

Zăgreanu. Dintre colegii de grupă apar: Ganea, Bandrabur, Butyurka, Niculiţă, 
Ţârcomnicu, Leon, Şerban şi Lupchian. Din grupa 277, apar în rândul din 
mijloc:  Marinoiu, Margine, Bedo, Lucan, TIcu, Ghineţ, Dima, Dumitru, 

Ivanovici, Timofte, Mihăescu, Focșa, iar în rândul de sus, între Niculiţă şi 
Târcomnicu este Oprică.. 

 
„Amintirea este adevărul lumii care ne arată 
Că lumea reală nu avea trecutul încremenit, 
Ci, către viitorul oportunităților se deșartă, 
Revelația sinelui constă în ce este de amintit.  
 
Amintirea este unicul adevăr al visului vieții, 
E sensul tuturor sensurilor existenței aflate, 
Ea este esența romantismului și al pasiunii, 
E oceanul ale cărui valuri produc eternitate. 
 
În amintire se regăsește imaginea Domnului, 
Reflectată în oglinda cunoașterii și a creației, 
E cuvântul lui Dumnezeu în folosul omului. 
Doamne, dă-ne amintirile folositoare nației!” 

       MI  
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G.- PRIVIRI  EPIGRAMATE 
Cefranov Eugen / gr. 272 
Tip de suflu academic, 
În Suceava lui e mag, 
Parcă prins în pas poetic, 
Sprijinit într-un toiag. 

  
Crețu Spiridon/ gr. 272 
Prin priviri extraterestre, 
Ca prorector, el răsare 
Enigmatică poveste, 
Academică lucrare. 
 

  
Dascălu Mihai/ gr. 272 
Cu ochii mari către lume 
Şi spre zările celeste 
Dascăl el se vrea ca nume 
Şi un pic pe-acolo este 

  
Fodor Mihai/ gr. 272 
Bon- bos este ca măsură 
Şi cu ochelari, măreț, 
Este doctor de-anvergură 
În tipărituri de preț. 

  
Mutu Ecaterina/ gr. 272 
Doamna profesoară-i una, 
Cu un zâmbet - o favoare, 
Chiar de are în ghips mâna 
Şi învăţământul moare. 
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Weismann Ernest/ 272 
Buşu –i mare şi activ 
Şi-n priviri inteligent, 
A rămas tonus sportiv, 
Hotărât şi competent. 

  
Anghelescu V./ gr. 273 
Este unul cam zănatic 
Şi cu zâmbetul șăgalnic, 
Dar pentru nave-i fanatic,  
Şi în toate-i artist falnic. 
 

  
Baboiu Georgică/ 273 
Domnul Fish creşte în sine, 
Iar ca dascăl are har, 
Se descurcă foarte bine 
În învăţământ bizar. 
 

  
Berlea Toader/ gr. 273 
Cu  rulmenții era  hâtru, 
Şoticar  la F.P.S. 
Dar şi-n fotbal  ca arbitru. 
Bun la toate, pare-se. 

  
Ceornoleţa Ilie/ gr. 273 
Nu şi-a purtat corpolența 
Pe căi aero-terestre 
Deşi le-a dedicat viaţa, 
Dar aerian nu este. 
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Coarcă Costică/ gr. 273 
Un specialist de marcă, 
Cam bombos şi ţigănos, 
Prin renume se remarcă, 
Că-i șarmant şi omenos. 

  
Dram Mihai/ gr. 273 
Nu se laudă cu sine 
Căci în pensie nu-i faimă, 
Mai mult, e dram de bine 
Şi are nevastă faină. 
 

  
Litan Ioan/ gr. 273 
E un moț isteț, moțat, 
Mereu şef, chiar şi primar 
Că peste tot şi-a purtat 
Moțul lui cel demnitar 

  
Munteanu Viorel/ 273 
Este cum a fost de fel, 
Cu chipul chipeș şi falnic,  
Iar viaţa strănută-n el 
Un destin privat şi harnic. 

  
Paustovanu Anatolie/ 
gr. 273 
Cam pleșuv e în privire, 
Cu enigme-n colţ de gură, 
Sucevean  măreț din fire, 
Gânditor de anvergură. 
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Prodan Mihai/ gr. 273 
E un fante chiar şi-n fapte, 
Prea puţin trecut la faţă 
Şi printre amici răzbate 
Ca fan pro dans, în viaţă. 
 

  
Roșca Petru/ gr. 273 
E ghiduș în vorbe, gesturi  
Şi nu mai puţin în fapte, 
Se-nroşeşte în demersuri 
Şi-i izvor de sănătate 

  
Tudorache Nicuşor/  
gr. 273 
Cu terminația   ......uşor 
Prin prenume îl găseşti 
Ca bombos cercetător 
Undeva prin Bucureşti 
 

 

 

 
Chiriac Tudorel/ gr 274 
Pensia lui parcă are 
Un baston de general, 
Da-i o cârjă oarecare 
Cu sprijinul ei banal. 
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Gheciu Olga/ gr 274 
S-a-înșelat că nu e viaţă 
După patruzeci de ani. 
Azi arată tot măreață, 
De parcă ani-i sunt fani. 

  
Gologan Viorel/ gr 274 
Tot pe culme de șefie 
Modest ca un gologan, 
Harnic, serios, cum ştie, 
Fără vorbe de slogan. 

  
Irimia Gheorghe/274 
Pe la MUS SV fu mare, 
Cu o viaţă în răspăr 
Iar azi e-n privatizare  
Alb la suflet şi la păr. 
 

  
Rădulescu Nicoleta/  
gr. 274 
Trecută-n pensionare, 
La Bucureşti, ţine tare 
Ca expertă directoare 
Şi-n mica privatizare. 

  
 
Antonescu C-tin/ 275 
Şef de secţie-n Tractoare 
Şi  director de modul, 
Astăzi e-n pensionare 
Un expert bunic, fudul.   
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Balaban C-tin/ gr 275 
El consideră că toate 
Meseriile din lume  
Țin de-a noastră facultate. 
E specialist cu nume! 
 

  
Costache Dan/ gr. 275 
Mare umbră-n urmă lasă 
Prin statura lui terestră. 
În privatizare-şi varsă 
Şi porecla lui ecvestră. 

  
Dinulescu Mircea/ 275 
Cu barba-i de perspectivă, 
Prin Olanda-n muncă dură 
Ca mecanic e-n derivă 
La transferul de căldură. 

 

 

Floareş Viorica/ gr 275 
Prin Braşov cineva are 
Manageriat în sânge.  
Timpul care nu se plânge, 
Căci se simte încă floare. 
 

  
 
Pâcă Mihai/ gr 275 
Pe la Iaşi gestionează 
Ceva prin Academie 
Anii trec şi îl clonează 
Spre un Templer cu chelie 

  



382                                            VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
Suciu Vasile/ gr 275 
E un domn plin de respect 
Ca ţinută şi dotare, 
A  trecut şi ca prefect 
În judeţul Satu Mare. 

  
Zeleznicov N./ gr 275 
În barbă-i mereu tăcut 
Şi şi-a creat o matrice, 
Din mecanic a trecut 
Către arte plastice. 

  
Agapi C-tin/ gr 276 
Botoşenean competent 
Trecut prin politică, 
Suferă pentru prezent 
Şi-are mină critică. 

  
Dodoiu Silvia/ gr 276 
Ca Simone Signoret  
Când era cam dolofană, 
Are zâmbetul cochet 
Şi o strălucită carmă. 

  
 
Iordache Mircea/276 
I s-a întâmplat să poarte  
O chelie cu idei 
Şi transmite pe cât poate 
Din substraturile ei. 
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Leon Dorel/ gr. 276 
Pentru pulsu-i academic 
Merită un monument, 
Cu profilul lui temeinic, 
Peste poate de prezent. 

  
Nicolae Ilie/ gr 276 
Din Ploieștiul lui genetic,  
Sfântul ce vede în oameni 
Câmpul bioenergetic 
Și de-s prinşi de molimi. 
 

  
Stan Dumitru/ gr 276 
Cam bronzat cu chimicale 
Şi Ţiganu poreclit, 
Plimbă tot ce-i stă în cale 
Cu transportu-i erudit. 
 

 

 

Chirilă Mihai/ gr 277 
În  Botoşani, magistral, 
Ca director pe un ştat, 
Şef la judeţ şi spital,  
Iar acum privatizat. 
 

  
 
Dima Ioan/ gr 277 
Pe la Iaşi, prin Bucureşti, 
În Vaslui, cu funcții mari, 
La Văratec îl găseşti 
Model la pensionari. 

  



384                                            VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
Dumitru Aurel/ gr 277 
La Constanţa, lângă mare 
În pensie s-a retras 
În  București are stare, 
Doar baletul i-a rămas. 
 

  
Mihăilescu Radu/ 277 
Pentru frica lui de noapte 
Şi grimasa de pe faţă 
Te rugăm pe Tine Doamne 
Să-i dai siguranță-n viaţă! 

  
Marinoiu Ghe/ gr 277 
La centru îşi poartă stima 
Timpului trecutei ere, 
Iar acum îşi duce firma 
Pe traseele prospere. 

  
Gligor Ghe. / gr 278 
Pe la Iaşi a fost postat 
Mecanizator agricol 
Şi-n învăţământ de stat, 
Azi ... bunic de protocol. 
 

  
 
Goagă Costică/ gr 278 
E bombos, cum se vede, 
E un tip cu fălci  prospere  
Viaţa-i e, cum se crede, 
Numai lapte, unt şi miere. 
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Grigoraș Octav/ gr 278 
La Focşani e la oraş 
Cu paloarea-i evidentă. 
Fu profesor pătimaş, 
Azi, pensia-i... repetentă 

  
Mădăraș Romulus/ 278 
Din Mircești se vede mare, 
E un mândru om de lume, 
Ca director pe ogoare, 
Cu prestații de renume. 

 

 

Sârbu Dumitru/ gr 278 
Prin Botoşani, tip abil, 
El şi-a tot crescut statura- 
Mecanizator capabil,  
Director cu-agricultura. 

  
Vieru Corneliu/ gr 278 
Pe la Iaşi lui i-a fost bine 
A avut de funcții parte, 
Mecanizatoare, bune 
Şi-a avut multe  rapoarte. 
 

  
 
Giura Gheorghe/ gr 279 
Un Bucureştean cu stare 
În  industria uşoară, 
Relaţii peste hotare 
Şi programe desfășoară 
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Momoiu Nicolae/ gr 279 
De la Iaşi la Sf. Gheorghe 
El a inventat o punte, 
Cu  zâmbetul lui de veghe, 
Mecanizator de frunte. 
 

  
Rusu Marcu/ grupa 279 
De la Iaşi pân-la Iernut 
Șogorul a fost umblat 
De la fotbal a trecut 
Ca director de gostat. 
 

  
Bichiș Anastasis/ 280 
E un grec la Dorohoi, 
Pe auto ca expert, 
Da-i cam intrat în nevoi 
Căci are motor defect. 
 

  
Docolin Petru/ gr 280 
Că are priviri de dur 
Şi mimica de mister, 
Ar putea să fie bun 
Undeva....prin minister. 

  
 
Huzumă Liviu/ gr 280 
Ţâf  ținu Focşaniu-n fapte 
Baho-ameliorat,  
Iar acum cu lapte, carne, 
E tânăr privatizat. 
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Lişman Ioan/ gr 280 
Meditând tare mecanic 
Ca inginer şef model, 
Rar găseşti om mai harnic 
Şi mai familist ca el. 
 

  
Lavric Aurel/ gr 280 
El, mereu la stațiune,  
Se tratează cercetând 
La tractoare şi combine 
Şi e un hâtru profund. 

  
Manciu Vasile/ gr 280 
Un cawboi de la Bacău, 
Director la avioane, 
Şi-n politică,  hău, hău, 
A șutat multe baloane! 
 

  
Palade Vasile/ gr 280 
Măi că mare-i e statura, 
Universitar de soi! 
La Galaţi îşi bate gura, 
Promotor al şcolii noi. 
 

  
 
Săveanu Emilian/  280 
Un ieșean  prin cele toate 
Funcții  de mecanizare 
Cifra 3 pare să-i poarte 
Norocuri familiare. 
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Ştefănescu Ioan/  280 
Ce profundă-i e privirea! 
Cred că-n universitate, 
Mare i-ar mai fi uimirea 
Să dea note cu dreptate. 

  
MEMENTO -  277  /  Mior 
 
1 
Ce tineri frumoşi eraţi, 
Vă aveați ca nişte fraţi, 
La cursuri, în păr, mergeați 
Pentru viaţă vă formați! 
2 
Anii aceia minunați 
Nicicând nu vor fi uitaţi, 
După ei azi suspinați, 
Meritând să-i venerați! 
3 
Pe rând, acum,  estimaţi, 
Prin vorbe vă-apreciaţi,  
Din când în când  adunaţi, 
Dorul, să vi-l alinaţi! 
4 
Să-i pomeniţi pe-i plecaţi, 
Ca pe-amici adevăraţi 
Şi cu slujbe îi cântaţi, 
Cu- amintiri îi onoraţi! 
5 
Dar,  mai întâi ne-amintim  
De acei ce mai suntem, 
De ce am fost şi ce-o să fim 
Ce am putut şi ce putem! 
6 
Lotzi Bedo` -  sport şi carte 
Fost-a  ghiduş serios, 
Azi e plin de cele toate, 
Împlinit şi sănătos. 
 

7 
Caţer Rica fu o fată 
Şi frumoasă şi deşteaptă 
Dar şi-a-mplinit al ei ţel 
Undeva prin Israel. 
8 
Colegul Mihai Chirilă  
Serios şi enigmatic, 
Astăzi în a vieţii filă 
Apare cam singuratic. 
9 
Iar Dabija Mariana 
Şi deşteaptă şi cuminte 
Şi azi are bună carma, 
Cu visele împlinite. 
10 
Despre Ionică Dima 
Multe vorbe sunt de bine 
Înălţimea-i ar  rima  
Cu un suflet la-nălţime. 
11 
Că  Dumitru Aurică 
Era harnic şi zburdalnic 
Astăzi s-a rotunjit, cică, 
A bucureştean nostalgic. 
12 
Colegul Nicu Lucan 
Harnic, dârz  şi angrenat 
Este azi patron cu han 
Și e bine, rezervat. 
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13 
Gheorghe Marinoiu-i mare 
Cum a fost şi ca student. 
Are şarm şi ce nu are 
Ca titlu de competent? 
14 
Iar Mihăilescu Radu 
A fost valoros, tenace, 
Aşa îl vedem şi-acu, 
Dar în fierberi se complace. 
15 
Ştim despre Mărin Oprică 
Că a fost băiet de neam 
Şi chiar astăzi ne dedică 
O inimă de oltean. 
16    
Stimatul Timofte Petre 
Solid şi plin de trăire 
A lăsat umbre terestre 
Şi e şoticos din fire 
17 
Ce ştim de Dumitru Ticu: 
Ca student a fost solemn 
Azi  e la vârsta cu riscu`,  
Dar se ţine şi e demn. 
18    
Vai, despre Titi Truşcan, 
Să vorbesc, n-ajunge-un an, 
Are-o înalţime rară 
Şi-i dă sufletul pe-afară.  
19 
Iară de Wagner Isidor 
Ştim bunele-i de student, 
Astăzi este călător, 
De Israel dependent. 
 

20 
Despre cei ce nu mai sunt 
Ne rugăm la Domnul Sfânt 
Să-i ţină la El în pază 
În a Lui Cerescă Oază. 
21 
Să ştie că de la noi 
A primit oameni de soi 
Pătimaşi, suflete rare 
Şi de ei ne e dor tare. 
22  
Stoian  Dobre ni s-a stins 
Ca un suflet pesimist, 
Căci dorea cu noi să stea. 
Nepărăsit de-a lui stea. 
23 
Că Eșianu Nicolae 
Avea zâmbet ştrengăresc 
Dar s-a dus ca o pagae 
Pe un fluviu nelumesc. 
24 
Plecat e  Gheorghe Ghineţ 
Fără-a şti  al vieţii preţ 
Pe o cale de ne-ntors 
Cu caierul lui netors. 
25 
Să zicem de Hristov Hristo 
Că-a plecat fără să spună 
Când  Cali Spera a vrut-o. 
Doamne, dă-i multă lumină ! 
26    
Şi Ivanovici Emil 
A fost un om dârz, tenace 
Dar fu stins ca un fitil 
De un vânt ce nu-i da pace. 
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27 
Pe Viorel Marchitan 
Domnul a purces să-l ia 
Şi l-a dus fără liman 
În împărăţia Sa. 
28 
Ştefan Margine era 
Inteligent, drept, tenace 
Cred că a plecat aşa, 
Şi précis se va întoarce! 
29 
Iar de profesorii noştri 
Ştim, cu toţii au plecat. 
Doamne fă-i nemuritori,  
Fă-i la fel cum i-am lăsat ! 
 

30 
Cei care s-au dus, s-au dus 
Pe o cale de ne-ntors 
Şi-L rugăm pe Cel de Sus 
Să le dea un rost frumos. 
31 
Iară noi de faţă, vreţi 
Chiar acum să îi slăvim 
Fără scrieri şi peceţi, 
În poziţie de drepţi?!  
    
    
MIRCEA IORDACHE 

 

 

H.- REVEDERILE CU COLEGII DE FACULTATE 
 
REVEDEREA  COLEGILOR DE FACULTATE. IAȘI – 2008 
 

Îndrăznesc să folosesc titlul Te Deum pentru ceea ce am 
dorit să se ţină la întâlnirea noastră aniversară, la patruzeci de 
ani de la absolvirea facultăţii. Consider că s-a şi întâmplat să fim  
pe tot parcursul întâlnirii cu sufletele în închinăciune pentru 
Dumnezeu, căci ne-a dat fericirea de a ne putea revedea după 
atâta dulce-amar de vreme. Pe parcursul expunerii voi adresa 
scurte rugăciuni de mulţumire pentru împlinirile pe care le avem, 
să avem mulţi ani fericiţi  şi să ne revedem sănătoşi. Eu merg în 
crezul meu şi sper că majoritatea are acelaşi crez. Nu aduc contre 
altor religii, ba chiar sugerez şi celor de altă confesiune să 
mediteze spiritual, conform credinţei lor, la tot ce înseamnă 
promoţia noastră şi fericirea de a ne revedea. 
  Valuri de idei emoţionale se derulează prin sufletul meu, 
mă învăluie cald – luminos şi nu-mi dau răgaz să  exprim zborul 
stolurilor de cuvinte care se înalţă pe cerul minţii. Şi acum mă 
copleşesc emoţiile Întâlnirii Aniversare.  Trag de mine să ies din 
Paradisul creat de revederea colegială, la 40 de ani după 
absolvirea facultăţii, să mă pot detaşa şi ca un spectator venit 
din exterior, să arăt atmosfera,   trăirile citite pe chipurile 
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colegilor şi în sufletul meu. E greu să fiu spectatorul propriului 
suflet, dar trebuie.  

Din aura confuză, paradisiacă, desluşesc tot mai mult 
chipuri dragi cu suflete mari, parfumul amintirilor, măreţia 
realizărilor, dar din păcate şi pecetea unor frustrări, suferinţe, 
previziuni sumbre.  
 Reiau în fiecare zi lupta cu mine însumi şi continui visurile, 
gândurile, cuvintele, le aşez uşor la locul lor şi uite-aşa câte-un 
pic, câte-un pic, caut să-mi duc la capăt  plăcerea de a mă împlini 
sufletește şi de a împărtăși colegilor trăirile mele în care sunt 
oglindiți şi ei. 
  Îmi filează şi acum, în minte, încurajarea insuflată de 
traducerea adaptată a imnului Gaudeamus Igitur, postată pe 
forumul facultăţii:                                                                                       
 

Să ne bucurăm din plin  
De parcă-am fi tineri,  
Căci din tineri provenim  
Şi-am avut susţineri  
Pe tărâm divin!  

  
Sunt realist, dar  pot spune că mi-au făcut plăcere 

aprecierile unor colegi, care m-au gratulat  pentru strădaniile de 
a însera amintiri pe forumul facultăţii. Sunt sigur că se aşteaptă 
cu nerăbdare de la mine să postez şi alte impresii şi cred că 
fiecare ar dori să se regăsească la modul cel mai fidel şi plăcut. 
Îmi dau seama că toţi colegii merită strădaniile mele de a-i 
zugrăvi. Aş vrea să nu cad în derizoriu cu insistenţele mele. Eu 
observ doar cu raza mea de lumină imaginile pe care le prezint. 
Cer scuze pentru eventuale umbre în prezentările mele, pentru 
scăpări de imagini sau mici contorsionări. Invit colegii să fie mai 
participativi la trăirile promoției, să vină pe forum cu amintiri, 
reflecții, sugestii.  Mă simt cam ridicol că mă aflu aproape singur 
cu postări pe site-ul „Despre Colegi”? Oare sunt dezechilibrat şi 
nu-mi dau seama?  Nu am ce face de mă preocupă aşa ceva? 
Oare stimabilul Leon (artistul punerilor în pagină) mă mai suportă 
să-l deranjez? Ce impresie are despre mine? Promit că asta e 
ultima postare. Gândurile astea sumbre îmi vin atât din unele 
remarci subtile, cât şi din neimplicarea colegilor în îmbogățirea 
forumului cu proprii contribuții. Nu cred că trebuie să ne fie teamă 
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de Limba Română, căci este dulce dacă este exprimată simplu - 
din suflet...... 

După anunțarea întâlnirii promoției noastre, prin graţia 
colegului Leon Dorel, am intrat aşa într-o fierbere sufletească, de 
parcă nu mai eram eu, acel moșuleț anost, cu paşi mici, nesigur, 
grijuliu cu fiecare semnal negativ al trupului şi având în faţă 
orizontul sumbru al ultimei etape a vieţii.  Am redescoperit  
copilul din mine, vioi şi sensibil, tânărul plin de aspirații care 
șuguia cu viaţa pe băncile facultăţii, zelosul om al muncii care s-
a străduit să-şi facă un rost de-a lungul a două epoci. Am intrat 
într-o stare de frământare  şi am dat curs pornirilor spirituale de 
a ieşi în întâmpinarea colegilor cu toată ființa mea sufletească. 
Am ţinut legătura tot mai strânsă cu admirabilul Leon Dorel, am 
încercat să insuflu unor colegi importanţa revederii noastre, 
pentru a-i determina să vină la întâlnire şi am postat pe forumul 
facultăţii amintirile şi trăirile mele. Să fi fost dorință, să fi fost 
credinţă, mândria de a-mi etala unele valențe, să fi fost evadare 
din matca singurătății? Poate că a fost câte ceva din fiecare, dar 
mai presus de toate a fost dragostea de viaţă. 
  Iată că a sosit şi ziua întâlnirii, zi de vară, frumoasă, parcă 
tocmită de Dumnezeu să  dea cele mai frumoase culori întâlnirii 
noastre aniversare. Am plecat de-acasă, cu o servietă în care am 
înghesuit  câteva lucrușoare de uz personal, aşa ca pentru trei 
zile şi nu-mi puteam conduce gândul spre ce urma să mi se 
întâmple. De fiecare dată când încercam să mă concentrez spre 
întâlnire, gândurile îmi alunecau spre amintiri şi spre realitățile 
nu tocmai fericite ale vârstei a treia. Prea puţin reuşeam să mi-i 
fixez pe cei care ştiam că vor veni. Mă măcinau mult şi gândurile 
despre colegii care nu puteau să vină, cu motivațiile lor, destul 
de întemeiate, unele chiar lacrimogene. Arăt aici câteva  situaţii: 
 
Nițescu Andrei. I-am aflat numărul de telefon pe site-ul  Despre 
Colegi şi pentru că îl simpatizam din timpul studenţiei l-am tot 
sunat insistând să vină. Mi-a comunicat că nu poate veni întrucât 
suferă cu inima şi am simţit că trepidează, frământat de dor şi de 
frustrare. Pe lângă el nu putea veni nici soţia lui, valoroasa colegă 
a noastră, Spânu Livia, poate şi ea măcinată de gânduri grele. Cu 
Andrei am reuşit să fac o punte, de Messenger şi  suflet şi i-am 
descoperit răni mai adânci şi că nu m-am înșelat dacă în 
amintirile mele despre colegi l-am catalogat ca fiind un omoi 
(mamă, mamă), dar cu suflet dulce de copil neprihănit. Mă simt 
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legat foarte, de acest destin şi subconștientul îmi spune că-i voi 
fi ataşat  sufleteşte cât mă vor ţine brâiele. Sper că dacă vom 
comunica, bucuriile noastre se vor amplifica, iar necazurile vor fi 
diluate; Azi, când scriu aceste rânduri, mă simt rănit sufletește, 
căci Andrei s-a dus de mult la cele veșnice. Dumnezeu să-l 
ocrotească în grădina drepților!  
 
Pufu Ioan. A fost un pic cam sucit, ba că nu poate, ba că poate  
vine. L-am bătut la cap până aproape de ziua întâlnirii şi am aflat  
adevăratul motiv de refuz, că are un reumatism anchilozant. 
Triste, dar adevărate, surprizele neplăcute ale vârstei a treia. 
În perioada în care petreceam la Iaşi cu ocazia întâlnirii 
promoției, i-am dat telefon pentru a-i prezenta ambianța 
sărbătorii noastre şi a-l asigura că-i voi trimite imagini 
edificatoare. Mi-a părut cam ursuz, da-l înţeleg, că se simțea 
frustrat, sau poate credea că i se face în ciudă. Cred că l-am cam 
deranjat cu insistenţele mele telefonice şi într-o convorbire m-a 
întrebat: „Ce măi, n-ai ce face?” De unde eram entuziast în a-i 
regăsi  prezenţa în viaţa mea, am rămas decepționat şi am 
hotărât să nu-l mai deranjez.  Poate că în suferinţele lui 
reumatismale nu mai are loc de scormonit prin amintiri şi de 
reluat amiciții, sau poate avea impresia că urmăresc vreun favor, 
cu o cazare la casa lui de vacanţă  de la Monteoru, poate că-i 
stilul lui cam „tolo”. După ceva timp m-a sunat el şi mi-a zis 
despre suferinţele pe care le are şi m-a rugat să-i trimit prin fiul 
lui imaginile promise. Am aflat că cei doi băieţi ai lui au poziţii 
sociale marcante şi că mă vor contacta. Tinerii ăştia de azi au 
viaţa lor agitată de parcă ar fi atinși de tsunami. Nu prea reușesc 
să se lege faptele de cuvinte pe linia punctualității. Aşa s-a făcut 
că treaba s-a cam tergiversat, dar până la urmă am reuşit să 
transmit imaginile prin Dragoș, cu toate că iniţial discutasem cu 
celălalt fecior pufulean, Vlad. L-am rugat pe Dragoș să-mi trimită 
câteva poze de familie şi am primit, dar nu chiar tot ce aş fi dorit. 
După cum am spus mai sus Gimi a plecat și el la cele veșnice. 
Doamne, te rog ai grijă ca Gimi să aibă o veșnicie luminoasă! ; 
Butyurka Ioan.  I-am găsit numărul de telefon în Pagini Aurii şi  
m-am bucurat mult că după 30 de ani i-am auzit vocea, parcă  
neschimbată. Motivația refuzului  de a participa a stat în aceea 
că are mama foarte vârstnică (92 ani) şi bolnavă grav. L-am 
asigurat că-l voi ţine la curent cu toate detaliile despre aspectele 
întâlnirii colegiale. Oare are ceva rețineri, din convingeri etnice şi 
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consideră că n-aş fi suficient de bine intenționat? Eu nu-l realizez 
prin etnie, ci prin prisma colegialității şi a calităților lui umane. Şi 
dacă ar fi vorba de etnie, pot spune că am cea mai bună impresie 
despre maghiari, pentru competențe, seriozitate, tenacitate, 
corectitudine, ospitalitate şi nu în ultimul rând pentru volubilitate. 
Pe toţi prietenii maghiari pe care i-am avut  i-am privit ca modele 
comportamentale, pentru mine. L-am ţinut şi pe el la curent chiar 
şi din miezul evenimentelor; 
Gaal Csaba.  Am obținut numărul lui de telefon de la Butyurka 
şi am fost foarte bucuros de conversația cu el, dar am aflat că nu 
poate veni, întrucât are mari responsabilități în cadrul unei firme 
Italiene şi trebuie să meargă în Italia pentru probleme de 
specialitate. Din pozele pe care le-am primit de la Csobi am 
observat că el este bine conservat şi mi-l reamintește pe seriosul 
dar şi mucalitul de cu 40 de ani în urmă. Ar merita să vorbesc 
mult despre el, cu amintirile şi dorul care mă animă; 
Bandrabur Puiu. Tot din Pagini Aurii i-am aflat numărul de 
telefon şi am fost amândoi încântați de regăsire. A tot amânat 
răspunsul până în ultimele zile şi s-a declarat neputincios pe 
motiv că soacra lui este paralizată la pat şi el nu poate să-şi lase 
soţia (Minerva) la greu. I-am promis şi lui  că-l voi ţine la curent, 
mai ales prin faptul că putem păstra legătura prin net şi m-am 
ţinut de cuvânt. Mă simt foarte legat sufleteşte de el căci mi-a 
fost coleg de cameră prin anii III, IV și V. Avea un şarm deosebit. 
Nu era doar o prezenţă fizică ci şi o stare de spirit foarte plăcută. 
Avea toate calităţile unui student elevat: serios cu studiile, 
participaiv la toate acţiunile grupei (na, c-am vorbit ca la o 
şedinţă PCR!), foarte sociabil şi distractiv. Toate astea nu le pot 
uita şi din când în când îmi dau seama că-mi lipseşte un suflu de 
Bandrabur;       
Selami Geait.  Am de câţiva ani legături telefonice şi prin mail 
cu el. Am insistat să vină şi a promis că vine până în ultima clipă, 
când s-a scuzat la telefon că nu poate veni cale de 1000 km. pe 
arșița care se instalase în ţară la sfârşitul lunii iunie. L-am înţeles, 
dar putea fi un dar de la Allah, dacă făcea un efort mai mare, căci 
întâlnirea noastră merita acel efort. Ah, dac-aş putea i-aş trage 
câteva vărguțe la fund, că eu am insistat atât de mult să mi-l 
apropiu, iar el o dă cotită. Bonomia lui, degajarea cu care îşi 
exprimă ideile, perlele pe care le scoate din când în când, mi l-au 
fixat în minte ca pe cel mai simpatic turc şi de aia îi caut figura, 
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dar probabil că prin insistenţele mele i-am creat oarece repulsie. 
Sper să nu fie aşa şi să ne mai regăsim cu multă plăcere; 
Micu (Căpitănescu) Anișoara . Ca fostă colegă de grupă, m-
aş fi bucurat mult să vină la întâlnire, dar nu am reuşit să dau de 
ea, cu toate că locuieşte aproape de mine. Are un fel aparte de a 
vedea relaţiile colegiale. Este mai reţinută şi în plus foarte 
preocupată de fetele şi nepoţii ei (orizontul trăirilor ei sufletești). 
Am încercat să o anunţ prin Oana, fata cea mică, lucrătoare în 
învăţământ, dar nu am primit răspuns şi de fapt eram sceptic în 
ce privea acceptarea de a veni la întâlnire. Referitor la relaţia 
dintre mamă şi fiice, am putut observa că sufletul bunicului a fost 
transferat mamei. Îmi aduc aminte cum domnul Căpitănescu, 
tatăl Anișoarei, făcea lobi pentru fata lui pe holurile examenelor 
la facultate. Eram impresionat şi simțeam un respect deosebit 
pentru un aşa tată.  Revenind la Anişoara, abia peste 6 luni am 
aflat că a trecut printr-o cumpănă grea a vieţii. A avut accident 
vascular şi cu greu şi-a echilibrat organismul. Deci, în timp ce noi 
ne întâlneam la Iaşi, Anişoara era spitalizată.  Cred că a suferit 
acel șoc şi ca urmare a veștii că fiica ei Oana nu mai are catedră 
la liceu. Asta îmi spune încă o dată câtă trăire poate avea o mamă 
ca Anişoara pentru copiii ei. Cam după 6 luni de la întâlnire am 
reuşit, în sfârşit am reuşit, să iau legătura cu Oana prin 
Messenger şi i-am transmis toate înregistrările mele legate de 
întâlnirea de la Iaşi. Am şi purtat o convorbire cu Anişoara. Mi-a 
spus  prin ce a trecut şi a fost tare bucuroasă că a revăzut trecutul 
promoției noastre. 
Lazăr George.   Am fost contactat de el si m-a felicitat pentru 
postările de pe forumul facultăţii şi-i părea rău că nu am amintit 
şi despre el. Cred că l-am dezamăgit. A fost una dintre scăpările 
ce le-am avut în acele amintiri relatate. Din bifările celor care şi-
au anunţat participarea am dedus că va veni şi George, dar din 
păcate nu a venit. După întâlnirea aniversară, i-am reproşat de 
ce nu a venit şi am fost blocat sufleteşte când mi-a mărturisit că 
soţia lui este atinsă de boala bolilor.... şi nu mai am cuvinte. Reţin 
că-mi era drag George pe timpul facultăţii. Eu am fost o figură 
anostă, dar nu eram gelos pe făt frumosul George ci îl admiram 
căci mi se părea că are ochii albaștri ca seninul cerului, sau poate 
verzui ca marea culoare a pimăverii şi citeam în ei toate atributele 
binelui, atât pentru binele altora cât şi pentru a-i fi bine lui. Mi-a 
părut nespus de rău că nu am reuşit să-l revăd. 
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Imagini ale familiei lui mi le-a trimis la insistenţele mele, 
pentru a le posta în expozeul „Te Deum-ului”. Din acele imagini 
se putea observa şi starea psihică a fiecărei persoane, pornind de 
la îngrijorarea părinţilor, la încrederea oarecum reţinută în viitor 
a copiilor şi inocenta lipsă de griji a nepotului. Doamne, Te rog ai 
grijă de familia lui George, şi dă-ne posibilitatea să ne revedem 
sănătoşi şi fără necazuri!.  
Marian Neculai: Am aflat că fiul lui a suferit un accident de 
maşină şi nu ştiam cât era de grav. Am cam încălcat regula bunei 
simțiri şi l-am sunat, pentru a afla ce-i cu el şi dacă poate veni la 
întâlnire. După cum a început să se motiveze mi-am dat seama 
cât de inoportună a fost propunerea mea. Uneori din dorința de 
bine, mi se întâmplă să fac mai mult rău. Mi-a povestit cu noduri 
de lacrimi în gât, în ce situaţie gravă este fiul lui, că încă se afla 
în comă. Simțeam disperarea în glasul lui şi nu mai ştiam ce să-
i spun pentru a-i potoli suferința. Am bâiguit ceva, cum că-i 
împărtășesc durerea şi-l voi ţine la curent cu evenimentul 
întâlnirii promoției. El, sărmanul, a suferit pe două planuri: 
durerea sufleteasă pentru starea în care se afla fiul lui şi 
imposibilitatea de a fi la întâlnirea colegială. Indiscutabil, prima 
durere era copleșitoare şi nu-i mai ardea de problema celei de a 
doua. După întoarcerea de la Iaşi, am căutat de mai multe ori să-
l încurajez şi l-am rugat să mă viziteze pentru a-i arăta imagini 
de la întâlnirea  omagială. Am şi stabilit o întâlnire pentru 19 
octombrie, dar mi-a dat telefon în acea zi că trebuie să stea mai 
mult la fiul lui şi că va veni peste două săptămâni, adică pe 2 
noiembrie. Ce a urmat, cred că au aflat toţi colegii. Nu este deloc 
plăcut să vorbești despre situaţii macabre şi poate că nu fac bine 
că scriu aici despre moartea lui Marian, dar merită să-l pomenesc 
întru păstrarea în memoria noastră şi să invit la închinăciune 
pentru sufletul lui. 
Truşcan Constantin: locuieşte la un bloc în apropierea mea şi 
am încercat să-l conving pentru participarea la întâlnire, dar nu 
am insistat căci suferința lui este prea mare prin pierderea 
unicului fiu, chiar dacă au trecut câţiva ani de la nenorocirea care 
l-a lovit. Soţia lui e marcată şi mai puternic, că aşa e dat de la 
Dumnezeu ca mama să sufere cel mai mult. Acum s-au dotat cu 
un calculator şi activitatea pe el a devenit hobi de familie. 
Doamna are dragoste mare pentru flori şi pisici şi am observat 
multe poze şi mesaje video cu aceste teme, iar Titi vede 
computerul ca pe o jucărie nemaipomenită şi este preocupat de 
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poze, mesaje video (agrafe,  cum le spune el) şi muzică până la 
nesfârşit. Chiar şi cu aceste preocupări relaxante, tot se pot citi 
pe chipurile lor ridurile şi cicatricile sufletești. 
  Îmi pare rău că prea putini colegi accesează internetul şi 
nu putem comunica pe această cale facilă. Mă impresionează că 
cei mai mulţi colegi care s-au adaptat noului mijloc de 
comunicare sunt de la Mecanica Agricolă, facultate care în 
perioada studiilor era considerată mai dezavantajoasă, dar care 
de fapt a fost cea mai valoroasă prin ascensiunea ulterioară a 
foștilor colegi.  
Drumul spre Iaşi    
27 iunie 2008. între orele 10,00 – 13,00  

Deşi am avut invitația de la colegul Lişman să merg cu 
maşina lui la Iaşi şi la început am fost încântat de ocazia ivită, de 
a savura plăcerea unui drum comun cu oameni dragi, având 
totodată şi plăcerea companiei colegului Cefranov Eugen, am 
declinat până la urmă acea invitaţie din cauza unei stări de spirit 
pasagere, care m-a cuprins. Mi se părea că devin dependent de 
unele condiţii de timp şi spaţiu, că voi devia un pic emoțional şi 
voi pierde ceva din energia şi entuziasmul rezervate întâlnirii de 
la Iaşi, că pe parcursul drumului îmi voi da drumul la gură şi cu 
cât voi vorbi mai mult, voi gândi mai puţin, voi displace mai mult 
interlocutorilor şi mă voi epuiza psihic, etc, etc.....Am luat un 
maxi-taxi, cu locuri rezervate, am stat în faţă, am stat mut şi am 
gândit mult, admirând în acelaşi timp peisajele cu verdele lor 
divin. Pot spune că am mers pe un drum de vis către o atmosferă 
de vis.  
 Ajuns la Iaşi am avut neplăcerea rarefiatului transport în 
comun, dar şi bucuria întâmpinării de către inimosul Ilie Nicolae, 
care m-a sunat că mă aşteaptă în stație la T20, un cămin din 
Complexul Studențesc Tudor Vladimirescu. La apropierea de 
stația respectivă mi-am încordat privirile să-l regăsesc pe Ilie şi 
am avut o vibrație când am recunoscut o statură, un pic 
virtualizată, care semăna a Ilie de altădată. Ne-am îmbrățișat cu 
patos „revoluționar” şi m-a condus la reşedinţa ce avea să ne 
găzduiască pentru două nopţi. A  urmat o avalanșă de amintiri, 
relatări existențiale şi aspirații. M-a fermecat Ilie cu preocupările 
lui, printre altele fiind vorba şi de cele legate de calităţile lui 
bioenergetice. Personalitatea lui Ilie o voi  descrie, poate, în 
cuprinsul unor relatări ale mele ceva mai detaliat şi mă va apropia 
şi preocupa cât îmi va mai sta în putință. 
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 După dușul cald verbal am făcut şi câte un duş răcoritor cu 
apă, să ne extragem din transpirația provocată de canicula meteo 
şi emoțională, apoi am trecut la o scurtă odihnă, aşa încât să ne 
refacem potențialul necesar intrării în sârba cocteilului colegial, 
plin de încărcătură sentimentală, care era stabilit pentru ora 
18,00, la Hotelul Moldova.    
Cocteilul 
27 iunie 2008, între orele 18,00 – 22,00 

Am pornit cu Ilie spre locul precizat mai sus, pe care 
mintea mea îl gestiona ca pe o expoziție de artă, în care erau 
expuse tablourile vii ale colegilor şi eram nerăbdător să le admir. 
Drumul nu l-am perceput aproape deloc. Eram foarte cuprins de 
conversația cu Ilie şi de fiorul impactului care urma la întâlnirea 
cu colegii. Îi voi mai recunoaște? Cât de mult s-au transformat? 
Vom deschide brațele, cu acelaşi entuziasm, spre a ne îmbrățișa?  
Am ajuuuuuuuuuuns! O, Doamne, ce emoţii am! Simt impactul 
ca pe ceva deosebit de măreț, cam la nivelul statuar al Palatului 
lui Ştefan cel Mare, parcă nu întâmplător aflat la faţa locului. Simt 
că pentru mine se petrece un moment istoric lângă un monumet 
istoric. 
  Pe holurile Hotelului Moldova e linişte, căci am sosit cam 
devreme şi tragem la câte un fotoliu, continuând discuţiile, dar 
eram practic străini de vorbele noastre. Ne aruncăm privirile când 
afară, când la ușile liftului. Vedem câteva fețe străine pe afară şi 
suntem curioși, aşa că ne apropiem de ele. Cu greu ne-am 
recunoscut reciproc şi am schimbat amabilități. Au început 
aparițiile, când de afară, când de la lift. Ceaţa de pe ochii noştri, 
densă de 30 – 40 de ani,  mi-a creat mari greutăți de 
recunoaștere, dar după mici eforturi, descopeream epurele 
colegilor pe planul timpului.  
   Îl întrebam în mod repetat pe Ilie şi el pe mine (ceva mai 
puţin), asupra persoanelor care apăreau. Primul a apărut Giura, 
apoi Weismann,  Dodoiu, Agapi, Marinoiu, Fodor......şi apoi o 
desfăşurare rapidă a aparițiilor statuare şi un concert de 
conversații şi toate astea în imaginația mea creau o lumină 
sfântă. Subconștientul meu năzdrăvan (ca să nu-i zic 
inconștientul), se ţinea de șotii şi îmi aducea aminte de 
cutremurul din 1977. Pe atunci eram director adjunct la Liceul Nr 
1 din Suceava. Era seară şi eu mă aflam la căminul şcolii, ca o 
gazdă bună pentru directorul Grupului Şcolar din Roman, care 
avea de ţinut inspecţie specială unui maistru instructor. Deodată 
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hurducăraie mare şi zgomot mare în tot căminul. Mai repede 
decât m-am dezmetecit, elevii au dat buluc pe scări. Am ieşit 
afară şi am văzut panorama sperieturii. Imediat după terminarea 
cutremurului, totul s-a transformat în circ. Fetele, care locuiau la 
ultimul etaj (III), fusese mai speriate ca băieţii şi au ieşit cum au 
apucat, unele mai în degajeuri, altele cu câte o pătură pe ele, iar 
băieţii nici ei nu erau mult mai prejos. A început să se arate cu 
degetul unii pe alţii şi râdeau de se prăpădeau, fie pentru 
deghizare şi recunoașterea colegilor în acea postură, fie pentru 
admirația faţă de fetele mai goluțe . Mă amuza şi pe mine scena, 
dar eu eram cel care trebuia să aducă linişte şi să pună ordine, 
aşa că am apelat la elevi să înceteze distracția şi să revină la 
dormitoare. 

M-a adiat o senzație asemănătoare cu aceea de după 
cutremur, la impactul întâlnirii în holul Hotelului Moldova. Timpul 
a aşezat pe trupurile noastre straie şi măști şi ne-a fost greu a 
ne redescoperi chipurile pe care le rețineam de la ultima întâlnire. 
La figurat, ne arătam cu degetul unul pe altul şi șuguiam la faptul 
că timpul ne-a cutremurat în fel şi chip, dându-ne măștile vârstei 
a 3-a, dar la propriu ne-am adresat elogii („Vai, ce bine arăți!; 
Nu te-ai schimbat deloc!' ş.a.m.d.). Erau mici meschinării, dar 
care om vrea să afle că timpul l-a schimbat în rău. Fiecare ne 
dăm seama de alunecarea spre mai rău, dar nu ne face plăcere 
să ne spună şi alţii şi cu atât mai puţin cei apropiaţi. 

După acel impact am intrat în atmosfera  entuziasmantă a 
amintirilor şi fără să ne dăm seama eram aceeaşi colegi din urmă 
cu 40 de ani şi nu mai conta vârsta. Cred că eram dispuși să 
jucăm şi Bâza. Ne-am cinstit, ne-am veselit, am luat în noi şi pe 
aparate digitale imagini ale trăirilor.  

Şi acum îmi defilează pe peliculă colegii revăzuți. Toţi acei 
colegi îi revăd în mod repetat. Nu aş vrea să se simtă vreunul  că 
ar fi fost neglijat de percepția mea, dar trebuie să spun că pe unii 
dintre ei îi am mai clar, în detaliu şi mai persistent: Leon Dorel, 
Agapi Constantin, Dodoiu Silvia, Nicolae Ilie, Stan Dumitru, 
Anghelescu Vasile, Baboiu Georgică, Berlea Toader, Chirilă Mihai, 
Ceornoleţa Ilie, Coarcă Costică, Costache Dan, Dascălu Mihai, 
Dima Ioan, Dinulescu Mircea, Dram Mihai, Dumitru Aurel, Floareş 
Viorica, Fodor Mihai, Gheciu Olga, Giura Gheorghe, Rădulescu 
Nicoleta, Goagă Costică, Gologan Viorel, Marinoiu Gheorghe, 
Mihăilescu Radu, Momoiu Nicolae, Munteanu Viorel, Mutu 
Ecaterina, Pâcă Mihai, Grigoraș Octav, Huzună Liviu, Litan Ioan, 
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Manciu Vasile, Palade Vasile, Roșca Petru, Rusu Marcu, Săveanu 
Emilian, Ştefănescu Ioan, Tudorache Nicuşor, Weismann Ernest, 
..... Chestia asta cu reținerea mai persistentă, a depins şi de 
interacțiunile pe care le-am avut cu personalitățile respective. Nu 
pot să elimin din acest cadru pe colegii mei suceveni: Irimia 
Gheorghe, Lavric Aurel, Paustovanu Anatolie, Cefranov Eugen, 
Lişman Ioan, dar pe ei i-am mai întâlnit de-a lungul anilor şi nu 
au mai contat ca imagini în cadrul șocului plăcut al revederii.  

Cocteilul a decurs frumos, cu aşezarea noastră la mese 
goale, cu tendințe de bisericuțe pe grupe. Era firesc să ne grupăm 
aşa căci ne legau amintiri mai multe şi aproape familiare, amintiri 
care stăteau să explodeze în noi. Goagă (din grupa 278) s-a 
simţit atras de masa noastră, a celor de la 276 (probabil că a fost 
atras de familia Leca, fiind concetățeni de Bacău) şi ne-a făcut 
mare plăcere prezenţa lui. Am fost cam aerieni privind începerea 
cocteilului. Stăteam şi așteptam să fim serviți, contrar regulilor 
de trataţie în cocteil. Încet, încet ne-am dat drumul spre mesele 
din centru, pentru a ne autoservi cu produse dintre cele mai 
elevate şi apetisante, iar de la o masă postată lângă fereastră, 
ne-am tras pălincă şi vin. Pălinca semăna aşa de bine la culoare 
cu vinul auriu, încât m-a şi păcălit, umplând câteva pahare mari 
de  pe masă cu pălincă şi trăgând un gât zdravăn, încât m-a 
apucat strănutul.  Am înfulecat cu multă plăcere bucate şi băuturi 
alese, impresii şi imagini de neuitat. M-am felicitat pentru kodac-
ul meu, că mi-a permis să imortalizez multe imagini. M-am 
bucurat şi de prezenţa la masa noastră a colegului Leon, cu toate 
că a fost sustras deseori, pentru responsabilitatea lui de 
organizator. Leon m-a invitat să iau bucate şi pentru la cameră, 
căci nu aveam asigurat micul dejun şi că rămâneau prea multe 
pe mese. Împreună cu Ilie am luat ce am putut, cât să ne ajungă 
pentru două dimineţi şi am mulţumit lui Dorel pentru amabilitate 
şi sugestie.  
  La cocteil am reuşit să fixez mai bine pe fiecare coleg şi 
să obţin mici detalii despre ascensiunea de după absolvirea 
facultăţii.  
 Timpul rezervat cocteilului s-a scurs cu repeziciune şi ne-
am despărțit cu sufletul mai bogat şi cu credinţa că în ziua 
următoare vom avea trăiri şi mai plăcute. Încărcați de trăiri şi 
sentimente frumoase, ne-am retras la locurile de cazare şi până 
târziu în noapte am depănat cu Ilie  despre impresii şi satisfacții. 
Am încheiat fiecare în felul lui cu o slăvire a Lui Dumnezeu pentru 
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că ne-a oferit supliciul revederii şi cu o rugăciune pentru 
sănătate, sub toate aspectele ei. 
   
Catalogul 
  28 iunie 2008, între orele 10,00 – 12,00 
                  
M-am trezit mai devreme ca de obicei, adică pe la ora 6,00 şi am 
procesat în mine despre starea de fapt în care mă aflu. Ceva mai 
târziu s-a trezit şi Ilie şi după obișnuitul program de igienă 
personală, am servit micul dejun, în cameră, cu ceea ce 
sustrăsesem de pe mese de la cocteil, sub insistenţele aproape 
părintești ale lui Leon Dorel, el știind că nu aveam micul dejun 
asigurat ca cei de la hotel şi înciudat că rămâneau pe mese prea 
multe bunătăţi. După supliciul micului dejun, Ilie şi-a etalat 
înzestrările şi priceperile pe linia  bioenergiei, aplicând pe mine 
cunoştinţele lui. A scos din valiză o carte şi două dispozitive 
simple: O ansă şi un pendul. A cerut să pun mâna dreaptă pe 
scaun şi a aşezat alături o coală pe care erau două scale gradate, 
una pentru câmpul bioenergetic şi una pentru tensiunea arterială. 
Cu ansa aceea    oscilantă  ţinută între două degete ale mâinii, a 
stabilit că am un câmp bioenergetic bun, adică 6 şi că tensiunea 
e normală. Mi-a spus că stau bine, chiar foarte, dar eu ştiu că nu-
i chiar aşa, rezultatele lui depinzând de starea de spirit foarte 
bună în care mă aflam. A deschis apoi cartea şi cu ajutorul unui 
fir de plumb a trecut prin dreptul paginilor care indicau numele 
tuturor analizelor aplicate corpului uman şi a dedus că toate sunt 
bune, observând că firul cu plumb oscilează ca un pendul, cu 
bună amplitudine. Nu prea am înţeles cum vin astea, dar spusele 
lui Ilie au avut efect tonifiant asupra mea. 
 Împreună cu Ilie ne-am hotărât să facem paşi până la 
corpul A al Universității, pentru a redescoperi locurile dragi ale 
Iaşului, icoanele tinereților noastre. Pornind  de la căminul 
studențesc, am trecut pe la Hotelul Moldova, am admirat încă o 
dată Palatul Culturii, apoi Primăria,  Mitropolia, Biserica Trei 
Ierarhi, Piaţa Unirii, Casa Memorială Alexandru Ioan Cuza, 
Biblioteca Mihail Eminescu, Casa Tineretului şi Studenților, Casa 
Universitarilor... Iașul s-a schimbat mult şi e greu să  recunoști 
locațiile unor clădiri vechi, prinse în țesătura imobiliară actuală.  
Ne-am amintit de căminul de pe strada Cloşca, de corpul D al 
Institutului aflat pe strada Horia şi am făcut chiar mici incursiuni 
pe străzile respective, dar nu am mai recunoscut clădirile. În 
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drum ne-am stimulat cu un Cappucino, aşa mai mult de amorul 
artei.  
Fosta noastră universitate - „ A.I, Cuza”, Corpul A. 

Iată-ne ajunşi şi la Universitate. Forfotă mare pe lângă 
statuile celebre: M. Kogălniceanu şi A. D. Xenopol. Apoi forfota 
s-a mutat pe holul universității – „Sala pașilor pierduți”. Forfota 
pare mai mare decât cea a promoţiei noastre şi mă dumiresc 
repede că are întâlnire şi promoţia 1983. Sunt un pic gelos pe 
diferența de vârstă, dar parcă e mai zglobie promoţia noastră. 
Mișcare browniană pe holul de intrare, apropieri şi îndepărtări 
între colegi, apropieri din dorul de regăsire şi îndepărtări pentru 
apropierea de alţi colegi, în funcţie de cum rămâneau libere 
valențele. 

Se dă startul  urcării la amfiteatrul P6, sortit  strigării 
cataloagelor şi auto-reprezentărilor.  Cu câteva zile în urmă se 
spera că întrunirea va avea loc în amfiteatrul  P1, în care am avut 
cele mai multe cursuri pe vremea studenţiei. Din păcate, corpul 
A aparține acum domeniului medical universitar şi amfiteatrul P1 
a fost introdus în reparație. P6 era pregătit şi el pentru 
introducerea în reparație, avea tabla scoasă şi dragul de Leon a 
trebuit să facă improvizații, aplicând coli de hârtie în loc de table, 
pentru a nu știrbi prea mult din solemnitatea momentului nostru 
istoric. Unii colegi se aşează emoţionaţi în bănci, alţii agită 
aparate foto sau video, flămânde de imaginile acelor trăiri.  
Spaţiul auditiv este ocupat şi de imnul Gaudeamus Igitur, venit 
din nu ştiu ce aparat.  Foșnește apropierea prezidiului şi ne 
așezăm cuminţei şi emoţionaţi în bănci.  

Alături de Leon Dorel, recunosc doar pe domnul Mircea 
Cozmâncă, asistent pe vremea noastră şi aflu că ceilalţi doi sunt: 
Vasile Neculăiasa şi Dan Ursescu. Oare unde s-au ascuns 
profesorii noştri? De ce unii au trecut în neființă la propriu, iar ații 
la figurat? Motive sunt multe, dar din punctul meu de vedere sunt 
şi motive nemotivabile. Mi s-a creat o amărăciune, dar trebuie 
să-mi îndulcesc starea de spirit cu ce mi-a oferit Dumnezeu. 
Vorba aia: „asta e, cu asta te... mulțumești”.  

Eu speram în prezenţa activă a profesorilor care mai erau 
în viaţă, dar aşa nici măcar nu am aflat cine mai este în viaţă şi 
cine nu. Unde sunt domnii: Belousov, Rener, Zetu, Plăhteanu, 
Condrea, Cuțu, Gireadă, Marica, Miroş, Picoş, Uncheşel, 
Zugrăvel..? 
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Sper că nu au murit. Aş fi dorit ca măcar cei care mai au 
tangențe cu facultatea să participe la întrunirea noastră. Un 
prezidiu respectabil ar fi cuprins şi conducerea facultăţii.  

A participat şi Crețu Spiridon, dar nu în prezidiu pentru 
calitatea ce o avea de prorector, ci în banca de promoţie. Aşa s-
a făcut că prezidiul a cuprins doar patru personalități ale 
studenţiei noastre: Cozmâncă, Neculăiasa, Ursescu şi Leon. 

Cuvântul de deschidere l-a avut Leon Dorel, un cuvânt 
dulce, de mare virtuozitate, exprimat calm. După prezentarea 
celor din prezidiu, a trecut la prezentarea propriilor gânduri 
legate de întâlnirea noastră.  Se putea citi pe faţa vorbitorului că 
entuziasmul era în toată splendoarea lui, cu puternice trăiri 
interioare. Mesajul cuvântului cald, a scos în evidenţă frumoasele 
amintiri despre facultate, profesori, viaţa studențească, a relevat 
importanţa evenimentului nostru aniversar. Pentru profesorii şi 
colegii care s-au duuus  şi „ne aşteaptă la capătul tunelului”,  s-
a ţinut un minut de reculegere. 

 
 Gestul l-am primit ca pe un ecou al dorinței mele, pe care 
am exprimat-o şi în Memento Blitz, pe forumul facultăţii. 
 
 
   Dar să nu uităm de-acei          Azi, în gând, să îi cinstim  
   Care-au plecat dintre noi,          Plecându-ne înţelepţi  
   Şi să ne rugăm la Zei           Şi un minut să-i slăvim  
   Să-i aducă înapoi!           În poziţie de drepţi!  
                 Mior 

Domnul profesor Dan Ursescu a început prin a spune că 
era mai bine dacă se pornea prin citirea catalogului, căci ar fi avut 
şi dumnealui un mai bun teren de concluzii asupra promoţiei. 
Dintre aspectele prezentate de domnul Ursescu am remarcat: 
 -    Întâlnirea promoţiei 1968 – omagiu adus facultăţii; 
 -    Necesitatea resuscitării industriei româneşti; 
 -    Urări de succese pe toate planurile vieţii, pentru participanții 
la întâlnire. 

Domnul Neculăiasa  îşi exprimă emoţiile, face un bilanț al 
activității facultăţii, apreciază  pe universitarii din promoţia 
noastră ca fiind foarte valoroși, îşi prezintă viaţa dumnealui de 
pensionar, ca fiind încă foarte activă pe linie universitară, se 
bucură că ne vede şi avem figuri luminoase, ne adresează urări 
pentru această sărbătoare şi pentru viaţă. 
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 Domnul Cozmâncă felicită promoţia, face remarcă pentru 
universitarii Leon şi Crețu şi felicită comitetul de organizare 
format din.... Leon Dorel. Apoi dă citire cataloagelor începând cu 
grupa 272. La strigarea catalogului, fiecare dintre cei prezenți a  
relatat pe scurt realizările pe plan personal şi a elogiat atmosfera 
întâlnirii. Înainte de a spune şi eu câteva cuvinte, îmi treceau prin 
minte aspecte pe care să le tratez, aspecte care se buluceau să 
intre pe post, dar urma selecția şi renunțări, căci nu eram eu 
buricul pământului să fiu mai spectaculos şi apoi puteam să cad 
în derizoriu, pe ideea că vorba lungă.... sărăcie lucie. Am 
observat că vorbitorii aveau cărţi de vizită importante de 
profesori universitari, directori cu statute mari, manageri, 
oameni de afaceri... Ce trebuia să mă complic eu cu o vorbărie, 
fără o considerabilă acoperire în fapte. În cuvântul meu trebuia 
să admir valoarea antevorbitorilor şi să-mi exprim starea de 
copleșitoare plăcere. În continuare, prezentările au fost în 
aceeaşi notă, cu oarecare scurtare a CV-urilor.  

Se simțea şi un freamăt de finalizare a momentului 
Catalogul şi pregătire pentru momentul următor – masa festivă 
(Banchetul Omagial). 
 Din expunerile colegilor am dedus diferite stiluri de 
abordare: 

Laborios: prezentând tot tacâmul vieţii personale (familiale 
şi  sociale) şi cu  elogii la adresa a tot ce ţine de facultatea 
noastră; 

Meseriaş: cu prezentarea realizărilor pe linie profesională 
şi mai succint, referitor la familie; 

Pasional: cu scoaterea în evidenţă a unor pasiuni şi 
preocupări, proiecte de viitor; 

Rezervat: cu prezentarea ștearsă a vieţii personale şi 
având pe chip amprente de boli sau îmbătrâniri premature. 
 Pe chipurile multor colegi se deslușeau satisfacțiile 
împlinirilor profesionale şi familiale, dar au fost şi cazuri de colegi 
care erau marcați de stresul vieţii, de frustrări şi de aspecte de 
sănătate, dintre care unele cam grave.  
 Când mi-a venit rândul să mă prezint mă simțeam ca un 
căţel inteligent. Mi-a venit în minte bancul cu asemănarea dintre 
câine şi inginer. Eram impresionat de antevorbitorii mei, numai 
unul şi unul: directori, directori generali, manageri, patroni, 
profesori universitari.... Am bâiguit ceva legat de acea impresie, 
apoi am arătat că eu am fost doar un șefuț, dar mă mândresc cu 
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doi feciori realizați şi trei nepoței, mai frumoşi decât toţi nepoţii 
din lume. 

A urmat ieşirea în faţa Universității şi pe scările bine 
reținute şi divinizate de memoriile noastre, ne-am aşezat frumos 
ca pentru un tablou memorial, icoana scumpă a revederii noastre 
şi o rugăciune se cade să închinăm din nou la Dumnezeu: 
 
Banchetul – Cina cea de Taină 
28 iunie 2008, între orele 14,00 – 22,00 

Ne întoarcem la Hotelul Moldova pentru masa colegială, 
programată între orele 14,00 – 22,00. Se oferă Lavric să mă ia  
cu maşina şi ajungem repede la locul potrivit. Încercare de 
veselie din partea tuturor colegilor, încă înainte de începerea 
chefului propriu zis. Iată-ne aşezaţi la mese, cam pe grupele 
colegiale. Grupa noastră se aşează aproape de cele două uşi: una 
care vine din hol şi alta care dă spre terasă. Amândouă uşile sunt 
ţinute deschise şi fără să ne dăm seama vom acumula ceva 
curent care va avea efect de răceală pentru mine. În secvența 
asta a întâlnirii noastre colegii şi-au dat drumul la frâiele 
distracției. Oare mai este loc de cuvinte? Acum nu prea mai am 
cuvinte să descriu plăcerile care ne-au patronat petrecerea, dar  
atunci cuvintele erau mai dese decât îmi mergea mintea.  
 
Vizitarea Oraşului Iaşi 
29 iunie 2008, între orele 10,00 – 13,00 

Of, Iaşule al studenţiei noastre, ne-a fost tare dor de tine 
şi revederea asta ar fi trebuit să fie mai amplă şi cuprinzătoare! 
Cum putem să te salutăm îndeajuns în doar două ceasuri avute 
la dispoziţie? Te-ai schimbat mult, mult, dar am regăsit mare 
parte din urmele urmelor lăsate de paşii noştri de pe vremea 
studenţiei. Vizita asta, chiar dacă este doar ca o fulgerare de 
privire şi derulare rapidă de amintiri, ne umple sufletul cu un 
balsam de fericire. Vibrația este amplificată şi de ansamblul 
nostru colegial, de forfota transmiterilor şi receptărilor de 
impresii.  
 Maşinile  marelui coleg şi patron Stan Dumitru, zis Ţiganu, 
ne poartă de la Palatul Culturii pe la Podul Roşu şi luăm drumul 
Buciumului. La ieşirea din oraş, pe dreapta, la mică depărtare, 
apare Mânăstirea Cetățuia. De fapt oraşul s-a mai extins încât 
chiar şi Buciumul a devenit cartier ieșean. Unde sunt oare viile 
de altădată în care ne potoleam pofta de struguri cu ceea ce mai 
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rămânea după culesul, cam  superficial, ca la colectiv? De fapt 
am avut de ajuns la o țintă şi nu am poposit la niciunul dintre 
obiectivele  valoroase. Le-am vizitat doar cu priviri aruncate din 
autocar şi cu vizualizarea spontană prin retina memoriei.   Am 
ajuns la releul televiziunii ieșene, undeva pe colina Repedea. Mă 
simțeam ca pe piedestalul central al Muzeului din Moscova cu 
Panorama de la Borodino.  Am reperat, cu aproximație cele şapte 
coline de care se mândrește Iaşul, pentru asemănarea cu Roma 
din acest p.d.v.  De pe poziția pe care ne aflam oraşul se vedea 
ca din avion sau ca o imagine în ceaţă luată de pe satelit.  Nu am 
reuşit să disting nici măcar mândriile oraşului, probabil şi din 
cauză că nu puteam să mă concentrez în zumzetul acela de voci 
colegiale şi din cauza stolului prea mare de imagini care zburau 
cu repeziciune prin faţa ochilor, sau poate că  din p.d.v. al 
clarității, imaginea era împărţită la sutele de ochi care o receptau 
simultan. Mai presus de ceea ce vedeam simțeam o înălțare 
sufletească. Mă aflam acolo sus, pe cerul Iaşului meu studențesc, 
împreună cu promoţia mea, eveniment netrăit până la acele 
momente şi cine ştie dacă voi mai avea vreodată acea înălțare. 
Stan mi-a arătat viluţa lui de vacanţă, situată la poalele dealului 
pe care ne aflam. Gândul mă purta înapoi şi mi-l prezenta pe 
Stan superficialul, iar acum aveam alături un adevărat patron, 
care a ştiut să se realizeze şi pe timpul comunismului şi după.  
Nu-i era jenă să se laude că a ştiut să se descurce şi în Epoca de 
„aur” şi că s-a adaptat rapid la tranziția spre capitalism. Se lăuda 
chiar cu o medalie care i-a fost atribuită de către Ceauşescu, 
personal, pentru merite deosebite la construirea Canalului 
Dunărea – Marea Neagră. 
 Mă aflam pe acoperişul Iaşului şi mintea îmi era cam 
încețoșată de gândurile bune şi mai puţin bune privind 
transformările Iaşului şi ale societăţii  româneşti, în general  
Starea de spirit ne copleșea, dar a trebuit să ne grăbim spre 
finalizarea programului zilei, mai ales că Stan se precipita să 
termine cu noi şi să treacă la comenzi de transport mai benefice 
lui. Avea curse programate şi patronul trebuie să-şi respecte 
contractele. Am lăsat cu priviri admiratoare şi Releul de 
Televiziune şi Grota,  ne-am plecat frunțile în faţa măreției a tot 
ceea ce am văzut şi am plecat. Drumul ne-a condus pe altă cale, 
printr-o zonă în plină construcție, cu multe clădiri noi, pe acolo 
pe unde sunt şi Plopii fără soţ şi am ajuns la Copou. 
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Copoul 

Copoul a rămas aproape acelaşi prin punctele lui esențiale 
şi am avut plăcerea să-l luăm la pas. Fiori de plăcere am avut la 
revederea Teiului lui Eminescu, Obeliscului cu lei şi Muzeului 
Mihai Eminescu. Muzeul a fost construit după perioada studenţiei 
noastre, pe un loc unde era  crâşma Rarăul. De crâşma aceea am 
legată o amintire frumușică. Împreună cu câţiva colegi de grupă 
am șters-o de la un seminar de Analiză Matematică, care ne 
cădea cu greață la momentul respectiv, căci dădeam de frecușul 
domnului asistent Ciobanu şi ce puteam face într-o oră de iarnă 
decât să ieșim la o plimbare prin Copoul apropiat ca distanţă de 
Corpul A , unde  aveam seminariile în acea zi şi era apropiat 
spiritual de sufletele noastre. S-a dovedit că este apropiat şi de 
plăcerile noastre, căci ne-am infiltrat la Rarăul la o ţuică fiartă. 
Ce bine a căzut ţuica fiartă pe acea vreme cam rece! Ce plăcut 
ne-a învăluit spiritul ei euforic! Ne aflam, parcă, într-o horă de 
suflete şi simțeam legături colegiale foarte strânse. Leon Dorel 
îmi apărea ca lider de opinie şi-i recunoşteau toţi colegii, aflați la 
acel eveniment, primul cuvânt în grup, pentru că le avea tare cu 
imaginațiile şi le îmbrăca bine în vorbe.   Atmosfera era fantastică 
şi la vârsta aceea se râdea chiar şi din intervenții mai subţiri. Ce 
figură aveam eu! Ce figuri aveau colegii: Selami, Lupchian, 
Niculiţă, Ţârcomnicu, Vlăsceanu! 
  Plimbarea prin Copou am făcut-o însoţit de Grigoraș Octav, 
de la grupa 278. Grigoraș are şi el o vârstă  de peste 70 ani şi 
anii şi-au pus cam cu nerușinare amprenta pe chipul lui. Mi se 
pare că a devenit şi mai calm decât pe vremea studenţiei, sau 
poate este resemnat în faţa sorții, palid la chip şi aproape molcom 
la vorbă şi în mişcări.  Am vizitat împreună Muzeul Mihail 
Eminescu şi în timp ce eu încercam să anim acele clipe cu laude 
la adresa geniului lui Eminescu şi recitând unele versuri, de 
exemplu din Cugetările sărmanului Dionis, apoi i-am arătat 
broșura realizată de mine, cu amintirile din vremea facultăţii şi i-
am recitat fugitiv câteva versuri din bagajul meu componistic. A 
dat apreciativ din cap de mai multe ori şi în învălmășeala care s-
a creat la apropierea de ieşirea din Copou, ne-am rătăcit unul de 
altul şi nu am mai văzut nici alţi foşti colegi prin preajmă, aşa că 
m-am îndreptat cu paşi nesiguri spre fostul cămin al nostru, 30 
Decembrie, care în prezent aparține Facultăţii de Medicină. 
   În acel demers am întrebat un tânăr despre locul căminului 
şi el mi-a spus că spre aceeaşi destinație se îndreaptă. Am mers  
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alături de acel tânăr frumos şi călare pe valul studenţiei, 
încercând admiraţie la adresa lui şi nostalgie, poate chiar un pic 
de frustrare în faţa vitregiilor sorții.    
 
Masa studențească 
 Ajuns la cămin, am simţit vibrații emoţionale şi mi s-a 
derulat cu repeziciune prin minte trăirile la acel cămin din 
perioada când locuiam în el. Am mers la fereastra camerei în care 
am locuit, am pozat-o şi eram tare curios să văd cine locuieşte în 
ea. Am văzut la fereastră un cap de studentă şi doream să-i spun 
că în urmă cu 42 ani a fost camera mea, dar ce păcat, capul s-a 
ascuns, parcă speriat că o fosilă încearcă să-i strice confortul 
sufletesc.  
   În faţa cantinei erau câţiva foşti colegi şi de-abia am avut 
ochi să-i văd, atât de ocupaţi erau ochii mei cu revederea 
căminului şi capul cu amintirile care pluteau în spaţiul lui. La 
revederea colegilor m-am trezit ca dintr-un vis frumos la o 
realitate, frumoasă şi ea în felul ei şi am pătruns împreună în 
incinta cantinei. Cantina e aceeaşi de pe timpuri dar un pic 
modernizată. Pe timpuri serveam masa într-o sală la parter, iar 
acum se serveşte la etaj. Parterul cred că e folosit pentru 
discoteci, căci studenții de azi au dreptul la mai multă distracţie. 
Iată-ne sus în sala de mese, o sală șic, de o curăţenie exemplară 
- farmaceutică.  

Ne-am aşezat pe grupuri de interese, ca la celelalte mese 
servite la această întâlnire şi ne-am bucurat din nou de prezenţa 
colegului Leon şi a soţiei lui.  
 Am mers la rând, în faţa ghișeului de servire, pentru tava 
cu meniul stabilit şi nu aveam gândul la ce puneam în tavă, ci la 
trecutul istoric, când, după terminarea cursurilor de dimineaţa, 
ne îndreptam, înfometați, în mare grabă să servim masa și, când 
ne înghesuiam nerăbdători şi înfometați şi eram  nepotoliți 
gastronomic. I-am şi reamintit lui Leon despre ciudățenia lui în 
servirea mesei, când servea mai întâi felul 2 şi apoi ciorba, 
spunând că mai întâi îşi satisface pofta şi apoi foamea. Am 
mâncat cu poftă, căci bucatele erau apetisante, de ni se topeau 
glandele salivare. Nu are rost să reamintesc felurile de mâncare, 
căci de fapt am reținut doar că erau foarte gustoase, întregind 
parcă imaginea de neuitat a întâlnirii noastre.  
 În sala de mese simțeam tăcerea igienică a pereților, 
zăngănitul tacâmurilor şi un zumzet de voci care, parcă, se 
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îndepărta tot mai mult. Toate astea erau aievea sau numai 
subconștientul meu îmi juca feste? Adevărul era pe la mijloc. 
Cred că subconştientul meu era mai deștept decât mine şi vedea 
în perspectivă, prezentându-mi procesul evolutiv al tăcerii care 
urmează întâlnirii promoţiei mele. Tăcerea aceea mi se părea 
asurzitoare, cu ultimele forţe ale gândurilor de a demonstra cât 
de plăcută a fost întâlnirea, promisiuni de legături mai strânse şi 
regretele despărțirii. Ce mai urmează? Ne vom întoarce pe la 
casele noastre, vom reintra în viaţa de rutină, vom uita tot mai 
mult unii de alţii, până când un  inimos ca Leon Dorel, va anima 
o nouă întâlnire. S-a şi conturat viitoarea întâlnire, pentru anul 
2010, la Suceava. Inimosul care şi-a pus candidatura  să o 
organizeze a fost Toni Paustovanu şi sper să fiu destul de apt 
pentru a fi şi eu inimos, alături de el.  
 
Drumul spre casă 
 Nu prea ştiam cu ce mă voi întoarce acasă şi nu 
îndrăzneam să spun sucevenilor mei că aş dori să mă ia şi pe 
mine cu o maşină. Am avut noroc de simțul de observaţie şi 
amabilitatea lui Lavric, care m-a întrebat cu ce mă întorc acasă, 
apoi s-a oferit să mă ia. Nu ştiam de ce Lavric părea cam apatic, 
lipsit de vlaga aceea care-l caracteriza şi de volubilitatea lui 
obișnuită. Drumul de întoarcere a fost tăcut, cam posomorât şi 
peste toate a venit şi o amendă rutieră, pentru depășire de 
viteză. Stresat şi obosit Lavric a făcut un popas la un motel, pe 
la jumătatea drumului şi a încercat o mică relaxare. Pentru a oferi 
șoferului liniștea cuvenită, eu şi doamna Lavric am coborât din 
maşină şi am făcut paşi. Doamna Lavric a mers pe la motelul 
respectiv şi avea o stare meditativă, apăsătoare. Prin inducție mă 
simțeam şi eu trist. Regretam că nu am apelat din nou la 
inconfortul meu de pe maxi-taxi, ajungând să simt şi inconfortul 
colegului Lavric. Mi se părea că însăși prezența mea aduce ceva 
disconfort. Mă înșelam grav, căci am aflat ulterior că totul se 
datora unor probleme de sănătate ale doamnei Lavric, care 
venise de la spital în ajunul întâlnirii noastre. Îmi dau seama ce 
suflete mari sunt, dacă după o spitalizare au venit la cheful 
întâlnirii promoţiei.  
    A fost excepțional, m-am simţit foarte bine pe tot 
parcursul întâlnirii, mă simt încărcat bioenergetic, cu sarcini 
foarte pozitive şi voi simți resurse de satisfacții pentru câţi ani 
voi mai avea de trăit, mai ales dacă nu le voi lăsa să lâncezească 
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în arhiva vieţii, ci le voi alambica într-o scriere a tinerii de minte 
pentru toţi colegii.  

Vă sărut mâinile stimați colegi, 
   Vă mulţumesc că mai existați! 
   Doamne, dă-ne carmă de veci, 
   Păstrează-ne mereu estimaţi! 
     

    VENIȚI SĂ VĂ DAU PASTILA DE VIS 
 
Am început să visez   
Cu ochii deschiși, ca un urecheat. 
Visele mi-aduc insemne şi crez:  
Doi îngeri, plutind în neant, 
 
Unul mă inspiră tacit,  
Cu rugăciuni care mă fac fericit, 
Celălalt este Pasărea Paradis,  
Luminându-mă cu  pastile de vis! 
 
Uneori, visele-mi sunt vedenii,  
Parcă aş fi bibelou şi mă sparg, 
Iar cioburile-mi se prefac în smerenii,  
Vase care despică oceanul în larg. 
 
Veniţi să vă dau pastila de vis,  
Să fiţi botezaţi cu iubire, 
Să priviți viitorul  fără sens interzis,  
Rădăcini să aveţi şi trăire! 
 
Pluti-veţi pe tărâmuri de dor, 
Pentru tot ce a fost şi va fi, 
Pentru aerul sfânt, prins în zbor,  
Cu tot ce-aţi ştiut şi veţi şti! 
 
Aici am creat, pentru vis, farmacie,  
Pentru tot omul de bună credinţă. 
Veniţi să primiți pastila cea vie,  
Pastila de vis, pastila dorință! 
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Veni-veţi toţi, veniți de peste tot,  
Spre clipe lungi  nemuritoare, 
Să savurăm iar, cot la cot,  
A  noastre-i absolviri,  aniversare! 
       Mior      

 

 
2008 

 
„Amintirile și tăcerile ne adâncesc în cuvânt, 
Și el ne cerne gingășie și speranță pe lume. 
Unele visuri ne vin din viitor, nu din trecut, 
Sunt icoane de visuri ale timpului care vine. 
 
Amintirile-s coji aromate ale banalelor fapte, 
Cele care-s frumoase sunt bijuterii pierdute, 
Candele, care, cu vremea, se sting în noapte. 
Amintirea este muzica  din vremuri trecute.” 
      MI 
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GAUDEAMUS IGITUR 
(traducere adaptată de Mircea Iordache) 

 
1 
Să ne bucurăm din plin  
De parcă-am fi tineri,  
Căci din tineri provenim  
Şi-am avut susţineri  
Pe tărâm divin!  
2 
Viaţa noastră scurtă e,  
Sfârşitu-i aproape,  
Moartea vine şi iute  
Soarbe cu cruzime,  
Nimeni n-o să scape. 

 6 
Să trăiască fetele  
Mai uşor şi mai frumos!  
Trăiască nevestele  
Mereu cald şi radios!  
Prospere căminele!  
7 
Dispară-ntunericul,  
Dispară tristeţea,  
Să dispară diavolul!  
Slăvim facultatea  
Şi fraternitatea! 

3 
Unde sunt cei care ieri  
Străluceau în lume?  
Oare Doamne, cât ne ceri  
S-ajungem la tine,  
Să-i vedem mai bine?  
4 
Am pierdut mulţi profesori.  
Te rugăm îi ţine  
Să îi faci nemuritori,  
Să rămână tineri,  
Permanente flori! 
5 
Trăiască al nostru Stat  
Şi cârmuitorii,  
Ţării să îi ţină sfat 
Pavăză-n cuvânt şi fapt 
Binefăcătorii! 

8 
Cine ne-aduce acum  
Iară în cetate?  
Voci din depărtare spun  
Că vor lua parte  
La acest Tedeum. 
9 
Să trăiască toţi părtașii,  
Multe-n viaţă spere!  
Să trăiască şi urmașii  
Înfrățiți în vrere!  
Ţara să prospere!  
10 
Să prospere Alma Mater  
Cu profesori minunați!  
Stimați colegi să ne dregem  
Patrujdoi de ani uitaţi,  
La chef adunaţi! 

 
 
„Tineri-s atât de nebuni încât pot schimba lumea, 
O nestăvilită pasiune este secretul ce-l pot avea. 
Există o fântână a tinereții, care se află în minte, 
În talente, în creativitate, cu Dumnezeu înainte!” 
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I.- ALE STUDENȚIEI VALURI 
              
CIUDĂȚENIILE UNOR PROFESORI 
1.- Ciudățeniile lui Nea Nicu Popinceanu 
 
a.- Am primit un careu de șapte la domnia sa. 

Domnul Nicolae Popinceanu, profesor de Organe de Maşini, 
un  moldovean get-beget, blonduţ, cam la 50 de ani, singuratic  
(avea unele probleme de familie, cu un băiat mare, care probabil 
îl cam necăjea, iar soţia îl părăsise). Îmi plăcea mult fizionomia 
lui şi eram emotiv în conversații.  

 Am făcut cu dumnealui  Proiectele la Organe de  
Maşini, la care avea doar o prezenţă simbolică și disciplina 
Organe de Mașini. Prima examinare am avut-o la proiect şi 
profesorul s-a comportat ciudat. Studenții treceau prin faţa 
dumnealui, prezentând proiectele şi primeau aprecieri cam după 
ochi. Înaintea mea a intrat Florescu, un rugbist, care avea în 
spate o carieră sportivă frumoasă pe la Dinamo şi alte echipe din 
campionatul naţional. Domnul Popinceanu i-a zis că nu prea l-a 
văzut în tipul orelor de proiectare şi că nu prea merită să fie 
trecut. Florescu a spus că el este rugbist la CSMS Iaşi şi că a avut 
multe deplasări. Atunci profesorul:  
„- Ei măi, dacă-i aşa îţi dau şapte!”, căci avea domnul Popinceanu 
mult respect pentru sportivi.  

 Iaca, vine şi rândul meu. Profesorul, pontos şi  
fără să fi văzut munca ce o depusesem la proiect îmi zice: „- Ei, 
măi, tu nu eşti sportiv, deci ție îţi dau şase.” Eu mă revolt, dar cu 
ton rugător îi spun: „- Tovarăşe profesor, măcar uitaţi-vă prin 
proiectul meu, că am muncit şi cu nota asta a dumneavoastră 
sunt în pericol de a-mi pierde bursa!” Mă priveşte ciudat şi: „- 
Hai mă, dacă te milogești atâta, îţi dau şapte!”  

La examenul teoretic, deşi am ştiut foarte bine şi 
consideram că aş fi meritat un 9,00, şi-a adus aminte: „- Măi, ți-
aş da mai mult dar te-ai milogit la proiect, deci îți dau șapte!” Se 
vedea că-s abonat la nota 7,00. Căpătase chiar o anumită 
simpatie pentru mine, dar la nivelul notei menționate. Aşa s-a 
făcut că şi la următoarele doua examinări am primit câte un 7,00, 
chiar dacă la ultima înfățișare am răspuns doar de un 5,00.. Pe 
Costică Agapi l-a anunţat că l-a picat, dar când a terminat de 
ţinut examinările, s-a întâmplat să meargă alături de mine spre 
ieşirea din clădire şi mi-a zis: „- Măi, eşti un băiat bun şi te vei 
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descurca în viaţă, iar Agapi ăsta, am să-i dau drumul şi lui!”. Asta 
mi-a format şi mai bine imaginea despre bonomia domnului 
Popinceanu; 
 
b.- Ultima șansă…. 

Toamna anului 1971... Reexaminare la organe de maşini, 
cu profesorul Popinceanu. În sala au rămas ultimii doi studenţi, 
care nu reușesc să-şi rezolve subiectele. 
- Nu, nu... ştii dumneata ceva, dar n-ai învăţat destul... n-am ce-
ţi face... se adresă profesorul unuia dintre ei.  
- Dom' profesor, nu mă lăsaţi repetent... nu pot să mă mai duc 
acasă... nu mă primesc părinţii... se rugă studentul şi începu să 
plângă...  
- Cum? Ce înseamnă asta? Plângi la examen? Ce fel de bărbat 
eşti tu?  Urmară alte văicăreli... nişte întrebări "de baraj"... şi 
într-un târziu studentul smulse prețiosul 5...  
Fu rândul celuilalt.  
- Ştiţi... şi eu... ca şi colegul... sunt în aceeaşi situaţie... nu pot 
da ochii cu părinţii!... - Cum, spui că eşti în aceeaşi situaţie cu 
el? Nu, nu eşti!... Dumneata n-ai plâns!... Martor ocular: prof. 
Crețu Spiridon (pe atunci asistent)  
 
2.- Ciudățeniile lui Nea Mitică Mangeron 
 
a.- Primul contact cu Nea Mitică. 
 

 

Prima întâlnire la 
cursuri cu domnul 
profesor  

Dumitru Mangeron a fost 
pompoasă, cu aplauzele 
noastre şi cu trecerea 
profesorului printre bănci, cu 
strângeri de mâini. A luat-o, 
nea Mitică (cum îi spuneam) 
de la un capăt şi a închis 
circuitul în acelaşi loc. Un 
coleg a întins mâna a doua 
oară, mutându-se în altă  
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bancă, iar domnul Mangeron i-a spus: „- Dragul meu, dragul 
meu, mai dăm o dată, dacă aşa vrei!”, ceea ce a stârnit un 
murmur de admiraţie pentru spiritul de observaţie al dumnealui. 
 
b.- Sfânta integrală: 

Nea Mitică era tare obişnuit cu întârzierile la ore, probabil 
că se lua cu unele probleme de creație, sau cine mai ştie ce. Noi 
îl așteptam cu îngăduinţă, curiozitate pentru noile povestiri „SF”, 
cât şi pentru că nu ne solicita prea mult prin cursurile predate, 
ne simțeam destul de relaxați.  
 Într-o zi intră în amfiteatru, scrie pe tablă o ecuație şi 
întreabă dacă ştim ce reprezintă. A răspuns un coleg că este 
ecuaţia cercului. Domnul Mangeron l-a lăudat pe student şi a 
început să ne povestească, cu un ton nazal, despre o întâmplare 
autentică la Facultatea de Agronomie: „- Dragii mei, dragii mei, 
am mers la Agronomie şi  le-am pus pe tablă ecuaţia asta (şi a 
scris pe tablă o integrală). 

I-am întrebat ce reprezintă şi nu au ştiut şi atunci eu le-
am spus: - Dragii mei, asta  este o sfântă integrală şi nu coada 
vacii” Desigur că noi ne-am amuzat şi am râs, dar râsul mai era 
şi pentru a-i face plăcere profesorului. 
 
c.- Scripeții și utilizarea lor: 

Din anumite motive profesorul Mangeron introducea 
uneori formulări "speciale" ale subiectelor la examenul de 
mecanica teoretica. Într-un bilet de examen din sesiunea iunie 
1964 era înscris următorul subiect: "Scripeți și utilizarea lor pe 
șantierele înfloritoare ale Iașului". 
 
d.- Nota șapte la Matematici Speciale: 

Avea nea Mitică Mangeron un talent uluitor în a stabili 
subiectele de examen la disciplinele pe care le preda, încât numai 
cunoştinţele de bază, de la alte discipline ne puteau ajuta pentru 
a trece examenul. Subiectele trecute pe bileţele de examen erau 
anapoda, nu aveau nimic comun cu ceea ce ne predase.  De fapt 
cine poate spune că nea Mitică preda după un program? 
Preocupările dumnealui erau prea savante pentru a se lăsa la 
altitudinea joasă a minţilor noastre. Poate nu l-am înţeles eu, 
poate nu l-au înţeles mai mulţi colegi, dar am marjat cum am 
putut şi nici nu ştiu pentru ce am trecut examenele acelea  şi,… 
pica nea Mitică pe ruptele şi apoi să vezi toamna, cum lungea 
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pelteaua reexaminărilor! Se ţineau bieţii studenţi ca nişte cățeluși 
după dânsul şi cu mare greutate scăpau. La Matematici Speciale, 
spre exemplu, mi-au picat niște ecuații, pentru care trebuia să 
fac reprezentările grafice. Erau de forma: X +Y+Z= 12. Mă 
strofoc şi reprezint o dreaptă în spaţiu. Tot aşa fac şi cu celelalte 
două ecuații. Nea Mitică s-a arătat mulţumit în prima fază şi mi-
a zis: - Foarte bine, foarte bine , dragul meu ! 
   Mi-a dat  nota şapte, obișnuită pentru amărășteni, dar 
când să ies pe uşă mă abordează din nou: - Dragul meu, dragul 
meu, dar aici erau nişte exponenţi! 

Surprins, privesc biletul şi observ că are dreptate, dar ce 
să fac eu că eram plopist la aşa ceva. Întrucât exponenții erau 
trecuţi în dreptul unei linii continue, am avut inspirația să zic : - 
A, domn profesor, dar aici exponenții apar tăiați cu o linie, dar 
dacă vreţi..... ! 
Dacă vroia, cred că picam cu brio, dar n-am avut ghinionul să 
vrea. 
 
e. Girueta: 
  Probabil că datorită preocupărilor savante, nea Mitică nu 
prea urmărea o programă școlară și când venea la ore trăgea 
cam mult de efectuarea prezenței, apoi, fără un orizont anume 
începea să ne povestească despre Giruetă și meritele domniei 
sale în dezvoltarea științifică a acestei teme, trecând apoi la alte 
merite în generalizarea teoremelor lui Lagrange, însăilând pe 
tablă și câteva demonstrații matematice. Uneori aducea vorba 
despre contribuțiile sale la cercetările navigației spațiale și 
aducea unele broșuri prin care demonstra că e menționat de 
revistele de specialitate franceze, ca fiind contribuitor la 
dezvoltarea acelor teoreme, etc… etc. 
 
3.- Ciudățeniile domnului Răileanu 
 
a.- Nota șase la Mosorel: 

Pentru examenul de Toleranțe şi Măsurători, învățasem 
destul de bine, căci ştiam că Mosorel este cam „piron”. Am intrat 
timid în sala de examen (laboratorul de Toleranțe), am tras un 
bilet şi eram bucuros că ştiam bine subiectele. Aveam reținere 
privind rezultatul căci era în funcţie de stăpânirea emoțiilor. 
Trebuia să-i demonstrez profesorului că sunt stăpân pe mine şi 
profesorul deducea că stăpânesc bine materia. Am prezentat 
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subiectele şi am primit nota 9, din care cauză emoţiile şi-au făcut 
apariţia şi Mosorel m-a mirosit. Nu ştiu ce i-a venit să mă întrebe 
ce am fost înainte de facultate şi fraierul de mine, în loc să-i spun 
că am lucrat în industrie, i-am spus adevărul, adică despre 
domeniul sanitar. Nu apucase să-mi dea carnetul şi numai ce văd 
că reface nota din nouă în şase şi-mi spune: „De ce n-ai rămas 
măi acolo? Ce-ai căutat la Mecanică?” 
 
b.- Corigența lui Fănică Belța: 
       La examenul de Toleranţe și Măsurători, domnul profesor 
Răileanu, zis de noi Mosorel și de promoțiile următoare, Moș C...t, 
pentru unele expresii folosite în relațiile cu studenții,  a dat notă 
maximă  fratelui lui Fănică Belţa (băiat deştept, care avea să 
devină asistent universitar), iar lui Fănică i-a spus că trebuie să 
mai înveţe, doar nu vrea să fie în acelaşi an cu frate-său. La 
corigenţă, profesorul îl întreabă pe Fănică, ce număr de bilet are 
şi acesta îi spune că „zero”, că așa a înțeles el citind pe bilet şi, 
cum de fapt profesorul nota biletele cu litere, l-a admonestat pe 
Fănică: „- E „O”, măi boule!”, apoi i-a cerut să ia loc. Fănică, 
încurcat, a luat loc pe un scaun lângă profesor şi acesta i-a 
reproşat: „- Nu acolo, măi boule, ăla e locul asistentului meu!” 
Aşa s-au creat condiţiile unei repetări a anului de către Ștefan 
Belța. 
 
c.- Feciorul lui Mosorel: 

Avea Mosorel un fecior, care-i semăna leit şi era unul la 
părinţi. A fost într-o promoţie după cea a noastră şi nu prea le 
avea cu studiile. La un examen, la care examinator era chiar tatăl 
lui, feciorul era cam în „găleată” cu subiectele, încât l-a enervat 
pe tată-său. Mosorel a făcut o afirmație de pomină, adresându-
se copilului său, față de alți studenți care se aflau în examen: „- 
Măi, în loc să fii frumos ca maică-ta şi deştept ca mine, ai ieşit 
invers!” 

 
4.- Ciudățeniile domnului Calinicenco 
 (Sinteza luminii) 

Ar fi trebuit să fie ore frumoase, cele ţinute de domnul  
Calinicenco, pe care noi și alții dinaintea noastră  l-am poreclit 
moş Kaţ căci se străduia  să ne facă a înțelege Fizica prin 
demonstrații aplicative. La un Curs, s-a umplut amfiteatrul, 
având în vedere că se făcea şi prezenţa şi conta la examene. 
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Aduce moş Kaţ material didactic pentru demonstrarea sintezei 
luminii şi după ce face tacticos prezenţa, trece la demonstraţii. 
Cum demonstraţia se făcea cu lumina sălii stinsă şi conştiinţa 
studenţilor era cam  vidă, au început fâşcâielile plecărilor de la 
curs. Când s-a aprins lumina am putut vedea că mai rămăsese 
cam o treime din studenţi. O fi văzut şi moş Kaţ? Poate că da, 
poate ca nu. Așa se împlineau orele demonstrative, ținute de moș 
Caț. 
 
5.- Alte ciudățenii ale profesorilor 
a.- Un pol pentru un termometru: 

Personaje: profesor T. Câmpan, asistent D. Anghelache,  
studenți la laboratorul de termotehnica, în anul 1957  

Profesorul T. Câmpan a pus bazele Catedrei de Termotehnică.  
  S-a remarcat prin organizarea și dezvoltarea 
învățământului în  cadrul Facultății de Mecanica. Dar mai era 
remarcat și printr-un vocabular "special", folosit atât față de 
colegi cât și față de studenți. Sub aspect fizic, arăta, la vremea 
aceea, ca un moșuleț, îmbrăcat într-un halat ponosit. Era ocupat 
toată ziua cu diferite cercetări și treburi prin laborator. Îl avea ca 
asistent pe D. Anghelache, un tip tare „inventiv”. În timpul unei 
ore de laborator un student a spart un termometru. "- Lasă, nu-
i nimic!" l-a liniștit asistentul Anghelache. "- Vezi că dincolo este 
un moș; du-te și roagă-l frumos să-ți dea altul!". Urmând sfatul, 
studentul plecă în camera alăturata căutându-se prin buzunare. 
"- Moşule, uite, îți dau un pol, ca să-mi dai un termometru!".  
     Dar "moșul" era chiar profesorul Câmpan, șeful catedrei. 
Ce i-a spus studentului nu se poate reda în scris... Cât despre 
asistentul Anghelache, acesta s-a făcut nevăzut pentru o 
vreme... (Relatată de prof. Emil Jugureanu)  
 
b.- Parfumul de votcă: 

Un profesor, nu spun care, avea cam dezvoltat apetitul 
etilic.  

La un examen studentul, să-i spunem Popescu, timid din 
fire, ce şi-a zis: Trebuie să nu am emoţii şi cum să fac? Ia să 
beau eu o votcă înainte de examen!  Zis și făcut. În timpul 
examenului, profesorul, fin mirositor, a început să vibreze pe 
lângă Popescu şi să adulmece tot mai mult parfumul care-l 
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aureola. Se dădea tot mai aproape de Popescu, cu ochii şi nările 
dilatate şi nici nu se mai gândea la ce spune Popescu, dar îl 
aproba din tot trupul. I-a dat în grabă nota 9,00 lui Popescu, a 
părăsit sala pentru câtva timp şi era de înțeles că s-a dus să bea 
o dușcă, după care a continuat în mare formă. 
 
c.- Nota 5,00, la moș King, 

Profesorul Octav Munteanu, poreclit Moș King, nu știu din 
care motive, poate pentru comportamentul și tabieturile lui, 
apărea ca un urs bătrân care acoperea tabla și cu o labă mâzgălea 
acolo ceva pe ea, iar cu cealaltă ștergea, încât dexteritatea mea 
în luarea notițelor, nu reușea totdeauna să facă față. Examinarea 
studenților o făcea la catedra de Mecanisme și avea o ușă care 
ducea la cabinet (în anticameră). L-am cunoscut mai bine în două 
situații:  

 Când am susținut examenul de Mecanisme:  
Am avut ghinionul să-mi pice un subiect despre came, ceva legat 
de generarea lor, subiect pe care nu-l cunoșteam prea bine din 
cauză că acel curs mi l-am luat neclar și nu am putut înțelege din 
confuzia lui mai nimic. 
   Am schițat o camă pe tablă și… rămâneam precum 
gânditorul de la Hamangia. Din cabinetul lui, de unde își sorbea 
cafea după cafea, apărea din când în când Moș King, își arunca o 
privire pe fiecare tablă (căci susțineam examenele la fiecare din 
cele două table câte un student). Apărea în spatele meu, ca o 
umbră imensă, și-mi dădea o nouă pistă de continuare a 
subiectului. Făceam ce făceam, orbecăiam în întunericul minții 
mele și mai găseam o soluție micuță, atât cât să-mi dau șansa a 
nu fi trimis afară din examen și tot așa până când am reușit să 
obțin un cinci pricăjit. 

 Ștefan Margine, de la grupa paralelă de Mașini  
Unelte, tocmai termina examenul când am intrat eu în examen și 
am fost martor la o scenă care mă și amuza, dar și mă dezgusta. 
Era un fel de negociere între profesor și student asupra notei, 
studentul pretinzând că el are responsabilități politice, este 
membru de partid și că merită o notă mai mare, ceea ce a și 
primit, Moș King, dând dovadă de slăbiciune, sau poate că și-a 
dat seama că nu prea a apreciat cu atenție răspunsurile 
studentului și, nu mai puțin, să fi fost intimidat la faptul că un 
student se prevala de calitatea lui de membru de partid. 
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CIUDĂȚENIILE UNOR STUDENȚI 
 
1.- Drenea Pompiliu și perpetuum mobile 
 
a.- Cine era Drenea Pompiliu? 
 Drenea Pompiliu, era un coleg cam ciudat și cred că era 
cam la limita inconștienței, ca să nu zic că avea tulburări psihice. 
Nu făcea rău nimănui, ci își făcea rău singur prin comportamentul 
dusului cu pluta spre limanurile inventicii, ceea ce-i crea multă 
zeflemea din partea colegilor. Poate că ar fi fost corect să fie 
compătimit și să se găsească cineva care să-l ducă la psihiatrie, 
dar cine-i avea grija, când prin naivitatea și prostia lui stârnea 
ilaritate și i se jucau farse care stârneau râsul colegilor. Din punct 
de vedere a pregătirii teoretice de specialitate, Pompilică era 
foarte slab. A fost trecut la examene, din an în an, până-n anul 
trei, vrând să li se arate profesorilor din anii de studiu mai mari 
ce fel de studenți au ajuns să fie admiși la Facultatea de Mecanică 
(„săriți de pe fix”), dar i s-a cam înfundat în anul III, căci unii 
profesori, au realizat că se merge prea departe cu acel „joc”. 
 Îmi era și milă de el, căci avea o vârstă cu cca 7 ani mai 
înaintată decât a generație de bază. L-am văzut într-o zi, la 
căminul facultății, împreună cu soția lui și am avut o grea 
strângere de inimă, gândind la soarta acelei familii. 
 
b.- Susținerea unui nou tip de perpetuum mobile 
 Așa zisa teoremă a lui Drenea Pompiliu, privind perpetuum 
mobile, se referea la un sistem de vase comunicante, care aveau 
menirea să creeze un perpetuum mobile în generarea de energie. 
El viza înlocuirea barajelor pentru generarea de energie electrică. 
Până la un punct și pentru naivi, teoria lui Pompilică era logică, 
dar când se merge spre aplicația practică dădea de înțeles 
absurditatea și celui mai profan om. 
 
c.- Demonstrația din baie; 
 Într-o zi, prin anul III de facultate, mergând la baie, dau 
de un grup de colegi, plini de voioșie și la un robinet se afla 
Drenea Pompiliu, cu un sistem de vase  din tablă, unul mai mic 
aflat cu fundul în unul mai mare. Pe o țeavă intra apa de la robinet 
în vasul mare, iar vasul mic, din interior se ridica sub presiunea 
apei. Când se atingea un anumit nivel de ridicare a vasului mic, 
apa se scurgea din vasul mare pe o țeavă plasată în partea de 
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sus a acelui vas. În felul acesta vasul cel mic se menținea la 
anumită înălțime. Cum trebuia să mă spăl pe mâini, m-am 
aplecat și am început să folosesc apa ce curgea din instalația lui 
Pompilică. Atât i-a trebuit lui Pompilică să se supere și să înceapă 
să ne certe. „- Voi vă bateți joc de invenția mea! Contabili CAP o 
să ajungeți! Contabili CAP…..” 
 
d.- Berlea Toader, fură invenția lui Pompilică(!) 
 Colegul Berlea Toader, un băiat isteț și tot timpul pus pe 
șotii, găsește niște notițe ale lui Pompilică, le copiază și începe să 
le citească, în dormitor, față de colegii de cameră. Drenea 
Pompiliu, fiind unul dintre colegii de cameră, ciulește urechile și 
la un moment dat sare ca ars: „- Ha.., mi-ai furat invenția, mi-ai 
furat invenția!”, dar neștiind cum să anuleze acel furt, zice: „- 
Ești un hoț, dar să știi că nu poți face nimic, căci cheia invenției 
este aici, în capul meu!” 
 Berlea Toader, recunoaște plagiatul și se angajează să-l 
propună pe Pompilică la premiul Nobel, la care Pompilică nu-și 
mai încăpea în piele de bucurie. 
 
e.- Anunțul lui Berlea, privind premiul Nobel obținut de 
Pompilică: 
 Într-o seară, aud un clopot pe holul căminului și un anunț 
vocal:  
„- Dragi colegi, avem de făcut un anunț important, ieșiți pe hol 
să aflați vestea secolului!” Am ieșit și eu, ca mai toți colegii, curios 
de vestea, pe care o prevedeam că e tot o șotie de-a lui Berlea. 
 Pe un scaun, aflat în picioare și în jur cu mulți colegi 
(printre care și Drenea Pompiliu), colegul Berlea Toader, parcă 
era un crainic de fotbal, aflat în extaz: „- Dragi colegi, dragi 
colegi, avem printre noi un savant de talie mondială, propus la 
Premiul Nobel! Acest coleg, care face cinste facultății noastre și 
țării este Drenea Pompiliu, uraaaaaa!” După o exultare generală 
cu „uraaa, trăiască Drenea Pompiliu, trăiască Pompilică!”, Berlea 
își reia pledoaria, iar Drenea era în culmea fericirii. „- Dragi 
colegi, spune aproape strigat, Berlea, colegul nostru Drenea 
Pompiliu a primit această recunoaștere pentru o epocală invenție. 
Domnia sa a descoperit Legea Stupifidităţii Câmpului Magnetic!” 
Nu a terminat bine de spus și s-a stârnit un val de râsete și de 
urale, iar Drenea Pompiliu abia atunci și-a dat seama că a fost o 
farsă și parcă l-ar fi lovit apoplexia. A mai bâiguit aceeași lozincă: 
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„- Hă, contabili CAP o să ajungeți!” Desigur că nu a inventat, cu 
adevărat, nimic, dar a avut (cu aproximație) dreptate cu privire 
la soarta multora dintre colegii noștri, de a deveni un fel de 
contabili CAP. 
 
f.- Ce m-a întrebat domnul asistent Anghelache de la Catedra de 
Termotehnică: 
 La finalul unei ore la Laboratorul de Termotehnică, am fost 
abordat de domnul Anghelache: - Spuneți-mi ce este cu acest 
Drenea Pompiliu, că am primit ordin de la ministru să-l sprijinim 
pentru o invenție, dar aia numai invenție nu este, e o aiureală!? 
– Nu-i dați importanță, răspund, Pompilică e dus cu pluta! – Da, 
dar ministrul ne impune! – Nu aveți decât să explicați situația că 
e vorba de un student cu oare cari tulburări psihice. 
 
g.- La ora de Matematici Speciale: 
 La terminarea  unei ore de Matematici Speciale, la ieșirea 
din amfiteatru, asist la o discuție „celebră” între Drenea și domnul 
profesor Dumitru Mangeron; Drenea: - Și nu se poate domn 
profesor să mă sprijiniți în realizarea invenției?; Profesorul 
Mangeron: - Dragul meu, dragul meu, mai învață un pic de 
matematică și pe urmă stăm de vorbă! Drenea, aproape 
amenințător: - Așa va să zică, am să vă demonstrez că se poate! 
 
Notă: În cele prezentate despre Drenea Pompiliu și poate și 
despre alte persoane sau personalități, descopăr un umor amar, 
căci sufletul îmi spune că nu am dreptul să judec pe alții, căci 
cine știe care au fost și sunt meandrele vieții fiecăruia. Simt o 
oarecare compasiune față de cei care nu au fost așa cum ar fi 
trebuit să fie. 
 
 ALTE ÎNTÂMPLĂRI 
a.- Pauzele şi bâza 

Cum să nu ținem minte pauzele dintre orele de curs şi mai 
ales cele dintre seminarii? 

Orele de curs se ţineau adesea în amfiteatrele din Corpul 
A, iar seminariile pe la cucurigu, în Corpul A, sau prin Corpul B. 
De multe ori când începea pauza, fără nicio programare 
anticipată se pornea câte o bâză de răsunau holurile de pocnete 
şi râsete. Doamne ce o fi fost în mintea noastră, oameni serioşi, 
unii trecuţi de 30 ani (Bâtlan, Nuţu, Niculiţă), ne prindeam în acel 
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joc de clase mici! Să-l ferească Sfântul pe cel care lua o palmă 
de la Bâtlan, Nuţu, Niculiţă şi câte şotii se făceau pentru a se 
masca făptuitorul loviturii, cu îmbulzeli, împingerea în spate a 
celui care a lovit, gălăgie...! Interesant este că rămânem copii 
toată viaţa în anturajul promoţiei noastre şi nu ştiu dacă şi acum 
nu aş avea poftă de o bâză. Singurul lucru care ne reține este 
rușinea de cei din jur şi mentalitățile noastre. 
 
b.- Berea cea de toate zilele 
Când Silviu si Radu au ajuns la usa amfiteatrului era trecut puțin 
de ora 8,00. Profesorul intrase. Cum să deranjeze?  

- Ce facem până la 10? întrebă Radu. 
- Păi... hai să bem o bere! 

Noroc că berăria din Bucșinescu nu e prea departe... Și, cu toate 
că e luni dimineața, totul este pregătit... 
 Silviu savurează berea rece. Dar ceva îl frământa: 

- Știi ce mă îngrijorează? Că dacă am luat-o de luni  
dimineața cu berea, tare mă tem că așa o s-o ducem toată 
săptămâna! 

- S-ar putea să ai dreptate! Doar știi proverbul nostru  
din bătrâni: „ De ceea ce te temi, de aia nu scapi!” (povestită de 
ing. Idriceanu Liviu, absolvent mecanica agricolă, 1987)  
 
c.- I-am dat mingea printre picioare lui Tătaru 2 

* Prin ultimul an de studii la Facultatea de Mecanică din 
Iași, pe terenul din Codrescu, aflat între căminele studențești ale 
facultăților (de construcții, de electrotehnică și de mecanică), 
care la acel moment era acoperit cu zăpadă, s-a încins o miuță, 
la care m-am băgat și eu. Printre participanți se afla Dorel Leon, 
Tomiță Lupchian, Dumitru Aurel, Bedo Lotsy și un tânăr cu alură 
sportivă despre care am aflat că era fotbalistul de la CCA 
București, Tătaru 2. Nu prea am avut eu talent la fotbal, dar s-a 
întâmplat că i-am dat mingea printre picioare lui așa zisul Tătaru 
2 și, Doamne ce m-am mai fălit printre colegi cu isprava mea. 

* După acea miuță am aflat cum a ajuns Tătaru 2, la noi. 
Era o poveste frumoasă a lui Vasile Bedo, cum că l-a întâlnit 
cândva în tren și s-a împrietenit cu el, iar când s-a întâlnit a doua 
oară l-a invitat la cămin. 

* Noi, studenții din anul V, terminasem studiile și mai urma 
semestrul de întocmire a proiectelor de diplomă. Am plecat cu 
toții din Corpul A, împreună cu câțiva profesori și am colindat pe 
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la toate locurile în care am desfășurat activități pe perioada 
facultății, după care s-a ținut o ședință festivă în Aula Universității 
și am realizat o poză de grup în fața Universității. 

* În timpul acela, Tătaru 2 a rămas la Cămin, chipurile să 
mai doarmă. 

* Stupoare, la revenirea colegilor în căminul studențesc ia-
l pe Tătaru 2, de unde nu-i și, cu el au dispărut unele lucruri ale 
studenților, îngrămădite în două valize. Panică generală. 

* Comanda soluționării problemei a luat-o colegul Ștefan 
Margine. A intuit că așa zisul Tătaru 2, nu putea face altceva 
decât să ia trenul și să-și caute un ascunziș, să i se piardă urma. 
Au mers la gară Margine și Bedo și au reclamat la poliție explicând 
cum arată respectivul. Urmare a reclamației lor, au aflat că un 
tren se apropia de Pașcani. Poliția gării Pașcani l-au luat ca din 
oală pe hoț. Poliția Iașului a plecat la Pașcani cu o dubiță, luând 
și pe cei doi colegi ai noștri cu ei, l-au recuperat pe individ și să 
vezi ce mamă de bătaie i-au administrat, că se clătina din 
Margine în Bedo, și poate că o mai ține minte și azi, dacă o mai 
fi în viață. Poliția le-a explicat colegilor noștri că îl caută de mult 
pe acel șarlatan și le-a mulțumit pentru participare la prinderea 
lui. 

* Concluzia ar fi că nu trebuie să te încrezi în om 
necunoscut, chiar dacă se dă drept Tătaru 2, și chiar dacă 
semăna un pic. 
 
d.- Hoțul  Bălțatu 

* După câte îmi aduc aminte, prin anul V, grupa noastră 
s-a pricopsit cu un repetent notoriu (se zicea că ar fi fost cam la 
al 13-lea an de facultate) tolerat, fără a fi exmatriculat, căci avea 
un unchi pe la conducerea Universității. Avea o prezență de spirit 
plăcută și știa foarte bine să ne servească „gogoși” umflate. 
Colegii l-au primit cu brațele deschise în cadrul grupei, fă să 
prevadă ce va urma. 

* Din dormitorul grupei 277, tot dispăreau bani de prin 
buzunare și nu putea fi depistat hoțul.  

Dumitru Aurel, isteț cum îl știam și-a pus în cap să i-o 
coacă hoțului. Într-o după amiază, când majoritatea colegilor se 
aflau la seminarii, și a rămas singur în cameră, Aurică s-a culcat, 
stând în așteptarea unei eventuale incursiuni a hoțului. Nu a stat 
mult așa, când aude scârțâitul ușii. Atunci se preface că sforăie 
și la un moment dat aude un zornăit de bani. Se scoală iute, dar 
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infractorul a fugit pe ușă. Aurică după el și îl dibuie că se afla într-
o cabină de WC. A intrat peste el și-l vede pe Bălțatu, cum aruncă 
mai multe bancnote în WC și se pregătea să tragă apa. Ce putea 
face Aurică, că la bătaie nu putea să-l ia că Bălțatu era mai solid, 
a anunțat colegii de prinderea hoțului și de aici încolo s-a ocupat 
Fănică Margine, dar și noi cei de la grupa lui Bălțatu, că și nouă 
ne dispăruse unele obiecte, și bani, de care abia atunci ne-am 
dat seama. 
*.  Sfatul înțelepților grupei noastre, de la camera vecină cu a 
mea a pus la cale judecarea lui Bălțatu și recuperarea banilor. 
Leon Dorel, Ganea Florin, Gaal Csaba și în mod deosebit abilul 
„judecător” Butyurka Ioncsi, l-au chemat pe Bălțatu în dormitorul 
lor și i-au cerut să înapoieze bunurile furate, conform tabelului 
de bunuri dispărute de la colegi. Fiecare coleg a dat lista 
obiectelor care i-au dispărut. Bălțatu, a început să se vaite că nu 
mai are nimic, dar Butyurka i-a pus un termen de returnare a 
bunurilor furate sau de nu va trebui anunțată miliția. Văzând că 
se îngroașă treaba, Bălțatu s-a supus și a returnat sumele de bani 
colegilor reclamanți. Nu știu ca Bălțatu Grigore să-și fi terminat 
studiile. 
 
e.- Fotbalul din fața căminului de la Codrescu Năzbâtiile lui Berlea 
Toader 
 
 * Prin anii IV-V, am avut plăcerea să fie construit între 
căminele Codrescu, un teren de sport (handbal, volei, baschet), 
pe care studenții îl foloseau mai mult pentru fotbal. Toată ziulica, 
uneori până noaptea târziu, pe acel teren se aflau mingicarii, unii 
dintre ei fiind chiar jucători legitimați pe la cluburile din Iași.  Se 
organizau și meciuri „de comă”, între: Piticul și Girafa; Grasul și 
Slabul; balena și schilodul, ale căror denumiri sunt de înțeles.  
 Berlea Toader și Lavric Aurel erau animatorii principali ai 
unor astfel de jocuri. Se constituise Asociația Vicia Fabba, al cărei 
președinte, autonumit, era Lavric Aurel. 

* Era de comă, prin anul V, când aveam camerele la parter, 
cum șugubățul Berlea Toader se îmbrăca în arbitru, avea un fluier 
de arbitraj și era coborât (stând pe scaun), și dus în centrul 
terenului. Erau selecționate echipele dintre cei care 
corespundeau fizic cu denumirea echipei, apoi Berlea era mutat 
cu scaunul lui ceva mai retras să nu încurce prea mult jocul și 
dădea startul. 
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* Berlea Toader era împătimit, ca fost portar de handbal 
prin Bârlad, dar el făcea din jocul lui de portar, mare 
divertisment. Se aşeza în poartă pe scaun, era eficient şi în 
acelaşi timp făcea unele jonglerii de circ. Tot el era şi animatorul 
întâlnirilor de fotbal, comice. S-au ţinut meciuri : grasul cu slabul; 
piticul cu girafa și altele. Se înțelege felul în care erau alcătuite 
echipele. 

* Era de comă să-i vezi pe Leiba şi Popescu, cum 
transpirau să facă faţă unora aschimodii ca Lupchian şi Tudorache 
Nicuşor, dar şi dacă dădeau peste ei îi sufla ca pe fulgi. Era comic 
meciul dintre Piticul și Girafa  şi să vezi cum unii ca mine, Palade, 
Pufu, încercau să facă faţă cu girafele:  Acroitoriței, Lupchian şi 
alţii. 

Am jucat și eu în echipa piticul și fiind printre cei mai mici 
de înălțime, am primit banderola de Căpitan. Afișul mare, de pe 
marginea terenului anunța componența celor două echipe, în 
cazul nostru juca Piticul cu Girafa. Nu pot să redau atmosfera de 
bună dispoziție, când cei de la Girafa țineau mingea numai pe 
sus, apoi când o scăpau, cei de la Piticul o țineau numai pe jos. 
Totul era o mascaradă, căci renumitul arbitru Berlea Toader, 
ținea scorul sub control astfel încât să se termine 4-4. Urmau 
loviturile de la cca 7 m. Dar nu prea se putea marca, căci 
asistența se aduna în careu în așa fel încât rămânea un culoar 
îngust, care ducea mingea direct în brațele portarului și numai 
incidental se obținea un gol care făcea departajarea și stabilea 
echipa câștigătoare.  

Trebuie să mai spun despre Berlea că făcea din joc un 
adevărat show. Era foarte talentat și după cât am înțeles jucase 
handbal pe la Bârlad. De multe ori participa cu diferite ocazii, ca 
portar și se prefăcea că apără cu mâinile dar apăra cu capul, sau 
stătea în poartă pe scaun și apăra ca și cum s-ar fi apărat de 
muște, și mai făcea tot felul de exchibiții, inventate spontan.  

Notă: Desigur că am în minte și alte întâmplări frumoase, 
pentru care ne amintim cu mult drag de viața noastră de studenți. 
Chiar și întâmplările negative își păstrează azi farmecul lor, căci 
au fost experiențe de viață, mai ales că cel mai sfânt cadou ce-l 
păstrăm în suflet este tinerețea acelor și pentru care mulțumim 
lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat-o. 
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STUDENTII AU DESCOPERIT...  
  Nu suntem singuri în Univers: mai exista profesorii...  
ALŢII  DESPRE  NOI...   

"Din activitatea studențească:  
 La Facultatea de Mecanica a fost obținut un strung cu un 

design deosebit de cel al strungurilor care funcționează". (Din 
"Foaia absolvenților", a promoţiei 1989 a Facultăţii de Științe 
Economice, Iasi) 
DAR  NICI  NOI  NU  NE  LĂSĂM...  
       - Ştiţi de ce sunt mai mulţi studenţi la învăţământul 
economic decât la cel tehnic? 
         -?!? ... (spuse economistul) ...  

 Pentru ca trebuie mai mulţi economiști ca să contabilizeze 
ceea ce face un inginer!   (Din "Foaia absolvenților" a unei 
promoții a Facultăţii de Mecanica) 
 

SĂ NE BUCURĂM 
Să ne bucurăm din plin, de parcă-am fi tineri,  
Căci din tineri provenim și-am avut susţineri  
Pe tărâm divin!  
 
Viaţa noastră scurtă e, sfârşitu-i aproape,  
Moartea vine şi, iute, soarbe cu cruzime,  
Nimeni n-o să scape.  
 
Unde sunt cei care ieri străluceau în lume?  
Oare Doamne, cât ne ceri s-ajungem la Tine,  
Să-i vedem mai bine?  
 
Am pierdut mulţi profesori, Te rugăm îi ţine,  
Să îi faci nemuritori, să rămână tineri,  
Permanente flori!  
 
Trăiască al nostru stat și cârmuitorii,  
Ţării să îi ţină sfat, pavăză-n cuvânt şi fapt, 
Binefăcătorii!  
 
Să trăiască fetele mai uşor şi mai frumos, 
Trăiască nevestele, mereu cald şi radios, 
Prospere căminele!  
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Dispară întunericul, dispară tristeţea,  
Să dispară diavolul! Slăvim facultatea  
Şi fraternitatea!  
 
Cine ne-aduce acum iară în cetate?  
Voci din depărtare spun că vor lua parte  
La acest Te Deum.  
 
Să trăiască toţi părtașii, multe-n viaţă spere,  
Să trăiască şi urmașii, înfrățiți în vrere, 
Ţara să prospere!  
 
Să prospere Alma Mater cu profesori minunați!  
Stimați colegi să ne dregem după-atâția  ani uitaţi,  
La chef adunaţi!   Mior  
 

J.- IMAGINILE UNOR REVEDERI COLEGIALE 
 

2008, 2013, 2018 - REVEDERILE DE LA IAȘI 
 

 
Grupul colegilor prezenți la revedere în fața Universității A.I. Cuza 
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În amfiteatrul P1, în care am participat la multe cursuri 

 

  
Mircea Iordache într-un remember Fațada Universității „Gh. Asachi” 

 
„În tinerețe învățăm, odată cu vârsta înțelegem, 
Acumulăm din tinerețe, la bătrânețe le prețuim, 
Tinerii au nevoie de modele și nu de critici grele. 
Tinerilor să le fie îndrumate și corectate temele!” 
 
      MI  
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Cei trei magnifici: N. Popinceanu, D. Mangeron și A. Gaiginschi 

  
Vedere spre Palatul Culturii Oprică, Palade, Iordache și Chirilă 

  
La Mânăstirea Dobrovăț 
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La Ciric 

  

  
Obeliscul din Copou Statuia lui Mihai Viteazul 

 

  
Deschiderea festivității revederii Colegi pe o bancă în parcul Copou 
 

„În amintire se regăsește imaginea Domnului, 
Reflectată în oglinda cunoașterii și a creației, 
E cuvântul lui Dumnezeu în folosul omului. 
Doamne, dă-ne amintirile folositoare nației!” 
      MI  
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Relaxare cu dans 

  
Schimbări de amintiri în Copou Tortul aniversar 

 
„Succesul nu are rețete universal valabile, 
Dar toți oamenii de succes au o atitudine 
Care este cheia succesului, cu soluții abile, 
Dar și Dumnezeu îi ajută cu șanse mai bune.” 
 
      MI 
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2010 -  REVEDEREA DE LA  SUCEAVA  
  

 
Deschiderea festivă a revederii de la Suceava, cu profesorul Cozmâncă, 

profesorul Graur (Rectorul Universității din Suceava) și profesorul Cefranov+ 

 
Leon Dorel, în pledoarie pentru valoarea promoției 
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O imortalizare a revederii, în fața Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

 
O imagine a grupului de colegi prezenți la revedere, 

în fața porții de intrare la Mânăstire Putna 
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La Mânăstirea Voroneț 

 
Echipele de fotbal amator „Balena” și „Schilodul”, pentru o confruntare pe terenul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
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Mircea Iordache, un schilod reprezentativ, după un accident 
grav la genunchi, apără cu o cârjă și a creat o fază hazlie. 

 
2014 – REVEDEREA LA VRANCEA – LEPȘA 
 

 
La M-rea Lepșa 
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La Mausoleul Mărășești 

 

 
La Muzeu 

 
„Succesul se învață, el nu este un obiectiv, 
Ci o călătorie care poate dura toată viața, 
Putem să-l atingem de ne implicăm afectiv, 
Și ne concentrăm pe țelul care-i  dă șansa.” 
 
     MI 
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Un grup de colegi se amuză 

 
2015  - REVEDEREA LA BACĂU – SLĂNIC MOLDOVA 
  

  
Pensiunea Monte Carlo – Lepșa - Bacău 

  
Focul de tabără La masă colegială 
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Hora focului  de tabără 

 
La Casa Memorială George Enescu 
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2016 - REVEDEREA DE LA GALAȚI - TULCEA 
 

 
Cu vaporașul în Deltă 

Cu vaporașul în Deltă 
 

„Delta, după câte ştiu, seamănă cu lacul cel cenușiu, unde 
pelicanul bătrân stă toată ziua grav, așteptând un fotograf.” 
        Marin Sorescu  

„Îndiguirea Dunării ar duce la consecințe incalculabile, căci 
bălțile cele mari formează un tot organic cu fluviul, pe care 
separându-le, le-am transforma în mlaștini.” citat din Grigore 
Antipa 
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La o masă rotundă 

 
2011, 2019 - REVEDEREA DE LA NEAMȚ – VĂRATEC 
  

  
Pe podul Cetății Neamțului Un grup de colegi pe terasa 

Cetății Neamțului 
 
„Sunt suflete pentru care apropierile de oameni 
Se pot realiza numai prin înstrăinare exterioară, 
Capabile să dezvolte sentimente față de semeni,  
Dar care pot aduce fericire și liniște interioară.” 
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      MI 

 
La ieșirea din Cetatea Neamțului 

 
Masă de taină la Mânăstirea Văratec 
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În vizită la familia Gabi și Ion Dima 

 
 
2017 - REVEDEREA DE LA BRAȘOV – POIANA  
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La restaurantul din Grădiștea 

 

  
O pensiune de agrement Pe străzile Brașovului 
„Călătorul vede ceea ce este. Turistul vede ceea ce a venit 

să vadă.” citat clasic din G.K. Chesterton 
„A face turism înseamnă a merge să cauți foarte departe 

dorul de a te întoarce acasă.” definiție de George Elgozy 
„Turistul vine să-şi bucure ochii; gânditorul găseşte o carte 

imensă unde fiecare stâncă este o scrisoare, unde fiecare lac este 
o frază, unde fiecare sat este un accent şi de unde iese un fum 
de amintiri de mii de ani vechime.” citat celebru din Victor Hugo 
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Poză de grup la Grădiștea 

 
Vedere din Grădiștea 
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K.- VICIA FABBA 
 

 
  
Clubul VICIA FABBA, a fost înfiinţat în anul 1968, sub 
patronajul celebrului H.H., o figură de legendă,  talen…tată  a 
fotbalului studențesc, care şi-a dăruit toată priceperea şi în 
calitate de antrenor şi chiar de preşedinte. Se poate spune că 
asemenea valori se nasc o dată la un mileniu. A avut multe 
realizări, ducând clubul timp de peste 40 ani (cu vorba şi cu afișe 
aproape porno),  cu blaturi, încât s-a minunat şi Sett Blatter. De 
necrezut cum putea să facă şapte echipe în acelaşi club (FC 
Balena, CS Schilodul, CS Piticul, RC Girafa, LAS Grasul, MC 
Slabul, CF Lăcusta) şi din aceaşi promoţie, să facă cu ele un 
campionat. Deci a găsit soluția ideală de a câștiga numai el 
campionatul. De fapt toate meciurile erau nule, fie ca scor, fie ca 
valoare: - 4-4, ca la teatru; 5-5, bere-mici; 6-6, numai pase, 8- 
6, numai farse.  De fapt erau trei campionate paralele, în care 
jucau câte 2-3 echipe stabilite pe baza contrariilor. Ca atare  
H.H.Haşurică era unic pe planşetă şi poate chiar din galaxie, care 
câștiga câte trei campionate pe an. Realizările lui sunt demne de 
Kinis-Boc. Valoarea lui Aurică Lavric alias H.H.H. poate fi 
rezumată astfel, sub formă de elogiu: - Tu, neobosit H.H / L-ai 
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ameţit şi pe dracu / fiind mare printre ași / tu centraşi, tu daşi cu 
capul! 
    Pe vremea absolvirii facultăților mintale de către promoţia 
noastră, un arbitru de talie stelară, conducea arbitrajul 
studențesc şi acela nu a fost altul decât colegul nostru Todoruț 
Răfăilă, de la Bârlad, care şi-a căpătat un renume asemănător cu 
Colina  de la Iaşi. Avusese grijă H.H.H. să înroleze şi arbitru al 
clubului, aşa că nu mai trebuia să cumpere arbitri pentru 
aranjarea meciurilor. De fapt pe vremurile acelea stranii nu se 
dădeau șpăgi, căci intra securitatea pe fir şi vai de acei care 
cădeau în mâna securității că o pățeau mai rău decât în vremuri 
şi mai demult, când dacă făcea capul, capul trăgea, numai că acel 
cap era mai mic şi poate nevinovat, numit pe deasupra şi 
scârbavnic. 
 H.H.H. avea grijă de toate, ca să iasă după pohta inimii lui, 
aşa că îl trata pe Răfăilă  cu mult onor şi simpatie, dar a mers 
cam departe cu jocul de scenă, aranjând intrările arbitrului pe 
teren cu un fast de neimaginat. La un meci echipele așteptau în 
dezordinea obișnuită pe terenul Codrescu, aflat în faţa căminului 
nostru. Dezordinea era cauzată şi de nedumerirea diferențelor de 
altitudine a celor două echipe, căci jucau Piticul cu Girafa, dar şi 
de ne apariția vreunui arbitru, care să pună ordine pe teren şi să 
conducă jocul. Nici H.H.H. nu era de găsit.  Nu mi-a venit să cred 
ochilor, când de pe fereastra camerei de cămin este scos pe un 
scaun cu spătar arbitrul nostru nimerit. Balansări, poticneli, ovații 
şi tot tacâmul entuziasmului, după care s-a aşezat liniștea 
respectuoasă din curiozitate pentru ce fel de năstrușnicii mai 
urmează. Răfăilă era țanțoș, dar a rămas înțepenit pe scaun şi de 
acolo dădea  sentinţe cu fluierul şi cu pantomima-i caracteristică 
unui arbitru de talia lui. Era îmbrăcat într-un costum negru de 
mătase, cu ecuson de arbitru FIFA. Se vedea din privirile lui că a 
jucat pe la rugbi sau handbal şi că ştia reguli chiar şi de fotbal. 
De fapt cu alte ocazii a făcut demonstraţii de cum trebuie apărat 
la poartă. Le ştia omul mai bine ca un ușier. Se aşeza pe scaun 
în mijlocul porţii şi când venea mingea pe poartă, parcă se apăra 
de muște, dar îi reuşea excepțional. Dacă mingea venea pe 
centrul porţii (desigur poarta la terenul nostru era de handbal), 
el se prefăcea că o prinde cu mâinile, mingea îi trecea printre 
mâini şi o respingea ca din întâmplare cu capul. Toate gesturile 
lui erau intenționate şi foarte savurate de publicul larg al 
facultăților care-şi aveau căminele la Codrescu. Uneori se folosea 
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şi de câte doi tușieri. Cei mai interesanți erau: Michelangelo şi 
Bucurie. Michelangelo era cel mai talentat pictor în tuș şi de aia 
a devenit şi celebru tușier. El a pictat şi tabloul nostru de 
promoţie, împreună cu Răfăilă. Despre al doilea tușier, cred că a 
fost promovat pentru că s-a bucurat de o avere de la vreo tușă, 
gen mătuşa Tamara, dar şi pentru că era un adevărat Joker la 
Poker. Bucurie reuşea prin ridicarea stegulețului de tușier să 
ridiculizeze realitatea din teren. Nu era vândut niciunei echipe ci 
numai bucuriei de a încurca lucrurile, spre admirația 
spectatorilor. Se punea în scenă zicala: ”Bucură-te cum s-a 
bucurat Bucurie de bucuria lui Bucurescu, când Bucurescu cu 
bucurie urmărea tuşa, să obţină o zestre de aplauze şi bucurie 
din partea spectatorilor bucuroși!” 
 Răfăilă, făcea din meciuri adevărate spectacole şi le ţinea 
foarte bine sub control, atât de bine încât mingea se plimba 
numai la centru în jurul lui şi dacă încerca să meargă spre poartă, 
făcea el ce făcea şi fluiera, după care dădea penalitate tocmai 
invers de cum era firesc.  
 Dar ce mai era firesc pe teren? Leiba şi Popescu (din Echipa 
Grasu), cu tonele lor, se tăvăleau pe jos la cea mai mică piedecă 
şi nu era uşor nici pentru ei, nici pentru teren, căci se cutremurau 
şi căminele. Erau interesante schemele de joc în partidele Piticul 
– Girafa, când Acroitoriței şi Lupchian jucau mingea cu capul,  
încât piticii Iordache, Irimia, Pufu, nu puteau decât să-i 
urmărească dacă scapă mingea şi apoi să treacă chiar printre 
picioarele girafelor. Uf, ce meciuri erau! Făcea Răfăilă ce făcea şi 
se terminau nule sub toate aspectele, chiar 0-0. Nu se putea 
marca, mai ales când Răfăilă stătea pe scaun în centrul terenului 
şi nu accepta să scape mingea de sub observaţie. Şi cum porțile 
nu erau la centru..., evident că nu se marcau goluri! După 
terminarea timpului „regulamentar”, urmau loviturile de la şapte 
metri. Uşor de dat  gol! Asta s-o creadă Maradona. Spectatorii 
intrau în teren şi făceau un culoar îngust, numai cât să treacă 
mingea șutată. Puteai să tragi cât de tare, căci plasat nu era cum, 
şi portarul o prindea cu siguranță. Fiecare șut era însoţit de 
strigătele spectatorilor, de râsete şi încurajări. Era şi normal ca 
până la urmă să se ajungă la scoruri  mai mult egale şi cu 
etichetele de rigoare, aşa cum am  arătat mai sus. 

Dintre animatorii meciurilor, sunt de menționat: 
*Andrei (Furnicuţă), Leiba (Micuţul), Popescu (Fluturaș), Traian 
(Ţâru) 
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 – de la   FC Balena; 
*Tomiţă (Balena), Huzumă Ţâf (Buldozer) – de la CS Schilodul; 
Cu trecerea timpului s-au creat replici de genul: 
Pentru Balena - (Tu ai fost mereu balenă, 

      Nu te-ai îngrășat în schemă. 
      Dar acum, cum dormi sub fustă, 
      N-ai să-ajungi în veci lăcustă!) 

Pentru Lăcusta – (Ai fost şi tu cândva lăcustă 
         Dar prinzându-te de-o fustă 
         Ai urcat repede-n schemă  
         Şi-ai ajuns acum balenă!)     
        Au mai fost şi alte încercări poetice scrise de 
picioarele talentate ale colegilor jucători, pe care le las în seama 
prezentării de către celebrul H.H.H., cu ocazia confienței de presă 
pe care o va ţine la Hotel Continental. 
        Nu-mi rămâne decât să urez viaţă foarte lungă 
clubului nostru de fotbal, celor care l-au vitaminizat ca pe Mutu 
şi tuturor colegilor care mai reușesc să savureze spectacolul 
vieţii!       mior 
 

„Pentru viitor sunt necesari oameni de viitor, 
Căci viitorul este timpul probabil al omenirii. 
Știm ce suntem azi, dar nu și-n evul următor. 
Nava spațială va fi plugul de lemn  dat uitării? 
 
Să nu ne gândim la viitor, va veni el oricum 
Și, poate că mâine viitorul va arăta mai bine, 
Calea  bună de a-l prezice e să ni-l plănuim, 
Să nu pierdem nimic din trecut, nicio câtime! 
 
Imperiile viitorului sunt imperii pentru minte, 
Fiecare sfânt are un trecut, păcătoșii au viitor,  
Viitorul lumii e ascuns în ochii copilului cuminte, 
Și întreg viitorul se află sub pălăriile lor. 
 
Chibzuința cu privire la viitor vine din trecut, 
Dar destinul viitorului e opera lui Dumnezeu. 
Doamne, Preamărite Împărate, te rugăm acut, 
Să ne dai viitor cu sănătate și pace mereu!” 
     MI 
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                 IAŞI – 2008  
F.C. BALENA 
   

 
Anghelescu 
 Ta-Mango 

   

 
Coarcă 

Ba-Banul 

 

 
Goagă 

Calta-Bos 

 

 
Ştefănescu 
Rosto-Gol 

 Antrenor 

 
H.H.H. 

 
Săveanu 
Gol-Iiat 

 

 
Rusu 

Bul-Dozer 

 

 
Fodor 

Bi-Banul 

 Rezervă 

 
Giura 

Za-Mora 
       
  Arbitru 

 
Berlea 
Co-Lina 

   Rezervă 

 
Tudorache 
Pie-Done 
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Huzumă 

Ţân-Ţarul 

 

 
Grigoraş 
Mol-Usca 

 

 
Dascălu 

Bănu-Ţel 

 Rezervă 

 
Bichiş 

Duca -Dam 

 
Iordache 

Fluştu-Relu 

 

 
Irimia 

Chibri-Ţel 

 

 
Palade 

Piso-Iaşi 

 Rezervă 

 
Chiriac 

Libe-Lula 
  

 
Lişman 

„Lili-Acul” 

   Antrenor 

 
Leon 

Fergu-Son 
 

F.C. SCHILODU 
 

„Sportul aduce și plăcerea de a avea succes, 
Pentru minte sănătoasă într-un corp sănătos, 
Este mai bun un eșec la ceva plăcut și ales, 
Decât un succes la ceea ce se detestă vârtos.  

 
Omul se simte dacă este în armonie cu sine, 
Armonie care vine între corpul și sufletul său, 
Orice om își are locul său în această  lume, 
Important dacă-l alege cu voia lui Dumnezeu.” 
 
     MI 
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L.- GRUPAJ DE POEZII 
DEDICATE STUDENȚIEI 

 
AMINTIRILE MĂ COPLEŞESC 

 
Amintirile mă copleşesc, mai ales vremea studenţiei, 
Când începusem să iubesc….meleagurile poeziei. 
Era aşa, ca un complex de conştiinţă şi virtute 
Şi-adesea rămâneam perplex de gânduri vrute şi nevrute, 
 
De doruri, aspiraţii mari și-un aer tare-aveam în piept, 
Iar braţele îmi erau  tari și-n devenire, înţelept. 
Colegii îi vedeam prin ceaţă, doar pe ici colo, câte-o snoavă, 
Se răsucea în mintea-mi creaţă și o priveam ca pe-o ispravă. 
 
Erau frumoşi şi iubăreţi căci erau tineri, cu temei, 
De-a discuta despre femei, iar fetele despre băieţi. 
Trecut-au anii, buni sau răi, din când în când ne-am regăsit, 
Tot mai ieşiţi din năbădăi, cu chipul mai îmbătrânit. 
 
Dar când ne adunăm, subit, ne apucăm de nebunii, 
Bâza şi fotbalul, nu mint, ne prefac,  iarăși,  în copii. 
Şi-atunci mă-ntreb de ce-aş lipsi la, poate, ultima-ntâlnire? 
Cred că prea rău m-aş pedepsi și-aş suferi la nemurire! 
 
Chiar dacă nu mai facem bani și adunăm, ca într-o farsă, 
Ai vârstei mulţime de ani, cu tusea, junghiul şi-o grimasă, 
Se  cade să privim în sus, cu sufletul rămânem tineri, 
Şi ne e dor, ades nespus, de toţi colegii ingineri. 
 
Hai să cântăm şi să jucăm, chiar dacă timpul ni-i potrivnic 
De dor şi drag să ne-mbătăm ca-n ultimul moment prielnic! 
 

„Trăiește-ți viața ca și cum faptele tale 
Ar trebui să devină legi universale! 
Poți ajunge suta, dacă renunți la toate, 
Acele lucruri care ți-ar putea fi fatale.” 
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ODĂ IASULUI... 
Iaşule, izvor de astre, matca promoţiei noastre,  
Te iubim, te venerăm, că prin tine existăm!  
Iaşule, oraş erou, ai în noi un sfânt ecou!  
În sufletul nostru crești și coline şi poveşti!  
Iaşule, meleag de dor, eşti lumină şi izvor,  
De substanţă cerebrală și de reţea capilară!  
 
Ai fost zori de zări abastre, floarea tinereţii noastre!  
Ne-ai fost rit de crez ceresc și leagănul părintesc!  
Iaşule, parfum de tei, la Obeliscul cu lei,  
Acolo ne-ai sedus cu .... spiritul lui Eminescu!  
Al tău amfiteatru mare are-n el legende care  
Se dezvoltă an de an cu busola lui Câmpan,  
 
Girueta Mangeron și aburii lui D’Albon,  
Cu cuiele de la Linde și restanţele pendinte.  
Şi câte alte veşminte de la tine ţinem minte!  
Iartă, facem rugăminte, sărăcia de cuvinte!  
Parcă şi acum asculţi sala paşilor pierduţi 
Cum vindeau fetele mari  „Oase moi şi oase tari!” 
 
Seara când cădeau din cer numai umbre de mister,  
Prin Copou vibrau trăiri de tăinuite iubiri.  
Din Copou la Podu Roşu ne-ai încântat cu frumosu’  
Căci în trupul tău lumesc curge fluviu studenţesc.  
Din Galata la Ciric, Dumnezeu te-a miruit  
Cu valori fără egal și trecut fenomenal.  
 
De la Păcurari la Bucium eşti şi artă, eşti şi zbucium,  
Eşti şi Creangă, eşti şi Cuza iar Chiriţa-ţi este muza.  
Am primit din trupul tău și credinţa-n Dumnezeu  
Cinste pentru-a noastre vieți și dragostea de profeți.  
Astăzi, după multe vremi încă-n amintiri ne chemi  
Să ne spui poveşti de dor și de ce profeții mor.  
 
Iţi urăm Iaşule mare să crești în continuare  
Pe colinele-ţi măiastre, floarea iubirilor noastre!  
Să crești mândru şi sonor pe al lumii monitor!  
Să fii rază şi fior, Iaşule, meleag de dor! 
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ÎMI ESTE TARE DOR,  
             DOR DE ȚARA VRANCEI! 
 
 
Că Vrancea-i județ de renume-n Moldova, 
Prin tot ce a fost și prin tot cum există, 
Pe-ntinsele plaiuri  se   bate iar toba, 
Dorul de Ștefan, în cutremur,  persistă. 
 
Vrâncenii, nostalgici, aud pe Vrâncioaia 
Chemându-și feciorii la lupta cea mare, 
Căci lifte păgâne asmut vâlvătaia, 
Pârjol aducând, defrișări și-ntinare. 
 
Voievodul Mihai pe aici se abate, 
S-aducă  solii de mai mari  închegări, 
Să facă o țară din trei principate, 
S-alunge din glie neîmpliniri și trădări. 
 
Și Hora Unirii, mai poartă pecetea 
Unirii de neam și de viață prosperă, 
Iar Cuza, din groapă, acuză tristețea, 
Căderea  de neam -  oca΄  austeră. 
 
Din lutu-i străbun, Alecsandri tresare, 
Prin lacul de nuferi degajă poezii 
Și Hora Unirii, o vede mai mare, 
Cu  o Moldovă  nescindată-n etnii. 
 
Eminescu  se întoarce pe-o parte, 
Văzând cum românul, întruna se plânge, 
Și tare ar vrea să mai scrie o carte, 
Sângele vărsat să-l prefacă în sânge.  
 
De la Nistru pân-la Tisa, de-am merge, 
Vrăjmașii ne  stau peste tot de-a călare, 
Și-adesea „vecinii” râvnesc  să încerce 
Știrbirea prezentelor noastre hotare. 
 
La Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja 
Piramide  crescut-au din bravii ostași, 
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Ce-n crâncene lupte onoratu-și-au straja 
Cu sângele vărsat, pentru țară chezași.   
 
Cu Ferdinand, rege și cu mari generali, 
Primul război mondial  e  pecete, 
Că bravii ostași au strigat,  triumfali: 
„-Aici suntem noi, pe aici nu se trece!” 
 
E Vrancea ținut încărcat de victorii, 
Cu râuri de sânge el fost-a udat, 
Apoi s-a întors înzecit în podgorii, 
Și în suflete mari astăzi s-a  înălțat! 
 
La Andriașu,  veghe,  stau  flăcările  vii 
Cascada Putnei  este -  izvor de apă vie 
Vrancea-i gătită  cu o salbă  de vii, 
Eroul căzut, în vrâncean reînvie! 
 
Vitejii Moldovei, să  sune din cornuri, 
Iubirea curată, de țară, s-adune, 
Slăvind-o  prin  Hora Unirii și coruri, 
Căci  Vrancea este ținutul minume! 
 
Slăvită fii Vrancea, prin  tot ce-ai trăit, 
Pentru trecutu-ți mare, fiii-ți te slăvesc, 
Un  mare viitor  să-ți legi  de  trecut, 
Perlă a țării și aur pur românesc! 
 
Copii ai vremii noastre, aminte luați, 
Priviți flacăra vie a  idealului,  
Fiți patrioți,  fiți bărbați de bărbați, 
Ca „întru slava eroilor neamului”! 
 
De istoria Vrancei azi mi-este  dor, 
Acolo căzut-au, chiar,  și  bunii mei, 
De-aceea pentru ei și eroismul lor 
Îmi este tare  dor,   dor de Țara Vrancei! 

     Mior  
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PRUDENȚE 
 

Nu insistați să mănânc, mai ales  piperat, 
 Că am ceva probleme la rinichi și  ficat! 
 Nu-mi dați carne de porc, grătar  sau cuptor, 
 Mă tem de pancreas și de colesterol! 
  

Nu pot mânca tort și dulce, de vreun fel 
 Am diabet amice, cum să-mi bat joc de el!? 
 Nu-mi dați să beau, se urcă la cap tare, 
 Și unde nu e cap, e vai de picioare! 
 
 Cafeaua și tutunul, sunt rele pentru mine, 
 Că inima mă lasă, am hipertensiune! 
 Degeaba mă-ndemnați, să zâmbesc câteodată, 
 Aș vrea, dar nu mă lasă crampele de prostată! 
  

Nu mă bateți la cap, cu amintiri neroade, 
 Că alzheimer-ul meu, tot mai mult mă roade! 
 Nu mă scoateți la dans, am o mică viroză, 
 Și mă mișc tare greu că am și coxartroză! 
  

Voi bea numai apă, sau un ceai, bunăoară 
 Și voi lăsa burta s-o ia pe ghiorăială! 
 Privind în hăul vieții,  voi sta meditativ 
 Să admir totu-n jur, în chip contemplativ! 

 
Dar chiar de nu mănânc și de nu beau nimic, 

 Sunt fericit cu voi, că vă mai văd un pic! 
 Povești, în ziua asta, durerile sunt moarte, 
 Așa că dragi colegi, vreau să mă-mbăt din toate! 
 
    Cu drag, al vostru coleg   Mior 
                       
 

„Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!” 
 
      MI 
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HAIDEȚI, IAR, LA „BĂTĂLIE” 
 

 
Oastea noastră de vântoși, 
Voi, care-ați fost virtuoși, 
Azi ați devenit sfătoși, 
Numai babe, numai moși! 
 
Dați durerile la spate, 
Și supărările toate, 
Faceți tot, pe cât se poate, 
Să vă prezentați la oaste! 
Astă chemare înseamnă, 
Vasile Manciu vă-ndeamă, 
Făcându-și singur reclamă, 
Să-mbrăcați a oștii haină! 
 
Că ne-așteaptă dorul său, 
La Slănicul de Bacău 
Și, cât vom lupta de greu, 
Să ne fie-așa mereu! 
Că așa ni se cuvine, 
Să ne regăsim cu bine, 
Cine știe ce mai vine, 
Ceva ce nu ne convine! 
 
Pentru-a dorului făclie, 
Dragostea să reînvie 
Și, doar bine să ne fie, 
Haideți, iar, la „bătălie”! 
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NOSTALGIA STUDENȚIEI 

În suflet încă păstrez acei ani ai tinereții 
Când am mers să studiez pașii următori ai vieții. 
Cu  elanul tinereții și,...mă bucuram de viață, 
De zorile dimineții  care-mi apăreau în față. 
 
Era început de toamnă, cu miros de fructe coapte, 
Voiam să caut o doamnă, o frumoasă facultate. 
Când am coborât din tren, parcă suiam printre stele, 
Și  vedeam astrul etern, Iașul studenției mele. 
 
Râpa Galbenă-o vedeam, spirală spre cer și cu 
Scara-i, pe care urcam și-mi apărea  Eminescu. 
I-am privit timid statuia, Templul, cu al lui ecou 
Și-am pornit a o lua pe suișul spre Copou. 
 
Am ajuns, fărꞋ de ocol și, mi-a apărut divanuꞋ 
Statuar, domnul Xenopol și domnul Kogălniceanu. 
Iar în spate somptuoasă, esență de carte grea, 
Cu privirea-i luminoasă, trona Universitatea. 
 
Acolo-avea corpul A partea de Mecanică, 
Iar la dreapta se ivea corpul B, precum o arcă. 
Mă-ndreptai spre corpul B, în jur totul tremura, 
Iar copacii făceau tumbe, vântul, parcă, murmura. 
 
Mă tot gândeam la un film c-un robot care vorbea, 
Și-mi părea așa sublim, ce poate mecanica! 
De-aia am visat mereu, să învăț în mod dinamic, 
Și poate vrea Dumnezeu s-ajung inginer mecanic 
 
Am urcat cu grijă scara și-am ajuns la un birou 
Și, m-a primit secretara, cu tot interesul meu. 
Numai ce-am ieșit afară, un student stătea pe trepte 
Și-l întrebai într-o doară dacă am șanse deștepte. 
 
A privit atent depeșa, parcă născută in vitro, 
Și-a zis c-am greșit adresa, că ajunsesem la Hidro, 
Fuga înapoi am mers supărând-o pe Bortică, 
Pentru al meu interes s-ajung la Mecanică. 
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Doamne, frumoasă  era...viața ceea de student, 
Unora mult le plăcea chiar viața de repetent! 
La cursuri și la cămin, cantină.....bibliotecă 
Ne chema un rost divin, dar și pe la discotecă. 
 
N-o s-o iau în de-amănunt cu ce-a fost și cum a fost, 
Mi-am făcut iar legământ să învăț, să-mi fac un rost. 
Dar în suflet un ecou mi se înnoda cu frica, 
Și-am rupt joaca din Copou cu o blondă, Viorica. 
 
Eram uimit de profesori și de-oricare asistent, 
Mergeam de îmi luam cursuri, cu drag și foarte atent. 
Și eram cazați la Cloșca într-un dormitor comun. 
Ce  dragă îmi era gașca, ce glume cu spirit bun! 
 
În prima sesiune-aveam, să urcăm până-n Copou 
Într-un lung șir indian, Jimi, în frunte, erou.  
Ne-a judecat nea Oprică cu vreo câțiva corijenți, 
Și-au oftat cu oftică: Jimi, Costel ... alți petenți. 
 
Pe parcursul facultății, mulți profesori am avut, 
Cu  aura  identității, tare cu drag ne-au crescut, 
Memoria despre toți  e prinsă-n Memento-Blitz 
Cu-ale facultății roți  și morala lor „la șpiț″.  
 
Astăzi sunt încă în viață doar vreo câțiva asistenți, 
Dar și ei sunt duși la față, ca mâine devin absenți. 
Slavă vouă iubiți dascăli că ne-ați promovat cinstiți, 
Să știm bine-a iscăli cu   viză  de iscusiți!  
 
Iar noi dragi colegi suntem din an în an mai puțini, 
Nu știm zile câte avem, tot mai des se sting lumini. 
De-aceea revin și întreb de vreți a ne  revedea, 
Și, coleg lângă coleg, să ne cinstim facultatea. 
 
Zilele  sunt numărate, să le păcălim mai vrem, 
Mult noroc și sănătate, să trăim cât mai putem! 
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HAIDEȚI COLEGI DIN NOU LA DATORIE 

Haideți colegi din nou la datorie, 
Chiar dacă viața ne este-n ghilimele 
Cât mai putem, că cine mai știe, 
Anii ce vin, ne pot întoarce spatele. 
 
Ne vom privi în ochi lumina sfântă, 
Nu vom vorbi nicicum de sănătate, 
Căci vom fi iar acei ce-am fost odată,  
Porniți pe-un drum către „eternitate”! 
 
Vom depăna doar amintiri frumoase, 
De timpurile dragi ce ne-au format, 
De studenția cu glume spumoase 
Și de formatorii, cu stilul lor titrat. 
 
Din tot ce-am adunat din lumea asta, 
Ne vom mândri, căci toţi avem cu ce, 
Ne vom îmbărbăta să ținem sus ștacheta, 
Atât cât mai e scris pe-a fiecărui cruce. 
 
Să ne-amintim de revederile plăcute 
Mulțumind din suflet la organizatori!  
O, Doamne, ne-ai oferit revederi sfinte 
Și le-am sorbit drept sfinte sărbători! 
 
Colegilor dragi care-au plecat din lume,  
Și pentru profesorii care ne-au părăsit,  
Cu câte o lumânare și prin rugăciune,  
Să le reamintim cât de mult i-am iubit 
 
Iar anul acesta vom merge-n Poiană, 
La revederea care ne e ca o icoană,  
La revederea care ne ține-n picioare,  
Pentru colegialitate, prin aniversare! 
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REVEDEREA STUDENŢEASCĂ 
 

        
 

Am mai trăit să îmi petrec o revedere ca de basm, 
Studenţia, cu-al ei farmec  de tinereţe și balsam. 
Festivitatea s-a deschis în aula plină de vise, 
Între pereţii ce-au cuprins amintiri în suflet scrise. 
 
Noi am ajuns în acel loc, printre picturi și pereți muți, 
Pe unde ne-a adus noroc Sala Paşilor Pierduţi. 
Era o sală cum visam, cu piedestalu-i de sufragii 
Când, retoric, ne-ntrebam de ale templului magii. 
 
Pereţii tapetați cu sfinți profesori, care radiau, 
Ca mentori și ca părinți, ne învățau și ne iubeau. 
Și azi mai privim la ei, îi admirăm și îi slăvim, 
Îi regăsim mereu în noi, prin viața noastră-i răsplătim. 
 
Iar ei, de sus, de unde sunt, sunt mândri și ne prețuiesc, 
C-am respectat un legământ, un cadru bun, ingineresc. 
Și am transmis, cât am putut promoțiilor următoare, 
Experiențe ce-am avut, ghidând tendința viitoare. 
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Unde sunteți mentorii mei, în care asfințit de soare? 
O, Doamne, cât mi-e dor de ei, nu-i semn de întrebare! 
Colegii mei care-ați plecat, în lumea ceea de apoi, 
Voi, încotro v-ați îndreptat? Curând vă vom urma și noi. 
        
Banale par aceste rânduri, nu știu de mă veți înțelege, 
Dar, de-acum cădem pe gânduri, moartea are a ei lege. 
De-aceea, vreau să vă spun eu, e lesne de înțeles, 
Că oricât ne-ar fi de greu, să ne întâlnim  mai des! 
 
 Ne-om plânge dar, vom exulta, de bucuria revederii, 
 Nu știm ce ne va aștepta, ne vom preda încrederii 
 Că suntem tineri și  frumoși, de moarte nu ne pasă, 
 Că împreună, inimoși, stăm la a vieții masă. 

 
LA MOARTEA UNUI COLEG DRAG, 

 

Unde te-ai dus iubite coleg Mișu Prodan? 
Nu știai, oare, ce vine  peste un an? 
Vine pentru noi bilanțul cel mai mare, 
Bilanț de suflet - a cincizecea aniversare. 
 
Tu ai plecat acolo, nimic nu te mai doare, 
Dar nouă, vai, ce ne-ai lăsat tu oare!? 
Ne-ai lăsat amintirea firii tale frumoase, 
Dar și amărăciunea  plecării dureroase!  
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Familia-ți îndurerată va plânge cu amar, 
Căci între ea și tine, moartea a pus hotar, 
Din lacrimile ei, flori te-or înveșmânta, 
Și ploaia cu lacrimi de-aiasmă le va uda. 

 
Plecata-i drag coleg pentru veșnicie 
Acolo, undeva, unde doar Domnul știe, 
Știm că o să te ierte, să te așeze bine, 
Și, cât mai trăim ne-om aminti de tine. 

 
Și noi avem clepsidra cam pe terminate, 
Și te vom căuta iubitul nostru frate, 
Ne vom reaminti de trecerea prin lume, 
Poate că și acolo, tu ne vei spune glume. 
 
Parcă nu ne vine să-ți credem plecarea, 
Ne vine să credem că ai glumit cumva, 
Și la a cincizecea aniversare vei apărea, 
Nu ne dezamăgi, noi locu-ți vom păstra! 
 
Doamne, în lume, totul este la voia Ta, 
Te rugăm ca lui Mișu, să îi deschizi poarta, 
Să-l ierți pentru unele vrute - nevrute, 
Și să-l protejezi acolo, cu alduiri sfinte! 

 
      ÎMBRĂCAT ÎN NEGRE, VEȘNICE VEȘMINTE. 

 
Îmbrăcat în negre, veșnice veșminte, 
Sufletul bunului coleg Gavriș Valeriu, 
A  pornit spre zări necunoscute, 
Lăsând în urmă doar jale și pustiu. 
 
El se îndreaptă spre locul în care, 
Domnul îi va da lumina cea sfântă, 
Și-i va împlini bucuria cea mare, 
A regăsirii cu nepoțica lui scumpă. 
 
A lăsat în urmă multe ființe dragi, 
Dar cele mai scumpe, fiica și soția, 
Sfâșiate de durere și cu gesturi largi, 
Vor implora pe Domnul de a-l învia. 
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Pe mormânt sădi-vor Regina Nopții, 
Și lacrimi multe, în șuvoaie, de dor, 
Din sufletele bunei fiice și bunei soții, 
Uda-vor parfumul unui veșnic fior. 
 
Sufletului tău, colegul nostru iubit, 
Promoția 68, a Facultății de Mecanică, 
Îi urează așezământ de veci liniștit, 
Unde raiul îi va asigura viața veșnică. 
 
Știm, n-ai vrut să pleci așa curând, 
Să-ți lași trupul care ți-a dat ființă, 
Că n-ai vrut a-l ascunde în mormânt, 
Dar pentru asta n-ai avut putință. 
 
Îndurerați, astăzi cătăm  înspre tine,  

 Oftăm și te-ntrebăm: de ce ne lași? 
 Ne lași în suflete dureri și suspine, 
 Ne lași lacrimi amare și grei pași! 
 
 Doamne, ai grijă mare, noi Te rugăm, 
 De Gavriș Valeriu, bunul credincios, 
 Bunul soț, tată, bunic, coleg și domn, 
 Ne închinăm Ție să-i dai loc luminos! 
 

Doamne, ce faci cu promoția mea? 
 De-i zorești sfârșitul cu a sorții palmă, 
 Dă-i soartă morții să mai moară și ea, 
 Sau, măcar fă-o să fie mai calmă! 
 

Omagiile noastre familiei îndoliate, 
Ne alăturăm pentru veșnica pomenire, 
A aceluia care ne-a fost ca un frate, 
Căruia-i vom păstra veșnică amintire. 
 
Lăsând în urmă doar jale și pustiu, 
A  pornit spre zări necunoscute, 
Sufletul bunului coleg Gavriș Valeriu, 
Îmbrăcat în negre, veșnice veșminte. 
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RIDICĂ-TE ROMÂNE 
(Extras din propunerea de imn,  
       de Mircea Iordache) 

 
Ridică-te române la lupta pentru viaţă 
Şi propășirea ţării [în Europa Mare!]bis 
Poţi face România să prindă-o nouă faţă, 
Iar numele să-ţi poarte [embleme planetare!]bis 
 
Alungă ceaţa densă ce-ar obloni iubirea, 
Alege judecata [care sfințește glia!]bis 
Înalţă tricolorul să-l vadă omenirea 
Şi strigă cu putere: [Trăiască România!]bis 
 
Că suveranitatea stă în sacrificii mari, 
Hai, să pornim la lupta [ieșirii din nevoi!]bis 
Să nu ne vindem viaţa la ginți de barbari 
Şi, pentru asta, frate, [războiul e în noi!]bis 

 
Române,  pretutindeni, tu nu uita de hartă, 
Şi nu uita că bunii [acasă ţi-au rămas,]bis 
Vino la sânul mumei, creează-i nouă soartă, 
Că ţara te așteaptă, [nu-i vorbă de pripas!]bis 
 
Şi nu uita străbunii căci s-au jertfit în lupte 
Să lase ţara-ntreagă [pentru ai lor nepoţi,]bis 
Din pilda lor învaţă să duci patria-n frunte, 
Cu duşmanii te luptă [şi cu vicleni despoţi!]bis 

 
Ridică-te române la lupta pentru viaţă 
Si propășirea ţării [în Europa Mare,]bis 
Poţi face România să prindă-o nouă faţă, 
Iar numele să-ţi poarte [embleme planetare!]bis 
 
Alungă ceaţa densă ce-ar obloni iubirea, 
Alege judecata [care sfinţeşte glia,]bis 
Înalţă tricolorul să-l vadă omenirea 
Şi, strigă cu putere: [Trăiască România!]bis 
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A.- INTRODUCERE 

 

 

Decanatul Facultăţii de Mecanică din 
Iaşi a întocmit tabele cu absolvenții, 
pe specialități, constituind clasa-
mente în funcţie de mediile generale 
şi unele situaţii personale. La 
specialitatea Maşini Unelte şi Scule, 
m-am regăsit pe locul 13, din 32, loc 
destul de convenabil faţă de posturile 
oferite. În ziua repartițiilor am fost 
invitaţi, în ordinea de pe tabele, într-
un amfiteatru în care eram așteptați 
de impresari de la multe întreprinderi 
din ţară. 

 
Aveam posibilitatea să aleg un post prin apropiere de 

Buzăul meu, dar insistenţele amicei mele de atunci, o fată de prin 
Dorohoi, studentă în anul III la Facultatea de Chimie, cât şi 
curiozitatea mea pentru oraşul Suceava, oraş cu mare 
încărcătură istorică şi mediatizat ca un oraş curat în plină 
dezvoltare, m-a determinat să pun semnătura pe Întreprinderea 
de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava. În ce privește amica 
aceea a fost așa ca o turbulență existențială a mea, căci era un 
fel de ficțiune. Mă lăsam în voia sorții, dar sufletește și rațional 
nu acceptam acea legătură și am respins-o cu prima ocazie ivită. 

După repartiţie am mers acasă pentru a-mi permite ultimul 
relaș ca student, dar parcă nu mai avea acelaşi farmec, parfumat 
şi catifelat ca în anii precedenți. Simțeam o încărcătură 
emoțională şi de responsabilitate pentru impactul începerii 
serviciului, ceea ce mă îndepărta de la trăirea unor distracții 
tinerești, la intensitatea de altădată, fără griji şi fără bani. 
Deveniseră un fel de distracții fără bani, dar cu multe griji.  

 
Impactul debutului ca inginer 

La Suceava, m-am prezentat la post, la început de august. 
Eram dornic să cunosc producția şi să fiu factor activ, dar emoţiile 
mă copleșeau la gândul că voi fi pus în faţa unor atenți 
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observatori ai calităților mele profesionale şi spirituale. Cu mine 
la „Piese de Schimb” au mai fost repartizați : Wagner Isidor, 
Acroitoriţei Constantin, Paustovanu Anatolie şi Cefranov Eugen. 
La Uzina Mecanică, aflată lângă noi au venit: Lupchian Toma, 
Marian Nicolae, Lucan Nicolae şi Irimia Gheorghe, iar la Fabrica 
de Tricotaje „Zimbrul” a fost repartizat Zăgreanu Gheorghe. 

Directorul, la acea vreme, Lucaci Ion, român, cu două etnii 
străine (evreu şi maghiar), m-a chemat în biroul directoral şi a 
încercat să-mi arate prețuirea pe care o dă noilor ingineri, precum 
şi speranțele puse în noi. Mi-a vorbit pe un ton foarte familiar şi 
am căzut în capcana lui. M-am arătat foarte plăcut impresionat 
şi i-am mărturisit că un profesor m-a sfătuit să fiu prudent cu 
directorii, căci au ajuns directori prin mașinațiuni murdare şi au 
caractere dure. I-am spus lui Lucaci că dumnealui m-a convins 
că profesorul meu nu a avut dreptate. Ce greşeală am făcut, că 
nu a trecut mult şi m-am convins de dreptatea profesorului meu. 
Lucaci nu avea stofă de intelectual, ci de politruc, de parcă era 
format la şcoala lui Alexandru Drăghici. 

Conform uzanțelor, am fost luaţi în primire de către 
administratorul Parasca şi duși pentru a ni se repartiza spaţiu de 
locuit. Am ajuns pe strada Mărășești, la un bloc abia construit şi 
am fost instalați câte doi în cameră. Eu am nimerit cu Wagner 
Isidor. În apartamentul din faţa noastră stăteau câteva fete, 
printre ele şi Rodica Crăciun, care urma să-mi devină soție. 

 
B.- VIAŢA DE INTREPRINDERE 

 
Prima misiune s-a lăsat cu conflict 

Uzina de Piese de Schimb din Suceava, se afla în 
construcție, pe un amplasament în zona industrială din Lunca 
Sucevei, între Uzina Mecanică şi Fabrica de Celuloză şi Hârtie. În 
stadiul în care se afla, am primit misiunea de a urmări modul de 
realizare a fundațiilor mașinilor unelte. Am observat că uneori 
executantul nu turna beton proaspăt în fundații, ci beton întărit 
şi fărâmițat. Am  stat de vorbă cu inginerul şef constructor şi i-
am relatat cele observate dar acela s-a inervat şi a început să mă 
mustre că nu-i treaba mea şi că nu-mi  permite aşa ceva. De fapt 
mi-a şi zis că-s un mucos de inginer, că nu mi s-a uscat cerneala 
de pe diplomă. Am încercat să-i spun şi inginerului şef al uzinei, 
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Nemţişor Ioan, dar m-am lovit de aceeaşi infatuare, şi 
agresivitate. Am fost jignit și mi s-a luat acea misiune. 
 
Inginer la CTC (Controlul Tehnic de Calitate) 

 Am fost scos din acea responsabilitate şi trecut ca simplu 
CTC-ist. În calitatea cea nouă, eram mai prezent în viaţa uzinei, 
mi se dădea mai mare importantă, dar trebuia să accept multe 
abateri de la calitatea produselor şi cum nu prea îmi stătea în 
caracter aşa ceva, eram suduit adeseori de şefi şi mi se puneau 
în cumpănă competențele profesionale. În acea perioadă, aveam 
un singur CTC-ist în subordine, un tip de pe la ţară, Rotaru, cu 
apucături individualiste, care se cerea învoit mai mereu pentru 
probleme personale şi care a avut tupeul la un moment dat să 
încerce a mă șantaja din cauză că i-am refuzat o  cerere de 
învoire. Mi-a produs mare lehamite şi l-am şmotruit zdravăn 
pentru caracterul infect pe care i l-am descoperit şi mi-a devenit 
indezirabil. Nu prea aveam nici bază pe controlul calității făcut de 
el şi obișnuiam să fac eu şi munca lui.  Pentru o mică perioadă 
am coordonat activitatea la CTC, de pe poziția de simplu inginer, 
dar mai apoi a venit ca şef, Necunoscutu Traian, un tip mărunțel 
ca şi mine şi de aceeaşi vârstă. Era inginer metalurg şi venea de 
la Bucureşti. Încruntat, cum mi-a apărut de la început, îmi 
producea îngrijorare că ar fi un om rău şi voi avea mari dificultăți. 
A fost o alarmă falsă, căci am descoperit un om de un deosebit 
caracter, un suflet admirabil şi care mi-a devenit amic. Traian 
avea o familie frumoasă, cu doi copii reuşiţi, o soţie iubitoare, dar 
care nu avea decât şapte clase şi era cam sugativă de vicii (cafea, 
tutun, bârfe..).  Voi mai accentua asupra acestui distins om şi 
domn, când voi trata despre personalitățile care m-au 
impresionat în vreun fel în acea perioadă a vieţii mele, la uzină. 
 

„Nu pot să acced la personalitatea unică ce trăieşte în mine 
decât dacă încerc să găsesc viaţa adevărată, calitatea spirituală 
în alţii. Sunt eu însumi mort din punct de vedere spiritual dacă 
nu acced la acea calitate unică ce se ascunde în ceilalţi. Numai 
împreună cu Dumnezeul înscăunat în altarul intim al celorlalţi, va 
accepta să iasă la suprafaţă Dumnezeul ascuns în mine.” 
                                                                 citat din Felix Adler 
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C.- ŞEF DE CTC – 
„INTRE CUȚIT ȘI NICOVALA”. 

 
După un timp Traian Necunoscutu a trecut la Serviciul 

Metalurg şi eu am fost numit şef la CTC. Serviciul a fost completat 
cu doi buni meseriași: Alexandru Vasile şi Ailincăi Cornel, veniţi 
de pe la Uzina Mecanică Roman. Aveam pe cine mă baza, dar 
semnăturile de calitate trebuia să le dau eu şi eram de multe ori 
la mijloc între constatările de necalitate ale lui nea Vasile şi 
pretențiile conducerii de a se raporta cât mai bună calitatea şi a 
fi semnată producția pentru desfacere. Mă apasă şi azi, la atâta 
timp de la acea perioadă, stresul că trebuia să calc pe legile 
calității şi pe propria-mi conştiinţă şi să accept a semna multe 
produse ca bune, când de fapt trebuiau rebutate. Verificam şi eu 
alături de muncitori, o dată şi încă o dată, încercând să ne 
autoconvingem că sunt acceptabile. Făceam ca în proverbul cu 
prunele : asta-i curată, asta-i urinată, apoi o luam de la capăt cu 
cele rele şi le triam din nou, până ce le înghițeam pe toate. Am 
primit şi o secretară, amica lui Cornel Ailincăi, care urma să-i 
devină consoartă, o fată foarte, foarte frumoasă şi cuminte. Nu 
prea ştia mare lucru despre mecanică, dar era foarte frumoasă, 
conștiincioasă şi ordonată. Eram nevoit să-i dau permanent câte 
ceva de lucru şi cum eram la începutul unei activităţi, am realizat 
cu ajutorul ei evidenţele pe care le consideram necesare pentru 
coordonarea CTC-ului. Uzina devenea tot mai complexă. Avea 
secții tot mai bine dotate cu utilaje şi personal : Secţia I-a - 
Turnătorie ; Secţia II-a - Prelucrări Mecanice ; Sculărie ; 
Mecanicul Şef ; Prelucrări prin deformare la cald ; Montaj ; 
Debitare ; Transporturi ; CTC ; Desfacere.  

Personalul TESA, era organizat pe birouri şi servicii : 
Serviciul Tehnolog, Serviciul Mecanic Şef, Serviciul Plan- 
Organizare, Serviciul Financiar-Contabilitate ; Serviciul 
Producţie-Desfacere ; Serviciul Administrativ, Serviciul Personal–
Salarizare. Poate am scăpat ceva, dar în mare aşa apăreau. 
Serviciile erau compuse din birouri, pe anumite profile de 
activitate. Peste toate trona conducerea uzinei, compusă din 
director Lucaci Ioan, inginer şef Nemţişor Ioan, director economic 
Căproiu Partenie, contabil şef Lăcătuşu Ioan. Ca şefi pe la servicii 
şi birouri au fost : Joldea Vasile (metalurg şef), Pănculescu Radu 



INGINERATUL                                                           473 
 
 
(proiectări SDV-uri), Reuţ Victor (şef Secţie Turnătorie), Aga 
Stelian (Plan- Organizare), Coca Ana (Proiectare Tehnologii), 
Necunoscutu Traian (Proiectare Prelucrări la Cald), Strugaru 
Stelică (Personal- Salarizare) şi alţii. 
  Dintre șefii de secții şi ateliere, mai remarcați au fost : ing. 
Nicu Vasile (Prelucrări la Cald), ing. Rusu Cornel (Prelucrări prin 
Așchiere), maistrul Harabagiu Victor (Sculărie), ing. Babiuc Vasile 
(Mecanic Şef), Bejan Andrei (Transporturi), Heroiu Ioan (CTC) şi 
eu la Montaj (după ce am trecut pe la CTC şi Prelucrări Mecanice). 
Despre şefii de ateliere şi alte personalități care m-au impresionat 
cumva,  voi aminti mai jos.  
 Activitatea mea cuprindea toate sectoarele fabricii, pentru 
control intermediar, dar concentrată mai tare pe CTC Final.  Îmi 
treceau prin minte vorbele domnului profesor de Chimie, pe când 
eram la Şcoala Sanitară, legat de făcutul din rahat bici : „Mă, tu 
vrei să faci din rahat bici și să mai și plesnească?”. Aşa se 
întâmpla cu produsele fabricii. Multe erau făcute de rahat şi se 
dorea ca CTC-ul să facă din ele „bici” de calitate. Umblam ca 
nebunul să descopăr toate problemele de calitate şi dacă puteam 
le preveneam, sau măcar începeam să mă gândesc la soluții de 
a le scoate cât de cât basmale curate. Toate secțiile erau 
aglomerate cu piese în stadii diferite de fabricație. În afară de 
puţinele piese care-şi urmau cursul normal de fabricație, 
majoritatea suferea  de hibe şi indiferențe. 
 * La Turnătorie:  piese rebutate pentru defecte de turnare: 
sufluri, fisuri, tensiuni interne; stocuri de piese care așteptau să 
fie curățate de nisipul depus pe ele provenit din formele de 
turnare; stocuri de piese care așteptau tratamentele termice dar 
cuptoarele nu funcţionau; piese abandonate pe flux, pentru că a 
fost atacată altă comandă în vederea raportării Planului de 
Producţie, ca realizat; piese abandonate din cauza utilajelor 
defecte; piese respinse ca rebut de la secțiile beneficiare. În 
anumite perioade, toată secţia era blocată cu maldăre de piese 
turnate de diferite tipuri şi dimensiuni. Praful şi zgomotul de la 
polizoarele care debavurau piesele  sau le curățau de nisip, cât şi 
căldura insuportabilă de la cuptoare  sau de la oalele de turnare,  
întregeau imaginea unei explozii atomice. 
  Când activam ca şef de CTC am avut stări de stres 
deosebit de mari. Mă simțeam responsabil pentru abaterile de la 
calitate şi eram permanent hârțuit de conducere şi în cazul 
acceptării neregulilor şi în cazul neacceptării şi cale de mijloc nu 
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era pentru a ieşi din chingile imoralității stresante. Ori cum aş fi 
dat-o ieşeam rău şi nu puteam să mă remarc pozitiv, pentru bune 
aprecieri la toate nivelele uzinei, aşa cum mi-aş fi dorit. Câteva 
întâmplări trebuie reamintite, pentru a creiona imaginea a ceea 
ce însemna activitatea la CTC : 
 Trebuia să acționez pe toată aria uzinei, pentru a preveni 
rebuturile.  

Probleme deosebite puneau semifabricatele turnate. 
Ieşeau cu defecte de turnare şi tratare (sufluri, goluri, fisuri, 
tensiuni interne, incluziuni ...). Piesele forjate erau şi ele, 
adeseori,  cu defecte  (bavuri, fisuri, tensiuni interne...). Chiar şi 
laminatele se mai întâmpla să fie cu defecte. Se pasa mai tot 
timpul răspunderea de la o secţie la alta şi CTC-ul trebuia să fie 
un arbitru, care participa la multe blaturi, trebuind să dea 
verdicte care erau apoi contestate tocmai de cei care susțineau 
blaturile. Majoritatea rebuturilor era dată până la urmă pe costuri 
şi, noroc că nu se prea făceau investigații, care ar fi scos ca bun 
de plată serviciul CTC şi în mod concret pe mine ca şef ; 
  Pe bază de tabel, eram planificați pentru serviciul de asistență 

tehnică pe întreprindere. Serviciul acela presupunea o noapte de 
umblat prin toată uzina pentru asigurarea bunului mers al 
producției şi solicitarea specialiștilor uzinei să se prezinte la orice 
oră, dacă era absolut necesar, pentru înlăturarea neregulilor.  Din 
cauza oboselii acumulate peste zi, era foarte greu să te menții 
treaz, exemplu pentru întreg personalul schimbului trei şi să 
judeci cu clarviziune evenimentele producției. Încercam să mă 
menţin treaz şi treceam printre maşinile unelte, dar era îngrozitor 
de suportat. Mi se închideau ochii şi mi se înmuiau picioarele. Se 
mai întâmpla să ațipesc pe un birou care era amplasat deasupra 
biroului Secţiei de Prelucrări şi o dată am pățit ceva amuzant. Un 
șoricel s-a urcat pe cracul pantalonului tocmai până lângă 
șoricelul meu. Am tresărit şi nu am făcut confuzie în a-l dibui şi 
arunca afară.  
 
Răutatea inginerului șef Nemțișor 

Într-o noapte am vrut să rezolv o problemă de calitate. Se 
prelucra în uzină zale pentru lanţuri cu eclise, destinate unor 
transportoare pentru cărbuni şi minereuri. De la găurire şi 
broșare ieşeau cam mari abateri la distanţa dintre axe şi deci 
lanțurile nu respectau condiţiile de funcționalitate. Mi-am propus 
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şi am realizat, împreună cu  rectificatorul Iacob Mihai, să montez 
vreo 14 m. de lanţ cu eclise, ţinând cont de jocul de dimensiuni. 
Eram bucuros de isprava mea, dar, deși am anunțat pe cei 
îndrituiți, nu am stat la fața locului și s-a interpretat că nu am 
dat atenţie suficientă la o problemă minoră apărută la Turnătorie, 
care solicita chemarea unui specialist de acasă, în vederea 
eliminării unei defecțiuni. Asta m-a costat mult, căci dimineaţă 
m-a întâmpinat inginerul şef Nemţişor şi m-a desconsiderat cum 
s-a priceput el mai bine şi se pricepea al naibii. Din omul care 
voiam să bravez că am făcut ceva deosebit prin asamblarea a 14 
metri de lanţ, ceea ce reprezenta o producţie de  milioane, am 
intrat într-o profundă cădere psihică. Am mers la un grup sanitar 
şi am plâns de se cutremurau pereţii şi mi-am jurat să plec cât 
mai repede posibil din acea fundătură mocirloasă, care era Uzina 
de Piese de Schimb; 
 

 
Constantin Florea (tehnician normator), Bozovici(șef organizare), Stănășel 

(tehn. BDS), Nicolae Avram (în spate, tehn. Dispecer), Partenie Căproiu (director 
tehnic), Mircea Iordache(șef CTC), Vasile Alexandru (CTC) 

 
Fitilistul Gottlieb 
 Într-o perioadă, la Serviciul Producţie - Desfacere, şef era 
Gottlieb, un evreiaş cam credul şi fitilist. El îşi urma interesele şi 
călca prin fel de fel de stratageme, pe cadavre, pentru a împlini 
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poruncile șefului cel mare, evreu ca şi el şi desigur îi era  cam 
amic. Obişnuia să meargă des la Lucaci şi să pună la cale ce şi 
cum. Se poate spune că era informator de nădejde. Cu ocazia 
unei livrări de produse, în hală la Mecanica Grea se afla un 
camion, pe care s-a încărcat o țaglă mare, eboșată, destinată 
Uzinei din Brăila. Trecând pe acolo şi observând că piesa nu 
trecuse prin CTC şi nu era conservată, l-am rugat pe Gottlieb să 
vopsească mastodontul respectiv căci era timp de iarnă şi putea 
să fie refuzat dacă se punea rugină pe el. Gottlieb, incitat şi cu 
aroganța spatelui asigurat m-a tratat cu desconsiderare şi 
tonalitate aspră: „Măi, cum îţi permiți sa vorbești urât despre 
calitatea produselor noastre faţă de beneficiar?”  I-am spus că nu 
e beneficiarul, ci un şofer. Cred că s-a dus imediat să mă toarne 
la amicul lui, din păcate şi director de întreprindere.  
 
„Câinele care latră, trebuie îndepărtat!” 
 
  Nu după mult timp s-a primit refuz pentru mastodontul  

acela şi încercând să mă justific la director, că nu am acceptat  
livrarea lui, mi s-a pus pumnul în gură, spunându-mi-se să-mi 
caut de lucru la beneficiarul acelui produs, pentru ce spusesem 
față de Gottlieb și de beneficiar la trimiterea produsului. Am 
încercat să explic, dar m-am lovit de convingerea hotărâtă pe 
care i-o formase Gottlieb. Am dat să plec din biroul directorului 
şi am fost bruscat din nou, verbal, că îmi permit să plec fără să-
mi cer permisiunea.  
 Vorbele lui au fost: „Unde pleci măi boule?” Am vibrat de 
nervi, m-am apropiat de birou şi am bătut cu pumnul: „Dacă e 
vorba de aşa, să ştie şi tovarăşul Ceauşescu de calitatea 
produselor noastre!” Răspunsul directorului a fost scurt: „Câinele 
care latră trebuie îndepărtat!”.   

De la CTC m-am ales cu o îmbogățire substanțială a 
cunoştinţelor de Desen Tehnic şi de Calitatea Produselor, cât şi 
multă experienţă de comportare interumană.  

În acea perioadă am conlucrat deosebit de bine cu CTC-
iştii Alexandru Vasile şi Ailincăi Cornel. Amândoi erau meseriași 
de nota 10,00 şi serioşi în aceeaşi măsură.   
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D.- TEHNOLOG DE SECŢIE 
 

A doua zi am fost destituit şi dat ca dispecer, sub mâna lui 
Gottlieb, care mă aştepta cu nerăbdare pentru a-mi arăta ce e în 
stare să-mi facă şi atâta m-a tot mâncat de fund pe la director, 
până când, din fericire pentru fabrică şi chiar pentru ţară, Gottlieb 
s-a dus în ţara lui. Nu am adversități faţă de evrei, mulţi i-am 
avut ca prieteni şi am numai cuvinte de laudă pentru ei, dar acel 
Gottlieb şi acel Lucaci nu-şi meritau etnia.  
 Ar fi şi alte aspecte legate de activitatea la CTC, dar nu au 
avut aceeaşi apăsare dureroasă. 
 Deci, pentru puţin timp am stat sub „protecția” lui Gottlieb, 
norocul meu fiind că a plecat în ţara lui. Alt ghinion a dat pentru 
mine prin numirea ca tehnolog de secție la Prelucrări Mecanice, 
sub „bagheta” păcătoasă a inginerului pârât Rusu  Cornel. 
 
Teroristul Cornel Rusu  

Am fost trecut ca tehnolog de secţie, preluându-mă sub 
„tutelă” Cornel Rusu, un băiat care părea simpatic, dar pentru cei 
pe care-i doreau mușchii lui. Era un bărbat tânăr şi frumușel, cu 
mare succes la şefi, dar cu glagoria tehnică stătea cam rău căci 
era produsul unui seral. Ştia să flecărească pe limbajul 
șmecherilor şi să participe la întrunirile alcoolice de după 
program, sau chiar şi în timpul programului, fără a se lăsa dus 
de tăria evenimentelor şi reuşind să stea bine pe picioare.  Dacă 
pe timpul cât eram la CTC, avea nevoie de mine şi ne tutuiam, el 
fiind şeful Secţiei de Prelucrări, producătoare de multe rebuturi, 
din momentul trecerii în subordinea lui, ţine-te Pârleo, mă freca 
de-mi pierdeam busola minţii. Am devenit, ca tehnolog de secţie, 
un fel de slugă, la fundul muncitorilor pentru a le asigura scule şi 
dispozitive, pentru a le da mură-n gură. Pentru aşa ceva trebuia 
să caut permanent pe la Sculărie, la diferite întreprinderi din jur 
şi la BJATM (Baza Județeană de Aprovizionare Tehnico-
Materială).   Trebuia să verific şi semifabricatele prin Turnătorie, 
Forjă, Debitare, pentru a fi asigurate la timp şi de calitate. 
Mergeam şi pe lângă muncitori pentru a verifica dacă sculele şi 
dispozitivele se potrivesc prelucrărilor pentru care erau destinate. 
Făceam tot posibilul să-mi îndeplinesc sarcinile stabilite de şef şi 
să-i intru în grații, nu pentru că-l stimam ci pentru a nu fi 
permanent popularizat ca necorespunzător. Chiar şi aşa, Rusu 
transmitea șefilor că sunt un neisprăvit şi că  nu-s bun de nimic. 
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Pe la ședințele operative mi se trasau sarcini cu carul şi-mi erau 
scoase în evidenţă vinovății inventate, pe un ton violent, 
reproşator. Trebuia să dea şi el vina pe cineva pentru greșelile lui 
şi eu trebuia să fiu mulţumit că eram „cineva”, care-i înghițea 
mizeria de comportament. De altfel acest Rusu nu aducea soluții 
tehnice în dezbaterile operative, căci avea la bază o inginerie 
serală, şi era tipul de descurcăreț care obişnuia, frecvent, să 
spună din două cuvinte trei înjurături. Ce dureroase erau 
ședințele operative, cu fum de-l tăiai cu cuţitul şi minciuni de 
îngheţau apele! De-acolo mi s-a tras o imagine radiologică de 
opacifiere a hilurilor pulmonare, care-mi aduc, cred, unele 
complicații și azi, la vârsta de 81 de ani, văzute la tomograf. 
 
Politrucul Chisăliță, maistrul pârât 
 

Totul era dirijat ca „șmecherii” să iasă bine, iar „fraierii” să 
fie şmotruiţi. Printre aşa zișii șmecheri era şi un maistru pârât, 
Chisăliţă Mihai, bazat pe ştate vechi de politruc, care ştia să 
spună vânătorești şi pescărești, dar la meserie era plopist. De 
câte ori mergeam prin Atelierul de Mecanică Uşoară şi în calitatea 
pe care o avea el de şef de atelier, îl întrebam ce comandă de 
scule şi dispozitive face, devia spre glume de-ale lui, iar la 
operative mințea spunând că nu are una şi alta, că tovul Iordache 
nu s-a interesat, deşi el i-a făcut cunoscut. Probleme erau şi cu 
şeful Sculăriei, maistrul Harabagiu Victor, mincinos notoriu, care 
spunea că dispozitivele comandate de noi se aflau în magazie, 
dar că nu au fost căutate suficient, dar de fapt abia intraseră în 
execuție. După ce erau executate şi de-abia intrate în magazie, 
spunea șefilor că sunt de o săptămână predate. Aşa ştia nea Hari 
să fie simpatic. Urmare a mașinațiunilor murdare am cerut cu 
insistență să fiu dat la Serviciul Tehnolog, condus pe atunci de 
Radu Pănculescu. Cu mare greutate am primit aprobarea, dar nu 
am fost lăsat, fiind cerut înapoi de Cornel Rusu, acelaşi care mă 
desconsidera şi care şi-a dat seama că-i lipsesc. Directorul i-a 
reproşat, spunându-i că doar a vrut să scape de mine, dar i-a 
acceptat solicitarea.  
 
Coabitarea cu Viorel Pisoschi, noul șef de atelier 

Treptat s-a mai îndulcit şi Rusu, Chisăliţă a plecat, fiind 
înlocuit de Viorel Pisoschi şi s-a simţit o ameliorare a vieţii secției. 
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Cu Viorel am avut relaţii foarte frumoase, ajungând chiar la a 
servi gustarea împreună. Multe mezeluri de porc au fost în 
gustările noastre, aduse de Viorel şi pe care le-am savurat o iarnă 
întreagă.  
 
Fatalul pas politic al inginerului Pisoschi 
 
  A plecat şi Viorel, uns la Comisia Economică Municipală şi 
deşi era pe picior mare nu a uitat de vechii amici, dar a intrat în 
cercul de elită al afacerilor de partid.  După cam un an şi jumătate 
Viorel s-a dus pe drumul fără de întoarcere. Era prea dornic să-
şi servească prietenii şi a intervenit pentru un amic să obţină un 
covor de lux. A mers cu vreo trei amici să obţină acel covor de la 
Magazinul Bucovina, apoi l-au udat la Restaurantul Naţional. Ei 
erau mari şi tari şi șoferul şi-a permis să bea, apoi s-a urcat la 
volan şi dă-i tare spre Burdujeni, la casa lui Viorel. La intersecția 
de lângă sere, șoferul nu a mai văzut stâlpul care era cam 
apropiat de carosabil şi a intrat drept în el. E lesne de înţeles ce 
a urmat: doi morţi şi doi râniți grav. Viorel a ajuns în comă la 
spital şi cum era considerat mort a fost ţinut o noapte pe o masă 
rece la morgă. Dimineaţa şi-au dat seama că trăieşte şi a fost 
transferat la Iaşi. Şi-a revenit pentru puţin timp, din comă, dar a 
dat iar peste ea din cauza pneumoniei pe care a contractat-o cât 
a fost ţinut la morgă. Trist, dar adevărat, cum s-a putut distruge 
o viaţă şi o familie. Dumnezeu să-l ţină în pază pe Viorel că era 
un suflet foarte bun!  
 
    E.- ȘEF DE ATELIER MECANICĂ UŞOARĂ. 
 

După un timp, șeful secției Prelucrări Mecanice, Rusu 
Cornel a fost trecut ca Dispecer Şef şi eu am fost numit Şef de 
Atelier  Mecanică Uşoară, după Comisia Economică Municipală, 
iar după plecarea din uzină a lui Viorel, am preluat eu șefia 
atelierului. Am devenit un fel de detectiv particular, pentru 
urmărirea producției atelierului. Mă străduiam să asigur de lucru 
în atelier, să aduc semifabricate turnate, forjate şi laminate 
pentru o bună încărcare a locurilor de muncă, să asigur SDV-urile 
necesare, să ţin o evidenţă clară a mișcării produselor, 
semifabricatelor şi sculelor, să intervin unde tehnologiile 
scârțâiau. Mie nu mi s-a pus la dispoziţie tehnolog, aşa cum 
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fusesem eu pentru Cornel Rusu, ci trebuia să mă descurc singur.  
Ca dispecer era Avram Nicolae, pe toată secţia şi era un dispecer 
bun, dar Cornel Rusu, devenit dispecer şef, împreună cu creierul 
dispeceratului, tehnicianul Vasile Popovici, făcea jocuri murdare, 
dând comenzile cele mai bune la o întreprindere din Fălticeni 
(parcă „Popa Șapcă”), pentru care primeau comisioane grase, iar 
bieților prelucrători de la noi le reveneau oasele, care erau mai 
greu de ros şi cu norme slabe. Greutăți mai erau şi cu SDV-urile, 
unde Harabagiu făcea fițe, după cum am mai spus. Era de 
neconceput cum de nu se puteau soluționa problemele ca sarcini 
de serviciu ale fiecăruia, ci trebuia să tratezi după orele de 
program şi în general cu întâlniri la pahar, adeseori chiar la 
restaurant. Era un bonom nea Hari, dar cam prea cuprins de 
valoarea lui şi de stilul cam zeflemist de a conversa. Totuşi îmi 
era simpatic şi-l apreciam ca valoare. Păcat că înainte de a ieşi la 
pensie, i-a sucit gâtul o moaşă care avea cu cca 30 ani mai puţin 
ca el. A divorțat şi s-a însurat cu ea. Gestul ăsta rușinos, l-a 
costat mult pe nea Hari. Mai întâi a fost cam golit de bani, căci 
marfa proaspătă costa mult şi pe deasupra a cheltuit şi pentru un 
proces al moașei căci întrerupsese ilegal o sarcină. Toată tevatura 
şi eforturile de a face faţă cerințelor unei aşa legături, l-a scurtat 
şi de viaţă, chiar în prag de pensionare. 
 În atelierul pe care-l conduceam erau şi aspecte plăcute, 
cu figurile de muncitori simpatici pe care-i aveam în subordine, 
majoritatea cu scurtă pregătire în meserie. Erau oameni tineri, 
simpli şi voioși, care trăgeau tare pe maşini, iar în pauze se ţineau 
de șotii. Cojocaru, Grădinaru, Petrovici, Lăpușneanu, dădeau 
tonul la viaţa atelierului. Eram nevoit, uneori să-i ajut la fixarea 
manetelor la strunguri pentru filetare şi de fapt făceam cu ei 
şcoală la locul de muncă. Cei mai valoroși meseriași (cu şcoală 
corespunzătoare) erau Maxim Emil şi Caia. Mă mândream mai 
ales cu Maxim, un băiat foarte la locul lui, priceput şi talentat. De 
altfel avea să câştige Strungul de Aur, pentru care poate că am 
avut şi eu un mic merit, căci înainte de a pleca la concurs am 
discutat cu el despre calculul roților dințate pentru filetare, 
subiect care i-a şi căzut. Ce păcat că partidul i-a rupt pe amândoi 
de producţie trimițându-i la „Ştefan Gheorghiu” şi apoi ca activişti 
politici. Cam aşa se obişnuia cu cei mai buni şi producția îşi 
primea calitatea pe care o mai putea. Tot prin acele timpuri era 
uns ca şef de atelier pe la Mecanică Mijlocie un anume Danovschi, 
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un fel de Piedone, care nu avea nimic comun cu meseria de 
maistru mecanic, ci era mai mult vătaf. Umbla noaptea prin 
fabrică şi arunca câte o găleată cu apă pe muncitorii care ațipeau, 
iar ca meserie se pricepea doar să măsoare piesele cu sfoara, de-
i mergea vestea.  
 Cea mai mare parte din timpul de lucru era acordată 
jongleriilor cu bonuri de lucru. Atât muncitorii cât şi maiștrii 
făceau presiune pe normatori să mărească normele şi de cele mai 
multe ori reuşeau. Eram indignat că valorile erau inversate: 
muncitorul avea salariul cel mai mare şi lucra cam jumătate din 
programul de lucru prevăzut, fără a avea responsabilitate mare; 
maistrul câștiga foarte bine din învârtelile cu bonuri de lucru, iar 
inginerii, chiar dacă aveau cel mai încărcat program şi cea mai 
mare răspundere, erau cel mai prost plătiți (numai cu salariul de 
bază, care mai era ciuntit şi cu penalizări). Erau şi alţi salariați 
care intrau în caruselul bonurilor de lucru, mai ales cei de la 
dispecerat, oferind lucrări mai bine plătite la cei care cotizau 
pentru asta. 
 Ca şef de atelier, am încercat să pun la punct o evidenţă a 
componentelor de programare, realizare şi predare a producției. 
Am făcut caiete pentru evidenţa: comenzilor, semifabricatelor, 
repartizării pe locuri de muncă, SDV-urilor, produselor finite. 
Bonurile de lucru erau primite şi gestionate direct de către maiștri 
instructori. Era greu de ţinut evidenţa semifabricatelor căci 
veneau în rate şi multe erau cu defecțiuni, trebuind returnate.  
Aveam şi unele comenzi înscrise în lista de produse, dar care, 
după cum am mai spus, erau deturnate pe parcurs către o fabrică 
semi particulară de la Fălticeni. Erau cele mai valoroase comenzi 
ca preţ şi manopera, din care cauză erau folosite de dispecerat 
(Rusu Cornel şi Popovici Vasile) pentru a-şi rotunji veniturile cu 
nişte comisioane substanțiale. S-au prins tovarăşii de la 
dispecerat că urmăresc atent acele produse şi că tot fac apel prin 
ședințele operative să se oprească sistemul acela de defavorizare 
a fabricii în interesul personal al unora şi atunci au uneltit pentru 
schimbarea mea de pe acel post. 
 
Despre personalul Atelierului de Mecanică Ușoară 
 Dintre maiștri cu care am lucrat am remarcat, pozitiv sau 
mai puţin pozitiv pe: Sandu, Petrache, Bunduc, Solonar.  
 Sandu - era un tip şaten, de statură medie, plinuț și holtei. 
Era foarte serios în activitatea lui şi foarte puţin apela să-i 
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soluționeze altcineva problemele de serviciu. Îl consideram un 
om de bază al atelierului, care-şi îndeplinea cu simţ de 
răspundere sarcinile cantitative şi calitative ale producției cât şi 
pe cele de salarizare a subordonaților; 
 Petrache, un băiat foarte descurcăreț şi bătăios pentru  
soluționarea problemelor. Tânăr şi frumușel, bruneţel, slăbuț şi 
de talie spre mică. Ţinea foarte bine în mână echipa de muncitori 
din subordine, dar cred că făcea jonglerii cu bonuri de lucru, în 
sensul că la anumiţi oameni ai lui le plasa bonuri pentru operaţii 
suplimentare (pe care nu trebuiau să le execute, dar bani 
primeau pentru ele), cu care obțineau câștiguri foarte mari şi din 
care dădeau maistrului o cotă parte. Avea un fel propriu de 
adresare privind acordarea „drepturilor” muncitorilor: „Tovule 
inginer, trebuie să-i dăm omulu dreptate! Ce vină are omulu, 
că nu are condiţii corespunzătoare să realizeze normele?” 

Petrache era şi un devotat activist de partid, fiind secretar 
de organizaţie. Avea un stil destul de vioi şi acerb în dezbaterile 
politice ale organizației. Când discuta despre cineva, îl prezenta 
că e om de treabă, dar începea să arate că are unele lipsuri şi 
începea să toarne... atâtea încât îl desființa pe bietul om.  
Începerea cu aprecierile pozitive, aveau rolul să scoată în relief 
bonomia şi intențiile bune ale vorbitorului şi apoi nu mai conta, 
căci trebuia să spună „adevărul” aşa cum urma să influențeze 
aprecierile șefilor. Cum-necum, Petrache era unul din cei mai 
buni maiștri, în sensul că ştia să fie ascultat de muncitori şi să-şi 
realizeze în bună măsură sarcinile de plan.  Activitatea lui politică 
l-a propulsat spre Academia Ştefan Gheorghiu şi de acolo a 
devenit primar într-o comună. Nu ştiu cum s-a descurcat acolo, 
dar a devenit cam plin de importantă şi afișa un aer de 
superioritate, ca toată protipendada politică. După „revoluţie” i-
a căzut moțul şi a mers din nou la uzină, dar cum şi uzina a fost 
falimentată, sau mai bine zis, furată de șmecherii de șmecheri, a 
plecat la moara din Șcheia, ca administrator. Trebuie recunoscut 
că era foarte harnic şi a rămas aşa. Are aproape 80 ani şi arată 
scăzut în dimensiuni şi la propriu şi la figurat, se ţine vânjos şi 
munceşte zi lumină pentru ca familia lui să aibă un trai decent; 
 Bunduc, maistru la atelierul de Mecanică Mijlocie. Era un  
bărbătuș şaten, scunduţ (bondoc), plinuț şi foarte vioi. Se 
descurca foarte bine cu muncitorii şi cu planurile de producţie. 
Nu aştepta ajutoare din partea altora, ci se zbătea cu toate: 
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semifabricate, scule, dispozitive, tehnologii, bonuri de lucru... Îl 
admiram pentru strădaniile lui şi pentru neimplicarea prea mult 
în politică. A rămas maistru până la moarte, dacă mă refer la 
faptul că nu a apucat să iasă la pensie, căci inima mare pe care 
o avea i-a plesnit. Dumnezeu să-l ţină în paza Lui!; 
 Solonar, un maistru micuț, costeliv, bruneţel, cu tendință de 
chelie. Nu prea dovedea pricepere în meserie, ci se comporta ca 
un vătaf pe moşia atelierului de mecanică uşoară. Cea mai mare 
preocupare o acorda bonurilor de lucru pentru aranjarea salariilor 
muncitorilor şi comisioanele pe care să le primească, pentru 
favoritisme. „Colac peste pupăză” era şi paharul, pe care-l ducea 
cam des la gură. Mai trist era că se îmbăta în fabrică. Probabil că 
muncitorii îi aduceau materia primă şi nu-i trebuia prea mult, că 
era alcoolic şi pierdea repede contactul cu lumea reală. Pe când 
răspundeam de Atelierul de Mecanică Uşoară, am avut necazuri 
cu stilul lui de viaţă. Ba se îmbăta foarte tare şi maiștrii îl 
ascundeau, lăsându-l să doarmă într-un birou, ba nu venea mai 
multe zile la lucru şi trebuia să-i acoperim activitatea. A avut 
noroc cu soţia lui, o femeie harnică şi serioasă, care a reuşit să-l 
mai ferească  de rău, dar şi aşa, la câţiva ani după pensie a dat 
ortul. Dumnezeu să-l ierte, că a fost un om cu suflet, dar cu 
păcatele viciului care-l patrona!; 
 Sochiriac Gh., un băiat tânăr, blonduț, fercheș, care nu prea 
le avea cu meseria, dar le avea cu seriozitatea și bonomia. Era 
mai deosebit, din pdv moral, față de ceilalţi, adică avea o 
moralitate superioară.   
  

F.- SEF  SECŢIE MONTAJ 
 

Am arătat mai sus de uneltirile celor de la Dispecerat şi pot 
spune că nu a durat mult şi într-o zi, în atelierul pe care-l 
conduceam, mă trezesc abordat de directorul Lucaci, cu tonul lui 
maghiar şi dictatorial: „Mai, tu trebuie să treci ca şef la Montaj!”  
Mă simțeam contrariat şi speriat, căci nu prea mă credeam să fiu 
în stare să dirijez o secţie atât de grea şi de abia mă obișnuisem 
cu problemele la Atelierul de Mecanică Uşoară.  Am schițat un 
gest timid de refuz, dar directorul a spus că nu face cine ce vrea  
şi a plecat. A doua zi am primit decizia de numire ca şef la Secţia 
de Montaj. Secţia era la începuturile ei  şi cu lipsurile specifice 
începutului. Erau maşini cât de cât în conformitate cu cerințele 
montajului, dar mai mult pentru componente de utilaje pentru 
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construcţii: abkanturi (maşini de tăiat table), maşini de roluit 
table, aparate de sudură şi debitat, polizoare, maşini de debitat 
laminate. Pentru montajul utilajelor se lucra improvizat. 
Dispozitivele se realizau tot la sculărie şi tot în stilul Harabagiu, 
cu amânări şi minciunele la ședințele operative.  

Dintre oamenii cu care am lucrat în acea perioadă, 
menţionez: 
 Maistrul Ciutac, un bărbat înalt, frumușel, cam la 30 ani. Era  
de o meticulozitate rarisimă, cu o pregătire de specialitate 
aproape bună şi bătăios pentru plan şi pentru salariile 
muncitorilor. Se străduia să îndeplinească orice sarcină primea şi 
întreba de câte ori era nesigur pe vreo problemă de producţie. 
Insista să fie sprijinit în rezolvarea unor comenzi, dar păstra un 
as în mânecă să arate că a avut cele mai mari merite în 
rezolvarea lor. Ce păcat, că, aşa cum se întâmpla cu cei mai buni, 
a fost trimis la Şcoala de Partid „Ştefan Gheorghiu”. A pierdut 
uzina un maistru bun şi a câștigat țara un politician prost şi pus 
pe căpătuială. A ajuns la Comitetul Judeţean de Partid şi a început 
să se umfle în pene. Îmi aduc aminte un episod, când stăteam la 
coadă la Poşta Centrală şi el a venit, a vrut să fie servit peste 
rând şi fiind refuzat a cerut să fie chemat şeful poștei că el este 
Ciutac de la Comitetul Judeţean de Partid. După aşa zisa revoluţie 
din 1989 s-a întors (cam cu coada între picioare) la fabrică, pe 
postul de unde plecase, dar treburile erau tare schimbate şi se 
întrezărea de pe atunci falimentarea. Având adunat suficient tain 
de pe vremea activismului comunist, s-a privatizat şi a strâns 
suficient pentru a-şi aranja material  cei doi copii şi a- şi satisface 
toate cerințele moderne. Când îl întâlneam se tot văita că se 
descurcă greu, are datorii, că a dat faliment cu afacerea lui, dar 
mai apoi aflam că tot se ocupă de afaceri. Aşa a fost el, din câte-
l ştiu, totdeauna s-a văitat că nu-i mulţumit cu cât avea, dar se 
fălea cu ce avea. 
 Maistrul Andriuţă,  un bărbat şaten, frumușel, de talie 
medie. Era un tip bonom,  serios şi de viaţă. Trecea neobservat 
în preocupările lui, străduindu-se doar să-şi facă treaba şi nu 
încerca să iasă în evidenţă cu ceva. A murit vremelnic, poate din 
cauza stresului pe care-l păstra în el, cât şi din cauza condițiilor 
de climat în Secţia de Montaj. S-a stins înainte de vreme. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!; 
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  Maistru Verinceanu, Un bărbat înalt, şaten, cu figură cam de 
alcoolic, căci îi cam plăcea băutura şi țigara, dar niciodată nu 
venea la serviciu ameţit. Îi plăcea tehnica şi era ingenios în 
inovarea multor dispozitive pentru montaj. Era priceput la toate 
operațiile de lăcătușerie şi montaj. Se cunoştea că nu a trecut 
degeaba prin şcoala profesională şi prin cea de maiștri şi că a 
atins categoria cea mai mare ca meseriaş. Nu a apucat să vadă 
noua ordine din România, căci a murit înainte de 1989. Avea el 
păcate, dar şi merite deosebite şi în plus era tare sociabil şi 
modest. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Dintre muncitori îmi amintesc de câţiva. Unora le-am uitat 
numele, dar nu le-am uitat chipurile şi calităţile.  Mai bine îi reţin 
pe: Ujeniuc, Leonte, Bocăneţ.  

Ujeniuc era şef de echipă pe schimbul lui Ciutac şi se 
comporta disciplinat şi foarte activ ca şi maistrul său. Leonte şi 
Bocăneţ erau sudori de elită şi foarte harnici. 
 Lucrând cu oameni, ca cei prezentaţi mai sus, pot spune 
că am avut mulțumirile bunei comunicări şi atmosferei aproape 
familiare. Dacă n-ar fi fost şi asemenea oameni, pe care eu îi 
consider şi azi cai eroi ai acelor timpuri aş fi avut o părere şi mai 
urâtă despre viaţa de fabrică. Mă consider un norocos că am 
cunoscut, în fabrică, oameni valoroși şi devotați ca: 
 inginerii: Cefranov Eugen, Paustovanu Anatolie, Pănculescu  
Radu,  Pisoschi Viorel, Aga Stelian,  Coca Ana, Necunoscutu 
Traian,  Joldea Vasile,  Nicu Vasile, Reuţ Victor, Olaru Ioan, 
Heroiu Mircea, Seiciuc Marius, Schwartz Ştrul, Babiuc Vasile, Bida 
Mircea și alții  
  maistrii: Sandu Ioan, Petrache Nicolae, Sochiriac Gheorghe,  
Bunduc Nicolae, Bălinișteanu Ilie, Ciutac Ioan, Andriuţă Ioan, 
Verinceanu Mircea, Cârjan Constantin, Dumitrașcu Mircea; 
Avram Nicolae. 
 muncitorii: Maxim Emil, Caia Toader,  Grădinaru Gheorghe,  
Cojocaru Constantin, Baran Dumitru, Vartolomei Gheorghe, 
Atănăsoaie Vasile, Alexandru Vasile, Ailincăi Cornel, Ignătescu 
Aristide,.... 
  Tot eroi pot fi consideraţi şi alţii, dar negativi, aşa cum i-am  
perceput eu, pentru anumite calităţi necorespunzătoare: 
incompetență asociată cu tupeu, minciună şi turnătorie; 
comportament obraznic şi dictatorial, carierişti politici şi altele. În 
măsură mai mare sau mai mică m-au dezamăgit: directorul 
Lucaci Ioan, ing. Şef Nemţişor Ioan (după plecarea lui Lucaci a 
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preluat ca director), ing. Şef Căproiu Partenie, economist 
Strugaru Stelică, ing Acroitoriţei Constantin, ing. Gottlieb,  
maistrul Chisăliţă Mihai, maistrul (închipuit) Diacovschi Toader, 
maistrul Drenea, maistrul Solonar Vasile, administratorul 
Parasca, BDS-istul Orban, economistul Ciornei, ing Rusu Cornel, 
tehnicianul Popovici Vasile şi acel muncitor de cea mai mare 
categorie, dar de ce-a mai proastă calitate profesională şi morală 
– Rotaru Vasile. 
 
Brambureala producției 

Uneori simțeam că mă aflu într-un haos total, mi se punea 
o ceaţă pe ochi şi nu mai ştiam încotro s-o apuc. Trebuiau de 
făcut prea multe treburi în acelaşi timp: reclamații cu desene 
neînţelese sau greșite; reclamații cu semifabricate greu de găsit  
sau rebutate; bonuri de lucru incomplete sau pentru care era 
solicitată renormarea; utilaje care erau unicate şi deci montarea 
se făcea pe încercări (dibuite); raportarea planului de producţie 
cuprindea şi produse care nu erau terminate şi care ulterior 
raportării erau lăsate numai în seama șefului de atelier să le 
soluționeze, ceea ce era imposibil fără participarea altor ateliere 
şi secții; operativele interminabile - cu „apa-n piuă” şi cu fumul 
dens de țigară, de-l tăiai cu cuţitul (am ajuns eu, un nefumător 
să primesc verdictul de la radioscopie că am hilurile pulmonare 
înnegrite). Ce satisfacții tehnice puteam avea, pentru a-mi  
realiza plăcerea unei munci inginerești, când de fapt eram, cum 
proorocise sărmanul de Drenea (acel coleg de prin anul III de 
facultate, care o luase razna cu al lui Perpetuum Mobile), că vom 
ajunge contabili CAP.  Hala de montaj  mi se părea mare, toate 
uşile stăteau deschise şi vara şi iarna, aşa încât se crea un curent 
numai bun pentru răceli şi pierderea danturii.  Trebuia să trec des 
prin acel curent şi să fiu supus la flamele aparatelor de sudură şi 
la zgomotele produse de baroase, de maşinile de debitat... de 
directorul fabricii, pe atunci, Nemţişor Ioan, un tip care nu mă 
avea de loc la suflet şi care mă jignea cu orice ocazie. Ţin minte 
cu durere în suflet că se afla la montaj primul utilaj, o maşină de 
brichetat cărbuni. Greutățile asamblării constau în imprecizia 
pieselor, subansamblurilor şi ansamblurilor  componente. Erau 
nişte lagăre reglabile, mari, din bronz turnat, care după multe 
încercări au obținut avizul de montare, dar şi aşa erau proaste. 
De mai multe ori au fost returnate, căci ieşeau cu goluri de 
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fabricație și, câteva au fost rebutate de la prelucrările mecanice. 
Tamburii din oțel turnat erau prelucrați greşit, mai ales în ce 
privea dispunerea concavităților semisferice de pe cilindru. 
Concavitățile aveau menirea de a realiza bricheţii de cărbune de 
formă sferică. Cele două role trebuiau să ruleze una pe alta şi să 
realizeze sincronizare încât să fie obținuți bricheţii sferici Ieşeau 
defazări şi cele două semisfere ieşeau deplasate una faţă de alta.  
 
Conflictul cu directorul Nemțișor și demisia mea 

La  verificarea montării a venit şi directorul (nu-i mai zic 
numele) şi şeful CTC-ului în acea perioadă – Bida Mircea, şi au 
început comentariile. Au discutat mai mult directorul şi şeful CTC, 
dându-şi cu părerea despre realizare şi cum ar fi trebuit să fie, 
dar a rămas ca-n tren şi directorul n-a scăpat din vedere să mă 
mai înțepe cu un reproș. Am hotărât să plec de la fabrică şi i-am 
spus directorului. Am avut acelaşi reproș, pe care de fapt îl 
așteptăm: „Unde vrei mă să pleci? Vrei să spui că pleci din cauza 
mea? Aş vrea să văd şi eu că acolo unde te vei duce vei fi apreciat 
ca bun la ceva.” I-am spus că dacă tot are o aşa impresie rea 
despre mine, să-mi dea transferul. Am depus cerere de transfer 
şi în ea am scris că în caz de neaprobare să fie luată în 
consideraţie ca demisie. Am mers şi la fostul meu coleg de 
facultate Toni Paustovanu, care funcţiona ca activist cu probleme 
economice la Comitetul Municipal de Partid şi l-am rugat să 
intervină la Nemţişor pentru a-mi da transferul. Nu ştiu cât de 
mult a contat intervenția colegului, dar am primit verdictul că 
trebuie avizul ministerului. Am mers la minister şi am  încercat 
să intru la directorul care răspundea de fabrica noastră. Nici nu 
m-a primit în birou, ci pe un ton răstit a zis să merg la uzină, că 
n-are timp de prostiile mele. Probabil că era informat de Nemţişor 
că merg la avizat cererea de transfer şi i s-a sugerat  atitudinea 
pe care să o ia. Am plecat, ca un cățeluș speriat de un dulău 
mare, cu coada între picioare, schelălăind în suflet. 
 
Reflecții asupra inginerașului la Uzina de Piese de 
Schimb Suceava: 
 Dacă las la o parte mulțimea de neplăceri, produsă de 
Uzina de Piese de Schimb Suceava, pot accepta că am avut și 
beneficii: 

 M-am călit, ca om, în hățișul de stări conflictuale, de  
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relații interumane, pozitive și negative. Am învățat cum să 
socializez cu diverse caractere, încât să-mi mențin, pe cât posibil, 
un caracter de bonomie și înțelegere; 

 M-am format mai bine în profesia de inginer, ceea ce  
mi-a servit mult în profesia de profesor la Liceul Nr 1, din 
Suceava, având posibilitatea a explica fenomenele, prin legătura 
cu practica productivă; 

 Acolo mi-am șubrezit sănătatea, dantura, inima,  
rinichii, bronhiile, nervii, simțite la câțiva ani după trecerea în 
învățământ. Dinții, am început să-i pierd în ultimul an de slujire 
acolo, pe când eram la secția Montaj, și condițiile erau, așa cum 
am spus mai sus. Operativele care se țineau, ore în șir, cu fumul 
de țigară dens, mi-au atacat bronhiile, stomacul, făcându-le 
opace la radioscopie și creându-mi tuse de nu știam cum să scap. 
Nervii și, automat, inima, le-am zdruncinat din cauza stresului în 
care se lucra. Ce să mai spun de alte cele, e de înțeles că viața 
dezordonată crea tulburări organice, încât și astăzi le resimt; 

 Sper ca cititorul să nu mă considere un văicăreț.  
Vreau doar să arăt condițiile vitrege în care se lucra, ceea ce mi-
a creat mare repulsie chiar și la amintirea acelor vremuri; 

 Retroactiv, realizez că funcționarea mea la Uzina de  
Piese de Schimb, a însemnat o etapă din viața mea, care a prins 
un loc bine definit în sufletul meu, cu amărăciunile ei, dar și cu 
niște ani tineri, plini de dezinvoltura lor; 
 

 
Ieșirea la pensie a lui nenea Tică Dumitrașcu. 

Duțu, d-na Dumitrașcu, domnul Dumitrașcu, o nepoată și Andy 
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EȘECUL 
 

Eșecul înseamnă insucces, neizbândă, nereușită, 
Înfrângere suferită în luptă, în sport, în acțiune, 
Eșecul reprezintă planul naturii pentru o iscusită 
Pregătire în responsabilitățile asumate în lume. 
 
Că ai căzut nu prezintă importanțe deosebite, 
Deoarece doar modul în care te ridici contează, 
Este mai bine să eșuezi în condiții onorante, 
Decât prin fraude murdare care dezonorează.   
 
Eșecul este pur și simplu ocazia de a reîncepe, 
Dar, de data aceasta, cu mai multă inteligență, 
Astfel el va deveni folositor celui care-l pricepe, 
Totuși, e bine să luăm de la alții din experiență. 
 
Eșecul ar trebui să ne fie profesor și nu gropar, 
El înseamnă o întârziere, nu o tristă înfrângere, 
Este un ocol temporar, nu o limită, nu un hotar, 
Chiar de ești pe locul doi, ești primul în pierdere. 

 
Succesul nu este final, eșecul nu-i ceva fatal, 
Curajul de a continua este tot ceea ce contează. 
Eșecurile sunt amprente cu caracter accidental, 
Dar sunt experiențe, și succesele le urmează.   
 
Eșecul e inevitabil, dezamăgirea, de asemenea, 
Pierderea este și ea, de asemenea, inevitabilă, 
Trebuie conștientizat că eșecu-i frate cu lenea, 
Și știm că lenea nu are vreo misiune caritabilă. 
 
Nimeni nu și-a pregătit calea vieții, renunțând, 
Este posibil să dai greș în fel și fel de moduri, 
Poți reuși însă într-un singur mod, acționând, 
Dacă nu reușim, avem numai riscuri și eșecuri, 
 
Acționează ca și cum ar fi imposibil să dai greș! 
De ești dispus să eșuezi ciudat, vei reuși ciudat, 
Nu putem oferi formula universală pentru succes, 
Pentru eșec încearcă a-i  mulțumi pe toți deodatꞌ! 
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În final, fiecare trebuie să decidă pentru sine, 
Ce înseamnă eșecul și cum să-l evite mereu. 
Decât să începem să ne plângem, e mai bine, 
Să acționăm încrezători în noi și-n  Dumnezeu! 

 
Așa s-a făcut că am părăsit Intreprinderea de Piese de 

Schimb Suceava, pentru regăsirea curajului de a mă realiza în 
viață. Dumnezeu m-a ajutat și am găsit calea muncii asidue și 
devotate, cât și a succesului. 
 

MUNCA 
 

Munca e activitatea omului, cu un anumit țel, 
În procesul căreia se modifică și se adaptează  
Lucrurile din natură la trebuințe de vreun fel. 
Munca este oportunitatea care ne înnobilează. 
 
Scopul muncii e să evoluezi, nu să dobândești, 
Să lași lumea mai evoluată față de ce ai găsit, 
Și nu  să culegi roadele altora și să le risipești. 
Să pui ceva-n loc, cu mai mult spor, ai gândit? 
 
Omul care muncește serios are cultul calității, 
La un moment dat va fi remarcat și promovat, 
El este omul de bază al firmei, cât și al societății, 
El este cel mai harnic, conștiincios și mai dedicat. 
 
Fructul muncii e mai dulce decât orice plăcere, 
Albina este harnică și nu are  timp să fie tristă. 
Prea multă odihnă înseamnă rugină, decădere, 
Viața nu oferă nimic celui care în lene persistă. 
 
Dacă vrem cu adevărat să ne sfințim munca, 
Trebuie să muncim bine, uman și supranatural, 
Să mulțumim dinainte îngerilor că ne vor ajuta, 
Să mulțumim lui Dumnezeu, pentru suflul moral! 
 
     MI 
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FAMILIA 

A.- GRIJA CĂSĂTORIEI 

Cam prin anul IV de facultate, a început să mă bântuie un 
gând de a-mi găsi jumătatea, dar era greu că nu prea aveam 
încredere în propriul chip. Conformația fizică nu mă ajuta. Îmi 
dădeam seama că orice tânără tânjește după un făt frumos, dar 
eu nu eram ăla. Nici mie nu-mi convenea să mă agăț, așa, de 
orice dărâmătură. Eram destul de sociabil, dar la nivelul 
prieteniei, nu la atractivitatea supremă. Dar ce să mai vorbesc 
mi-era frică de femei, de pretențiile lor, de dezamăgirile ce le-aș 
fi putut vedea pe chipul lor. Mai auzeam pe câte o fată, sau îi 
citeam privirea „Ești simpatic, dar mititel, nu ne  potrivim!” 
Problema era și la mine, că nici eu nu-mi permiteam să abordez 
o ființă pretențioasă, gândindu-mă că aș putea să o dezamăgesc. 
Am întâlnit fete, care poate că mi s-ar fi potrivit, dar îmi dădeam 
seama că mă vor doar pentru cine eram, nu pentru calități fizice, 
pentru frumosul după care le vibrau hormonii. De fapt, mi-am 
putut da seama că atunci când iubești, se aprinde o scânteie în 
ochi, specifică glasului dragostei. Mie mi s-a întâmplat să mi se 
aprindă, pe când aveam 19 ani și am cunoscut prima fată. Mă 
aflam ca felcer, la Mina Ojasca, din județul Buzău. Ființa pe care 
o îndrăgeam era micuță ca și mine, avea doar șapte clase și 
învățase croitorie. Era o frumusețe de fată, nu numai pentru că 
o admiram eu, ci era pulsul întregii localități. Ea era mai 
curajoasă decât mine și îmi făcea avansuri, cu care mă făcea să 
vibrez, dar rațiunea îmi spunea „Nu, băiatule, ești prea necopt și 
tu nu vezi că ea te vrea cu totul, numai din orgoliul ei, că a 
cucerit pe felcerul localității! Tu ai un scop mai mare în viață, de 
a merge mai departe cu învățătura, de a fi cineva. Ce să vă faceți 
voi, doi puștani? Fata urmărește măritișul, căt se poate de 
repede, n-o să fie dispusă să te aștepte pe tine până faci armata 
și facultatea. Dacă vei face facultatea și se vor uza relațiile, nu o 
vei mai găsi compatibilă cu starea ta socială. Poate că ești 
modest și accepți și așa ceva, dar părinții ei vor spune că-i 
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dezamăgești. Ascultă măi băiete, gândurile astea menționate 
aici, înseamnă că de fapt nu o iubești cu adevărat ci e doar o 
atracție fizică și…punct!”   

Prin anul IV de facultate, am început să intru la griji pentru 
ideea fixă ce o aveam că nu mă integram social, că aveam deja 
29 de ani, deci eram flăcău bătrân și cine o să mă mai ia pe mine 
de bărbat. Când mergeam pe acasă, eram întrebat de rude „Ce 
mai faci Gigi? Când jucăm la nuntă?” Nu-mi cădeau bine 
asemenea întrebări, dar nici faptul că nu aveam o parteneră cu 
care să întrevăd o punere de „pirostrie”. Este o vorbă, că dacă 
treci de treizeci de ani, numai babele te mai însoară. Nu doream 
să pățesc o așa rușine. In asemenea împrejurări, am început să 
dau cu undița la agățat, poate pică vreo sirenă. Am făcut o 
glumă, pe când învățam pentru sesiunea de sfârșit a anului IV. 
Mă aflam într-un amfiteatru la Universitate. Pe banca din fața 
mea se afla o fată de la Facultatea de Chimie. Fără să mă vadă 
am făcut așa, un gest de mângâiere, dar nu am bănuit că ea m-
a văzut în oglindă. Mai apoi am întâlnit-o pe bulevardul Copou. 
Se afla alături de un bărbat, cu care cred că trăia. De altfel nici 
nu mă gândisem că ar merita să o abordez.   
  Timpul s-a scurs și eu îmi petreceam vremea fără grija 
unei relații, ci cu anturajul de colegi, cu glumele și șolticăriile 
noastre. În apropierea Crăciunului, pe când eram în anul IV, mă 
trezesc cu o scrisoare, pe care o bănuiam că e de la fratele meu 
mai mare, Oani. El pe vremea aceea era student la fără 
frecvență, la Facultatea de Biologie și mă gândeam că vrea să 
ne întâlnim. Scrisoarea era scurtă: „Te aștept sâmbătă seara, la 
ora 19,00,  în fața clădirii Universității! Moș Crăciun cel grăbit.” 
Am mers și surpriza mi-a fost mare când am descoperit că mă 
aștepta acea fată cu care glumisem cu o jumătate de an în urmă. 
Mi-a spus „Eu sunt Moș Crăciun cel grăbit.” Din acel moment  am 
intrat într-o procesiune de filosofare și de întâlniri dese, încât 
începeam să cred că se conturează ceva serios. Cred că fata ar 
fi vrut tot tacâmul dragostei, dar eu nu avusesem relații 
amoroase și aveam o temere. Nu aveam nici condiții de a fi în 
intimidate perfectă și ne-am rezumat la drăgălășenii. O problemă 
deosebită era temerea că ea vrea să mă prindă în laț, cu 
rămânerea gravidă și eu nu concepeam așa ceva. Mai aveam de 
parcurs aproape doi ani de facultate, de găsit un loc de muncă, 
de amenajat locuință, etc. Mai era problema că fata avea 
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de efectuat încă doi ani de facultate, după ce absolveam eu și nu 
mă vedeam în situația de a face naveta de la locul de muncă 
până la Iași, și să mai cheltui și bani, pentru ceva care putea 
deveni nimic. În asemenea condiții am lăsat-o mai moale, dar 
fata a prins interes față de un novice ca mine. Poate că și ea se 
temea de scurgerea timpului fără o pregătire a viitorului, că doar 
avea vreo 23 de ani și, apoi, nu era de colea un inginer. Erau la 
mare preț inginerii, căci prindeau posturi numai la oraș. 
Profesorii, așa cum urma să devină ea, puteau ajunge mai ușor 
la oraș, dacă se lipeau de ingineri. Drept urmare a început să se 
țină scai de mine, să obțin post la Suceava, pentru a fi mai 
aproape de orașul familiei ei, Dorohoi. Având în vedere că și mie 
îmi suna bine a mă posta în orașul lui Ștefan cel Mare, i-am 
îndeplinit dorința. In vara anului 1968, înainte de prezentarea la 
post, în Suceava, m-a invitat să merg la familia ei. Cu oarecare 
reținere i-am promis că o vizitez și numai faptul că am făcut 
promisiunea m-a determinat să mă țin de ea. Simțeam că merg 
la un fel de pețit, ceea ce nu corespundea cu sufletul meu și 
urma să fiu cântărit din ochi. Mă gândeam că fiecare părinte își 
dorește pentru fata lui un făt frumos, ori eu, eram departe de 
așa ceva. De fapt mi-am dat seama că nu o iubesc și am 
întrerupt relația prin refuzul de a-i mai răspunde la scrisorile 
primite prin priori post. 
  

„Mereu am făcut câte ceva pentru care încă nu eram pe 
deplin pregătită. Cred că asta e felul în care crești. Când ai acel 
gând «Wow, nu sunt sigur că pot face asta» și reușești să 
depășești acest moment, atunci experimentezi cea mai frumoasă 
senzație.” Marissa Mayer 

„Dacă eşti liber sa te gândești în orice mod, poţi la fel de 
bine să gândești măreț.” Donald Tramp 

„Nu îți alegi familia. Aceasta este un dar al lui Dumnezeu 
pentru tine, așa cum tu ești unul pentru ea. – Desmond Tutu 

„Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți 
familia” – Maica Tereza 

„Familia este locul în care minţile vin în contact una cu 
cealaltă.” – Buddha 

„Familia nu ține întotdeauna de legăturile de sânge. Ea  
este formată din oamenii din viața ta care te vor în viața lor. Cei 
care te acceptă pentru cine ești. Cei care ar face orice ca să te 
facă să zâmbești și care te iubesc indiferent ce faci.” 
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B.- CUNOAȘTEREA VIITOAREI SOȚII, 

 

În paralel cu „pașaportul” dat amicei 
de la Dorohoi, am cunoscut-o pe Rodica, 
care mi se părea peste aspirațiile mele și 
pentru care mi s-a creat așa, un fel de 
suflet special. Cred că ea a constituit, 
pentru mine, adevărata dragoste, cu 
toate simptomele ei. Ea era adevăratul 
Moș Crăciun, al dragostei mele, culmea  
că, avea și numele adecvat: Rodica 
Crăciun.   

   În facultate, am cunoscut-o numai din vedere și mă 
atrăgea, dar nu îndrăzneam să o abordez. Ea se afla în același 
an cu mine, dar la Industrie Ușoară și ni se intersectau adesea 
drumurile, însă, pentru mine reprezenta doar o copilă frumoasă, 
„apetisantă” și atât. Pentru a ne lipi unul de altul trebuia să facă 
ea primul pas, să-mi facă ochi dulci, căci eu nu aveam acea 
îndrăzneală, considerându-mă fără succes. 
 Soarta a făcut ca domnișoara Rodica Crăciun să fie 
repartizată, ca și mine, în orașul Suceava și, să primească 
locuință în acelaşi bloc, A11, la acelaşi nivel,  cu apartamentele 
situate față în față. Așa se făcea că adeseori se întâmpla să dăm 
„nas în nas”, dar tot nu îndrăzneam să-i zic mai mult de „sărut 
mâna!” 

Îmi aminteam de o vorbă a fostului coleg Costică Agapie, 
pe când eram în anul IV, după ce făcusem Crăciunul la Gicu 
Zăgreanu și ne cam aghesmuisem. Costică al nostru, cunoscuse, 
la un serviciu pentru cantină, o fată, Geta, de care se 
îndrăgostise foc. Sub influența Zeului Bachus, ni se destăinuia cu 
mult patos: „Măi, am cunoscut o fată, frumoasă……! Eu, odată 
am să-i spun «Bună ziua!» Se cunoștea prin asta novicia lui 
Costică.  

Așa mi se părea mie, gestul, de a-i spune Rodicăi „sărut 
mâna!” 

„A iubi înseamnă să te angajezi fără garanție, să 
te dăruiești în totalitate în speranţa că iubirea ta va produce 
iubire în persoana iubită.”  definiție celebră de Erich Fromm 
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       Într-o seară de octombrie, 1968, 
mi s-a ivit ocazia să mă apropii mai 
mult de ea,  sărindu-i în ajutor să care 
bagajul de la gară. Venea din 
localitatea ei natală, Podu Turcului, 
județul Bacău. Dacă mai țin minte, o 
revăd îmbrăcată într-un palton grena, 
era roșie în obrăjori și avea genunchii 
durdulii și înroșiți de frig. În altă zi, 
mai însorită, am întâlnit-o pe când 
coboram pe strada Mărășești. Atunci, 
nu știu cum de am îndrăznit să-i spun: 
„Nu vrei să mergem la un film?!” 

      A acceptat cu ușurință și am descoperit că se dădea în vânt 
după filme. Am mers la un cinematograf, pare-mi-se Flacăra, 
care se afla cam pe unde este azi Banca Comercială. Nu mai țin 
minte ce film era, ceva de genul „Podhale în flăcări”, dar parcă 
mie-mi era   gândul la film? Eu aveam palpitații emoționale, eram 
aerian și cu greu reușeam să mă dovedesc reținut, calm. Cuvinte 
nu prea aveam. Când am ieșit de la film, am descoperit că ploua. 
Atunci mi s-a descătușat graiul și am început  să cânt melodia 
Doinei Badea, „Ploaia și noi”, mai mult refrenul căci se potrivea 
cu vremea: „Ploaia dansa împreună cu noi / Se-nveselea când 
râdeam amândoi / Ploaia vedea cum cuvintele mari le-ocolim / 
Dar pe fețe citea cât de mult ne iubim / Ploaia glumea, lunecând 
printre noi / Ploaia visa, când tăceam amândoi / Și ne șoptea că 
nimic nu-i prea mult, nici prea greu, / Dacă vrem dragostea să 
dureze mereu!” ș.a.m.d. Am fost acompaniat de Rodica și o 
umbrelă ne-a apropiat și mai mult. 
 Evenimentele s-au derulat cu rapiditate, apropierea s-a 
concretizat în propunere de căsătorie. Mergeam ades la Fabrica 
de Tricotaje „Zimbrul”, când Rodica făcea de serviciu la telefon. 
Fabrica se afla în fază de construcție, ca și căsătoria noastră. 
Serviciul se făcea la etajul I, unde se aflau doar stâlpi de beton 
și o masă mare pe care era telefonul. Aveam un aparat de radio 
și dansam împreună, pe tot felul de melodii. Toată lumea era a 
noastră! 
 I-am propus să ne legăm sufletele și a acceptat, dar era 
grijulie: „Promiți că n-ai să mă bați niciodată?” Avea experiența 
ei din familie și se temea și de „iaurt”. Eu i-am răspuns că dacă 
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voi ridica vreodată mâna asupra ei, înseamnă că am semnat 
cererea de divorț. 
 Rodica a scris părinților că a găsit un băiat cu care vrea să 
se mărite și, dulcea ei mamă, îngrijorată, a venit la Suceava să 
vadă despre ce-i vorba. Aflând că am aproape 30 de ani (Rodica 
avea 23 ani), și-a făcut temeri: „Mă, mamă, are 30 de ani, dacă 
e încurcat cu vreuna? Dacă are vreo pensie alimentară de plătit?” 
Am mers cu Rodica și cu viitoarea mamă soacră, la un 
restaurant, parcă la Arcașul și am făcut cunoștință, cerând mâna 
fiicei ei.  
  Mama soacră, Dumitra Crăciun, mi-a părut de o bunătate 
ieșită din comun, cu o vorbă liniștită și apărea mulțumită de 
viitorul fiicei. Fața îi degaja multă suferință, generată de o boală 
care o măcina de mult timp și, făcea eforturi să-și exprime 
bucuria momentului. De altfel, am rămas cu imaginea mamei 
soacre, ca o icoană tristă, în care se vedea și o cruce grea pe 
care o ducea. Era crucea bolii nemiloase, care i se instalase în 
spate încă din tinerețea-i plină de atrocitățile vremurilor.  
 

 
 

       Timpul a trecut cu repeziciune 
și, la cca două luni și jumătate, de 
când ne-am împrietenit, am plecat 
la părinții mei, la Dâmbroca, 
comuna Săgeata, județul Buzău, 
chiar în ziua de 6 decembrie 1968, 
adică în ziua de onomastică a lui 
tăticu, Sfântul Nicolae. La gara din 
Suceava, în așteptarea trenului am 
cântat, împreună, melodia lui Florin 
Bogardo, „Să nu uităm!”. Redau 
versurile care creau și jurământul 
nostru:   „Să nu uităm nicicând /Să 
iubim trandafirii, / Ei sunt pe-acest  

pământ/ Un simbol al iubirii /  Și totuși de-om uita / Să iubim 
trandafirii, / Ei nu ne vor ierta / Clipele rătăcirii / Și pentru asta 
nu, / Destinul nu e vinovat; / De vină suntem numai noi, /  Noi 
amândoi / Cei care am trădat, / Jurământul iubirii / Și-o clipă am 
uitat / Să iubim trandafirii, / Nu este adevărat / Că sunt flori 
trecătoare, / Surâsul lor curat / Niciodată nu moare”.                                
O altă melodie foarte plăcută nouă era „Iubirea cea mare”, tot 
de Florin Bogardo: 
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„S-alunge iubirea cea mare / Orice boare, ar putea, / de-ajuns 
s-o găsească obosită / Plictisită, în clipa grea! //(Refren)  Iubirea 
se cere păzită, de oarba ispită, / Păzită cu zel, cu săbii de-oțel / 
Și de ea, și de el, la fel! //Prea multe dovezi de virtute / Vrute 
și-avute, într-o singură zi, / Adesea în loc să convingă, / Pot 
lesne să stingă, văpaia inimii! // Refren //” 
  

Părinților mei  le-a plăcut mult de fată și…. ne-au culcat în 
aceeași cameră, considerând că trăiam mai de mult timp 
împreună. Am avut un fel de jenă, dar „zarurile au fost 
aruncate”. Normal, că în noaptea aceea nu prea am dormit, dar 
m-am simțit cam încrâncenat, ceea ce a diminuat din plăceri.   

                                                        
C.- CĂSĂTORIA 

După reîntoarcerea la Suceava, am depus actele pentru 
cununia civilă și soțioara mea, Rodica, s-a mutat în cameră cu 
mine, la apartamentul aflat vizavi de cel în care locuia cu alte 
două fete. Până atunci locuisem în cameră cu Wagner Isidor, un 
evreiaș foarte isteț, dar cam afemeiat și care mă trimitea la 
plimbare, de câte ori aducea câte o femeie la cameră. De data 
aceea i-am dat eu papucii, definitiv. 

Condițiile de cazare erau austere. Apartamentul avea 
patru camere și, parcă bătea vântul prin el. O cameră era 
deținută de Michi Popescu, un holtei aproape de pensionare, fost 
fotbalist al Sucevei, alta de Costică Acroitoriței, un fost coleg de 
facultate, care de multe ori nu era în toate facultățile mintale, o 
cameră o dețineam eu cu Rodica (căci îl expulzasem pe Wagner), 
iar în sufragerie locuia un maistru, Nicolae Sabin, un holtei 
întârziat. Camera noastră era mică dotată cu două paturi 
metalice, tip spital și cu un dulap metalic, un fel de vestiar de la 
uzină.  Împreună cu Sabin locuia și un frate de-al lui, care avea 
vreo 14-15 ani. Cu Sabinii am avut unele neplăceri, mai ales din 
partea celui mic, foarte curios din fire, încât privea prin gaura 
cheii și, când ne aflam la serviciu, cam scotocea prin cameră și 
sustrăgea câte ceva. Într-o zi am descoperit că singurii zece lei 
pe care-i mai aveam până la salariu, ne-au dispărut. Ne-am 
adresat lui Sabin, cel  mare, și ne-a returnat banii și unele 
obiecte ce ne fusese sustrase. Eram tare îngrămădiți cu 
mâncarea și cea mai gustoasă mâncare consta în cartofi prăjiți 
cu ochiuri. 
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Într-o zi ne-am întors mai pe înnoptate acasă și am avut 
surpriza ca în sufragerie, care era cameră de trecere să găsim 
lumina stinsă. Am încercat să o aprind, dar aud o voce de pe  
jos: „Tov. Inginer, nu aprindeți!” M-am conformat și am pornit 
spre camera mea, dar am observat  patul lui Sabin, dărâmat, iar 
el se afla cu o femeie, acolo jos. Nu spun despre aceste aspecte, 
pentru a arăta măreția trăirilor, ci, dimpotrivă, pentru a mărturisi 
umilința sărăciei. Toate neajunsurile nu ne afectau prea mult căci 
sufletele ne pluteau pe valuri de fericire (cel puțin așa am simțit 
eu) 

Pe 19 decembrie, 1968, am obținut căsătoria civilă, 
eveniment care mi-a rămas ca un balsam de suflet. Atâta lumină, 
atâtea speranțe de viitor, atâta dragoste! Un fior neîntâlnit mă 
cuprindea și fruntea îmi palpita prin toate vasele ei de sânge! 

 
D.- NUNTA 

Aproape că nu prea merită să-mi amintesc de ea, căci a 
fost un fiasco. 

 

 

4.mai.1969 – ziua nunții – acasă la 
Dâmbroca în familie: Eu, Rodica și 

nașul Aurică Mihai cu soția. 

     A fost programată pentru 4 
mai 1969, la casa părintească 
din satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata, județul Buzău. Nu știu 
ce era cu atâta modestie la 
mine, că am cerut să fie făcută 
în familie, cu cheltuială cât mai 
puțină. Aveam impresia că nu 
prea am haz, căci un bărbat la 
30 de ani ai mei, era considerat 
holtei bătrân (prostii, care erau 
în mintea mea). 

Așa s-a făcut că am primit cununia civilă acasă, m-a 
cununat un cumnat al fratelui Oani (din partea soției lui), de pe 
la munte, din Beceni, Aurel Mihai. Mâncare și băutură am avut 
cam numai pentru vreo 15  persoane, adică pentru membrii celor 
două familii (mirii, tăticu, mămica, Nicușor, Olica, cumnatul Nicu, 
tata socru, cumnata Mariana, cumnatul Nelu Mureșan, nașul 
Aurică Mihai, nașa, soacra lui Oani, cumnata Jana). Ca muzică, 
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l-a angajat tăticu pe acordeonistul Dumitru, țiganul, din satul 
Scurtești, pe care-l cunoșteam de pe timpul gimnaziului de la 
școala din Scurtești. 

 

 
Cam așa arăta petrecerea nunții: fratele Nelu (în picioare), nașul Aurică 

(pe scaun), tăticu – Neculai Iordache, sora Ioana Nica, socrul- Gheorghe 
Crăciun, țiganul Dumitru (la acordeon), Nelu Mureșan, Nicolae Nica (cumnat) 

 
Câteva aspecte, care m-au făcut să regret amarnic că n-

am fost suficient de pretențios și atent cu organizarea nunţii 
mele: 
- Nu am săvârșit cununia religioasă în fața altarului; 
-  Nu am angajat nași care să participe pe parcursul întregii zile 
la derularea nunții. Nașii au venit (obosiți), dintr-o excursie, pe 
la ora 10,00, încât i-a așteptat preotul și s-au grăbit să plece 
(fiind obosiți) la ora 14,00. Mă întreb și acum, ce fel de nuntă e 
aia fără nași!?; 
- Am avut doar zece litri de vin, de la magazin (îmbuteliat) și 
pentru a scoate dopurile de plută trebuia să punem un prosop 
pe perete și să lovim sticlele de perete, pentru a ieși dopul (prin 
presiunea creată), că nu aveam tirbușon. La ultima sticlă, am 
reușit să o spargem, așa că ne-a pedepsit și Dumnezeu, 
zgârcenia; 
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În picioare: mămica, țiganul Dumitru și cumnata Jana; 

Pe scaune: Rodica, fratele Nelu, nasul Aurică și soția lui. 

 
În picioare: sora – Nela, fratele - Nelu, cumnata – Jana, mămica,  

cumnata – Mariana; Pe scaune: Mama nașului Aurică, nașul Aurică, Rodica, 
nașa, eu, și tata socru – Gheorghe Crăciun. 

 
- Țiganul Dumitru, a încercat și a reușit parțial și cu acordeonul 
și cu muzică țigănească, să creeze un antren. Se simțea de la 
drumul din fața casei că întreaga nuntă era un bluf; 
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- Sătenii s-au adunat pe la poartă, că ar fi vrut să intre, să 
participe la nuntă, că doar eram familie de oameni gospodari și 
nu înțelegeau de ce este poarta încuiată; 
- Capac peste toate neajunsurile l-a pus plecarea nașilor și a 
fratelui Oani, la ora 14,00, imediat după terminarea servitului 
mesei. Soția Rodica a făcut ochii mari și a mers într-o cameră, 
unde s-a apucat pe plâns. 
 Către seară, au reușit să vină în curte 2-3 vecini apropiați, 
curioși de evenimentul pe care-l trăiam, pe care n-am putut să-
i refuzăm a le da drumul în curte. 
 

E.- LOCUIREA LA COMUN, 
MOJICIILE FAMILIEI PANDELE 

 
Apoi, am fost mutați pe str Samoil Isopescu, la blocul M, 

într-un apartament de patru camera, împreună cu familia 
maistrului mecanic, Pandele, de la Secția de Turnătorie. În primă 
instanță ni s-a părut o familie de treabă, dar treptat ne-am dat 
seama de mizeria  sufletească, în persoană. Ei aveau și un copil 
și am convenit că noi luăm două dormitoare, iar ei iau sufrageria, 
un dormitor și bucătăria. 

Multe murdării am suportat de la acea familie de calitate 
suburbană, căci încerca să arate maniere, pe care nu le avea și, 
de fapt era de o nesimțire crasă: 
 Le aveau cam tare cu băutura, mai ales el și venea noaptea, 
târziu, acasă, bătând tare în ușa de la intrare, de trebuia să-i 
deschid eu, că nevastă-sa nu auzea. De întârziam un pic, 
bădăranul mai și înjura; 
 Băiețelul ce-l aveau era de 6-7 ani și ne crea probleme. 
Balconul din dreptul dormitorului nostru avea ușa de intrare prin 
sufragerie, care aparținea lor. Deși încuiam ușa de la dormitor, 
uneori lăsam fereastra deschisă, pentru aerisire. La un moment 
dat am observat că e mare deranj prin cameră și că ne lipsesc 
unele lucruri, în mod deosebit poze care păstrau niște amintiri. 
Ne-am adresat părinților și, tatăl a făcut o demonstrație de 
„mare detectiv”. Câtă stupizenie, să pună copilul să arate cum a 
făcut și să braveze pentru istețimea detectivului, drept care se 
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dădea! Avea o satisfacție deosebită să arate inteligența copilului 
și valoarea detectivului, în loc să crape de rușine. Oricum, 
lucrurile nu le-am primit înapoi, căci zicea băiețelul că le-a 
aruncat la gunoi; 
 Într-o zi am simțit că din bucătărie venea miros de hoit. Am 
găsit măruntaiele de la o pasăre, care colcăiau de viermi, iar 
familia Pandele era plecată la țară pentru câteva zile. Desigur că 
a trebuit să debarasez, iar când i-am spus lui Pandele, nici măcar 
nu s-a scuzat, spunând: „A, se mai întâmplă!” 
 Au încercat să ne atragă și pe noi la un pahar de rachiu, dar 
i-am refuzat politicos, că nu prea le am cu așa ceva. Soția lui 
Pandele, deși era des bătută de soț, mi-a replicat că: „Nu-i 
bărbat ăla care nu bea!” Ea avea în casă un „bărbat”. 
 O dată, când eram la serviciu, primesc un telefon de la soție. 
Plângea și-mi spunea: „Vino repede că Pandele a înnebunit! A 
venit beat împreună cu un alt om și se iau de mine. M-am încuiat 
în cameră, dar au bătut în ușă și mi-au vorbit foarte urât. Am 
reușit să fug până la vecina de la parter, de unde dau telefon”. 
Am adus la cunoștință „tartorului” de director Lucaci, dar m-a 
luat în râs. Cu Pandele nu puteam să mai discut, căci degeaba 
discutam când era treaz, că atunci când se îmbăta făcea tot cum 
îi dicta subconștientul porcesc. 
 Am insistat la director să-mi dea un apartament individual, 
sau să spună că nu se poate, pentru a primi de la fabrica soției. 
M-a lăsat să urc scările spre biroul lui și, când și-a dat seama că 
nu-l mai aude cineva, s-a răstit la mine: „Ce te ții mă, ca un 
câine, după mine?” Ce mai puteam să-i zic!? 

„Îți dai seama cât datorezi părinților numai atunci când ai 
și tu un copil.” – Anonim 

„Nu există ochi care să privească părintește, în afară de 
ochii tatălui și ai mamei. – Jean Jacques Rousseau  

„Dragostea necondiționată înseamnă să îţi iubeşti copiii 
pentru cine sunt, şi nu pentru ce fac. Nu este ceva ce aduni cu 
fiecare minut al fiecărei zile, însă este gândul pe care trebuie să-
l păstrăm în inimile noastre zi de zi.” – Isaac Rosenfield 
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F.- COPIII 

PRIMUL COPIL 

 

     În acel  apartament, în 
acele condiții, soția l-a 
născut pe primul nostru 
copil, Dan-Cristian și viața 
era și mai grea căci trebuia 
să mergem des la baie și să 
trecem prin sufrageria lor, 
trebuia să pregătim mânca-
rea pe o lampă de gaz, în 
cameră și alte greutăți pro-
venite din locuirea  

la comun cu familia Pandele. 
  

 
 

 

 Data nașterii lui Dan a fost 19.aprilie.1970 
 
 Prin 1971 am primit locuință, apartament cu 2 camere, dar 
ce a rămas după ce i-a mulțumit pe alții, deci la ultimul etaj. 
Oricum, era confortul nostru, pe care l-am îmbunătățit cu două 
balcoane (la bucătărie și la sufragerie. Balconul de la sufragerie 
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l-am făcut cu un pod mic, pe care-l foloseam ca pe un depozit 
de rezervă. Balconul de la bucătărie se afla în mica curte 
interioară. Era înspăimântător și dizgrațios când priveai în hăul 
curții. 
 Greutățile mari veneau de la nevoia de a avea o femeie 
pentru îngrijirea copilului. De la Podu Turcului, ne-a fost 
recomandată de mama soacră, o femeie cam la 55 ani, 
necăsătorită, analfabetă și șchioapă, dar serioasă și harnică, pe 
nume Steriana.  Făcea ceea ce i se spunea, dar cu cât Dănuț 
creștea nu se prea putea ține după el și îl cam altoia cu bățul ei 
de sprijin. Nu știu cum de s-a stricat relația cu ea și a plecat.  
 Între mine și Rodica era mare tandrețe și poate și ceva 
dragoste. Ne sărutam de câte ori aveam prilejul și cel mai bine  
mi-a rămas în amintire, săruturile ce ni le dădeam când 
scuturam preșurile și macaturile. Scuturatul îl făceam sus pe 
blocuri, atât la blocul M (la apartamentul comun), cât și la blocul 
A12, unde ne mutasem. Prin împachetare, după scuturare, din 
aproape în aproape, ajungeam unul lângă altul și ne dădeam un 
sărut, și așa la fiecare articol scuturat. Rodica a fost dispusă la 
acest supliciu, numai când a avut o împlinire, o veste bună 
ș.a.m.d. 
 Tot mama soacră ne-a făcut rost de o altă femeie pentru 
îngrijirea copilului, de prin Căbești, cam de 60 de ani,  femeie 
care era simandicoasă foc și, culmea, visa „cocoșul alb”. Îi plăcea 
să facă mâncare bună, dar cu mare risipă de materie primă. Spre 
exemplu, la sarmale, punea la bulion și grăsime fără căpătâi.  
Când copilul mergea la grădiniță, ea umbla „fleaura” prin târg la 
agățat „cocoși albi” 
   Prin noiembrie 1973, am mers și eu și soția la Târgul 
Expoziției, de la București. 
   La întoarcerea acasă, seara pe la ora 9,00, am găsit în 
camera copilului pe tăticu. Era frig și cam tremura, învelit cu o 
pătură, în timp ce madama respectivă, dormea „bine, mersi”, în 
patul nostru din sufragerie, învelită cu plapuma noastră. 
 Când am intrat în sufragerie, numai ce o văd că-și pune 
mâna la ochi, de parcă se rușina. Tăticu mi-a povestit că l-a luat 
și pe el drept cocoș alb și probabil că la intrarea mea în sufragerie 
o făcea pe mironosița, crezând că-i tăticu.  
 Ne-am debarasat de așa dihanie și în locul ei a venit o 
femeie, toantă, de neînțeles. Venea de la țară, de prin apropiere 
de Suceava.  Era mai tot timpul îmbrăcată în negru, era tot 
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analfabetă și nu mânca mai deloc. Avea o concepție că în copilul 
nostru a intrat cel rău și că nu poate să-l țină în frâu, drept 
pentru care, abia după câteva luni a plecat. 
 
AL DOILEA COPIL 

 
 

 

Sandu – Mircea (Andu)  
  Având în vedere că în 1974, luna martie, ziua 24, s-a născut 
al doilea fiu al nostru, Sandu-Mircea, am apelat din nou la 
Steriana și am ținut-o, așa cum era ea, cam până prin 1977. Se 
vedea că din ce în ce merge mai greu și ne temeam că o va 
prinde bolile bătrâneții pe la noi, așa că din momentul în care am 
putut să dăm amândoi copiii la cămin, sau grădiniță, am renunțat 
la orice femeie de îngrijire a copiilor. 
 Am trecut printr-o perioadă extrem de grea, cu amândoi 
copiii în situația de a-i duce la cămin sau la grădiniță (școală). 
Fiecare a fost dat  la cămin,  numai o perioadă scurtă de vreme, 
căci s-au îmbolnăvit, Dan de pneumonie și a trebuit să stea 
Rodica cu el în spital  vreo zece zile, după care nu l-am mai dat 
la cămin, iar Andu s-a îmbolnăvit de pojar și de 
bronhopneumonie. Îmi venea nespus de greu să-l duc pe Andu, 
la căminul cu program săptămânal. Îi spuneam că ieșim la 
plimbare, dar la un moment dat se prindea că-l duc la cămin și 
începea cu rugăminți care-mi sfâșiau sufletul: „Tată, nu mă duce 
la cămin, nu mă duuuuce!!” Repeta de multe ori până ajungeam 
la cămin, iar acolo îl lăsam într-un plâns care mă zdruncina 
groaznic. Nu mai eram bun de niciun fel de serviciu, toată ziua 
respectivă eram cu amarul în suflet.  
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G.- PREOCUPĂRI 
PENTRU DEZVOLTAREA COPIILOR 

  

 
Vedeți dragi copii, cu câtă dragoste și mândrie vă țineam pe amândoi în 
brațe! V-aș ruga, ca atunci când va trebui să mă țineți și voi (vorbind, 

metaforic), să aveți indulgență cu tarele bătrâneții mele. 
 

 Grija mare a noastră a fost ca Dan și Andu să nu rămână cu 
statura mică, ca noi, părinții lor, drept care, mai ales prin grija 
Rodicăi au fost dopați cu mâncare, cu vitamine și cu mult soare. 
An de an am mers la mare, câte 12-14 zile și am mers des la 
iarbă verde și la soare.  
 Serviciul pe care-l aveam, până în anul 1974, la Uzina de 
Piese de Schimb, din Suceava, mă solicita foarte mult, uneori 
ajungând la peste 36 ore în fabrică, ceea ce a nemulțumit-o mult 
pe Rodica și după o întârziere din acelea mi s-a plâns că-i vine 
să se arunce pe fereastră. Eu aș fi dorit să fiu mai aproape de 
familie, dar aveam un caracter „ticălos”, că mă simțeam băgat 
la mijloc și aveam impresia că dacă nu sunt la fabrică, mai ales 
după ce am devenit șef de secție, se putea întâmpla ceva rău, 
astfel că lăsam familia pe planul doi. 
 

„Menținerea unei familii fericite necesită multe, atât din 
partea părinţilor, cât şi din partea copiilor. Fiecare membru al 
familiei trebuie să devină, într-un fel special, servitorul 
celorlalţi.” – Papa Ioan Paul al II-lea 
 



FAMILIA                                                      507 
 
 

 

     În mod deosebit, Rodica, a 
fost mereu atentă la dezvoltarea 
fizică a copiilor, prin doparea lor 
cu vitamine (A, D, C,…............), 
combinate cu multe ședințe de 
expunere la soare.  
    An de an copiii noștri au mers 
la mare, de cele mai multe ori 
împreună cu noi, dar și în tabere,  
sau au mers singuri când au 
crescut mai mari. 
    Doamne, cât de mult am putut 
să sufăr, câtă umilință am suferit, 
cu fundul în două luntre, 
simțindu-mă inconfortabil în 
ambele! 

 Până prin 1977, dormeam cu Rodica în pat, dar am început 
să cam sforăi și Rodica mă trezea cu câte un ghiont, până într-o 
noapte când mi-am luat perna și m-am mutat în altă cameră. A 
doua zi o văd supărată și plânsă pe Rodica și-mi reproșează: 
„Maică-mea mi-a spus că bărbatul trebuie să-i încălzească 
spatele femeii lui!” Am zâmbit trist, de naivitatea ei, și până la 
urmă s-a simțit tare bine să doarmă singură, încât nu mai 
suportă să doarmă cu atașament. 
 După nașterea lui Andu, am demisionat de la Uzina de Piese 
de Schimb și m-am mutat în învățământ. M-am simțit foarte 
ușurat și puteam să mă implic mai mult în viața de familie, dar 
din ce în ce mai mult m-au prins sarcinile de serviciu, mai ales 
că din toamna acelui an, 1974, am fost numit director adjunct al 
grupului școlar.  
 Multă oboseală și stres am acumulat din grija copiilor și din 
grijile de serviciu, care, în timp m-au deteriorat fizic, dar nimic 
nu e mai plăcut decât momentele în care copiii, atât prin 
prezența lor, cât și prin unele rezultate ale dezvoltării lor, aduc 
o măreție sufletească, încununarea eforturilor de a-i forma ca 
oameni. 

„Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire de 
conștiință mai degrabă decât de aur.” – Platon 

„A nu-și iubi părinții înseamnă rea-voință; a-i uita sau 
chiar a se rușina de ei este o nebunie.” – Seneca 
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CÂTEVA IMAGINI DE LA MARE 
 

  
Mama, tata și Dănuț Tata, mama și Dănuț 

 

 
Doamna Jelezneac, cu copiii ei, Eu cu Rodica și cu Andu 

 



FAMILIA                                                      509 
 
 

 
Mama, cu Dănuț și cu Andu 

 

 
 

 

Andu, pe plajă și călare pe un căluț pentru pozare 
 
 „Ce drăgălași ați fost dragii mei copii și la rândul vostru aveți 
copii drăgălași! Din dorința de a fi perfecți am mai greșit față de 
voi, iar azi ne reproșăm că și voi greșiți în educația copiilor voștri, 
din slăbiciunea de a-i vedea fericiți în prezent, neglijând fericirea 
viitoare a lor.” Tata 
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EVENIMENTELE MAI DEOSEBITE 

 
Asigurarea unei bone de îngrijire a copiilor 
 Având în vedere că și eu și Rodica eram foarte prinși cu 
problemele de serviciu, am fost nevoiți să căutăm bonă pentru 
îngrijirea copiilor.  
 a.- Prima bonă, Steriana, de vreo 55 de ani, o femeie 
analfabetă, grăsulie și șchioapă. Era de prin sătucul Dănceni, 
aparținând de Podu Turcului șine-a fost recomandată de mama 
soacră. Cred că a fost o alegere reușită, că era cinstită și harnică. 
Avea unele îndeletniciri de împletire a pulovărelor, mănușilor și 
căciulițelor și ne-a făcut multe lucruri pentru familia noastră. A 
lucrat la noi în două perioade, cu aproximație: iulie 1970 – 
septembrie 1973; iunie 1974 – septembrie 1976. Scotea copiii 
la aer, dar când Dan nu prea mai putea fi strunit, Steriana îl cam 
altoia cu cârja în care se sprijinea. În perioada cât a lucrat la noi, 
a făcut și o apendicită și a fost operată la Suceava. Pe mine mă 
simpatiza mult și încerca să-mi dovedească prin pulovărul 
împletit, prin ciorapii spălați și îi citeam pe față bucuria că-i dau 
atenție. Am suferit pentru renunțarea la ea, gândindu-mă că nu 
prea are unde locui în sătucul ei, dar am mers într-o  vară la 
Podu Turcului și am revăzut-o că era bine și mulțumită că locuia 
la sora ei. 
b.- Bona superstițioasă. După 1973, cam pentru vreo 2 luni 
am avut o bonă de prin Stulpicani, analfabetă, superstițioasă și 
care nu prea obișnuia să mănânce. Nu mânca icre, crezând că 
face pești în burtă. Era înaltă, îmbrăcată în negru și nu prea știa 
cum să se poarte cu un copil, fiind irascibilă și cu o tendință de 
ură a lui Dan. Și-a dat seama că nu poate să-l strunească și ne-
a părăsit. 
c.- Bona simandicoasă, visătoare de cocoși albi.  Spunea că 
a fost căsătorită cu un colonel, care a murit. Nu țin minte cum o 
chema, dar îmi amintesc de metehnele ei. În perioada cât a stat 
la noi, îi plăcea să facă mâncăruri foarte grase și era hrănace. În 
perioada aceea Dan mergea la grădiniță și bona, dimineața, 
rămânea acasă, liberă, dar ea mergea prin piață și îi plăcea să 
intre în vorbă cu bărbați. Deși avea aproape 60 de ani visa 
cocoșul alb, care putea să o cucerească. Într-o zi mi-a povestit 
că noaptea a visat un cocoș alb și că asta îi prevestește că-și va 
găsi alesul inimii. În toamna anului 1973, prin octombrie, am 
mers și eu și soția, fiecare cu întreprinderea lui,  la târgul 
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industrial de la București. La întoarcere, pe 1 nov., venind 
noaptea, l-am găsit pe tăticu venit în vizită la noi. Mare mi-a fost 
surpriza, neplăcută să constat că tăticu se culcase în dormitorul 
copilului, cu o pătură pe dânsul, în timp ce „doamna”, se culcase 
în patul nostru în sufragerie, învelită cu plapuma noastră. Am 
fost foarte nervos de situația aceea, de nesimțirea bonei. Tăticu 
mi-a povestit că, deschizând ușa la sufragerie, să o întrebe de 
ceva, bona și-a tras plapuma pe față, așa cum fac unele târfe 
care se prefac emotive, în speranța că, cocoșul alb  o va aranja. 
Ne-am supărat foarte tare pe pretențiile de mare doamnă ale 
bonei și am expediat-o să domnească acasă la ea. Nu mai spun 
că după plecarea ei, vrând să scuturăm salteaua din pătuțul lui 
Dan am descoperit multe, multe ploșnițe și ouăle lor, încât a 
trebuit să dezinfectăm toată casa.  
 
Vacanțele la mare, cu copiii: 
 
 Prin grija soției, Rodica, începând de la 3 anișori a existat o 
preocupare pentru sănătatea lui Dan și o bună creștere. În 
timpul anului i se administra vitaminele A și D2, iar vara era 
expus cât de mult la soare. La acei anișori ai lui Dan, Rodica l-a 
dus pentru prima dată la mare, pentru 12 zile. Eu nu am putut 
merge atunci întrucât nu mi s-a acordat concediu de la fabrică.  
Andu, când a împlinit 3 anișori, a fost dus și el la mare, împreună 
cu Dan. De atunci am mers în fiecare an, cu amândoi copiii la 
mare, iar de prin 1981, câțiva ani la rând am mers cu mașina. 
Au mai mers la mare și cu școala, și apoi singuri, fiecare după 
atracția lui. Așa s-a făcut că amândoi băieții noștri au crescut 
mari, frumoși, bine legați, cu înălțimi pe care nu mi le imaginam 
având în vedere taliile noastre ale părinților lor. Încă din 
adolescența lor am început să privim tot mai în sus spre chipurile 
lor, că au ajuns, până la urmă la înălțimi apreciabile: Dan, înalt 
de 1,88 m și Andu de 1,85 m. Așa se face că cine ne vede 
împreună nu le vine să creadă că sunt copiii noștri. 
 
Bucuriile în educația copiilor, 

 Primele bucurii mari au fost la nașterea fiecărui copil, apoi  
primele zâmbete, primii pași; 

 Evoluțiile la grădiniță și la școală:  
o Dan a fost cuminte și s-a achitat bine de atribuțiile  
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școlare. Nu a avut rezultate deosebite, dar și-a urmat calea fără 
rateuri disciplinare sau școlare; bucurie ne-a creat și intrarea la 
Facultatea de Construcții Drumuri și Poduri din București, 

o Andu, a fost un copil inteligent, foarte apreciat la  
grădiniță și în școala primară; După gimnaziu și liceu a urmat 
facultatea de biblioteconomie și apoi Facultatea de Psiho-
Sociologie din București, pe care a absolvit-o cu mare succes. 
 
H.- ASPECTE LEGATE DE MEMBRII FAMILIEI 

 
  Voi încerca să fac câteva aprecieri pentru fiecare 
membru al familiei, inclusiv despre mine:   

DESPRE MINE 
 Aspecte pozitive: 
- M-am străduit totdeauna să mă achit de sarcinile 
profesionale, încât să am o ascensiune în muncă și în funcție; 
- M-am străduit să-mi mulțumesc familia și în special pe soția 
Rodica, să poată fi mândră de mine; 
- Nu am încălcat în niciun fel regulile de fidelitate față de 
familie; 
- Am suportat, cu multă responsabilitate, necazurile create de 
trăirile familiale; 
- În disputele de familie, am cedat de multe ori, din dorința de 
a împăca lucrurile; 
- Am încercat să fiu pe placul tuturor musafirilor care ne-au 
vizitat casa; 
- M-am implicat în educația copiilor, atât cât am putut, prin 
pretinderea unor conduite și prin exemplul personal; 
- Cinstea, sinceritatea și dreptatea mi-au fost reguli de 
căpătâi, cu riscuri de a pierde avantaje și aprecieri, 
- După ieșirea la pensie m-am dedicat scrisului, scriind printre 
altele: 2 cărți monografice – coautor Pr. Protopop Constantin 
Alecse („Dâmbroca – Curcubeu peste timp – repere 
monografice” și „Săgeata – Zbor prin vremuri – Pagini 
monografice”), 4 cărți de poezii („Cu capul în nori”, „Credință și 
apocalipsă”, „Drumul sufletului” și „Caracterul – înger vs 
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demon”) și o carte cu caracter documentar „Cugetări creștine” , 
în calitate de coautor (autor - Pr. Protopop Constantin Alecse). 
Toate aceste cărți au fost și tehnoredactate de mine. 
 O altă preocupare, din anii 2018 – 2020, a fost 
tehnoredactarea unor cărți valoroase: Pentru Părintele Protopop 
Constantin Alecse, cartea autobiografică „Puterea Credinței” în 
trei volume: „Vol. I – Înger și Demon”, „Vol. II - Misionarul” , 
„Vol.III – Culisele vieții pastorale” – toate trei volumele 
însumând cca 2000 de pagini;  Pentru domnul Ing. Ion Anton, 
din California, cartea autobiografică „Nihil Sine Deo”; Pentru 
doamna profesoară Constanța Albu, din Buzău, cartea 
autobiografică „Rădăcinile nu se uită”. 
 
 Aspecte negative: 
-   Am suportat, în mine, multe nedreptăți, acceptând stresul, 
care mi-a decimat sufletul și mi-a cauzat deprecieri ale sănătății 
(hipertensiune, diabet, septicemie, tumoră pe colon...); 
- Am pus serviciul mai presus de viața de familie; 
- Nu am știut să mă folosesc, la timp, de posibilități, pentru a-
mi îmbunătăți viața de familie (amenajarea casei de la 
Dragomirna și a terenului aferent, amenajarea apartamentului la 
un confort mai ridicat); 
- Am neglijat viața cultural-artistică a familiei; 
- Nu mi-am ordonat îndeajuns viața, încât să păstrez mai clar 
imaginile fiecărei etape și ale fiecărui eveniment, prin scrieri, 
albume foto, documente edificatoare; 
- Nu m-am implicat suficient de bine în educarea copiilor, în 
aprecierea și formarea unei conduite corecte asupra ținutei 
comportamentale, nu am reușit să mă impun ca un exemplu 
personal, demn de urmat; 
- Adeseori gura mi-a vorbit fără mine, transformând un scop 
serios în polologhie, demnă de neatenție; 
- Nu am reușit să mă fac suficient de respectat în familie, drept 
capul luminat care dirijează rezolvarea problemelor; 
- Nu am putut să-mi stăpânesc instinctele de revoltă, în situații 
conflictuale, amplificând mărimea conflictelor și consecințelor 
lor; 
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 Poate că mai sunt și alte aspecte în percepțiile celor care m-
au înconjurat și mă înconjoară, dar în același timp am, eu îmi 
exprim aici numai aprecieri pozitive asupra lor. 
 
DESPRE SOȚIE: 
- A dovedit meticulozitate și tenacitate în activitatea 
profesională și în viața de familie; 
- Îi place corectitudinea și disciplina; 
- E credincioasă și frecventează cu conștiinciozitate biserica; 
-  Este foarte iubitoare față de copii și nepoți și preocupată 
permanent de asigurarea condițiilor de sănătate și de dezvoltare 
a lor; 
- Este cinstită și dreaptă în relațiile cu familia și cu ceilalți din 
jur; 
- Îi plac mult: beletristica, filmul, teatrul, spectacolele cultural-
artistice, plimbările și cumpărăturile; 
- Își îngrijește, cu multă atenție, sănătatea și e preocupată de 
sănătatea soțului și a copiilor; 
 
DESPRE DAN, 
- Are un suflet bun, dacă nu-i călcat pe bătături; 
- Este inteligent  și cu o cultură generală deosebită; 
- Are capacitatea de a crea bunuri materiale; 
- Are înclinații filosofice și poetice; 
- Își iubește soția și copiii, în felul lui. 
- Este conștiincios în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
- Este sociabil, dar numai când i se acordă atenție; 
 
DESPRE ANDU, 
- Are un suflet bun; 
- Prin natura profesiei de psiho-sociolog, a devenit mai  
înțelept; 
- Își iubește, mult, familia;  
- Îi plac activitățile sportive și e preocupat ca fiul lui să  
participe, la activități sportive, apreciindu-i calitățile și 
încurajându-l spre performanță; 
- Își respectă părinții, are lipici la suflet și este foarte atent cu  
ei; 
- Deși în copilărie a fost cam năstrușnic, acum este foarte  
cumpătat în tot ceea ce face; 
- Știe să acorde familiei lui confortul sufletesc și asigurarea  
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celor mai plăcute excursii și distracții; 
- Știe să-și selecteze prietenii și să creeze anturaje plăcute. 
 

I.- VIAȚA DE FAMILIE 
 
O poveste cu tâlc 

„A fost odată ca niciodată, într-o pădure oarecare, 
o   buburuză care a întâlnit un licurici. 
Buburuza și licuriciul s-au îndrăgostit și au hotărât să rămână 
împreună pentru totdeauna. Numai că, și-au dat seama că în 
pădure erau o mulțime de obstacole, lipsite de importanța pentru 
alții, dar care pe ei i-ar putea despărți: o crenguță, o pietricică, 
o frunză… 

Și atunci, buburuza și licuriciul au hotărât să se țină tot 
timpul de mână, pentru ca nimic să nu-i poată despărți. Se 
plimbau împreună prin pădure și erau foarte fericiți. 

Dar într-o zi, licuriciul a constatat că buburuza dispăruse.  
Nu mai știa dacă el a lăsat-o de mână sau daca ea i-a dat lui 
drumul mâinii, dar asta nici nu contează în povestea noastră. 
Contează numai că licuriciul, singur și trist, a căutat buburuza 
sub fiecare frunză, sub fiecare crenguță, dar nu a găsit-o. 

Licuriciul era din ce în ce mai trist și i se părea că pădurea 
nu mai are niciun gust, niciun sens, niciun farmec…Și cum se 
plimba licuriciul foarte trist, s-a întâlnit cu o furnică. Licuriciul i-
a povestit furnicii ce i se întâmplase, iar furnica i-a spus: 
- Licuriciule, poate dacă AI STRĂLUCI tare, tare, buburuza te-ar 
vedea, oricât de departe ar fi și s-ar întoarce la tine. 
-Ştii că ai dreptate ? a spus licuriciul. Eram așa de trist, încât am 
uitat să strălucesc!” 

De cele mai multe ori, tristețea și panica ne copleșesc în 
așa măsură încât uităm cât de valoroși suntem, nu ne mai 
permitem să ”strălucim”, ca atunci când aveam motive să o 
facem.  Dacă nu mai avem valorizarea exterioară, dacă nu ne 
este satisfăcută nevoia de a fi utili, ne considerăm lipsiți de 
valoare. Uneori, durerile provocate de eșecuri, de nereușite, ne 
îmbracă într-o culoare lipsită de strălucire. Ne cufundăm în 
apatie, în victimizare, refuzând (de cele mai multe ori, fără să ne 
dăm seama) să mai fim văzuți de persoanele dragi de lângă 
noi.       
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 Nu uitați:  
cel  mai  mare  dușman  al  omului  este  el  însuși! 

Viața de familie face parte din viața intimă și nu pot fi redate 
toate aspectele. 
 Ce frumoasă este căsnicia, la început, plină de tandrețe și 
devotament!  
  Toate treburile se fac împreună, cu multă dragoste, cu 
acceptare în orice se face și-n orice se spune. Câteva aspecte 
plăcute merită menționate: 
- Am locuit într-un apartament la comun, având o singură 
cameră, dar nu ne păsa, eram fericiți unul cu altul; 
- Când veneam de la lucru, mâncam cartofi prăjiți cu ochiuri și 
nu aveam bani decât de la o zi la alta, dar eram fericiți; 
- Îmi făcea mare plăcere să fiu alături de soție și ne distram 
cât puteam de mult, pe la filme, la teatre,  ascultând muzică, în 
plimbări; 
- Treburile casei le făceam împreună: mâncare, spălat rufe, 
curățenie, cumpărături, etc. Ce frumos era când urcam pe bloc 
să scuturăm țoalele și după fiecare scuturare le strângeam 
apropiindu-ne unul de altul și la terminarea strângerii ne 
sărutam, de fiecare dată 
 De la începutul căsniciei, până la crearea unui echilibru, în 
care fiecare din soți își cunoaște locul în familie, este un drum 
lung, poate chiar toată viața.  
 Totul depinde de caractere. Pentru supraviețuirea căsniciei e 
nevoie ca, în conflictele de păreri și interese, conflicte care apar 
la tot pasul, unul din parteneri să cedeze. Nu ar fi o problemă 
cedarea în cadrul unei dispute.  
 De nenumărate ori se întâmplă că niciunul nu cedează și se 
ajunge la supărări, lipsă de încredere reciprocă, de reproșuri, 
mai mult sau mai puțin violente, și toată viața devine o rutină, 
plină de situații conflictuale, alternate de împăcări, însă niciodată 
rănile provocate de cuvinte nu se vindecă.  
 Se simte un fel de lehamite de viață, cu multe regrete și cu 
încercări de redresare a vieții de familie. Așa se face că, căsnicia 
poate fi considerată ca un contract de acceptare, ca o instituție 
în care îți petreci viața. 
 Cele mai multe disensiuni au apărut de la copii, de la serviciu, 
de la așteptări neîmplinite. 
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J.- SITUAȚIA ACTUALĂ A FAMILIEI 
 

FAMILIA MEA 

SOȚIA. Rodica Iordache (Crăciun) - n. 19.08.1945, din 
localitatea Podu Turcului, județul Bacău.  

 

Ne-am văzut în perioada studiilor 
universitare, la Iași, ea fiind 
studentă la Facultatea de Industrie 
Ușoară, în aceeași perioadă (1963-
1968), în care eu eram student la 
Facultatea de Mecanică. Pe atunci i-
am admirat drăgălășenia, dar de la 
distanță, neîndrăznind să o curtez. 
Abia după ce, din întâmplare am 
fost repartizați cu posturile la 
Suceava și, culmea că am locuit în 
același bloc, în care ușile 
apartamentelor noastre stăteau  

față în față, am simțit o atracție magnetică și am prins 
îndrăzneala a mă apropia de ea. 
 

„Din punctul meu de vedere, a fost o poveste frumoasă de 
dragoste. Nu am fost eu eroul visurilor ei, dar m-am străduit pe 
cât am putut să-i plac.”  

 
„Când mă uit la tine mă întreb dacă am făcut ceva cu 

adevărat bun pentru a obține un dar minunat de la Dumnezeu. 
Ești o binecuvântare în viața mea și asta este doar să spun că te 
iubesc.” 

„Împreună cu tine, pot fi cel mai sincer și mai bun om și 
nu-mi fac griji pentru a fi judecat, pentru că tu ești jumătatea 
mea mai bună în sensul cel mai adevărat. Te iubesc!”  
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FIII ȘI FAMILIILE LOR 

 
La nunta lui Dan, septembrie 1997 

 
 Primul fiu - Dan Cristian IORDACHE. n. 19.04.1970, 

în orașul Suceava. 
 

  

  A urmat Facultatea de Construcții Drumuri și Poduri, din 
București. A funcționat ca inginer construcții la Consiliul Județean 
Suceava, ca diriginte de Șantier, la renovarea Aeroportului 



FAMILIA                                                      519 
 
 
Salcea și și-a dezvoltat o firmă de construcții. S-a căsătorit pe 
01.09.1997, cu Anca Paraschiva Juravle, din localitatea Straja, 
județul Suceava, n. 14.10.1971, profesoară de Drept și 
Comunicații, la Colegiul „Dimitrie Cantemir”, din Suceava. 

 

Fiul Sabin, tatăl – Dan și fiul - Luca 

Anca Parascheva IORDACHE (soția) 

 

      n. 18. Oct. 1971, în localitatea 
Straja, jud. Suceava 
    Absolventă a facultății de drept; 
Profesor de Educație  și Legislație la 
Liceul Economic Dimitrie Cantemir 
din Suceava; 
  Gradul I în învățământ, 
  Este o gospodină perfectă, o soție 
și mamă foarte grijulie: strigă, țipă și 
chiar plânge pentru a-și proteja 
familia de la devieri. 
  Casa și curtea sunt întreținute 
extrem de curate, meritul cel mai 
mare avându-l mama, Anca.  

Au doi copii:  
 Sabin-Nicolae, n.05.12.1998, student la facultatea de 
Construcții din Cluj  
 Luca, n.08.06.2007, elev la Școala Generală nr.3, din Suceava 
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Sunt Sabin, deci sunt deştept. 
 

Sunt deştept si când adorm 
 Si când mă trezesc din somn. 
 Toata ziua sunt deştept 
 Si va spun cu mult respect, 
  
  E firesc sa fie-aşa 
  Ca semăn cu mama mea, 
  Dar si tata e deştept, 
  Pot sa spun, chiar, înţelept 
  
   Si tare mă bucur eu 
   Ca mi i-a dat Dumnezeu. 
   Pe bunici ii iubesc tare, 
   Ca au cu mine răbdare, 
  
   Mă mângâie, mă săruta  
   Si la jocuri mă ajuta, 
   De-a ascunsa când mă joc, 
   Ei nu mă găsesc deloc. 

Bunicul e Baba - Oarba, 
Iar eu merg in mâini de-a roaba. 
 La box si la lupte, singur, 
 Îl bat pe bunicul. Sigur ! 
  
  Mă mai cheamă si Ioviță,   
  Sunt student la grădiniţă, 
  Un artist in strănutat 
  Si-n poezii de recitat ! 
  
  Daca-s șmecher, ce vă pasă? 
  Sunt cel mai deştept din casă! 
  Am atâtea jucării, 
  Parc-aș fi " zece copii " ! 
  
  In concluzie, pe drept, 
  Sunt Sabin, deci sunt deştept  

 
„Familia este un factor important și de răspundere al 

educației. Părinții o conduc și răspund de ea în fața societății, a 
fericirii lor și a vieții copiilor.” – A. S. Makarenko 

„Femeia, mai mult decât oricine, îl educă pe copil către 
omenie. Tatăl este creierul, dar femeia este inima omenirii.” – S. 
Smiles 

„Nu-ţi mânia părinţii pentru a-i satisface pe alţi oameni. 
Aceştia nu-şi risipesc viețile pentru a o clădi pe a ta.” – Anonim 

„Nerecunoștința cea mai urâtă, dar cea mai obișnuită și 
mai veche, este nerecunoștința copiilor față de părinți.” 
– Vauvenargues 

„Familia, fără surâsul copiilor, este ca biserica fără clopote 
şi sfinți.” – Valeria Mahok 

„Familia este comoara copilului.” – Alexandra Ivan 
„Iubirea familiei şi admirația prietenilor este mult mai 

importantă decât bogăția şi privilegiul.” – Charles Kuralt 
„E lege să dai părinților onoruri ca şi zeilor.” – Menandru 
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Sfat părintesc, scris la o supărare,  
Dar aştăzi nu mai are valoare 
 
Fiule, as vrea să ştiu 
De mai eşti acelaşi fiu. 
Poţi tu oare sa- mi explici 
Ca durerea sa-mi replici ? 
   
Te visez ades copil,   
Cu neconturat profil 
Cu un râs nevinovat,  
Si gânduri fără păcat,. 
 
Timpul a trecut tiptil, 
Transformându-te abil, 
Strecurând vreo bănuiala 
Si trageri la socoteala. 
     
Nu mai este cu respect, 
Orice sfat este suspect, 
Părinţii îs demni de silă, 
Nu mai este loc de milă, 
 
Investiția prin tine, 
Cu eforturi si suspine, 
E tradusă cu stupoare. 
Tu te-ai făcut singur mare! 
 
Cu expresii costelive,  
Si cu vorbe negative,  
Pentru ce ti-au dat părinţii,  
De parcă te-ar durea dinții,  
   
Ți-aduc aminte într-o doară, 
Pentru-a nu ştiu câta oară, 
Că părinţii mai greșesc 
Dar copiii si-i iubesc. 
 

De eşti întrebat de tine,  
De ti-i rău sau îţi e bine,  
Eşti cu nervii în șocare,  
Aşteptând sponsorizare,. 
   
De-ai greşit de-atâtea ori, 
Te-au ţinut de subsuori, 
Da-i o lege a tuturor 
Că toţi merg la casa lor. 
 
Si-atunci părinţii ce vor 
Să nu ceară ajutor,   
Si la modul circumspect, 
Aşteaptă puţin respect. 
   
De un timp nedefinit 
Am uitat că ne-am iubit, 
De dragostea dintre fraţi 
Nu e bine să uitaţi! 
 
Sângele a clocotit, 
Ambiţia s-a mărit, , 
Si atunci nu poţi să taci 
Sângele apă să-l faci,. 
 
Timpul trece ca pe roți, 
Vei avea si tu nepoți 
Si, deşi-i iubeşti pe toţi, 
Vei vedea că nu mai poţi. 
   
Si atuncea vei cânta, 
Până te vei sătura,: 
„Măi copiii mei iubiți,  
Aveţi grijă de părinţi!” 
     
Cu drag … tata 
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   Al doilea fiu - Sandu-Mircea IORDACHE.  

 
O poză drăgăstoasă, Andu, cu fiul Toma și cu soția Camelia 

Tatăl, Sandu-Mircea Iordache (Andu) - n. 24.03.1974, în 
orașul Suceava, de profesie psiho-sociolog, doctor în Psihologie-
Sociologie. Este domiciliat în orașul Auckland, din Noua Zeelandă 
și a funcționat ca inspector de justiție, pentru penitenciare, iar 
mai nou, a inventat un joc pentru copii, Hungerball, cu care are 
mare succes pe plan mondial. Este căsătorit cu Camelia 
Curălariu, din Suceava, n.01.02.1975, absolventă a Școlii 
Universitare Waldorf, funcționând ca Kinetoterapeut și 
cosmetician. 
Au un copil: 
Toma, n.14.03.2005. Este elev în Auckland – Noua Zeelandă 
 

„De-atâtea ori m-am întrebat, 
Cu ochii în lacrimi și-n oftat, 
Că Domnul mult m-a depărtat 
De ce mi-a fost pe lume dat. 
 
Am să mă-mpac cu al meu dor, 
Chiar de nu-mi e deloc ușor. 
Vreau totu-n binele copiilor. 
Iubește-i Doamne, pot să mor!”  
  Cu drag................tata 
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Cami și cățelușa Gesy Toma și Andu 

 
Invenția lui Andu – Terenul gonflabil de Hungerball, 

 
Terenul este construit în China și Andu are brevetul de 

invenție. El este din material plastic și poate fi transportat și 
montat în diferite locuri (în aer liber sau în săli mari de sport. 
Este ușor de cărat cu mașina și ușor de umflat cu o pompă 
specială. Are 6 porți și la fiecare poartă este plasat câte un 
jucător. Fiecare jucător încearcă să introducă mingea în 
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poarta unuia din ceilalți cinci. Se poate juca și hochei, în 
aceleași condiții. Arena este foarte solicitată în NZ, dar și în 
multe țări ale lumii. 

  
Dănuț, zburătorul Andu, boxeurul.  

 
Aș păcătui și m-ar bate Dumnezeu dacă aș spune că nu sunt 

mulțumit cu situația actuală a familiei: 
 

DAN ȘI FAMILIA LUI (situația din 2020) 
Băiatul cel mare, Dan-Cristian, de 50 de ani, domiciliat în 
orașul Suceava, are familia lui și cred că trece cam prin aceleași 
trăiri intense ca și mine de-a lungul anilor. 
 

Trecut-am prin crize de personalitate, 
Căci viața-i creată din stări deocheate, 
Iar omul nu e doar o simplă entitate 
Ci  este legat de zbateri nemăsurate. 
 
Vremuri tot mai grele vin și vin, convoi, 
Mă rog la Dumnezeu s-aveți grijă de voi, 
Să treceți triumfători peste griji și nevoi, 
Căci binele vostru este sfânt pentru noi! 
 
    Vă iubesc......tata 
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Dan la împlinirea a 50 de ani sub 
protecția drăgălașă a soției Anca 

- Este căsătorit cu Anca- 
Parascheva Juravle, din locali-
tatea Straja, județul Suceava, 
profesoară, de Drept la 
Colegiul Economic „Dimitrie 
Cantemir”, o gospodină desă-
vârșită, o soție și mamă păti-
mașă pentru binele casei 
  Dan este un bun inginer 
constructor, având o firmă a 
lui, din care  își câștigă 
existența, și are o locuință, 
mamă, mamă, demnă de toată 
lauda; 
- Are preocupări literare,  
scriind câteva  cărți de poezii  
până în prezent și fiind 
apreciat 

în fieful literaților. 
- Familia Anca și Dan Iordache are doi copii (nepoțeii noștri):    
Sabin-Nicolae, de 21 ani, student la Facultatea de Construcții din 
Cluj  și Luca, de 12 ani, elev la Școala Generală Nr 3 Suceava. 
 

 
Familia lui Dan (în 2020 - la aniversarea a 50 de ani, de către Dan): 

Sabin, Dan, Anca și Luca (drăgălașii de ei) 
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 Într-un timp Sabin practica sportul de performanță, 
baschetul, căci are înălțimea de 1,88, dar este și foarte ahtiat 
după IT. 
 Nepotul  cel mic, Luca are ca principale pasiuni IT-ul și 
jocurile pe telefonul mobil. 
 
Andu și familia lui 
Băiatul cel mic, Sandu-Mircea, de 46 ani, domiciliat în 
Auckland, Noua Zeelandă, care consideră că a găsit raiul pe 
pământ și îmi dă impresia că este fericit în căsnicia lui; 
- Este psiho-sociolog, cu doctorat și a lucrat ca inspector de  
Justiție (stabilind posibilitatea redării libertății pentru deținuți). 
Mai nou a inventat o arenă gonflabilă de Hungerball,  cu mare 
căutare în lume, pentru jocul de minifotbal  la 6 porți cu șase 
concurenți, sau de mini hochei; 
- Are înclinații sportive, dar nu a făcut performanțe; 
- Este căsătorit cu Camelia Curălariu, din Suceava, absolventă  
a Colegiului Waldorf, și lucrează în domeniile chineto-terapeuticii 
și cosmeticii; 
- Are un copil, Toma, de 15 ani, elev la școala generală, și care  
are multe preocupări  culturale și sportive. 
 

 
Arena gonflabilă de Hungerball, inventată de Andu,  

cu care are mare succes în Nz și în lume 
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Andu, Camelia și Toma, când Toma avea vreo 4 anișori 

 

 
Familia Andu Iordache în 2018. Ca membru al familiei a devenit și cățelușa 

Gesy 
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2018 – la Dragomirna. Rândul din spate: Dan, Andu, Cami, Anca. 
Rândul din mijloc: subsemnatul, cumnata Mariana, nepotul Toma. 

Rândul din față: Luca și Rodica. Se poate observa cât de mici am rămas 
față de copii și nepoți. 

 

K.- CONCLUZII 
 

Așa a fost să fie, și repet că, „aș mânia pe Dumnezeu”, dacă  
m-aș arăta nemulțumit de căsnicia mea, de relațiile din familie 
și de realizările în cadrul familiei. Așa a fost să fie și pot spune 
că era loc de mai bine, dar sunt de vină că nu am știut să mă 
implic, în așa fel încât să fi făcut ca totul să fie mai bine. Este 
vina numai a mea, dar oricum, mulțumesc familiei și mulțumesc 
lui Dumnezeu că am fost suportat așa, cu bunele și mai ales 
bolile mele din ultimii ani, atâta amar de ani și în prezent, în anul 
2020, la vârsta de 81 ani.  
 



FAMILIA                                                      529 
 
 

 
Masă de taină cu întreaga familie, în casa fiului cel mare, prin anul 2016. 

Eu sunt mic, nu știu nimic, deși stau în capul mesei, asta mi-e familia: nepoții 
de la fiul cel mare (Sabin și Luca); nora cea mare (Anca); fiul cel mare (Dan); fiul 

cel mic și copilul lui (Andu și Toma); nora cea mică (Camelia); Soția (Rodica). 
 

Căsnicia, să fie fericită, constă dintr-un triunghi, 
Laturile lui sunt: femeia, bărbatul și Dumnezeu, 
Reușita în căsnicie înseamnă a găsi un unghi 
De vedere, comun, cu aceeași  iubire mereu. 

 
FAMILIA 

 
Familia e o elementară formă de organizare, 
E prima comunitate ce aduce omului atașare, 
Cât și prima autoritate, care-l învață dozare, 
Ea stabilește ale societății valori fundamentale.  
 
Nicio altă structură nu poate fi în locul familiei, 
Fără ea copiii  ne sunt lipsiți de temelie morală, 
Ea e factor important al răspunderii și educației, 
Părinții o conduc în societate cu iubire abisală. 
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Calitatea de mamă, tată și copil, pot deveni 
Cele mai mari blesteme, dacă nu e înțelegere, 
Dacă părinții și copiii, credința n-o vor primi, 
Dacă Iisus Hristos nu-i recunoscut ca atare. 

Cu toate că orice familie constituie un colectiv, 
Ai cărei membri au drepturi egale, cum se știe, 
Părinții conduc familia, și au mare rol educativ, 
Iar, copiii sunt beneficiarii educației în familie. 
 
Căsnicia, să fie fericită, constă dintr-un triunghi, 
Laturile lui sunt: femeia, bărbatul și Dumnezeu, 
Reușita în căsnicie înseamnă a găsi un unghi 
De vedere, comun, cu aceeași  iubire mereu. 
 
Creștinul se consideră că-și iubește aproapele, 
Ori, cel mai aproape este soția, respectiv soțul, 
Deci dragostea profundă, își face clare apele. 
Biserica sfințește familia, cununând legământul. 
 
Cea mai mare grijă a noastră este grija familiei, 
Ea este temelia pe care societatea se bazează. 
Capul familiei trebuie să vegheze asupra casei, 
Cu ce-i trebuie și membrii casei și-i veghează, 
 
Mamele sunt lianții familiilor și izvoare de iubiri, 
Mai mult ca oricine-i educă pe copii cu omenie, 
Atestată-i femeia că este inima întregii omeniri. 
Nu-i comoară mai de preț, decât o bună familie. 
 
Copiii sunt mugurii cei mai de preț ai familiei, 
Lor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire, 
De conștiință, de a deveni oameni de omenie, 
Și să învețe a-și onora părinții cu multă iubire. 
 
Ei trebuie educați cu multă insistență mereu, 
Pentru formarea ca oameni de bază ai țării lor, 
Să ducă pe departe credința în Dumnezeu, 
Să ducă pe mai departe cinstirea strămoșilor! 

     Mircea Iordache 



ACTIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT                                        531 
 
 

ACTIVITATEA ÎN ÎNVĂTĂMÂNT 

A.- ACCEDEREA MEA LA GRUPUL ȘCOLAR 
 

1.- Adio Uzinei Piese De Schimb 
 

 

       Când, prin 1974, am renunţat la 
meseria de inginer în favoarea celei de 
profesor de Discipline Tehnice, în cadrul 
unui grup şcolar, am crezut că am dat 
minciuna (Industria) pe pasiune 
(Învăţământul). Industria, deşi era în 
dezvoltare, făcea multe raportări min-
cinoase, pentru a fi pe placul partidului 
și al conducătorului său „iubit″. 
   La începutul anului 1974, umilit de 
acel dictator-director, Nemțișor, al 
Uzinei de Piese de Schimb, din Suceava,  

pentru tupeul ce-l aveam de a-l respecta prea mult, am hotărât 
că trebuie, cu orice preț, să-mi caut un alt rost, un alt loc de  
muncă. Doream să dovedesc, că umilitoarea adresare a acelui 
director, Ioan Nemțișor: „–Nu ești în stare de nimic! Aș vrea să 
văd și eu întreprinderea care să spună că ești bun de ceva!″,  nu 
are acoperire. Ce putea fi mai dureros, pentru un tânăr, la început 
de carieră profesională, decât vorbele răutăcioase, descu-
rajatoare ale celui care-i conducea activitatea? M-am confesat 
colegilor de serviciu și au încercat să mă liniștească, spunându-
mi că așa-i firea și grandomania directorului. 

Pe acea vreme învăţământul tehnic înflorea. Se alocau 
fonduri atât de mari, pentru instrucție, încât  nu totdeauna  erau 
utilizate la termen. S-a făcut  dotare pentru pregătirea în 
meserie, la un nivel foarte ridicat, pentru acea perioadă. 
Grupurile şcolare erau finanţate de ministerele de resort, care, 
fiind interesate de forţă de muncă bine calificată, asigurau 
condiţii optime de pregătire. 
 Cu o stare psihică decimată, căutat-am  în stânga și-n 
dreapta repere de a ieși din acea atmosferă mocirloasă, de pe 
aleile secției montaj a uzinei și am început să fac investigații, 
pentru găsirea unui loc de muncă mai înțelegător cu aspirațiile 
mele.  
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  Întâmplarea a făcut că, un maistru instructor de la Grupul 
Școlar Construcții de Mașini, din Burdujeni, Suceava, care-mi 
fusese subaltern, în calitate de tehnician la Uzina de Piese de 
Schimb Suceava, mi-a propus să merg ca profesor de discipline 
tehnice la Grupul Școlar nr.1, că e mare nevoie de personal cu 
norma de bază în școală. Grupul Școlar funcționa, cam 
improvizat, în clădirea Școlii Generale Nr. 5, din Burdujeni - 
Suceava, având în planul de Școlarizare, patru clase de 
învățământ liceal și patru clase de școală profesională.  
 
2.- Aura grupului școlar nr.1 
 

  Grupul Școlar s-a deschis în 1973, deci se afla în primul 
an de activitate. Am dat acolo de directorul Ioan Râsnic, un om 
cu calități umane deosebite, care m-a primit cu încrederea că voi 
rezolva cu bine sectorul tehnic al școlii. Am fost încadrat, ca 
profesor, începând cu 4 mai 1974.  

 

 
Fațada școlii noi 

 
 Cursurile școlii erau ținute în clădirea Școlii Generale nr. 5, 
la intrarea în Burdujeni, iar căminul era în clădirea Căminului de 
Copii nr. 3, lângă o clădire a IRE (Instalații și Rețele Electrice), 
vizavi de Cinematograful Burdujeni. Cele două unități școlare 
care găzduiau activitatea Grupului Școlar, funcționau și ele în 
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acele clădiri, dar cu restrângeri de spații. În același timp se lucra 
cu sârg la spațiile de școlarizare, de instruire și la internatul școlii 
noi. În anii școlari următori, Școala Generală nr 5 a primit un local 
nou și s-au creat spații mai multe pentru internatul școlar. O 
vreme, internatul școlar a funcționat și într-o clădire veche de pe 
str. Petru Rareș, unde apoi a funcționat și Direcția de Pensii.  
 Catedra tehnică pentru cele 8 clase (patru de liceu și patru 
de școală profesională), toate fiind în anul I de studii, cuprindea 
discipline de învățământ, de pregătire tehnică generală și unele 
din profilul meseriei. 
 Clasele erau constituite astfel:  

 Școala profesională, avea patru clase: două de frezori, una 
de strungari și una de sculeri-matrițeri; 

 Liceu tehnic, cu două profiluri : mecanic și electrotehnic.  
Meseriile la liceu erau: două clase de prelucrători prin așchiere; 
o  clasă de electrotehnică; o clasă de mecanici mașini și utilaje.  
 Cele două clase de frezori, din cadrul școlii profesionale 
erau pregătite pentru Uzina Tehnoton, din Iași. 
 Planul de învățământ cuprindea discipline de bază: 
Desenul Tehnic, Studiul Materialelor, Utilajul și Tehnologia 
Meseriei. 
  În norma mea didactică  au intrat toate acele discipline, la 
liceu și parțial la școala profesională. Am primit și ore 
suplimentare. Orele necuprinse de mine au fost date la câțiva 
colegi de la Uzina Mecanica (întreprinderea noastră tutelară) și 
vreo doi de la Intreprinderea de Piese de Schimb (de unde am 
plecat eu în învățământ). 
 Eram singurul inginer, cu încadrare la școală, drept care 
mi s-au trasat responsabilități de coordonarea întregii activități 
tehnice:  
 Aveam în subordine pe cei cinci maiștri instructori, toți, unul  
și unul, cu pregătire profesională deosebită și capabili de a instrui 
elevii la nivel ridicat:  

- Lăcătuși: Lavric Radu, Bucșă Vasile, Curaleț  C-tin,  
Breabăn Mircea; 

- Electrotehnică:  Nacu Constantin. 
 Răspundeam de producția școlară, care până atunci nu a  
existat. De la Minister era stabilit un plan de producție de 55.000 
lei și nu se produsese nimic, cu două luni înainte de terminarea 
anului școlar. Am reușit să realizez 110.000, dar mai mult pe 
hârtie, prin comenzi pentru școală.  



534                                    VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ  
 
 
 Cu dezvoltarea școlii și creșterea planului de școlarizare, 
personalul școlii a crescut numeric și calitativ și în același timp 
volumul de lucru și responsabilitățile au crescut imens. 
 M-a impresionat o mărturisire sinceră a domnului director 
Râsnicu. M-a invitat la dânsul acasă și stând ca într-un fel de 
conversație de bucurie că treburile în școală merg bine, mi-a 
spus: „Domnul Iordache, îmi place foarte mult activitatea de 
director și m-aș prinde să o efectuez, chiar dacă nu aș primi „M″ 
de director. La toamnă, numărul claselor va crește și urmează să 
fiți director adjunct.” Dar despre domnul Râsnicu voi vorbi mai 
mult, când voi ajunge să prezint oamenii școlii, care m-au 
impresionat cel mai mult și care mi-au colorat viața în școală. 
 Concluzionând, pot spune că  Grupul Școlar Nr 1, avea o 
aură frumoasă, un amalgam de ținută morală, respect, 
civilizație...  
 
3. Debutul ca profesor 
 

Când am intrat pentru prima dată într-o clasă cu elevi, 
unde am fost prezentat de director, am rămas stupefiat. Toți 
elevii mi se păreau înalți și frumoși. Eram eu mic de statură, dar 
mă simțeam prea speriat, cât de mic mă vedeam! Mă întrebam 
dacă voi reuși să mă impun într-o asemenea atmosferă. Pe de 
altă parte, lucra în mine o dorință uriașă de afirmare. Aveam o 
energie imensă, venită ca dintr-un oftat de ușurare, că am scăpat 
din purgatoriul acela uzinal, care mă scârbea până la vomă. Pe 
cei care i-am lăsat la uzină îi consideram eroi, întrucât puteau să 
continue o muncă mizeră, plină de mâzga aleilor comuniste. 
 În școală, am fost primit cu multă curiozitate și căldură. 
Exista, totuși, un fel de privire de „sus″, din partea profesorilor 
de cultură generală, care vedeau în ingineri ca fiind mai 
subdezvoltați d.p.d.v. intelectual, față de tagma profesorilor. Am 
și glumit o dată, în cancelarie, ca reflecție la venirea în calitate 
de cadru didactic: „Însfârşit, iată-mă-s intelectual!″, pentru care 
a exultat profesorul de sport, Iacoban și s-au amuzat cei de față. 
 Practica uzinală, zestrea de la IUPS, și elanul tineresc, mă 
ajutau să „zburd″ la catedră și, elevii mă acceptau în mod plăcut, 
îi simțeam foarte apropiați, dar și cu mult respect. Nu aveam 
decât 35 ani și eram cam în mintea lor. Știam să fac ora de curs, 
ca atare și să-mi respect blazonul de a vorbi liber.  
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 E foarte adevărat că instrucția la acea vreme se putea 
practica mai ușor căci respectul elevilor pentru profesori era la 
un nivel ridicat, nu ca în aceste zile ale anului 2019, când s-a 
pierdut mult din motivația învățării și educația este dictată de 
violențele și pornografiile de pe internet. 
 

 
Holul de intrare în școala nouă 

 
 Printre atribuțiile ce le aveam în primul an de activitate la 
Grupul Școlar, era și aceea de a supraveghea construirea noii 
clădiri a atelierului școlar și extinderea celorlalte ateliere plasate 
în clădirea școlii vechi (Șc. Generală nr 5.) 
 Din personalul școlii, aflat la acea vreme pot menționa: 
a) Director - Ioan Râsnic, 
b) Personal tehnic-administrativ: Secretar–Aurora Andrușcă  
(viitoarea soacră a președintelui Traian Băsescu); Contabil – 
Elena Teișanu; Casier – Elena Scripcă; Bibliotecar – Aurelia 
Babiuc; magazioner – Elena Burlacu.... 
c) Personal muncitoresc: bucătărese (Marianciuc Ilaria și Curaleț  
Lucreția); muncitori întreținere (Romaniuc Gheorghe, Răstoacă 
Vasile, Bârzu Alexandru, 3 femei de serviciu, 2 spălătorese, 2 
paznici.....  
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d) Pedagogi: Mihalache Viorel, Plăcintă Vasile, Calinciuc Radu,  
Calinciuc Ana; 
e) Profesori: Limba Română (Bojoi Olga, Silea Elena, Bădeliță  
Aura); Limba Rusă (Pesclevei Ioan); Limba Engleză (Kinsbruner 
Pepi); Limba Franceză (Airinei Elisabeta); Matematică (Ott Iulian 
și Țurcanu Speranța); Fizică (Ciubotaru Zamfira); Educație Fizică 
(Epure Dumitru și Iacoban Ilie); Discipline Tehnice (Iordache 
Mircea); Maiștri Instructori (Electrotehnică - Nacu Constantin, 
Mecanici: Breabăn Mircea, Curaleț Constantin, Lavric Radu, 
Bucșă Vasile) și unii suplinitori, mai ales la disciplinele tehnice și 
instruire practică. 

 
4. Debutul ca director adjunct 
  

Puteam sta în „banca mea″, de profesor, că mă simțeam 
tare bine. La catedră îmi mergea bine, atât prin plăcerea de a 
ține lecții, cât și pecuniar, căci eram onorat cu 1,5 norme 
didactice și salariul se ridica la nivelul celui avut la uzină (2670 
lei), dar așa a fost să fie, că am fost uns ca director adjunct 
începând cu toamna anului următor de cursuri, adică din 
septembrie 1974. 
 Odată cu numirea ca director adjunct mi-a venit un potop 
de sarcini și de răspunderi. Eram pe val, unde mai pui că am fost 
ales și secretar de partid al școlii, că așa se cam obișnuia, ca, 
celui care trăgea, să i se tot dea sarcini, până nu le mai putea 
duce. Am avut noroc, că am motivat lipsa de stagiu suficient 
pentru a primi acea funcție în partidul comunist, stagiu care 
trebuia să fie de minimum trei ani. 
 Ca director adjunct, am devenit sclavul propriei mele 
conștiințe. Mă simțeam implicat în toate și răspunzător pentru tot 
ce nu era bine. M-am simțit tot timpul băgat la mijloc între 
pretențiile directorului prim și indolența unora dintre cadrele 
școlii. 
 

„Nu spun că şcoala nu e bună. E foarte bună. Cât timp te 
duci la şcoală ca să înveți ceva ce îţi place şi să folosești aceste 
lucruri în viaţă ca să obții ce vrei.” Pera Novacovici 
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O pauză de lucru, cu unii dintre maiștrii instructori în curtea școlii. 

În centru, subsemnatul,. În cerc: Coșman, un musafir, Curaleț, Dobroghiu, 
Grigoriciuc, Danciu, Sochiriac, iar mai la distanță Ciobâcă Ioan 

 
 Parafrazându-l pe Eminescu „Ah, de câte ori voit-am ca să 
spânzur lira-n cui!″, eu aș spune „Ah, de câte ori voit-am ca să 
pun picioru-n prag, să pun  capăt umilinței, să-mi văd de al meu 
nădrag!″ Așa mi-a fost dat de la Dumnezeu să strâng în mine 
stres, dureri și suferințe, pe care abia acum la pensie le simt 
implicate în dereglările de sănătate (hipertensiune, diabet, 
tumoră la colon...) 

Toate amintirile mele despre întreaga perioadă de 
activitate ca profesor și director adjunct, la Grupul Școlar nr 1 
Suceava,  le voi lega de prezentarea portretelor multora dintre 
personalitățile, cadrele didactice și alte imagini ale unor persoane 
din școală, cu care am avut tangență în activitate și diverse 
acțiuni. 

 
„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domnește într-însa.”            

Regele Ferdinand I 
„Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii 

buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi 
păstorit.” Ion Heliade Rădulescu 
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B.- DIRECTORII ȘCOLII 
 
1.- UN CARACTER GREU DE „PĂTRUNS” (1973 – 1976)  
 
Ioan RÂSNICU,  
 

A funcționat ca director prim în perioada 01 sept 1973 – 
01 mai 1976 și ca director adjunct 01 mai 1976 – 01 septembrie 
1978. 
 Pentru mine, acest domn a însemnat o mână cerească, 
care m-a scos din mocirla uzinală și mi-a redat un pic de 
demnitate umană. Mocirla aceea uzinală, pentru mine însemna 
viața grea dusă la Uzina de Piese de Schimb Suceava, din 
Industria Constructoare de Mașini, cu „pilonii″ ei: directorul 
Lucaci Ioan și directorul Nemțișor Ioan. 
 În calitatea de profesor de Matematică, domnul Râsnicu 
mi-a apărut că avea un cap bine ordonat și un tact pedagogic 
deosebit. 

Prin statura voluminoasă și glasul dulceag, reușea să fie 
admirat de elevi și de colegii profesori. Asta cred că a fost 
motivația elevilor de a-l porecli Kojak, după numele personajului 
din serialul cu același nume, jucat de Tedy Sallas. Avea domnul 
director cam aceeași statură și același stil sfătos, dar spre 
deosebire de Kojak, avea un păr bogat. Eu am fost poreclit 
Colombo, după numele personajului din serialul cu același nume, 
jucat de Peter Falk, probabil pentru felul meu de detectiv, legat 
de comportarea elevilor și pentru că obișnuiam să deschid ușile, 
cu repetiție, prin surprindere, pentru a studia reacțiile elevilor la 
diferite acțiuni. Ce era mai rău consta în aceea că poreclele 
noastre erau scrise pe pereții WC-urilor.   
 Domnul Râsnicu a fost prins ca director într-o perioadă 
grea a școlii, de tranziție de la mai nimic, către o bază materială 
modernă și a avut ghinionul că întreprinderea tutelară, 
Intreprinderea Mecanică Suceava, era  condusă la acea vreme de 
„faimosul″ Chifan, un politruc foarte autoritar și chițibușar, care 
avea plăcerea sadică de a găsi motive de ceva rău și de măsuri 
severe în orice împrejurare. Simțea plăcerea ca orice mișcare din 
sfera lui de autoritate să-i fie făcută cunoscută și băga bețe-n 
roate la orice.  
 Chifan i-a venit de hac domnului Râsnicu, căci avea mare 
influență la Comitetul Județean de Partid, având în vedere că 
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lucrase câțiva ani buni în calitate de activist la Comisia Economică 
Județeană.  
 Așa s-a făcut că, în primăvara anului 1976, conflictul cu 
Chifan a atins cote maxime. Chifan tuna în stânga și-n dreapta, 
iar domnul Râsnicu nu-l lua în seamă. Trebuia să știe zicala 
românească: „Din fața șefului și de la spatele calului să te 
ferești!″, numai că domnului Râsnicu nu-i trecea prin cap că 
Chifan avea anumite pârghii de șefie, ca fiind șeful întreprinderii 
tutelare, credea că Direcția de Învățământ din MICM (Ministerul 
Industriilor și Construcțiilor de Mașini), îl poate proteja de orice.
 Dumnezeu să  mai înțeleagă  sistemul de învățământ de 
atunci. Ițele erau tare încurcate privind tutelarea. Grupul nostru 
școlar era subordonat la multe organe de partid și de stat și toate 
mai mult cu pretențiile de a ne porunci. Doar MICM ne ajuta 
efectiv prin asigurarea fondurilor pentru funcționare și 
dezvoltare, dar și acolo trebuia să mergi cu pălăria într-o mână 
și cu sacoșa în cealaltă pentru a îndupleca mai multe fonduri. Așa 
au soluționat de multe ori anumite probleme domnul Râsnicu și 
doamna contabilă Teișanu. Primitori la Minister erau: doamna 
Arvente, domnul Dobrin, domnul Munteanu, și inspectorii 
Turchină, Chițoescu și Maftei. Am contribuit și eu în 2-3 rânduri 
la bunăstarea celor de mai sus. 

Turchină și Chițoescu umblau împreună prin inspecții în 
școli, cu pretenții impuse chiar de la venirea în școală și li se 
pregăteau samare bogate. Era tare curios că indicațiile prețioase 
erau contradictorii. Intra Chițoescu într-un atelier și zicea: „- Ce-
i cu tabla asta în atelier, că doar aici se face practică!?″ Trebuia 
să dau dispoziție să fie dată jos tabla, că doar nu puteam 
comenta. După aia intra Turchină sau Maftei: „-Vai, cum se poate 
să nu fie o tablă în atelier, să le fie precizate elevilor etapele 
lucrărilor practice!?″ „- Să trăiți, am înțeles montăm tabla la loc!″ 
 Internatul Școlii constituia o mare problemă, că nu prea 
erau condiții ca lumea și se făceau improvizații. Căminul 
funcționa în diferite locuri și pedagogii erau cum erau, mai mult 
se prefăceau că îndrumă activitatea elevilor, căci și ei erau tineri 
și ar fi trebuit îndrumați cum trebuie. Cantina funcționa 
improvizat într-o clădire pe strada care duce spre localitatea 
Adâncata, fostă clădire de restaurant evreiesc. Administratorul 
Pahomie se plimba de colo, colo, uneori fără eficiență, ceea ce-i 
atrăgeau critici prin ședințele convocate de domnul Râsnicu, nu 
prea dese, căci domnului Râsnicu îi plăcea să rezolve problemele 
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prin intervenții directe. Îi plăcea domnului Râsnicu să  lucreze cu 
bucătăresele, cu femeile de serviciu, cu spălătoresele și cu 
muncitorii școlii, fără a-l folosi ca intermediar pe administrator. 
Uneori se folosea de oamenii școlii și în interese personale.  
 Când baza materială era aproape finalizată, domnul 
Râsnicu a angajat un pedagog. Nu știu care erau cutumele 
angajării, de unde trebuia să primească aprobarea, mai ales că 
era vorba de un educator, care trebuia să aibă o înaltă conștiință 
comunistă și un trecut care să-l recomande pentru o așa funcție. 
Am înțeles că de la Secretarul Comitetului Județean UTC nu a 
primit aviz și, probabil că nu s-ar fi știut dacă nu apărea un 
incident.  

Tânărul pedagog, răspundea și de fete, în timpul serviciului 
și, cum era tânăr și pofticios, cam invita fete în camera lui. Nu 
știu din care motive, poate chiar din gelozie, o fată a dat alarma 
într-o seară, că pedagogul se află în camera pedagogei de pe 
palierul fetelor, cu o elevă, care era șefă de palier. Tânărul nostru 
pedagog, și-a adus aminte că a făcut armata la pompieri și a pus 
în plan o metodă de a acoperi acea incursiune amoroasă. A legat 
mai multe cearceafuri și a coborât pe fereastră în camera lui, dar 
nu de ajuns de repede încât să rezolve și problema cearceafurilor 
rămase suspendate între etaje. Elevele au prins scena și au 
povestit a doua zi la direcțiune, dar, povestea a ajuns și  la 
urechile stăpânilor și, domnului Râsnicu i s-a organizat decolarea 
de pe post. S-a ținut ședință mare, cu participarea inspectorului 
Tăcutu, de la minister și cu organe locale de la Inspectoratul 
Școlar (Mihai Trușcan), de la Uzina Mecanică (secretarul de 
partid), de la Comitetul Județean de Partid. S-a făcut o cercetare 
sumară și tendențioasă (căci în acele vremuri, după cum vine 
vorba, întâi era împușcat suspectul și pe urmă condamnat). 
Concluziile acelei brigăzi de control au fost puse în aplicare 
imediat. A fost adus de la Grupul Școlar nr 2, directorul adjunct, 
Rusu Marcel și, a fost uns ca director. Considerându-se că vina 
domnului Râsnicu, nu este atât de mare sau dorindu-se să fie o 
continuitate în activitatea școlară  (căci domnul Râsnicu avea 
răspunsuri la toate problemele școlii), s-a hotărât ca domnul 
Râsnicu să rămână director adjunct, iar subsemnatul, Iordache 
Mircea să meargă ca director adjunct la Grupul Școlar nr 2.  
 Când mi s-a propus această mutare, am spus: „- Nu doresc 
să merg acolo, căci eu mă simt bine aici și nu am pretenție de a 
fi director!″ Am aflat mai târziu că atitudinea mea de a nu mă 
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ține de scaun cu orice preț, i-a plăcut mult inspectorului din 
minister, Tăcutu. În toamna aceluiași an, când s-a înființat și al 
doilea post de director adjunct, domnul Tăcutu m-a numit din nou 
ca director adjunct, cu toate că, după cum, domnul Rusu mi-a 
spus, domnul Râsnicu nu prea a fost de acord.  

Grea mai era viața în conducerea unui grup școlar, cu o 
mulțime de tutori: Ministerul de resort, Intreprinderea tutelară, 
Inspectoratul Școlar, Comitetul Municipal UTC, Comitetul 
Județean UTC, Comitetul Municipal de Partid, Comitetul Județean 
de Partid. 
Intrarea mea în dizgrația domnului Râsnicu 
  Domnul Râsnicu nu avea obiceiul de a spune în față 
nemulțumirile ce le avea în legătură cu activitatea subalternilor. 
Poate că avea dreptate, că fiecare trebuia să-și cunoască greșelile 
și să și le îndrepte, să nu aștepte a fi mustrat. După părerea mea 
e mai corect un om care spune în față greșelile și care știe să și 
ierte, dacă respectivul subaltern se îndreaptă. Domnul Râsnicu 
strângea în el nemulțumirile și cam lua măsuri „pe la spate″. 
 Unele profesoare mi se confesau că au fost lovite prin 
spate, cu caracterizări negative: Țurcanu Speranța, de 
matematică și Ciubotaru Zamfira, de Fizică, dar am băgat seama 
mai târziu că-și meritau calificativele. 
 Cred că dizgrația față de mine a pornit de la o întâmplare, 
în care eu am vina că am deschis ușa de la biroul domnului 
Râsnicu, fără să bat la ușă. Am surprins o scenă tandră cu o 
profesoară  și m-am retras ca lovit de trăsnet. Am regretat și 
regret clipa aceea, dar mă întrebam de ce idolul meu are aplecări 
spre păcate pământești. Mi-am dat seama că nu voi mai avea 
coabitare cu domnul Râsnicu și nu m-am înșelat. De la acel 
moment, poate și ceva mai demult, nu am mai putut desluși la 
domnul Râsnicu o mină curată a feței, în prezența mea. Din acel 
moment cred că i se accentuau toate percepțiile că sunt un 
neisprăvit, așa cum mă caracterizase și prea „bunul″ director de 
la Uzina de Piese de Schimb, Nemțișor Ioan. În zadar încercam 
să-i dovedesc loialitatea, mă afundam tot mai rău. Probabil că 
mă considera un ipocrit. 
 Pentru a-mi atrage atenția, să fiu mai prudent cu 
pătrunderea în biroul său, domnul Râsnicu mi-a zis: „Domnul 
Iordache, aveam un binoclu în cuierul pom, de acolo, din colțul 
biroului și văd că mi-a dispărut!″ Știam că nu i l-am luat eu și 
poate că nu i-l luase nimeni, dar am înțeles mesajul că nu mai 
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am ce căuta în biroul lui. Se schimbase radical situația, căci până 
atunci intram ca și cum ar fi fost biroul meu. 
 Cred că dizgrația a continuat și prin unele nerealizări 
personale, căci numai cine nu muncește nu greșește, dar 
greșelile  par mult mai mari atunci când sunt însoțite de pizma 
constatatorului. 
 Trebuie să recunosc că și eu am început să-l cam 
desconsider pe domnul Râsnicu și să-i observ tot mai multe 
preocupări oportuniste și comportarea cu o față ascunsă (cea 
răutăcioasă). 
  Cam prin anul școlar 1976-1977, au fost date în funcțiune 
toate localurile pentru școală: Clădirea Școlii, cu 18 săli de clasă 
și 6 laboratoare, Cantina, pentru 200 locuri pe schimb, Atelierul 
Școlar (cu trei ateliere de lăcătușerie și două de prelucrări prin 
așchiere).    
 
2.- UN DIRECTOR OPORTUNIST (1976 – 1986) 
 

 

  Marcel RUSU, mai în etate decât 
mine cu trei ani, îmi apărea foarte 
stăpân pe el și pe arta conducerii. În 
plus, avea deja gradul didactic II și 
calificarea de inginer electrome-
canic. Nici acum nu-i cunosc 
activitatea ce o fi desfășurat-o 
înainte de venirea la Suceava și de 
numirea ca director adjunct la 
Grupul Școlar nr 2 Industrializarea 
Lemnului, Petrol și Chimie. 
 

 
Un fost subaltern al dumnealui la acel grup școlar, care se 

mutase la grupul nostru înaintea domnului Rusu, profesor de 
Electrotehnică, domnul Demostene Rădulescu, mi l-a descris în 
culori nu prea frumoase și parțial poate că a avut dreptate, dar 
pe domnul Rădulescu nu prea puteam să-l încadrez în categoria 
oamenilor normali d.p.d.v. al relațiilor interumane. Avea unele 
idei fixe, era obsedat de unele persoane, era greu de lucrat cu el 
căci peste tot căuta necazurile și suferea de mania persecuției. 
 Eu nu aveam nici definitivatul, căci reușise domnul Râsnic 
să mă „convingă″ că nu am dreptul înainte de a practica în 
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învățământ, cel puțin trei ani. Nu avea dreptate, întrucât mi se 
luau în considerare toți anii de producție. Aș fi putut da 
definitivatul în toamna anului 1975, dar, am fost lămurit că 
tocmai în 1977 aveam dreptul de susținere.  

Odată cu venirea domnului Rusu la cârma școlii, atmosfera 
în școală a devenit mai stresantă, căci directorul părea mult mai 
sever, spunea în față cuvinte mai grele celor care-i stăteau în 
cale, era mai tipicar și știa să-i pună pe alții la treabă. Avea o 
plăcere sadică să tragă la răspundere pentru neîndeplinirea 
sarcinilor. Ținea ședințe operative, săptămânale, sau de câte ori 
considera, chiar și pentru nimicuri. Chema alături pe secretarul 
de partid al școlii și făcea din țânțar, armăsar, când nu-i convenea 
ceva. Venea cu tolba plină de sarcini de la partid și de la alte 
foruri tutelare și le distribuia pe toate, membrilor Consiliului de 
Conducere, sau altor cadre ale școlii. 
  Avea grijă totdeauna să pretindă celor cărora le dădea 
sarcini, să se angajeze la un anumit termen de soluționare a 
problemelor în cauză, dar forța angajamente la termene cât mai 
scurte. După ce se degaja de sarcinile avute pe carnet și se 
termina ședința, ieșea pe holul școlii și ofta, scuturându-și haina, 
de fericire că a plasat sarcinile altora. Cred că merit mare în 
coordonarea problemelor școlii și în organizarea carnetului de 
sarcini al directorului îl avea soția dumnealui, o doamnă foarte 
isteață și meticuloasă. La ședința următoare de verificare a 
îndeplinirii sarcinilor și de plasare a noi sarcini, directorul întreba 
sobru: „-Ia spune tovarăsuꞋ.........., ai rezolvat sarcina?” Cel 
întrebat, în caz de nerezolvare, începea să motiveze, că hâr, că 
mâr. Directorul, atunci, se adresa secretarei, care scria procesul 
verbal: „-Scrie tovarășa, că tovarășul .... nu și-a îndeplinit 
sarcina!″ 
 După cum am mai spus, din septembrie 1976, am reluat 
funcția de director adjunct, căci prin dezvoltarea școlii și 
creșterea planului de școlarizare s-a înființat un al doilea post de 
director adjunct și după cum era și normal, postul trebuia ocupat 
de un cadru tehnic, căci pregătirea principală a elevilor avea 
caracter tehnic și de producție.  
 Iată-mă-s, iar, directoraș și, cu asta ce-am făcut? Sarcinile 
erau multe și mereu se acumulau, tot timpul mă simțeam vinovat 
că nu mi-am rezolvat sarcinile. Deci nu am scăpat de boala 
producției de la Uzina de Piese de Schimb, unde, în calitate de 
șef la Secția de Montaj, când nu terminam cu grijile pentru planul 
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de producție pe o lună și deja mă apăsau grijile pentru luna care 
începea, mai ales că rămâneau și multe codițe de rezolvat, din 
cauză că unele erau raportate ca realizate iar ele abia au fost 
introduse în lucru. 
 Colegii profesori și maiștrii instructori, mă felicitau pentru 
funcție, dar numai eu știam în ce ape mă scăldam. Pe de o parte 
îmi plăcea să văd că de mine depind unele acțiuni și că îmi 
reușesc, iar pe de alta, parcă îmi fugea pământul de sub picioare 
de câte sarcini aveam și că nu mai știam de care să mă ocup mai 
întâi. Uneori umblam debusolat cât era ziua de mare, fără să fac 
ceva efectiv. Singurul lucru, care-l realizam, fără tăgadă, era 
acela că mă aflam prezent printre oameni, supraveghind 
activitatea și intervenind unde mi se părea că nu e cum trebuie, 
sau că trebuie să liniștesc anumite spirite ale răului. Aveam 
impresia că tai frunze la câini și, noaptea aveam coșmaruri. 
 Domnul director Rusu Marcel, care a slujit în această 
funcție în perioada 1976-1986, a avut calități manageriale 
deosebite și în plus a avut în spate o soție foarte harnică și 
ordonată. Sunt sigur că doamna Viorica Rusu, a pus umărul la 
ordonarea tuturor acțiunilor și activităților școlii, fiind ca îngerul 
sfătuitor al domnului director Marcel Rusu. Directorul nostru avea 
și slăbiciuni, lăsându-se ușor influențat de unele persoane ale 
școlii, care reușeau să-l dirijeze, subtil, nu totdeauna pe direcția 
cea mai bună. Asemenea slăbiciuni se manifestau vădit, față de 
anumite cadre ale școlii, de pe la contabilitate, de la administrația 
școlii, de la catedra tehnică, de pe la Catedra de Educație Fizică. 
Una peste alta era și el om, ca toți oamenii și uneori ceva mai 
mult, mai ales cu ocazia unor festinuri: pentru Revelion, Ziua 
femeii și unele aniversări personale. Era un om foarte distractiv, 
exprimându-și satisfacțiile prin mângâieri ale abdomenului. 
 Revelionul, organizat de mine, cam prin 1982, a fost de 
pomină, cu o participare foarte mare și frumoasă, cu masă 
excepțională, în care efect maxim a avut peștele proaspăt, adus 
de mine de la Sulița, județul Botoșani. Angela Pălănceanu a 
pregătit un dans al portocalei, în care cuplurile dansau  susținând 
portocalele între frunți. Nu trebuia să cadă jos portocala. Cuplul 
care rămânea ultimul în dans, fără să-i cadă portocala, devenea 
câștigător. Premiul era ceva de genul a o sticlă de șampanie, dar 
nu asta era important. Șugubeața de Angela, a crestat coaja 
portocalelor, în așa fel încât în timpul dansului curgea sucul de 
portocală în ochi. Așa a făcut pentru cele vreo zece perechi care 
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s-au înscris la joc. S-a întâmplat că am câștigat eu împreună cu 
soția, dar hoața de Angela mi-a șoptit la terminarea dansului:  „-
Știți, domnule director, hi, hi, le-am tăiat coaja la portocale 
celorlalți competitori, de-aia au lacrimi în ochi, dar Dv nu v-am 
tăiat-o!” Au aflat și ceilalți de pozna Angelei Pălănceanu, dar s-
au amuzat. 
  Ce frumoase erau întâlnirile noastre intre familiile amice 
(la care participau familiile: Marcel Rusu, Ioan Pesclevei, Mihai 
Pălănceanu, Costică Strugaru și subsemnatul). Ne întâlneam pe 
la casele fiecăruia dintre noi și făceam petreceri cu tot „tacâmul” 
și nu ne certa nimeni că făceam zgomote până spre miezul nopții.  

Ioan Pesclevei (profesor de limba rusă și foarte mult timp 
ca secretar de partid al școlii sau lider de sindicat, și care mi-a 
rămas foarte apropiat, locuind în același bloc cu mine și, se pare 
că, după moarte vom domicilia în aceeași criptă), a lucrat la 
școala noastră doar cca 15 ani, plecând apoi la Liceul Pedagogic. 
  Mihai Pălănceanu, era medic stomatolog și soțul 
profesoarei de Chimie, Angela Pălănceanu. Mihai era un dulce, un 
tip cam dolofan și avea probleme cu circulația sângelui, probabil 
ca boală profesională, căci meseria îi cerea să lucreze multe ore 
în picioare, ceea ce i-a grăbit sfârșitul. Era deosebit de volubil. 
Numai ce-l vedeai și ți se crea stare de bine. 
 Costică Strugaru era profesor de Filosofie și Științe Sociale.  
Un băiat foarte descurcăreț, mai ales folosind relațiile cu elevii 
seraliști și cu părinții elevilor de liceu. Avea mare abilitate de a 
detecta oportunitățile și de a le folosi în scopuri personale și în 
rezolvarea unor probleme ale școlii. Avea studiile absolvite la 
Universitatea din Iași, perioadă în care a jucat și rugbi, la CSMS 
Iași, ca pilier. Probabil că de acolo (!) i se trăgea talentul de a ști 
să manevreze pilele și de a „pili”.  Știa să se distreze, dar era 
cam afemeiat, mai ales când se dregea cu licori bahice. La una 
dintre întâlnirile noastre, de familie, a făcut propuneri indecente 
doamnei Pesclevei, că se mira sărmana și își stuchea în sân, „piei 
drace!” 
  De atunci s-a întrerupt „joaca” noastră de-a vizitele 
aniversare. 

Într-o noapte de iarnă, cam prin 1982, Costică și-a dat în 
petec. 

De ziua „mult iubitului conducător”, adică pe 26 ianuarie, 
Costică a făcut-o lată, având un conflict cu subinginerul Novac și 
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o partidă de amor în miezul nopții, dar această poveste o voi 
prezenta mai pe larg, când voi vorbi despre cadrele dificile.  

În alertă au intrat toate forurile noastre tutelare, despre 
care v-am vorbit mai sus și s-a pornit o anchetă puternică, dar 
nu prea a avut ce să constate în plus. 

Eu am avut noroc că nu m-au putut păcăli  insistențele lui 
Novac  și ale elevilor de la clasa la care el era diriginte, de a primi 
un stilou Kaweco, prețios la vremea aceea și după care tentația 
era mare. Novac a trimis și elevii să mă mituiască, fiind interesați 
de faptul că eram președintele comisiei de examen la absolvirea 
lor. Îmi spuneau: „-Tovarășe director, vă rugăm să-l primiți! 
Acum dacă tot l-am cumpărat, ce să facem cu el?” „- Măi băieți, 
zic, dați-l înapoi și vă recuperați banii!” Ce bine-am făcut că nu 
m-am fript. Nu spun că nu mi-ar fi trebuit cadouri (mită), dar era 
ceva în mine, un fel de frică de Dumnezeu. Pentru ce eram eu 
acolo?  Cum mă priveau pe mine acei copii, după ce veneam la 
negocierea rezultatelor școlare. Mai degrabă, mâncam un covrig 
și știam că l-am cumpărat eu, decât să mănânc o pâine infectată 
cu virușii corupției. De altfel, am și fost etichetat ca prost de către 
un vecin, cam certat cu bunele moravuri. Dan, băiatul meu cel 
mare, mi-a povestit de vecinul nostru, cu alură de interlop, 
Cornel Butnaru, că într-o zi a vrut să demonstreze ce bine se 
descurcă și l-a invitat pe Dan și pe încă un vecin, la o bere. Abia 
a luat o gură de bere și Cornel a început să braveze: „- Măi, azi 
am primit șpagă grasă de la activitatea mea cadastrală, de 
punere în posesie conform legii nr10. Măi, Dane, tatăl tău e un 
prost, după atâția ani de directorat și de inspectorat și nu și-a 
făcut o casă! Uite eu azi am primit șpagă 40 mii de lei!” .Dan al 
meu i-a întors spatele și a refuzat să mai bea berea. Asta se 
petrecea, după ce ieșisem deja la pensie. Fiecare cu păcatul lui 
și Dumnezeu are grijă, așa că după câteva săptămâni, Cornel, a 
fost pus la „păstrare”, la rece, pentru doi anișori.  
 Multe lucruri frumoase, păstrez amintire de la domnul 
Rusu,  dar și unele lucruri care m-au dezamăgit și care mi-au 
creat un stres, decimându-mi sufletul și trupul. 
a) Nu-mi era ușor să primesc o droaie de probleme, în fiecare  
săptămână și să mă simt mereu vinovat că nu le-am putut 
soluționa conform pretențiilor șefului. După ce îmi plasa toate 
sarcinile, ieșea în holul școlii și se bătea pe burtă, satisfăcut, 
b) Orice realizare frumoasă era meritul șefului și orice nereali- 
zare trebuia atribuită subalternului direct, adică mie. 
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  Când era bine spunea: „- Ai văzut, ți-am spus eu?!”, iar 
când nu ieșea ceva bine în școală: „- Ce ți-am spus eu măi 
omule?!” Contabilul Iulian a realizat felul de adresare către mine 
a șefului și-l imita, zicându-mi „Nu ți-am spus eu măi omule?” 

Prin 1984, m-a pus să scriu un articol despre învățământul 
tehnic. Recunosc că eram în temă cu toată „filosofia” acestui 
învățământ,  și i-am ticluit un articol bine  documentat. Nu mare 
mi-a fost surpriza să văd articolul în presa locală, sub semnătura 
directorului,  
c) Având în vedere că nu prea se putea ține ordine și disciplină  
în atelierul mare al școlii (cel nou construit), întrucât era 
amenajat ca o hală mare și circuitul elevilor se intersecta, 
putându-se întâmpla, chiar, accidente, am considerat că trebuie 
să fac o compartimentare a atelierelor pe meserii. Această 
măsură atenua joaca elevilor pe la mașinile unelte și lipsa de 
securitate împotriva furturilor, descompletărilor. Nu se putea 
stabili vreo vinovăție dacă nu erau responsabilități precise asupra 
locurilor de muncă, dar cine putea lua în primire dacă nu erau 
asigurate  încuietori pentru fiecare atelier? Am avut încuviințarea 
directorului și a ieșit o treabă bună, dar iaca vine mai marele 
nostru, de la MICM (Ministerul Industriilor și Construcțiilor de 
Mașini), domnul director Tăcutu. Cum a venit mi-a și reproșat: „-
Ce e domnule cu compartimentarea aia? Atelierul Școlar trebuie 
să rămână sub formă de hală! Inginerul stă în capătul halei la un 
birou și de acolo supraveghează toată hala! Cine e vinovat de 
această modificare să plătească și să readucă hala la forma din 
proiect!” 
 Eram uluit și speriat, ce gândire nerealistă avea directorul 
nostru din minister. Pe deasupra, intervine și domnul director 
Rusu: „-Eu ți-am spus măi omule, să nu faci așa ceva, dar n-ai 
vrut să mă înțelegi!” Față de o așa față, schimbătoare,  a 
domnului Rusu, îmi venea să turbez. Am rămas cu un gust amar 
pentru mișelia neasumării răspunderii lui, că doar nu se putea 
face ceva fără avizul Consiliului de Administrație, în care el era 
hotărâtorul principal. Am rămas cu o neliniște mare și cu lacrimi 
în gât. 
 Îngerul meu m-a păzit de repercusiuni, prin schimbarea 
directorului din minister. După cca două săptămâni, iaca vine 
directorul nou, Răzăilă. După ce face vizită prin ateliere, tocmai 
când încercam să justific compartimentarea atelierelor, pentru a 
nu auzi aceleași mustrări ca din partea lui Tăcutu, numai ce 
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începe domnul Răzăilă să laude acea compartimentare, cu rolul 
de a crea condițiile de ordine și disciplină. Intervin și mă plâng că 
domnul director precedent, Tăcutu m-a certat pentru 
compartimentare. 
  „-Lasă-l măi pe Tăcutu, eu am fost promovat la minister, 
după o funcție de director la un grup școlar din București și știu 
ce înseamnă o activitate bine organizată în atelierele școală! Vă 
felicit pentru ce ați făcut aici și află că anul viitor (1979) vom 
organiza concursul pe meserii la voi!” Mi se tăiau picioarele de 
fericire, dar trebuia să intervină orgoliul șefului meu, domnul 
Rusu: „-Vezi măi, ți-am spus eu!” Iar mi s-a pus un nod în gât și-
mi venea să vomit. „Doamne, ce cameleon e șeful ăsta al meu!” 
d) Nu puteam suporta comportamentul șefului, în mod deosebit  
față de vizitatorii școlii (șefi, personalități), când începea să facă 
glume pe seama mea, pentru a-și etala calități pe care nu le avea, 
prezentându-mă ca pe un fel de Bulă, iar el rezulta ca mare 
„sculă”. Asemenea comportamente se petreceau față de șefii de 
la minister, cei de la partid, cei de la uzină și chiar față de colegii 
mei. Sub forma unor ironii slabe, arunca asupra mea considerații 
zeflemitoare, 
e) Am rămas decepționat când am constatat că am fost tras pe  
sfoară cu o anumită sarcină ce-mi fusese încredințată. Mă refer 
la o acțiune în care m-a angajat, împreună cu contabilul Iulian 
Negriuc. Aveam o porcărie, la marginea Burdujeniului, lângă 
calea ferată. Magazionerul cantinei, Nicolae Popovici, avea 
responsabilitatea să dirijeze toate resturile alimentare de la 
cantina școlii, către porcărie, aflată la marginea cartierului 
Burdujeni, lângă linia ferată, dar porcii nu erau îngrijiți prea bine 
și directorul a dispus să văd ce se întâmplă. Am mers pe la 
cantină și, în prezența mea, magazionerul Popovici și 
bucătăreasa Marianciuc, se certau, se porcăiau, ca la ușa cortului. 
Contabilul Iulian, îmi suflă că mâncarea o fură Popovici și o duce 
la Marianciuc, acasă, că are mulți porci. Împreună cu el am 
organizat o pândă și am constatat  că mașina cu resturile 
alimentare a ajuns la Marianciuc acasă. Raportez asta 
directorului, cer convocarea Consiliului de Administrație, se face 
un pic de tam-tam, după care lucrurile iau întorsătură împotriva 
mea. „- Tovarășu Iordache, ia vezi mata de maiștri dumitale, lasă 
că ne ocupăm noi de asta!”, îmi atrase atenția directorul. 
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   I-am spus contabilului Iulian ce am pățit, iar acesta mă 
pune în temă: „-Ei domn director, ce știți dumneavoastră, 
Marianciuc îi crește și directorului un porc!”  
  Mă ademenise și pe mine să-mi crească, dar nu m-am 
prins la un așa lucru necurat. Pentru un porc, nu voiam să risc 
pierderi mai multe pentru mine și pentru școală. Mi-am zis să las 
porcii cu porcii și să-mi văd de treaba mea. Povestea cu porcii au 
fost și pe timpul administratorului de cantină, Hârtopeanu (de pe 
vremea când porcii aveau cocina la Adâncata). Pe atunci aveam 
porcii într-un grajd al CAP-ului la Adâncata. Hârtopeanu locuia la 
Hânțești, dincolo de Adâncata  și avea acasă porcărie.  Era de la 
sine înțeles că povestea cu resturile alimentare era asemănătoare 
ca în cazul lui Popovici. Am mers într-o inspecție la porcărie și 
porcărie ca aia n-aș vrea să mai văd vreodată. Cât pe ce să mă 
mănânce porcii, așa de înfometați erau. Li se aruncau câteva 
sfecle furajere și aia le era hrana pe zi, iar resturile alimentare 
de la cantină, zburau spre gospodăria lui Hârtopeanu. Cine știe 
ce implicații mai erau și cu acea porcărie!?Nu prea îndrăzneam 
să-i aduc critici domnului Rusu, căci avea un debit de invective, 
care mă lăsau fără replici și îmi creau mari amărăciuni. Eram mai 
mic ca funcție decât dumnealui și nu aveam tupeul de a-l 
înfrunta, pe când el putea să mă umilească, cum dorea. Nu 
puteam ține în mine toate răutățile ce le adunam și atunci 
treceam pe compoziții de tip pamflet, pe care aveam curajul să i 
le recit în glumă, cam ca în acea scenetă jucată de Toma Caragiu 
și Mircea Diaconu, cu elefantul. Motivam și eu că n-am găsit altă 
rimă. Prezint mai jos câteva exemple de răbufniri poetice, un fel 
de rapoarte de activitate ale școlii, din care se desprind unele 
aspecte legate de viața școlii:  
 

Curtea școlii 
Curtea şcolii este mare, cu grilaje de oțel, 
Cu profesori, profesoare şi directori mici, de fel.  
Peste tot plutește-n aer stresul de dizgrație, 
Un elev, ceva mai fraier, are-o ocupație. 
 
Dar acum a mers la dânsul un arab de baştină, 
L-a taxat de bani şi, plânsul a produs o mlaștină. 
Dintre doamne profesoare sunt mai multe Carmene, 
Mono, bi şi tri şi, oare cine să le scarmene? 
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A trecut pe-aici o boare, ca brigadă de control 
Şi-a cules, fără valoare, imagini de protocol. 
În clădiri, pe culoare, mare agitaţie, 
Ora, deseori, apare ca o recreație. 
 
Toată sâmbăta dezbate Consiliul Executiv, 
Cu programe şi rapoarte, Procesul Educativ. 
Listele de sarcini, toate, se redau intempestiv, 
Directorul şi le scoate din carnetu-i depresiv, 
 
Şi mi le plasează mie, ca o ostentaţie, 
Apoi, plin de armonie, face respirație. 
La catedra de Română, nu e nici-o şotie, 
În Cabinet se adună doar să se împrăştie. 

 
Silea, Bicsi şi Romarta, profesoare – top – model,  
Stăpânesc, prea bine, arta, fiecare în alt fel. 
Elevii sunt cum canarii  şi ....cu lugubraţie, 
Teza lor, cu multe carii, e doar observaţie. 
 
Matematica-n derivă, e predată derivat, 
Zero e în ofensivă, plusul e privatizat. 
Câte-un profesor se zbate şi e nominalizat,  
Cu un aer cumsecade, altu-n şpagă-i diplomat. 
 
La un bacalaureat, multă erudiţie, 
Elevii s-au descurcat cu pile şi-ambiţie. 
Fizica e de sorginte, se bârfeşte cumpătat, 
Un profesor diriginte, într-o zi, s-a îmbătat. 
 
Pe la colţuri infiltraţii şi procesu-i întinat 
Din pereţi privesc savanţii către planul înclinat,  
Laboranta se întreabă, de are prestație, 
Dă la profesori de treabă, ca o compensație. 

 
La chimie se insistă pe domnul Mendeleev, 
Tabla lui rămâne tristă în fiecare elev, 
Profesoarele au raze şi se zbat cu interes, 
Pentru mulţi acizi şi baze şi protecţie cu stres 
Şi, iubirea le fu mare, ca o reclamaţie, 
Căci la inspecţii sumare li s-a dat somaţie. 
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Chiar şi la Biologie, un mulaj cam inuman, 
Stă prezent la lecţie, statuie cu paravan. 
 
Georgescu are o lege, mult blamată de elevi, 
Iar umilele-i colege dau adeseori în bobi. 
Cu atâta redundanță, elevii se clatină, 
De teamă că din restanță, se creează datină. 
 
Alături de geografie nu prea-i agitaţie, 
Hârțile sunt.. doar să fie, prinse în dotație. 
Cadrele sunt cumincioare şi semnează ștatele, 
E un semn de întrebare: care-s rezultatele? 
 
De-atâta cartografie şi de evoluție, 
Un elev ar vrea să ştie ce-i aia poluţie. 
La ştiinţe sociale, minciunile vin de sus,  
Romică se umflă-n foale, cu rachiul filorus. 
 
Iar doamnele profesoare o ţin într-o frecție, 
Despre clasa muncitoare intrată-n erecție. 
Costică se cam răsfață într-o fabulație, 
Dându-şi arama pe faţă, fără explicație. 
 
Pe la limbile moderne se dispută-n mod sublim, 
Cabinetul să îl fărme, cine are drept deplin. 
Două Carmene, de pică și simandicoase – foc, 
Pentru ele ora-i mică și-ar fi și mai și, deloc. 
 
Saveta-n antifonare, are audiție, 
Pesclevei lucrează tare, ca o  opoziție. 
Pentru sport, asfaltu-i gata și în gropi se pică des, 
Investiția și fapta, lipsite-s de interes. 
 
Epure, mai mult pe tușă, cu oraru-i pregătit,  
Iacoban, fără mănușă, are un impuls răstit, 
Dar deodată o elevă a produs senzație, 
Că a dat, fără rezervă, vânt de echitație. 

 
Ora de dirigenție, pe elevi îi mânie, 
Într-o zi, o dăscăliță a-nghițit o pâlnie, 
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Altă doamnă, strigă tare să se facă liniște 
Și, cu ton de dictatoare, o luă pe miriște, 
 
De-așa replici te amuzi și încerci să te distrezi, 
Când din  gura ei auzi:″-Ce faci mă, mai discutezi?″ 
Baza școlii stă pe multe discipline tehnice, 
Cine stă să mai asculte leacuri ortopedice? 
 
Că economia-i dură, la uzină-i mafie,  
Cadrelor, fără măsură, li se rupe-n praștie. 
Cabinetele sunt, toate, pline de rotație, 
Se citește după carte, cu mare prestație! 
 
Peste tot se prea consumă, cu antreuri, orele,  
Fumuri și cafea cu spumă și, se-aşează notele, 
Tot mai tare se aclamă pauzele unse des 
Cu rachie și cu slană, ca un mare interes. 

 
Cu atâtea multe rosturi, fără competiție, 
Absolvenții găsesc posturi, mai mult la miliție. 
La ateliere-ntr-una, maiștrii se căină 
Că resurse n-au niciuna, pentru-o viață faină 
 
Și, s-au adunat în curte, se aprind ca paiele, 
Insistând să se consulte, care-s fâșăraiele. 
Un elev, să se scutească, face licitație, 
Maistrul să-și păcălească, cu o distilație. 

 
La cămin, mânați de streche, se ascund prin camere 
Pedagogi de școală veche, care își dau aere 
Și, de-aceea, sus și tare, elevii se scarpină, 
De igienă și mâncare și tot ce întâmpină. 
 
O elevă silitoare, are-o deviație, 
Cu un pedagog cu care, căzu în tentație. 
Cantina-i pe săturate treabă de familie, 
Se livrează și prin spate, s-a creat o linie, 
 
Don Pedro și-a lui nevastă țin în mâini o rație, 
Parc-ar fi privatizată foamea de relație. 
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Profesori-au masă mare, mâncare de grație, 
Elevii înghit, ca atare, numai admirație. 
 
La școală-n bibliotecă, parcă-i anticariat, 
Se tot speră, poate că... trece timpul variat. 
Mutată în școala veche, cu programul derutant, 
Lectura-i după ureche un izvor cam meandrat. 
 
Bibliotecara-i dulce, ca o meditație, 
Timpu-n școală i se duce, fără destinație, 
Secretariatul are treburi de familie, 
Orele suplimentare, scapă peste linie. 
 
O mămică și o fiică în secrete se susțin, 
Telefonul se ridică, cu un ton cam necreștin. 
Aici, elevul când vine, intră în vibrație, 
Și fiindcă-i tratat „prea bine″, face constipație. 
 
Iar la contabilitate, se agită fesele, 
Cafeaua-i de calitate, motivând succesele, 
Ca-n familie se spală și ies socotelile, 
Iulian are o boală, să încurce evele, 
 
Uneori se-adună lume și e conversație, 
Consumație de glume, fără moderație. 
Poarta școlii se deschide și poate să lunece, 
A trece de ea depinde cine vrea s-o-nduplece, 

 
Se mai trece câteodată cu legitimație, 
Trec țiganii laolaltă, pentru cotizație. 
Dacă Pântea e de pază, noaptea e dihonie, 
La furat se ia drept bază, cât de tare sforăie. 
 
Peste toate se așterne praful timpului cernut 
Și vin  vremuri mai moderne. Ce-am avut și ce-am pierdut? 
Poate-așa, din întâmplare, întâlnesc vreun șef de post, 
Care, din multă grandoare, uită că elev mi-a fost. 
 
Vai de ea, economia, are inaniție 
Și de-aceea România e tare-n tranziție! 
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TRECEREA LA UZINA „TUFELARĂ” 

Pe la mijlocul anului 1984, cadrele tehnice au fost trecute 
cu salarizarea la uzina tutelară, Uzina Mecanică Suceava, sub 
directa conducere a directorului zbir, Aurel Chifan. Tare mult îi 
plăcea acelui director să țină totul sub control și să-și vadă 
subordonații în genunchi. Avea mare boală pe ingineri, pe maiștri 
și pe profesorii de la școală. Mai avea și niște lătrăi pe lângă el, 
care-l puneau în cunoștință despre tot ce se petrecea, umflând 
întâmplările, pentru a se pune bine cu el. De fapt se înconjura 
numai cu oameni din ăștia. Inspectorul de personal de la uzină, 
Vasile Avasiloaie și secretarul de partid al uzinei, Horea Botezan, 
aveau obiceiuri de a  transmite directorului uzinei, toate 
aspectele negative din școală, amplificându-le gravitatea cu un 
fel de lehamite verbală. Cel mai important deranj venea de la 
salarizarea noastră, a profesorilor ingineri și a maiștrilor 
instructori. Eram încadrați la salarii mici și considerați paraziții 
uzinei. Eram penalizați pentru nerealizarea planului de producție, 
ajungând chiar la 50% penalizare. Îmi venea să urlu, dar aș fi 
urlat în pustiu. Era și un banc, pe care mi-l spusese un coleg de 
grupă, cam hâtru din fire, Fănică Belța, care la acea vreme era 
mecanic șef la uzină. Spunea că un câine, alerga prin pustiu, și 
„ham, ham”, în sus, „ham, ham” în jos și, tot așa în stânga și tot 
așa în dreapta, apoi alerga și o lua de la capăt cu lătratul. Treaba 
se repeta până când plictisit l-am întrebat: „-Măi, dar de ce nu 
mai termină câinele tău de lătrat?” „-Pentru că, în pustiu, nu a 
găsit un copac la care să facă pipi!”, fu răspunsul. Cam așa îmi 
venea mie să latru pentru nedreptatea care o primeam cu 
salarizarea de la uzină, din ordinul celui mai „iubit fiu” al țării. 
Aveam o stare de plânsul râsului., și simțeam nevoia să strig, dar 
vorbeam la stele și pe nisipuri mișcătoare. Îmi aduceam aminte 
de o poveste-banc: „Un câine într-un pustiu  mergea și din când 
în când lătra: ham, ham, în sus,/ ham, ham, în jos,/ ham, ham, 
la stânga / ham, ham, la dreapta și tot așa și nu se mai oprea, o 
tot lua pe lătrat.” Să nu vă obosesc cu repetări – câinele nu găsea 
un copac.  
 Șoseaua care ne ducea la școală, Calea Unirii, era în acea 
perioadă în reparații (1989) și, de la pasarela de peste calea 
ferată, până la școală, eram obligați să mergem pe jos, cca 2 Km.    
Mergeam așa, împreună cu profesoara de Limba Română, Elena 
Silea și mintea îmi gândea poetic, fără mine, apoi i-am recitat 
companioanei, un fel de fabulă, întitulată de mine „Măgarul”  
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   Măgarul  1989 
 
La umbra unui stejar 
Rage-ntr-una un măgar, 
Iar alături, tot la umbră, 
O măgăriţă nătângă. 
 
Din copite şi din bot 
Indică totul în tot, 
Scornicesc, proorocesc 
Pentru osul lor regesc, 
 
Că măgarul, vezi matale, 
Are rangul cel mai mare 
Şi s-ar cere să-l numim: 
Maiestatea Sa – Asin. 
 
Scăpat de la un țăruș, 
Umblă prințul Măgăruș, 
Plin de patimi şi nevoi, 
Ca un mare măgăroi. 
 
Cadru-i plin, Doamne mă iartă, 
De măgari, cu burta spartă, 
Care cată-n comunism 
Rangul lor de măgărism! 
 

   Doamna Silea, oarecum speriată că ne-ar putea auzi 
cineva și că am putea ajunge la „mititica”, zice: „-DomnuꞋ 
Iordache, ne aude, naibii, cineva!” „-Lasă doamnă, să ne audă! 
Nu v-ar plăcea să fim împreună într-o celulă?!”, am glumit eu. 
 

„Profesorul de e cu adevărat înțelept, 
Nu te invită în casa înțelepciunii sale, 
Dar,  pentru ați crea un viitor deștept, 
Te călăuzește spre pragul minții tale.” 
 
     MI 
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3.- DIRECTORUL CĂPOS (1986 – 1997) 
 
 Vlad CIUBOTARIU, profesor de matematică, a funcționat ca 
director în perioada 1986-1997.  
 

 

        În calitate de profesor de 
matematică, era ordonat și bun 
profesionist, dar ca director, nu prea 
avea har. Ca și predecesorul său, Rusu 
Marcel, era un conducător dificil 
pentru subordonați. Miza competenței 
sale stătea în modul de a se arăta 
totdeauna nemulțumit de prestația 
celor din jur. 
     Avea un stil de a aduce la înaintare 
supoziția că nimic nu e bine, 
intimidând interlocutorii. 

Chiar dacă i se explica, că problema respectivă a fost 
soluționată bine, avea obiceiul de a concluziona cu un fel de 
lehamite: 
   „-Laasă... domn-le, că știu eu!” Chiar și așa ar fi fost 
acceptabil, căci avea statură impunătoare și cunoștea bine 
problemele școlii, de pe poziția de constatator și toate treburile 
erau plasate pe cei din jur, pe Consiliul de Administrație. Când 
avea câte o idee, o prezenta ca pe o mare descoperire și nu 
accepta contrazicere. Avea și afinitate față de „valoarea”  unora, 
mai ales dacă era „sponsorizat” cu ceva. Nu știu de unde avea 
atâta trecere, în fața lui,   administratorul Petrică,   abilul admini- 
strator care știa să-și „slujească” șefii. Trecere aveau și cei care 
erau un pic mai grandomani.  
  Lipsa de diplomație în relațiile interumane, îl făcea să 
piardă teren, uneori, în fața colectivului didactic, dar suplinea prin 
aceea că nu suporta să primească sfaturi de la unele „tovarășe”, 
ca directoarea adjunctă Zamfira Ciubotaru, sau secretara de 
partid Marta Rotaru, caractere insuportabile, care-l iritau cu 
insistențele lor în prostie. 
 Legat de directoarea adjunctă, am avut satisfacția că 
directorul Vlad Ciubotariu mi-a dat câștig de cauză într-un 
conflict. 

Problema era că adjuncta era cam repezită și își cam 
supraevalua puterile.  
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Avea directorul și merite, dar uneori le ducea până la 
încăpățânare, neștiind să plece urechea unde trebuie, ci mai 
degrabă la cei care-i creau avantaje materiale (un gard, o 
amenajare la fântână și altele).  
 

C.- REVOLUȚIA LA ȘCOALĂ 
 

  În acele câteva zile de vânzoleală revoluționară, la școala 
noastră am fost mobilizați, la început pentru „apărarea cuceririlor 
revoluționare”, împotriva „dușmanilor poporului”, conform 
hotărârii „iubitului” conducător și până să ne dăm seama care-s 
dușmanii poporului, am fost nevoiți să întoarcem armele 
împotriva „odiosului” conducător și a întregului sistem dictatorial 
de până atunci. 
 Au fost vehiculate pe la radio, unele turbulențe în 
Timișoara și se făcea apel la „șopârlița liberă” ca în ziua de 
Crăciun să punem în fereastră câte o lumânare aprinsă ca semn 
al solidarității împotriva regimului totalitar. Lumânarea putea 
însemna un fel de lozincă „Jos cu dictatorul Ceaușescu!” 
 Mă aflam în concediu și simțeam haos în jurul meu. Pe 
21.12.1989, cam pe la ora 9,00, primesc telefon de la directoarea 
adjunctă, care îmi „ordonă” să mă prezint la școală, că trebuie să 
apărăm cuceririle revoluționare. Cu lehamite și teama de 
evenimente neplăcute, am luat-o spre școală, coborând spre 
centrul orașului, de unde urma să iau un autobuz. Pe drum eram 
îngrijorat și temător, întrucât se zvonea că sunt teroriști peste 
tot. 
 Ajuns la școală mă ia în primire directoarea adjunctă și-mi 
comunică, că va trebui să mă îmbrac în uniforma de gărzi 
patriotice și să ies pentru patrulare prin oraș. Era ceva de 
neînțeles pentru mine și tot încercam să mă lămuresc. Mi s-a 
spus că vom fi înarmați și vom apăra orașul de teroriști. Câtă 
stupizenie, parcă teroriștii ar fi fost muște și noi trebuia să le 
prindem. 
 Tocmai când mă străduiam să mă dumiresc și nu reușeam 
de fel, iaca se aude la radio „-Am învins, dictatorul a fugit! 
Suntem liberi!” Grupul care a pătruns în televiziune, din care cea 
mai sonoră voce era a lui Mircea Dinescu, se precipita, să 
transmită noile evenimente ale revoluției. Revoluția a continuat 
după cum toți știm, iar eu încerc să spun care era atmosfera la 
noi în școală. 
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 Prima reacție, după anunțul de la radio, a avut-o 
directoarea adjunctă, Ciubotaru Zamfira. S-a repezit la tabloul lui 
Ceaușescu, aflat pe perete, l-a smuls de la locul lui și l-a trântit 
de masă, făcându-i sticla țăndări și însoțind operațiunea cu 
descătușarea verbală „-Fir-ai al dracului, nenorocitule, na, na, 
na!”, apoi a plecat prin sălile de clasă pentru același ritual. 
 Știu că la acea „festivitate”, asistau mai mulți colegi, dar 
cel mai bine îi rețin pe: domnul director Ciubotariu Boer Vlad, 
maistrul Filip, maistrul Călinoiu, administratorul Ciubotaru 
Neculai, electricianul Sturza Petru.  Eu și domnul director am stat 
la școală vreo 3-4 zile, dormind pe canapele, căci așa se simțea 
bine domnul director, să-i fiu alături. După schimbarea orânduirii, 
s-a trecut la organizarea noului colectiv de conducere al școlii. 
 Nu intru în amănunte, vreau numai să spun că am avut 
trecere la oamenii școlii, mai ales la ingineri și maiștri, care m-
au ales din nou ca director adjunct. Poate și-ar fi dorit așa ceva, 
pentru dumnealui, domnul Marcel Rusu, dar i-a fost foarte slabă 
susținerea. Din punctul meu de vedere, mă aflam cu „fundul în 
două luntri”. Nu mă-nghesuia dorul de a redeveni director 
adjunct, căci știam eu ce va urma. Intram iar în fabrica de 
măcinat nervi, al cărei morar era domnul Ciubotariu Vlad, dar 
mândria că, colegii m-au votat și că directorul ales m-a preferat 
altei variante, m-a determinat să accept. Parcă îi văd pe unii 
colegi ingineri, care mă ispiteau „-Haideți, că noi vă vom fi alături 
și vă vom ajuta!” 

Pentru acele vremuri să dau curs la un pamflet, ticluit chiar 
în perioada așa zisei revoluții:  
 
Revoluția la școală 
 
Amurg de `89, tot cu laude supreme. 
Elevii se fac că plouă, părinţii se tem de vreme, 
Iar partidu-ntinde coarda cu noul Plan Cincinal, 
Şcoala se poate farda cu Raportul Anual. 

 
Şi cum nu era de-ajuns doar raportul cel fetid, 
S-au gândit mai marii ţării la alegeri de partid. 
Lecţia era-învățată, cine merită „cinstit”, 
„Iadeș” - Ibiş se răsfață cu-al său tată securist. 
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Din pereţi țâșnesc sloganuri, amfiteatrul e tixit, 
Iar perdelele lăsate, parcă-s zoi de sictis-plictis. 
În această ambianță s-a rescris spre seară carta, 
Ca o umbră de faianță, cu nuanțe de „Ro – Marta”. 
 
Măi, să vezi ce tevatură, ne-am jucat de-a baba – oarba! 
Şi se prinse pe măsură:„-Poate baba, poate baba!” 
Ce-a urmat, „puşchia pe limbă!” Un proverb spune aşa: 
„Lupul blana şi-o mai schimbă, dar năravul ba” 
 
Prima grilă se aplică într-un birou pe măsură, 
Îmbrăcat în roşu, cică, e  treabă de anvergură. 
Trebuie încuietori, steaguri şi-un tablou drapat, 
Covor roşu şi „comori” cu politica de stat. 

 
Iar pe hol, lângă birou, trebuie oglindă mare, 
Să se vadă ceva nou, să se vadă o schimbare. 
Pentru-aşa realizare, o femeie de servici, 
E-atenţionată tare:- Nu ştii cine-i şef aici? 

 
Du-te iute, ia oglinda de la cancelarie, 
Vorba să nu ţi se-ntindă, sau te doare-o carie?! 
- Tovarăşa, ştiu prea bine și, vă dau şi ascultare, 
Însă tare se opune tovarăşa directoare. 

 
- Ce spui dumneata acolo? Ia auzi ce poate zice! 
Nu ştii că de-acum încolo, aici, partidul conduce? 
Şi femeia s-a supus, a adus oglinda-n hol 
Şi nimic nu a mai spus unui aşa mare „rol”. 
 
- Tu oglindă, oglinjoară, sunt frumoasă şi de treabă? 
Iar oglinda se-nfioară:-Dă-te la o parte, babă! 
Nu pricepu secretara, n-avea minte să priceapă, 
A crezut că e gargară, făcută cu suc de ceapă. 

 
Şi să vezi ce tevatură, ce de ifose, strănuturi, 
Uneltiri şi multă gură, că îţi vine să te scuturi! 
Cu perucile-i diurne și alte metamorfoze, 
A crezut c-a sale urme, au miresme de mimoze. 
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Plictisit de-atâta scârbă, directorul a grăit: 
- Mergi tovarăşa la treabă, nu mai sta pe cicălit! 
Ştiu, orele dumitale, cam de mult nu se mai ţin, 
Din politică, se pare, ne creezi un mare chin. 
 
Şi o ură ne-nfrânată s-a născut în secretara, 
Şi şi-a spus atunci în barbă, să pună la cale ţara, 
Că directorul e şui, dă politica la spate 
Şi-i dușmanul ţării lui, fiindcă ei nu-i dă dreptate. 
 

*** 
La-ncheiere de trimestru cu o tentă cam tenace 
Hotărâ tov-ul menestru în vacanţă să ne bage. 
S-a ţinut, iar, o şedinţă, raportul trimestrial, 
Ca un fel de dependinţă, comunismului loial. 
 
Şi puţin durat-a totul, totul fu precipitat, 
Se simţea în aer ortul, ca pentru partidul - stat. 
Profesorii merg acasă, să se bucure de timp, 
Secretara nu se lasă, insistând cu aer tâmp. 
 
În birou-i „permanent”, invitata – activistă, 
E rugată insistent, secretara tot insistă: 
-Tovarăşa activistă, eu vă rog să-l dăm afară 
Şi să-l ștergem de pe listă, face ţara de ocară! 

 
Aşa spuse mititica, pieptănându-şi iar peruca: 
- Directoru-i  un nimica.  Nu ne mai putem juca! 
Activista şi ea mică  și cam presimțind sfârşitul, 
S-a retras, parcă, cu frică, fără a-şi  rosti cuvântul. 

* 
Nu am stat acasă bine, cât să mă alin cu somnul, 
Vreme de vreo trei zile. Iaca, sună telefonul! 
Şi insistă directoarea, cu toată vibrația 
Şi, a susţinut chemarea, ce viza  democrația. 

 
La birou, câţiva colegi, vorbesc despre starea ţării, 
Că partidu-adoptă legi în contra dezintegrării. 
Şi în încordarea mare, cum stăteam noi, pregătiţi 
Pentru arma la spinare, pentru luptă instruiţi, 
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O întreb pe directoare:-De ce trebuie să mergem 
Să umblăm pe strada mare?  Ce duşmani vrem să învingem? 
Şi deodată, de o dată, se aude-n difuzor: 
„ Ţara e eliberată, am scăpat de dictator!” 
 
M-am mirat şi-am întrebat: -Cine, mă, vorbeşte, cine? 
Aţi umblat la aparat și aţi dat la voci străine? 
Măi, şi sare directoarea, parcă lovită de streche: 
„Iu hu hu, dracul să-l ia!”, ca un gest  fără pereche. 
 
Şi apoi ce-a mai urmat, nu-i greu de întruchipat: 
Pe pereţi s-a căţărat și, pe dictator l-a spart. 
Doamne, ce mică e lumea și, ce mulţi nebuni în ea! 
Ce spunea, ea, directoarea și, acuma ce mai vrea? 

 
După , cam, vreo două zile, timp în care-am păzit şcoala, 
Contra minţilor debile,  iaca sună secretara: 
-Spuneți-i la tov. Iordache, să-l dea jos pe odiosul, 
Să-l dea jos pe dilimache, să-l dea jos pe ticălosul! 

 
Mai apoi veni la şcoală și, maltratându-şi carnetul 
De partid, pe mâini se spală, etalându-şi iar talentul. 
Atunci, mâinile acelea, intrară-n închinăciune. 
Nu ţi se-ncreţeste pielea, când vezi dracu-n rugăciune? 
 
Si a susţinut perdanta c-a schimbat felul ardent 
Şi a-nceput a cânta, cu tonul de dezident. 
S-a trezit, chiar, peste noapte, cu har bioenergetic 
Şi specialistă-n şoapte, ca un stimul cinegetic. 
 
Vâna lei, fără odihnă, folosindu-se de trucuri, 
De la oameni fără tihnă, care credeau în nimicuri. 
Ce-a urmat, durere-n cot, s-a ales un FSN 
Preşedinte fiind Ott, SOS, fără însemne. 
 
Am fost prins şi eu în schemă, însă Ott se opintește: 
-Trebuie să ţinem seamă, că nu este omenește! 
Revoluția înseamnă să alungăm comuniştii, 
De ei să ne fie teamă, că au fost ca securiștii. 
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Îl privesc, cu multă vrere și-l revăd când, ştiu eu cine, 
Pentru-ntârzieri la ore, îi dădea verdictul bine. 
M-am opus atunci, temeinic și am preluat măsura, 
Că nu este un netrebnic, pentru a-i închide gura. 
 
Iar directorul dispuse să-i fac eu aprecierea, 
Pentru meritele spuse și, s-a așternut tăcerea. 
Am făcut şi pot a spune, că, pentru valoarea lui, 
A meritat foarte bine și, de aia o făcui. 

 
Acum, când primeam botezul pentru noul meu destin, 
Se învârtea titirezul și am fost tratat cretin. 
Dar m-au apărat colegii, că ştiu ei cine sunt eu, 
Că am fost în umbra legii și-i păcat de Dumnezeu. 

 
Domnul Ott s-a supărat și, a zis: - Ori eu, ori el! 
S-a sculat şi a plecat și,... nu s-a scuzat de fel. 
Mai apoi, iarăși o şedinţă și iar Ott s-a aşezat, 
Toţi l-au uns cu preferință ca lider de sindicat. 
 
Iar în ziua următoare, s-a ales conducerea 
Şi, a aflat cu stupoare că nu poate candida. 
Şi-avea Ott o vorbă grea:- Mi-a fătat o mâță-n gură! 
Şi atunci aşa era, supărat peste măsură. 

 
Nu pot spune că mă bucur, pentru răul altuia, 
Însă vreau doar să îmi scutur vina ce-mi atribuia. 
A reînceput şi şcoala, Ibiş face valuri multe, 
Că aşa avea el boala, viaţa nouă s-o înfrunte. 

 
A agitat toată şcoala, să îl schimbe pe director 
Să-şi poată el etala, stilul său dezbinător. 
Într-o zi, în curtea şcolii, cine „lobi” îmi făcea? 
Ibiş, ce călca în dodii, că de mine se temea. 
 
Că am fost informator, chiar foarte periculos, 
De-aia, el, cam temător, îmi era prietenos. 
L-am privit cu multă milă, amintind ce-nseamnă tracul, 
Care l-am trăit cu silă, de a fi frate cu dracul. 
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Şi i-am recitat poezia, ce-o scrisesem la necaz 
Când domina erezia și doream un alt macaz. 
A rămas cam complexat și își înghiți amarul 
Că eram prea relaxat și i-am recitat „Măgarul”. 
 
A făcut ochii cam mari, dar i se închise gura. 
Eu i-am spus: „Degeaba ari, nu cunoști agricultura!” 
A plecat, dar pila-i mare, la CCD l-a plasat 
Şi de-acolo, iarăşi, sare, într-un post şi mai înalt. 

 
D.- DIRECTORII ADJUNCȚI 

 
1.- Mircea IORDACHE, 
 Despre activitatea mea ca director adjunct am vorbit în 
diferite pasaje ale implicării în procesul de învățământ 
 
2..-Ioan RÂSNICU, 

A rămas ca director adjunct numai 2 ani de zile, după ce a 
fost înlăturat din postul de director prim pentru abaterile unui 
pedagog, care dădea iama pe la etajul elevelor, la camera 
pedagogei și când elevele au încercat să forțeze ușa acelei 
camere a coborât pe fereastră cu ajutorul unor cearceafuri, 
dovedindu-și în acest fel și calitatea de pompier, având în vedere 
că satisfăcuse stagiul militar la pompieri. S-a ținut cont și de 
modul de angajare ca pedagog, fără avizul comitetului județean 
de UTC.  
 
3.- Aurelia RĂILEANU, 
 
 A fost o profesoară competentă și foarte atașată de elevi. 
A devenit titulară la Liceul nostru după ce avusese post prin 
comuna Dumbrăveni. Probabil că a și fost ajutată politic, având 
o familie cinstită și dăruită muncii. Soțul, Constantin Răileanu, 
funcționa ca director adjunct la Grupul Școlar Nr. 2, de Chimie și 
Industria Lemnului. În calitatea de directoare adjunctă a 
funcționat 2-3 ani, și era intransigentă cu profesorii, pentru 
respectarea pro-gramului, și cu respectarea orelor de curs. Nu 
era dispusă la scuze de întârzieri de la ore, sau ieșiri mai devreme 
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de la program, se enerva, ajungând chiar la înjurături și tăia orele 
pentru cea mai mică abatere.  

Dacă cineva ar fi încercat să reproșeze se alegea cu un 
scandal monstru, că era tare de gură și chiar mai mult.  Cadrele 
didactice nu aveau atât de mare frică de directorul prim, cum le 
era de doamna director adjunct, Aurelia Răileanu. 
 Eu, fiind director adjunct și în perioada respectivă, îmi 
permiteam să mai și glumesc. Într-o zi, în cancelarie, tot punea 
problema importanței disciplinelor de cultură generală și a 
profesorului de istorie, la care eu am contrat-o: „Tovarășa 
directoare, trebuie să știți că istoria o fac inginerii, iar istoricii 
doar o povestesc!” A făcut ochii cam mari, dar nu a mai avut 
replică și nu s-a supărat. 

Cred că punea prea multă patimă pentru postul ei, așa 
încât într-o dimineață a murit de infarct, chiar sub ochii soțului 
ei. Dumnezeu să o odihnească în pace. 
 
4.- Zamfira CIUBOTARU, 
 A devenit director adjunct în perioada când inginerii au 
aparținut de uzină și, m-a înlocuit pe mine. Ca profesoară, înainte 
de a ocupa funcția de director adjunct, nu se remarca prin 
predare ci mai mult prin severitate excesivă, cu multe corigențe, 
dar după ce a ajuns pe funcție și-a schimbat total atitudinea față 
de elevi, nu în sensul de a performa în predare, ci de a fi de o 
indulgență inadmisibilă în evaluare. Mai mult decât atât făcea 
pledoarie către profesori să fie indulgenți că ne afișăm cu situație 
necorespunzătoare la Inspectoratul Școlar și la Partid. Avea și 
misiunea de a organiza practica agricolă și, comitea unele 
abuzuri, privind sesiunea de corigențe. Am avut un meci cam dur 
cu dumneaei, întrucât s-a amestecat în rezultatele corigențelor și 
la mine.  

Problema era că adjuncta era cam repezită și își cam 
supraevalua puterile. Într-o vacanță, când am susținut 
examenele de corigență la Tehnologia meseriei, cu o clasă de 
școală profesională, elevul Rață nu a învățat de loc și a dat 
lucrarea scrisă, sub formă de coală albă. Chiar dacă, de felul meu, 
eram indulgent și aș fi vrut să-l determin pe elev să mai învețe și 
să scrie ceva, căci nu puteam să-i dau notă de trecere pe teza 
goală, nu am reușit să-l determin a veni la reexaminare, căci a 
intervenit ea, directoarea  adjunctă. Având obligația să 
pregătească o echipă, care să fie trimisă în cantonament, la 
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munci agricole, pentru o lună de zile, la Zvorâștea, a apelat la 
elevii veniți la corigențe să meargă. Elevul Rață și cu alții au spus 
că au picat la corigențe și că trebuie să mai dea o dată. Ciudata 
directoare adjunctă, Zamfira Ciubotaru, i se adresează lui Rață și 
poate că și altora: „Aici eu hotărăsc! Mergeți la practică agricolă 
și vă trec eu!” A modificat situațiile în cataloage și i-a trecut pe 
unii care fuseseră lăsați corigenți. Socoteala de acasă nu s-a 
potrivit cu cea din târg. La începutul orelor de curs, constatând 
că elevul Rață este trecut promovat, am protestat și am 
comunicat directorului prim Ciubotaru Boer Vlad. Desigur că 
acesta nu putea suporta asemenea abateri, care puteau să-l pună 
în situație delicată, dacă se afla la organele tutelare și a dispus 
soluționarea corectă a cauzei. 

Doamna Ciubotaru a greșit de două ori: o dată pentru 
falsificarea examenului de corigență și a doua oară că elevul 
respectiv  trebuia să fie lăsat să ceară reexaminare și să învețe 
pentru a putea trece clasa, dar așa a suferit bietul elev că a fost 
lăsat repetent și s-a lăsat de școală. 
 Nu mai vorbesc, că după aceea a început doamna 
Ciubotaru Zamfira să-și arate mușchii de director adjunct în fața 
mea, vorbindu-mi urât și încercând să mă pedepsească, dar nu 
avea prea mare putere căci eu mă bucuram de anumită 
notorietate profesională și în viața școlii, iar directorul nu o 
aprecia pe directoare și nu-i dădea dreptate. La un careu cu 
elevii, m-a certat pentru unele abateri închipuite, la care eu nu 
am putut accepta insulte în fața elevilor și i-am reproșat foarte 
dur. De unde eram mai tot timpul un împăciuitor, atunci m-am 
simțit prea tare călcat pe bătături 

După plecarea mea la Inspectoratul Școlar au funcționat 
Alți directori și directori adjuncți, dintre care menționez pe 
Domnica Josan (director) și Maria Calancea (director adjunct)  
 
DUPĂ REVOLUȚIA DE LA 1989 
 
Același director, Vlad CIUBOTARIU-BOER 

Poate că-l judec cu oarecare subiectivitate răutăcioasă, dar 
am mâncat pâinea amară de director adjunct, sub comanda 
dumnealui, timp de vreo cinci ani și jumătate, în perioada 1990-
1995, până când am plecat la Inspectoratul Școlar. 

Doamne, ce nebunie a fost și așa zisa revoluție de la 1989! 
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Nu ar trebui să-l judec pentru firea lui, ba dimpotrivă ar fi trebuit 
să fiu subiectiv în favoarea lui, căci m-a preferat ca director 
adjunct, poate pentru că eram docil și mă frământam în 
rezolvarea problemelor. Știa că poate avea încredere să-i 
suplinesc lipsa din școală, mai ales că el obișnuia să stea prin 
școală doar 5-6 ore pe zi, pe când eu credeam că dacă plec se 
întâmplă ceva rău, așa că stăteam în școală câte 10-12 ore pe zi. 
Adesea stăteam în școală pe ambele schimburi și din felul lui de 
a fi. Dacă dimineața era schimbul meu de serviciu și el venea 
după amiaza, eram nevoit să rămân pentru ședințe, pentru 
consultări și uneori, așa, ca să-i țin de urât și să-l aprob pentru 
viziunile lui.  Fiecare comportare greșită a maiștrilor și inginerilor, 
și nu numai, mi-o reproșa mie, de parcă aș fi fost făptașul:           
„-Vezi, dom-le, omul dumitale ce face?! Dacă nu-i supraveghezi 
destul!” Toate acele ziceri erau de fapt cuțite înfipte în sufletul 
meu, care mi-au creat boala profesională a stresului. Poate nu ar 
fi fost greu de suportat, dar greața aceea cu care erau rostite, 
mă dezmembra psihic. 
 Încercam, adeseori, să-l fac mai uman chemându-l  în 
biroul meu  la câte o cafea. Atunci era într-adevăr mai 
neîncrâncenat, dar se apuca de povești, pe care le lungea cam 
mult și eu nu-mi puteam lucra unele documente, sau mai 
întârziam la ore și îmi era jenă să-l opresc din dezvoltarea ideilor 
lui. 
  Probabil că era o manie a directorilor de a fi mai apropiat 
de unele cadre, oameni de gașcă, care să le facă jocul și să le 
stea la dispoziție cu anumite facilități. Așa se făcea că Petrică, 
administratorul, avea trecere și la directorul Ciubotariu Vlad, mai 
multă decât aveam eu ca director adjunct. Mulți colegi șușoteau, 
numindu-l pe administrator „domnul director Petrică”. 
 Nu mai lungesc expunerea legată de caracterele șefilor mei 
și recunosc că-mi este rușine că i-am cam blamat, trecând peste 
faptul că și ei m-au suportat pe mine, cu bune și rele, ba mai 
mult, mi-au dorit compania. Cu atât mai mult, lui Ciubotaru Vlad, 
ar trebui să-i mulțumesc pentru neînlăturarea de la Inspectoratul 
Școlar Județean, cu ocazia concursului de ocupare de posturi, în 
vremea când funcționa ca inspector general (perioada 1997-
2000). 
 Chiar dacă directorii m-au acceptat alături de ei, am simțit 
nevoia să arăt niște aspecte, care meritau a fi evidențiate. 
Simțeam nevoia să-mi deschid sufletul, căci tare grea e viața de 
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director adjunct. În mare parte, îmi revine vina de a fi suportat 
toate acele stări inconvenabile. 
 Am avut o gură de oxigen, când am fost contactat de 
inspectorul școlar Constantin Rusu, de a prelua funcția de 
inspector școlar de specialitate. 
 

E.-IMPLICAREA MEA ÎN DESFĂȘURAREA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TEORETIC 

 
1.- ACTIVITĂȚI LA CARE AM PARTICIPAT 
  Deși, nu puteam atinge nivelul de a inspecta calitatea 
lecțiilor la disciplinele de învățământ teoretic, funcţia ce am 
deținut-o ca director adjunct îmi dădea dreptul de a face inspecții 
la ore, fie și numai pentru verificarea respectării programei 
școlare și pentru observarea modului de comportare a 
profesorilor și elevilor la ore. Pe parcurs, după obținerea gradului 
didactic II (1977) și I (1982), am căpătat priceperi de a inspecta 
din punct de vedere metodic, la oricare dintre disciplinele școlare 
(chiar și la Limbi Străine) și eram acceptat de colegi, chiar și cu 
sfaturi. Am inspectat profesori valoroși (La Limba Română: Silea 
Elena, Andrieș Elena, Manolache Liliana; la Matematică: Ott 
Iulian, Vărvărucă Constantin, Manolache Ioan, Țurcanu 
Speranța, Șpac Marinela, Josan Domnica; la Istorie- Filosofie: 
Ciobâcă Angela, Răileanu Aurelia, Prisăcaru Viorica, Istrati 
Roman; la Geografie: Vizeteu Alexandrina; Fizică-Chimie: 
Calancea Maria, Arici Liviu, Ciubotaru Zamfira, Iordache Virginel, 
Ajătăriței Elenuța, Ciobâcă Maria, Mihai Brândușa; Biologie: 
Georgescu Constantin, Dascălu Elena.....; Limbi Străine: 
Pesclevei Ioan, Airinei Elisabeta, Mocanu Simona, .....; Ed. Fizică: 
Epure Dumitru, Iacoban Ilie și alții) 
 Dintre acțiunile, cu sau fără portofoliu, la care am 
participat în cadrul învățământului teoretic mai pot menționa: 
 Diriginte la câteva clase de școală profesională și la o clasă  
de liceu. 
 Participarea în comisii pentru gradul didactic I, la câțiva  
profesori de cultură generală: Andrieș Elena, Mihoc Maria, Silea 
Elena, Ciobâcă Maria, Manolache Ioan, Manolache Liliana, 
Prisăcaru Viorica, ... 
 Realizarea dărilor de seamă, semestriale și anuale, asupra  
întregului proces de învățământ, 
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Împreună cu clasa de liceu, la care eram diriginte, 

În excursie pe Giumalău 
 Stabilirea programelor de măsuri , semestriale și anuale,  
pentru îmbunătățirea procesului de învățământ, 
 Acordarea calificativelor anuale pentru unele dintre cadrele  
didactice, de la învățământul teoretic, 
 Participarea la asigurarea bazei didactico-materiale a  
cabinetelor și laboratoarelor, 
 

 
Cu o clasă de maiștri  
la care eram diriginte 

 Stabilirea comisiilor  
metodice și aprobarea planu-
rilor de activități ale acestora  
 Supravegherea desfășură- 
rii programelor de activități, 
în calitate de director de 
serviciu și participarea la 
activitățile și acțiunile cate-
drelor de învățământ teoretic  
și... altele Pe profesorii de la 
Grupul Școlar Nr 1 – 
Construcții de Mașini 
(actualmente numit Colegiul 
„Alexandru Ioan Cuza”), îi pot 
clasifica pe două categorii, cu 
ușoară întrepătrundere a 
calităților. 
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2.- PROFESORII CU PRESTANȚĂ 
  Profesorii cu prestanță au ridicat valoarea și prestigiul 
școlii. Dintre aceștia menționez: Aura Bicsi, Elena Silea, Elena 
Andrieș, Constantin Vărvărucă, Iulian Ott, Domnica Josan, 
Alexandrina Vizeteu, Viorica Prisecaru, Liviu Arici, Maria 
Calancea, Ioan Pesclevei, Dumitru Epure, Ilie Iacoban, 
Constantin Georgescu, Elenuța Ajătăriței, Carmen Ciobâcă, 
Virginel Iordache, Elisabeta Airinei, Anișoara Micu, Dragoș 
Magazin, Maria Munteanu, Odorica Miron, Veronica Popoveniuc, 
Elena Traistă, Viorica Rusu, Demostene Rădulescu și alții. 
 

    
Ana Micu Maria Munteanu Elena Traistă Veronica 

Popoveniuc 
Acești profesori au demonstrat bună pregătire profesională 

și metodico-didactică, prestanță în fața elevilor, disciplină în 
muncă. 

Creionând portretul unora dintre ei, pot fi observate lumini 
și umbre în comportare, dar a dominat personalitatea pozitivă a 
fiecăruia dintre ei. 

 
 Câteva amintiri: 
 

Aura BICSI, profesoară de Lb. Română, o frumusețe de   
femeie, care era și o bună actriță, la teatrul de amatori din 
Suceava.  

Prima căsătorie a avut-o cu un inginer constructor, Bădeliță,  
dar nu s-au potrivit și nici nu au avut copii. Soțul al doilea, cred 
că lucra tot în construcții și a fost partenerul Aurei în mai multe 
piese de teatru. 

Pasiunea pentru teatru a Aurei s-a manifestat și la școala 
noastră, prin organizarea unei echipe de teatru și  organizarea 
de ore educative de înaltă ținută artistică. Cu ocazia unui 
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spectacol, cu clasa dumneaei, la casa de Cultură a Sucevei, am 
fost solicitat să proiectez și să dau în lucru la atelierul școală, o 
scenă rotativă cam de cca 3 m în diametru.  

Am lucrat împreună și ca inspectori școlari, în perioada 1995-
2001.  
 Constantin VĂRVĂRUCĂ, profesor de matematică. A fost cel  
mai valoros profesor pe care l-a avut grupul nostru școlar. 
Extrem de meticulos și metodic, reușea să-și facă elevii a fi  
mândri că fac matematica cu dumnealui. Era foarte exigent, mai 
ales cu sine însuși, ceea ce i-a erodat sănătatea mentală, 
ajungând a se îmbolnăvi de schizofrenie. Am avut multe legături 
de serviciu și de suflet cu el, l-am vizitat la familia părinților lui, 
de prin zona Botoșaniului, l-am învățat conducerea auto pe 
mașina mea, am mers împreună la corul sindicatului de 
învăţământ, am primit amândoi titlul de profesor evidențiat.  
Având recunoașterea Inspectoratului Școlar Județean, după 
revoluția de la 1989, a fost numit director al școlii, dar nu a 
rezistat, deoarece mintea i-o luase razna. Sub tratament, a mai 
pâlpâit câțiva ani ca profesor, având câteva tentative de 
sinucidere, cu crize violente și până când într-o bună zi a fost 
găsit spânzurat. Păcat și Dumnezeu să-l ierte! 
 
 Ioan PESCLEVEI, profesor de Limba Rusă, un foarte bun 
profesionist și băiat de comitet. De altfel și la propriu, a fost de 
comitet de sindicat, de comitet de partid, îndeplinind funcții de 
lider sindical și de secretar de partid. Prin natura funcției mele de 
director adjunct și prin faptul că locuim în acelaşi bloc, ne-a legat 
o prietenie, până la....mormânt și după moarte, dacă e să iau în 
considerație că avem împreună aceeași criptă, sus în deal la 
cimitirul Pacea, 
 

„Menirea unui profesor este să ajute 
Crearea la elevi a imaginilor proprii, 
El este asemenea unei lumânări avide, 
Care se mistuie pe sine pentru alții.  
 
Profesorii mai buni sunt costisitori, 
Însă cei răi ne costă mult mai mult, 
Se dau și teme pentru acasă, uneori, 
Dar a da de gândit ar fi și mai cult.” 
    MI 
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 Dumitru EPURE, 
 

 
Epure Dumitru 

       

 

      Profesor de Educație Fizică, o minte 
foarte aerisită și ordonată, dacă iau în 
calcul faptul că juca șah cu orarul școlii, 
găsind soluții rapide de plasare a orelor, 
în așa fel încât să respecte regulile de 
încărcare în baza curbelor de efort și 
pentru eliminarea pauzelor din orarele 
profesorilor.  
        Interveneau mereu schimbări de 
încadrări și el trebuia să țină ritmul, încât 
să nu fie scăpat ceva din program. 

Fiind ocupat mult cu orarul, cam sărea peste orele proprii, 
lăsând elevii în seama altor profesori sau dându-le elevilor o 
minge și lăsându-i să se joace. A avut un mare rol și în activitatea 
artistică, prin instruirea echipei de dansuri populare. Cunoștea 
dansurile populare, căci activase în ansamblul Ciprian 
Porumbescu. 

Era sociabil, dar cam reținut și în plus, avea impresia că 
ceea ce spune el este de necontestat. Am participat la nunta     
băiatului lui, care devenise inginer auto, dar după numai vreo trei 
ani, după ce i-a lăsat un nepot, băiatul lui a murit, din cauza bolii 
bolilor fără scăpare. Mare tragedie a fost, că și-a dus băiatul de 
la Cluj, unde era internat în ultima fază de boală, la spitalul din 
Iași, unde abia i se născuse urmașul. Așa de urât sună uneori 
cântecul „Lume, lume”, prin versurile „Așa-i lumea trecătoare, 
unul naște, altul moare, lume, soră lume!” Dumnezeu să-l 
ocrotească pe fiul lui! 
 
Virginel IORDACHE,  

Profesor de fizică. Un profesor cu cap foarte bine organizat, 
depășind un nivel de severitate admis. 
     În ce privește ținuta morală poate fi discutat la modul 
negativ. În cea mai mare măsură, a folosit competența 
profesională în scopuri personale, a fost un oportunist. Parcă-l 
văd când a venit ca profesor la școala noastră, isteț, respectuos, 
modest. Foarte repede și-a dezvoltat personalitatea pe ambele 
pante, pozitivă și negativă. Ordonat, cu scris frumos, meticulos, 
cu planuri de lecții model, cu evidențe educative impecabile, cu 
o memorie bună a greșelilor altora, a reușit să înainteze în funcții, 
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de la director adjunct la Liceul Nr 1, apoi director la Liceul de 
informatică. 
 

 

Foarte oportunist, a știut să se 
strecoare la funcția de președinte al 
PSD Suceava și să preia, pentru un 
timp, funcția de inspector general 
adjunct și chiar mai mult, a devenit, 
pentru o bună bucată de vreme, 
inspector general, mai apoi a devenit 
senator P.S.D. O, Doamne ce faci cu 
țara mea?! Nu și-a neglijat interesele 
personale, căci a știut să profite, încât 
și-a turnat o vilă de mare valoare și cred 
că este foarte bogat. 

 De aproape 15 ani se învârte prin cercurile înalte ale puterii 
locale Suceava, cercuri care nu sunt străine de afaceri aducătoare 
de „noroc” și mai nou s-a așezat ca legiutor în senatul României. 
Deziluzia mea este că față de curățenia morală, ce o 
întrevedeam, atunci când s-a încadrat ca profesor, a ajuns un 
exponent al sistemului ticăloșit, dacă nu chiar unul dintre liderii 
lui. 
 
 Domnica JOSAN, profesoară de matematică. O doamnă 
micuță și finuță, dar știe să se impună, folosind chiar și sistemul 
lacrimogen. Când lucram împreună la Liceul Nr 1, am întrebat-o 
de câteva ori dacă nu i-ar plăcea să devină directoare și a negat 
cu vehemență, spunând că nu-i trebuie așa nebuneală, dar m-
am convins că ascundea o dorință acerbă de a deveni, ca dovadă 
că după plecarea ca inspector general a lui Ciubotariu Vlad, a 
preluat funcția de directoare și a știut să o păstreze mult timp, 
până s-a pensionat.   Ca directoare a știut să se impună și să 
realizeze amenajări frumoase, ridicând mult nivelul de 
amenajare, față de perioada 1990-1995, când funcționam eu ca 
director adjunct. A știut să obțină fonduri, fără a se pune pe 
contre cu autoritățile, așa cum făcea Ciubotariu Vlad. Școala 
arată astăzi foarte bine, dar vorba din popor „pe-afară e vopsit 
gardul, înăuntru leopardul” se potrivește și aici, dacă ne-am referi 
la calitatea procesului de învățământ. Nu mai este motivația 
învățării, profesorii se prefac că instruiesc elevii, iar Ministerul 
Învățământului se preface că-i plătește. Mai rău este că notele se 
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dau fără acoperire, de teama diminuării planului de școlarizare și 
implicit a posturilor, elevii devin tot mai neascultători, profesorii 
promovează tot mai mult „cadoul didactic” și „donația de 
încadrare”. 
  Umblă vorba că și cei de la conducerea Liceului Nr 1 nu 
sunt străini de „pila valutară”. 
 
 Anișoara MICU. 
         Nu o laud pentru că mi-a fost colegă, ci pentru că a avut o 
ținută comportamentală, care a ridicat prestigiul profesorilor 
ingineri din școală. A fost pedantă la clasă și o dirigintă mult 
apreciată de elevi. Avea un stil impunător, care lăsa fără replică 
pe mulți profesori titrați și chiar pe directori. Sesiza, cam ce este 
mai important din programa predată și insista până le băga în 
cap elevilor anumite noțiuni, cu riscul de a nu preda întreaga 
programă. 

Biroul profesorului în care-și petrecea pauzele era adeseori 
centru de atracție la o cafeluță și o gustărică, ambalate în glume 
și povestioare. 

A fost mare păcat că s-a îmbolnăvit cu mult înainte de 
pensionarea la termen și a fost nevoită să se pensioneze 
anticipat, ceea ce a făcut ca școala să piardă un profesor valoros, 
dar, există totdeauna un „dar” și școala a beneficiat de încadrarea 
fiicei ei, Oana, care se apropie mult, ca înfățișare și 
comportament, cu mama ei. 

Și ceilalți ar merita să-i prezint laudativ, și o voi face dacă 
timpul îmi va permite, având în vedere că în ultima vreme mai 
multe boli încearcă să-mi facă cunoștință cu moartea. 
 
3. PROFESORI DIFICILI 
  Nu le pot contesta competențele profesionale, dar pe cele 
morale le-am putut depista prin natura funcției ce am avut-o, de 
director adjunct. Dintre profesorii din categoria asta, menționez: 
Marta Rotaru, Ioan Manolache, Constantin Strugaru, Romeo 
Istrati, Mihaela Blaga, Zamfira Ciubotaru, Speranța Țurcanu, 
Simona Mocanu, Lucica Popovici, Ioan Coman, Carmen Bilan. 
Voi prezenta câte ceva despre unii dintre ei, pentru a arăta în ce 
au constat problemele create școlii: 
 
 Marta ROTARU, profesoară de Limba Română.  

Nu știu ce să cred de această doamnă. Sucită rău, dom- 



574                                    VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ  
 
 
nule! 
  Avea o doză de naivitate, o doză de credulitate, alta de 
ipocrizie, dar cert este că se scălda într-o masă vâscoasă de 
prostie. Voi prezenta câteva exemple edificatoare: 

- Un părinte poate să-și divinizeze copiii, dar să procede- 
ze așa cum proceda Marta Rotaru e de factura ridicolului.  

În calitatea de director adjunct pe care o aveam și 
mergând în una din zile la biblioteca școlii, căutând niște 
materiale pentru documentare, din sala alăturată aud discuții, 
care mi s-au părut deplasate. Sala de clasă respectivă era 
despărțită de bibliotecă printr-un perete pe care se afla o ușă 
dublă din tăblii cartonate. Aveam impresia că mă aflu în inspecție 
la lecția doamnei Rotaru, cu avantajul că eram invizibil pentru 
clasă și profesoară. Am dedus că elevii aveau teză la Limba 
Română. Tot timpul profesoara i-a certat pe elevi să nu copieze 
și le-a ținut teorii despre rușinea copierii și pedeapsa ce o vor 
primi. I-a amețit pe bieții elevi și nu știu când au avut timp să 
trateze subiectele. La terminarea orei am ieșit din bibliotecă și 
am discutat cu șefa clasei, despre „orgia” tezei și a început să-mi 
povestească, că așa e doamna: „Știți, domnu director, noi când 
nu avem chef să-i ascultăm pledoaria despre o anumită temă a 
lecției, o incităm pe doamna să ne arate pozele copiilor și doamna 
abia așteaptă să ne arate diverse poze cu copiii ei și așa de 
repede trece ora. Parcă pe noi ne interesează Nelicuța ei, sau  
Dănuț, dar o facem așa ca să avem de ce râde între noi!” 

- Obișnuia doamna Rotaru să se învoiască des de la  
școală: „Tovarășe director, vă rog să mă învoiți, că e bolnavă 
Nelicuța!”, sau „Vă rog să mă învoiți, că nu mi-e bine azi!” 
ș.a.m.d. de nenumărate ori. Mi-a înmuiat inima de multe ori cu 
rugămințile ei, dar iată că, în toamna anului 1989, se fac alegeri 
de partid și umbla un zvon că va fi aleasă ca secretară de partid, 
Marta Rotaru. Așa se făceau alegerile atunci, venea propunerea 
de sus și plebea trebuia să se supună. Am întrebat-o dacă e 
adevărat și mi-a spus că da.  
„-Tovarășa, zic eu, dar dumneavoastră mai tot timpul sunteți 
bolnavă!” 
 „-Poate baba, poate baba!”, fu răspunsul tranșant al tovarășei. 
Tot ce a mai urmat și alte snoave ale „tovarășei” sunt evidențiate 
în expunerea rimată „Revoluția la școală”, postată mai sus. 
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 Ion MANOLACHE, profesor de matematică, 
  Din punctul de vedere al pregătirii profesionale, pot spune 
„jos pălăria”, așa pe cât mi se părea. Și istețimea îi era 
remarcabilă. În ce privesc calitățile pedagogice, lăsa de dorit, 
dacă mă refer la multe cazuri de elevi care, deși erau buni la 
celelalte discipline de învățământ, la matematică aveau 
probleme. Ar mai fi un aspect pe care l-am descoperit personal: 
știa să țină evidența elevilor cu părinți care aveau bună situație 
materială și să-i țină în șah, pentru obținerea de foloase 
necuvenite. Sesizând două situații de acest gen, am apelat la el 
să fie mai indulgent și mi s-a spus tranșant ce foloase dorește de 
la respectivii. De la un tehnician agronom din Mitocul 
Dragomirnei, a pretins un vițel și un plin de benzină, și-mi asum 
vina că i-am comunicat respectivului ce pretenții are profesorul. 
Pentru a nu-i rămâne copilul repetent, tehnicianul a dat 
plocoanele respective. 
 O altă situaţie mai deosebită s-a întâmplat în legătură cu 
fiul președintelui Comitetului de Părinți pe școală (Amariei, dacă-
mi aduc bine aminte). Băiatul se afla la corigență și tatăl lui a 
venit la mine să intervină și a dat un pachet de Kent. L-am 
refuzat, dar omul a lăsat Kentul pe birou și a ieșit în grabă. I-am 
comunicat lui Manolache ce am pățit și mi-a spus: „-Numai 
pentru atât, nu-l trec. Să aducă măcar un  cartuș!” „- Măi Ionică, 
îi zic, eu îți cer să fii corect, nu să-i pretinzi bunuri materiale!” 
Răspunsul lui a fost tranșant: „- Cine-i prost, să plătească!”   
   Mi-a creat un fel de lehamite, de-mi venea să stârnesc 
scandal, dar regimul era de așa natură că totul se putea întoarce 
împotriva conducerii școlii. Dovada că așa era, la un bacalaureat, 
eram în postura de vicepreședinte și un elev copia fără teama de 
a fi eliminat din examen. I-am atras atenția de vreo trei ori și a 
continuat cu nerușinare. I-am anulat teza și l-am scos din 
examen. Am observat eu ceva rețineri din partea unora și altora, 
dar am finalizat eliminarea. Nu au trecut zece minute și primesc 
un telefon de la Inspectoratul Școlar: „-Alo, inspectorul Munteanu 
la telefon, mă Iordache cum ți-ai permis să elimini pe elevul ăla 
din examen. Fă bine și bagă-l înapoi, altfel va fi vai de tine!” „-
Cu tot respectul tovarășe inspector, vă spun că  am aplicat 
regulamentul. Ba mai mult am insistat de trei ori și nu a vrut să 
întrerupă copiatul. Nu se mai poate face nimic.” Am fost certat 
mai apoi și de alți inspectori și mai mult, tatăl băiatului cu o figură 
acră, mi-a spus că mă va urmări cât va trăi, că vrea să-mi facă 
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un rău, pe cât i-am făcut eu fiului lui, de i-am distrus cariera. 
Probabil că, tot pe bază de copiat trebuia să intre în academia de 
miliție și să vezi ce curat-murdar ofițer de miliție ieșea, sau poate 
un securist torționar. 

Revin la profesorul Manolache. În goana după afaceri  
murdare își băga nasul cu pile și pe la examenele de bacalaureat. 
Într-un an s-a creat un caz penal, dacă eu sesizam organele 
abilitate, dar poate că nu era penal și reproșurile  chiar destituirile 
puteau să cadă tot pe capul conducerii școlii, că nu a fost vigilentă 
și a permis să se petreacă așa ceva în școală. Un elev avea nota 
la teza de Limba Română, cam 4,50. Profesorul Manolache a 
intrat la comisie, cu toate că nu făcea parte din ea și împreună 
cu președintele comisiei, profesorul Man, a modificat acea notă 
și l-a promovat pe absolvent. Ăsta da tupeu. 
 Nu vreau să-l desființez dpdv moral, pe profesorul 
Manolache,  ci vreau să arăt racilele unui sistem și cum se purtau 
băieții descurcăreți de la orice nivel. Nu am avut niciodată 
altercații cu Manolache, dar în suflet am simțit mereu dispreț la 
adresa lui, pentru comportamentul față de elevi și părinți, pentru 
faptul că un educator care trebuia să fie exemplu de moralitate, 
transmitea generațiilor, pe care le școlea, simțul afacerilor 
necurate. Acum, pot spune, Dumnezeu să-l ierte! Cred că 
meteahna lui i-a venit de hac. Probabil că-l stresa prea tare și la 
o sesiunea de bacalaureat, fiind examinator, a sucombat în 
timpul examenului. 
 
 Speranța ȚURCANU, profesoară de matematică, 

Cred că era o femeie tare chinuită, de propria-i concepție  
despre viață. Suferea de mania persecuției și vedea răutate în 
orice împrejurare. Dacă nu o vedea, o căuta și era greu să-i intri 
în grații. 
  Starea ei psihică o făcea să-și piardă tactul pedagogic. Nu 
putea fi coerentă și metodică în predarea lecțiilor, iar pe elevii 
care nu știau să răspundă la lecții îi vedea ca pe niște dușmani și 
adeseori își ieșea din fire, lovindu-i cu capul de tablă. Acea 
încrâncenare mă obosea și-mi era foarte greu să-i răspund sincer 
la unele întrebări. Trebuia să ticluiesc răspunsuri care să-i fie pe 
plac, arătându-i că la valoarea ei nu trebuie să sufere așa de mult 
pentru toate nimicurile. 
  Soțul ei lucra la Combinatul de Celuloză și Hârtie, și arăta 
a bărbat serios, dar cred că problemele ce le avea acasă i se 
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răsfrângeau și la combinat, ca dovadă că era cam indezirabil 
acolo. 
 O altă situație mai deocheată cu Speranța, am întâlnit-o la 
un examen de completarea studiilor, cu muncitori de la Uzina 
Mecanică. A acceptat ca în timpul lucrării scrise, un candidat să-
i bage în poșetă niște bani, un fel de cotizație pentru indulgență. 
Uimirea mea era cu atât mai mare cu cât știam ce mare tevatură 
făcea pentru cinste și corectitudine. 
 Avea și un copil, pe care l-am văzut pe când avea cam 8-
9 anișori. Ne aflam la o întâmpinare a conducătorului „iubit” și 
copilul încerca să fie jucăuș, dar deodată, mama lui l-a tras de 
mână cu violență și i-a adresat câteva cuvinte dure, că parcă 
ieșeau dintr-o mahalagioaică. Am aflat că au plecat în America, 
dar cum or fi ducând-o pe-acolo, îmi imaginez că e vai de ei. 
 
 Carmen BILAN, profesoară de Limba Franceză. 
 Asta le este capătul tuturor dereglărilor morale, la nivel de 
profesor. A ajuns fată bătrână, trecând prin prefaceri care de care 
mai urâte. Vedea normalul, tocmai în anormal și-l susținea cu 
alura unei auto-apreciate valori spirituale și morale. 
  Ținea predici, de bună moralitate, cu un aer de 
superioritate și cu un fel de lehamite față de interlocutori. Toate 
pauzele erau pavate cu așa ceva, ba și o mare parte din timpul 
orelor, întârziind substanțial. Uneori își desfășura astfel de 
program în antecamera Cabinetului de Limba Română.  

În una din zile observ larmă pe holurile școlii și merg să 
văd care-i cauza. Era pe la mijlocul orei și profesoara Bilan nu 
intrase la oră. Merg să întreb dacă nu-i în Cabinetul de Limba 
Română și am dat peste profesoara Elena Silea, care a avut un 
moment de revoltă și mi-a zis: „-Domn Director, p-asta n-o mai 
«reg.lează» nimeni? De multe ori vine în antecamera cabinetului, 
când ar trebui să fie la ore și vorbește tare, că nu-mi pot ține 
orele”. Calculând gravitatea situației, am mers și i-am tăiat ora. 
Ce a urmat, e greu de relatat, dar voi încerca. M-a abordat, cu 
un aer de victimă a  unui neisprăvit de director care nu pricepe 
valoarea ei și că mama ei a educat-o și, ea nu este ca alții 
(Istrate, Prisăcaru, Popovici...). „-Proasta aia de Andrieș v-a 
spus? Aia e așa... și așa.... !” I-am răspuns sumar că am aplicat 
regulamentul școlar și că-i doresc să nu mai facă așa ceva, căci 
se creează dezordine în școală, iar dumneaei nu parcurge 
programa școlară. S-a supărat rău de tot și după metoda 
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arhicunoscută „mă supăr și plec la mama!” și-a luat concediu 
medical pentru o săptămână și de acasă mi-a trimis o scrisoare, 
prin care încerca să-și demonstreze valoarea și că nu suportă 
comparații cu anumiți ai școlii, pe care i-am arătat și mai sus și 
cu unele amenințări că va face plângeri la forul superior. Între 
timp, eu, nu am avut de lucru și i-am povestit la Lucica Popovici, 
cum a stat treaba cu madam Bilan. Lucica, figuristă cum era, îi 
transmite doamnei Andrieș despre ce a zis Bilan despre ea. 
Madam Andrieș s-a aprins și a spus că o dă în judecată. A 
acceptat, totuși, să convocăm Consiliul de Conducere al Școlii și 
să i se dea sancțiune. Minune mare, la ședință, madam Bilan a 
adus Biblia și a început să jure, cu mâna pe ea, că ea este o fată 
cuminte, că așa a fost educată de mama ei și că nu vrea să-și 
supere mama ş.a.m.d. Văzând așa panaramă i-am șoptit 
doamnei Andrieș: „-Las-o în pace cucoană, nu vezi că asta-i dusă 
de-acasă!” 
 Știam de mult că era dusă de acasă, că pe timpul 
comunismului a avut niște aventuri amoroase cu un profesor 
însurat. Soția aceluia a chemat-o în judecată. Acolo, judecătorul 
a întrebat-o că de ce se comportă imoral. Răspunsul a fost de un 
„adevărat” cadru didactic: „- Îmi place de „scula” lui!” 
 Situații penibile se întâmplau și la mesele care se dădeau 
cu ocazia lecțiilor deschise. Obișnuia să se infiltreze că ar ajuta 
cu ceva la pregătire și era preocupată mai mult să pună din toate 
bunătățile, într-o sacoșă, dosind-o pentru a o lua acasă. Dacă era 
întrebată de ce pune în sacoșă, răspundea: „-A, așa, un pic, 
pentru mama!” La Inspecția de gradul I a profesoarei de Limba 
Rusă, Mihoc, aceasta mă roagă să văd, că Bilan îi ia din produse 
și se teme că nu-i vor ajunge la masă. Am văzut în adevăr sacoșa 
și am luat-o de-am răsturnat la loc produsele. La sfârșit madama 
Bilan tot întreba unde-i este sacoșa, că cineva i-a furat-o. 

Caracterul i s-a păstrat și după ieșirea la pensie. Nu este 
zi, fără a-și face apariția la înmormântări. A devenit, cred, cea 
mai mare pomanagioaică, cu diplomă universitară. Se lipește pe 
lângă cineva de la înmormântare și se ține scai până servește 
masa la praznicul respectiv și mai ia și câte ceva prin sacoșe. 

Poate mă considerați un dezvelitor de nimicuri, bârfitor rău 
intenționat,  dar nu pot lăsa nedezvăluite asemenea catastrofe 
morale, care pe deasupra au menirea de a forma caractere. 
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 Romeo ISTRATI, profesor de Științe Sociale – Filosofie, 

Ca pregătire profesională îmi apărea ca foarte dotat și pe  
deasupra era și poet. Nu știu să aibă mai mult decât o cărțulie de 
poezii, întitulată „Miezul aprins”, scrisă de pe băncile facultății. 
Era debordant în conversații, mai ales când avea un pic de tărie 
la „bord”. 
  Pot spune că l-am simpatizat, dar... acel „dar”, care 
totdeauna își bagă coada, intervine și aici. Romică era un suflet 
mare, dar dacă se „aghesmuia” făcea prostii. Cea mai mare 
nemulțumire a mea față de el era, că transformase un birou de 
la etajul II al școlii, într-un adevărat bar. Băuturile le procura de 
la elevi cu așa zisul „fondul păcii”, care presupunea că elevul 
dădea sticla și profesorul îi dădea nota de trecere. Mărimea notei 
depindea de valoarea sticlei. Multe cioflingării a mai făcut 
Romică, cu elevii, mai ales cu cei de la seral, de la care se 
împrumuta de bani. Avea și un obicei de a se implica la 
examenele de admitere sau la absolvire, prin ieșirea, în față, 
drept făcătorul de minuni, dar minunile trebuiau plătite de cei 
care le solicitau. După ce se termina examenul, dacă se termina 
cu bine, solicitantul credea că o vorbă a pus-o domnul Istrati, 
dacă nu se termina cu bine, dădea banii înapoi sau găsea o scuză, 
sau nu-i dădea și perdanții îi cereau socoteală și îl reclamau. 
Veneau, adesea, reclamații pe tema asta și putea fi dat penal, 
dar a trecut așa, fără să suporte mari consecințe, decât că până 
la urmă a fost demis de la noi și a ajuns pe la alte licee, sau chiar 
să lucreze în ziaristică, la „Jupânul”. Păcat de el că beția la 
transformat într-un moralizator imoral. 
 Era mare admirator al echipei Rapid București, iar eu al 
Gloriei Buzău. Desigur că Rapid era superioară, celei din Buzău, 
dar ne tachinam reciproc, prin epigrame. Ca răspuns la o 
epigramă pe care nu am reținut-o i-am adresat una cu Rapidul: 
„Pe cât te știu entuziast / Strigând în gura mare GOOOOL / Mai 
bine-ar fi de ți-ar aduce / Rapid, o cupă de...alcool!” 
 
 Mihaela BLAGA, profesoară de Limba Română, tânără și  
blondă, poate că era doxată, dar vai de mama ei pe planul ținutei 
morale. Cred că nici nu prea era sănătoasă, poate că era isterică 
și avea comportamente foarte deplasate. Făcea talente 
șmecherești, cu elevii în clasă, spre exemplu: dădea de-a dura o 
monedă, pe lângă rândurile de bănci și le spunea elevilor:„-Unde 
se oprește moneda, pe ăla îl ascult!”. În timpul predării stătea 
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adesea cu fundul pe catedră. Într-o zi a fost zarvă mare în școală, 
că un elev a bătut-o pe Blaga. Peste câteva minute, s-a prezentat 
la mine acel elev și mi-a spus că a avut un incident cu profesoara, 
căci pe aleea dinspre cantină l-a abordat și a încercat să-l 
mângâie. „-Domn director, punea mâna pe mine și eu am oprit-
o și dânsa, ca să se răzbune, spune că am bătut-o! Vă rog domn 
director, dumneavoastră ne credeți necazurile, ce or să zică 
părinții dacă voi fi exmatriculat?”  
  L-am liniștit pe băiat și i-am atras atenția profesoarei să 
nu întindă coarda prea tare, că se rupe. De altfel, chiar eu am 
fost supus unui test de seducție. Fiind de serviciu, am mers și pe 
la ultimul etaj al școlii și am fost întâmpinat de Blaga, care m-a 
invitat la biroul unde-și făcea pauzele, pentru o cafea. Am mers, 
nu am vrut să o refuz, dar am avut surpriza că, după ce am intrat, 
să încuie ușa. I-am atras atenția, frumos, că nu se cade să 
comitem o imoralitate, că eu sunt însurat și țin la familie. Am 
descuiat ușa și i-am spus că se poate bea o cafea și cu ușa 
deschisă, că doar nu e un secret. A început să se lamenteze, că 
are un prieten la Iași și că nu știe de ce a părăsit-o și nu știe cum 
să facă pentru a-l readuce la ea. Păi ce dovadă mai bună de ținută 
imorală mai pot da, legat de această Blaga. De fapt era bolnavă, 
după cum am mai spus, dar cine să se ocupe de ea, căci avea 
doar mamă și aceea cine știe pe unde locuia. 
  Fiind doar suplinitoare, nu a rezistat prea mult la Liceul 
Nr1, și am regăsit-o, pe când eram inspector școlar, la Școala 
Generală Marginea, unde directorul școlii se plângea de o așa 
mare „minune” morală.  
 
 Simona MOCANU, profesoară de Limba Franceză, 

Poate că nu ar trebui să o includ între profesorii dificili,  
căci era bună ca profesoară, era ascultată de elevi. Pentru un 
singur lucru pot să o acuz, pentru imoralitate. Să te împrietenești 
cu o colegă, să o vizitezi, deseori,  până seara târziu și apoi soțul 
colegei să te conducă acasă, putea să fie ceva pozitiv, dar atunci 
când duci mai departe relația și-i sucești capul omului acela și i-l 
iei colegei, asta nu mai poate fi considerat moral. Așa s-a 
petrecut cu madam Mocanu, de a devenit madam... altfel.  

Astfel de lucruri poate se mai întâmplă și altora, dar o 
situație care s-a petrecut în școală,  a fost de natura excluderii 
din învățământ. Într-o după amiază, fiind ca director serviciu la 
școală, l-am căutat pe profesorul de serviciu, Dan Baldazar, 
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pentru unele instrucțiuni. L-am observat pe hol în dreptul 
Cabinetului de Limbi Străine și până să apuc a-l striga, a dispărut 
ca prin farmec, de parcă a fost un OZN. Cum nu avea unde să 
intre în acea zonă, decât la cabinetul amintit, am mers la ușă și 
am văzut că e închisă. Am bătut și am spus : „-Dane, știu că ești 
acolo, de ce nu răspunzi?” Nu am mai insistat, considerând că e 
o situație penibilă și am mers în treburile mele. Spre seară vine 
Dan la mine și-mi spune: „- Domn Director era să fac pe mine, 
când ați bătut la ușă și m-ați strigat! Ce era să fac, Simona m-a 
tras de mână înăuntru și m-a încolăcit de n-am putut să mai zic 
nimic!”  

Păi asta nu este un caz care trebuie menționat când e 
vorba de ținuta morală? Ba cred că este și încă unul care 
diminuează la maxim valoarea unui cadru didactic, care în timpul 
serviciului, la școală, întreține astfel de relații. Numai pentru asta, 
valoarea didactică se reduce la zero. 

 
 Ioan COMAN, subinginer, profesor la școala profesională.  
Nici lui nu-i pot imputa pregătirea profesională și pe deasupra era 
un bun jucător de șah. Păcatul lui era acela de a fi afemeiat și de 
a face fapte necurate în incinta școlii. Am surprins una dintre 
eleve care se schimba de echipamentul sportiv în biroul lui și l-
am avertizat că poate fi dat afară din învățământ. Păcătosul de 
el, era căsătorit cu o fată frumoasă, fiică de colonel. Oare de ce-
i  trebuiau probleme?. Avea obiceiul de a fi sincer, și-i plăcea să 
braveze. „-Ei, domn director, ce să le fac dacă vor. Eu nu-mi 
neglijez nici nevasta, dar ce să fac dacă-mi plac și altele! Fata aia 
care ați văzut-o dezbrăcându-se aici e nepoata mea”. Despre 
nepoată, după unele investigații m-am convins că minte.   
Directoarea adjunctă, Aurelia Răileanu, mi-a spus că a făcut o 
inspectare a biroului lui Coman și printre alte lucruri suspecte a 
găsit și anticoncepționale. „Piu, scârba diavolului!” a rostit 
directoarea.  

Profesoara de Științe Sociale, Maria Maistru, venea într-o 
zi pe hol, dinspre biroul lui Coman. Era roșie ca focul și bâlbâindu-
se mi-a zis: „-Domn director, Coman ăsta al dumneavoastră e 
nebun. A încuiat ușa la birou și a început să mă înghesuie într-un 
colț. De abia am scăpat! M-a invitat la o cafea și eu am crezut că 
e om serios că doar îl cunosc de la uzină, de la bărbatul meu.”  
Mai este ceva de comentat privind acest om problemă? Am făcut 
tot ce s-a putut și ne-am debarasat de el, dar culmea, că a ajuns 
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la Liceul Ștefan cel Mare și acolo a avut o mare complicație cu o 
elevă și mult scandal cu părinții acesteia. A fost dat afară din 
învățământ, apoi a divorțat și a plecat în alt județ, probabil pentru 
a o lua de la capăt cu felul lui de a fi. 

 
 Lucica POPOVICI, profesoară de discipline tehnice,  
îndeosebi Organe de Mașini și Rezistența Materialelor. Pot spune 
că avea o bună pregătire profesională și când intra în priză, făcea 
lecții de bună calitate, mai ales prin desene și scheme clare și 
colorate la tablă. Astea de fapt le făcea ca festivism și le lăsa pe 
tablă mult timp pentru impresie artistică. În mare parte lecțiile le 
făcea prin lipsă. Fie că stătea în biroul cabinetului, la taclale și 
cafele, fie că se îmbolnăvea și, asta destul de des. Când venea 
câte o brigadă era regulă să se îmbolnăvească, dar când erau zile 
de sărbătoriri, aniversări, lecții deschise, devenea premiantă. 
Devenea patroana evenimentelor și avea talent pentru asta. Era 
și cam oportunistă, încercând să se dea de partea celui care era 
mai tare în școală și implicându-se prin pile pentru numirea pe 
funcții de directori sau inspectori. Pe mine a încercat să mă 
înlăture de la Inspectoratul Școlar, sprijinindu-l cu toate pilele și 
cu pregătirea lecțiilor deschise, pe Jorj Beșliu.  Dumnezeu să-l 
ierte și pe ăla, că nu avea chemare pentru așa o funcție și după 
câteva luni a făcut un cancer, care l-a terminat.  
 Nu era Lucica străină nici de „Fondul păcii”, sistemul lui 
Romică Istrati. 
  Când eram director și chiar ca inspector (când treceam 
prin școală), mă invita: „-Domn director/ inspector, un cafeluț?” 
Uneori acceptam, alte ori mă scuzam, dar totdeauna am avut o 
reținere privind ipocrizia pe care o masca.  
 
Costică STRUGARU,  

Cu părțile lui bune și cu un semnal de delincvență l-am 
prezentat mai sus când am prezentat profilul directorului Marcel 
Rusu. 

Într-o noapte de iarnă, cam prin 1982, Costică și-a dat în 
petec. 

De ziua „mult iubitului conducător”, adică pe 26 ianuarie, 
Costică a făcut-o lată. Trebuia să fie de serviciu pe școală, din 
partea direcțiunii (ca director educativ). În acea zi s-a organizat 
și aniversarea  celor care  împlineau niște ani în acea lună. Vorba 
aia, cine venea la școală în acea zi, credea că suntem foarte 
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atașați secretarului general (și câte funcții mai avea), iar noi nici 
nu ne gândeam la așa ceva. Puteam fi lăudați fără merite, dar 
urmările au fost neprevăzute. Eu am supravegheat activitatea 
până pe la ora 16,00 și am dat să plec acasă, trăgând după mine 
și pe subinginerul Coman, care era cam rău de muscă, un 
afemeiat, de la profesoare, până la eleve și care avusese câteva 
antecedente. La plecarea din școală am dat pe la sediul UTC, 
unde încă se mai „lucra” la aniversare de către unii colegi, printre 
care Costică Strugaru, profesorul Constantin Georgescu și 
subinginerul Novac. Am plecat cu gândul că totul este sub 
control, dar pe la ora 23,00, sunt sunat de amicul Pesclevei, că 
șeful mare (Rusu), cere să mergem la școală, căci se petrece un 
eveniment nedorit. Circulația autobuzelor era întreruptă și a 
trebuit să mergem pe jos cale de 6 Km. Ne-am întâlnit, cei trei 
mari ai Consiliului de Administrație, Rusu, Pesclevei și 
subsemnatul și, cu sufletul la gură, am ajuns la școală. Zăpada 
era cât gardul, așa că nu am mai intrat pe poartă, ci am sărit 
peste gard. 

La Biroul UTC era lumina aprinsă și acolo se petrecuse 
evenimentul neplăcut pentru conducerea școlii. În același birou 
în care se petrecuse aniversarea din după amiaza acelei zile, 
acum era o scenă de neimaginat într-o școală. Am urcat la etaj, 
în școala veche și la biroul respectiv era ușa deschisă. Am intrat 
și, eroii acelei piese erau: Costică Strugaru, o elevă din clasa a 
XI-a, cam rea de muscă și maiorul Epure, de la miliția municipală. 
Ni s-au relatat scenele petrecute în acel birou, timp în care 
Strugaru era plin de sânge și tot se repezea să se arunce pe 
fereastră. Ce se petrecuse?  

După terminarea sindrofiei aniversare din acea zi, Costică 
Strugaru și cu subinginerul Novac  au început să se certe pe tema 
picturilor lui Gauguin. De la ceartă s-a trecut la bătaie și, 
Strugaru a fost rănit, tăindu-se în geamul de la poarta școlii. Apoi 
Strugaru s-a retras în biroul UTC să se spele. Elevei cu pricina i 
s-a făcut milă de el și l-a ajutat să se spele. Singuri, singurei în 
birou, au încuiat ușa, au așezat scaunele ca pentru o dispută 
trupească, s-au dezbrăcat, au dat aparatul de radio la ralanti și 
ce a urmat e lesne de priceput. Dar, „dușmanul de clasă” era 
treaz și imediat a reacționat. Pedagogul Nicolaiciuc, care îi cam 
purta pică de multișoară vreme, a anunțat pe paznicul Pântea 
și... împreună cioc, cioc, cioc, la ușă, dar nimic. Paznicul a 
anunțat poliția și a venit maiorul Epure. Când am ajuns noi, cei 
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din conducerea școlii, toți erau foarte agitați, numai eleva avea 
un calm giocondian. Drept e că era frumoasă făptura și putea 
atrage în păcat, dar oare merita!? 
   Avea pe ea un raglan și domnul Rusu a vrut să vadă dacă 
mai are ceva pe dedesubt și...am observat că nu mai avea. 
Ce s-a ales din toată treaba asta? Costică a mers la Spitalul 
„Socola”, dându-se sărit de pe fix, dar a fost eliminat din 
învățământ, iar eleva a fost exmatriculată. Din punctul meu de 
vedere, s-a procedat cam nedrept. Toată responsabilitatea 
trebuia dată pe Strugaru și să suporte rigori penale. După 
stingerea cazului, Costică al nostru a ajuns  inspector la LOTO 
PRONOSPORT și mai apoi psiholog la Comisariatul Militar. Halal 
națiune, mon cher! În alertă au intrat toate forurile noastre 
tutelare, despre care v-am vorbit mai sus și s-a pornit o anchetă 
puternică, dar nu prea a avut ce să constate în plus. 
 

F.-COORDONAREA  
MAIȘTRILOR INSTRUCTORI 

 
 Și maiștri îi pot pune pe două categorii sau chiar pe trei, 
dacă iau în considerație o apreciere din popor „brânză bună în 
burduf de câine” categorie în care se înscrie majoritatea 
maiștrilor instructori, căci au formarea muncitorească, cam din 
topor. 
1.- MAIȘTRI INSTRUCTORI VALOROȘI ȘI SERIOȘI 
 Dintre aceștia, cu stagii mai mari, în școală, menționez: 
Curaleț Constantin, Bontea Gheorghe, Călinescu Nicolae, 
Popescu Adrian, Căpitanu Ioan, Ciobâcă Ioan, Dobroghiu Emil, 
Andrieș Sterea, Șalar Mircea, Filip Gheorghe, Sochiriac 
Gheorghe, Motriuc Gheorghe, Danciu Gheorghe, Grigoriciuc 
Gheorghe, Cotoc Costinel, Nichifor Gheorghe, Breabăn Mircea, 
Nacu Constantin, Ciobanu Nicolae, Ciuriuc Ștefan, Halița 
Gheorghe, Coșman Vasile.  
 Multă prestanță aveau Curaleț Constantin, Călinescu 
Nicolae, Dobroghiu Emil, Căpitanu Ioan, Ciobâcă Ioan, Șalar 
Mircea, Andrieș Sterea, Sochireac Gheorghe, Grigoriciuc 
Gheorghe, Motriuc Gheorghe, Danciu Gheorghe, Popescu Adrian, 
Nechifor Gheorghe, Roșu Severin.  Aceștia reușeau să   se impună 
bine în fața elevilor și să execute lucrări de calitate. Mai erau 
dintre ei care comiteau păcate de a cere de la elevi bunuri (Șalar 
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Mircea), alții și mai rău, învoiau elevii acasă, numai pentru a le 
aduce băuturi, pe care le consumau pe la atelier (Sochireac 
Gheorghe, Motriuc Gheorghe, Luchian Ilie, Roșu Severin). Cu 
maiștri din această categorie am avut, în general relații bune. 
Poate au mai fost unele aspecte asupra cărora nu ne-am înțeles: 
*  Unii aveau gură cam mare, dar mai mult i-am calmat, decât 
să mă pun în gură cu ei (Căpitanu, Ciobâcă, Șalar). 
 
Emil DOBROGHIU, 
 Dacă ar fi să pun pe unul dintre ei pe primul loc l-aș pune 
pe un maistru care și-a sfințit locul prin pregătirea profesională, 
prin implicarea, alături de elevi, la rezolvarea problemelor tehnice 
ale mașinilor, prin ținuta morală, prin atașamentul față de elevi, 
față de colegi și de școală. Dacă i se dădea o responsabilitate, pe 
care n-o putea îndeplini din motive tehnice, știa să explice 
motivul imposibilității rezolvării, fără a se revolta sau a-și da aere 
de vedetă. O singură breșă am găsit în garda lui de fost boxer. 
L-am întâlnit o dată, la terminarea programului, puțin cam amețit 
de alcool, în apropierea atelierului.  

I-am atras atenția: „-Bine, mă Emile, tocmai tu să faci 
asta? Nu m-aș fi așteptat niciodată!” A început să se bâlbâie și 
avea o figură „turtită”, de parcă picase clădirea atelierului pe el. 
Interesant este că de atunci, uneori când ne revedem își aduce 
aminte de acea fază, schițând un zâmbet amărui pentru acea 
întâmplare. 
 A fost nostimă o situație, când i-am găsit în biroul 
atelierului de prelucrări pe câțiva maiștri (Motriuc, Grigoriciuc, 
Sochiriac, Luchian) consumând țuică. I-am întrebat ce fac și ei 
mi-au răspuns că beau apă. Am luat paharul lui Motric și i l-am 
turnat în cap, fază de care-mi amintea, cu haz, și după ce am 
ieșit la pensie. 
  Ce păcat că Motriuc nu m-a asculta să se lase de fumat, 
din care cauză a ieșit mai devreme la pensie, operat la plămâni 
și apoi a decedat. 
 Pe parcurs m-au dezamăgit: Sochireac Gheorghe (devenit 
alcoolic, ceea ce i-a fost și fatal, dar aceasta după ieșirea la 
pensie. E drept că avea o situație specială, cu soția nevropată și 
alcoolică); Roșu Severin, care a luat obiceiul să strângă tot ce 
apuca de prin școală și era uneori irascibil. Cred că tot din cauza 
alcoolului, pe care-l îndrăgise după moartea soției lui, din care 
cauză și el a murit, înainte de ieșirea la pensie. Trebuie să 



586                                    VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ  
 
 
recunosc că toți cei menționați mai sus erau maiștri adevărați, 
nu ca cei care au fost numiți după 1989, când s-a dat din ce în 
ce mai puțină importanță instruirii în meserie. Îmi vine cu greață 
să vorbesc de cum se desfășoară practica elevilor, în prezent, 
adică în 2014. Este unanim recunoscut că s-a distrus sistemul 
tehnic de învățământ, chiar și pregătirea la școlile profesionale 
este „bună” că lipsește cu desăvârșire. Nu mai este nici motivația, 
căci nu-și asumă nimeni răspunderea de a dirija absolvenții spre 
locuri de muncă în meserie. 
  Mai mult decât atât, din denumirea de Grup Școlar 
Construcții de  Mașini s-a trecut la numirea Colegiul Alexandru 
cel Bun, care se cere tot mai mult a fi cu profil teoretic. 
 Dintre maiștri menționați mai sus, cu durere în suflet 
amintesc că au plecat pe cealaltă lume: Călinescu Nicolae, Șalar 
Mircea, Sochiriac Gheorghe, Nacu Constantin, Coșman Vasile, 
Bontea Gheorghe, Grosaru Mircea și alții.  Dumnezeu să-i ierte! 
 
2.- MAIȘTRI PROBLEMĂ.  
 

Unii dintre ei au fost foarte buni meseriași, dar pe parcurs, 
prin mania alcoolului au devenit probleme mari pentru școală: 
Bucșă Vasile, Lavric Radu, Luchian Ilie, Turcu Gheorghe, Grosaru 
Mircea, Siminiuc Nicolae (constituia problemă, nu din cauza 
alcoolului, ci pentru că în atelierul lui se stătea mai tot timpul 
degeaba), Girigan Gheorghe.   Cu toți aceștia am avut de luptat 
și când s-a ivit ocazia reducerilor de personal le-am dat „papucii”. 
Alcoolul îi transforma foarte mult pe unii, din oameni de omenie, 
în bestii impertinente, ceea ce ducea la concluzia că-și dădeau 
arama pe față asupra caracterului ce-l aveau. Doi dintre ei mi-au 
rămas dușmani înverșunați: Lavric Radu și Bucșă Vasile. Ce 
păcat, dacă ar fi să apreciez maiștri după pregătirea profesională 
ei ar intra în primele două locuri, dar, „darul” beției i-a 
demonetizat total. 
 
Radu LAVRIC,  
 
  A ajuns așa de departe că venea atât de beat la școală, 
sau se îmbăta cu „subvenții”  de la elevi, încât adormea pe 
maidanul din fața atelierelor, spre amuzamentul elevilor. L-am 
concediat, după mai multe avertismente și a început să mă 
urască de moarte. L-am întâlnit într-o seară, în autobuz, când 
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mergeam de la școală către casă. A coborât odată cu mine și a 
scos un cuțit amenințător: „Ce părere ai mă, dacă bag ăsta în 
tine!?” Cred că și atunci era în stare de ebrietate. Am stat mai 
retras și în poziție de apărare și nu a avut curaj să mă atace. 
 
Vasile BUCȘĂ  
 
 Dacă veți urmări ceea ce vă relatez mai jos, veți vedea că era 
bolnav psihic, dar era greu pe atunci să scoți din școală un 
asemenea element, căci făcea parte dintre elementele chimice cu 
folosirea dogmelor comuniste. Probabil că pe fondul stresului 
acumulat de la atelier, în munca cu elevi, greu de strunit, pe 
lângă care s-a adăugat prostia de a urma cursurile liceului seral 
la o vârstă care nu mai accepta îmbulzeală de cunoștințe și pe 
care le vedea deformat, pe lângă care se mai adăuga și 
practicarea sporturilor bahice, i-au dat peste cap bruma de minte 
ce o avea. 
Pentru a fi edificator, vă voi reda mai jos extras dintr-un referat 
pe care l-a trimis direcțiunii, prin care mă reclama pe mine: 
„Abuzul de funcție” (de Bucșă Vasile) 
 „Îmi cer scuze dacă greșesc, făcându-i critică tov. director 
Iordache Mircea. Consider că nici până  în prezent tov director IM 
nu cunoaște sau nu vrea să cunoască rolul maistrului instructor 
în școală. 

Caută pe orice cale să ponegrească activitatea noastră și 
în special cu prietenii lui „favoriți”. Spun prieteni, pentru că într-
adevăr, vine foarte des pe la ateliere la noi, în special la atelierul 
de lăcătușerie nr 2. De controale nu ne plângem, cu toate că se 
mai întâmplă să discutăm foarte apropiat. Motivul? Este bine 
întemeiat, să fie convins că e sau nu în stare de ebrietate, 
persoana cu care stă de vorbă. Dacă n-are timp, trimite 
subalternii să-l informeze, despre starea maiștrilor din atelierul 
nr 2.   

Aș vrea să fie echitate. În societatea socialistă, umanismul 
are o calitate nouă, aceea de revoluționar. Esența umanismului 
revoluționar, se deosebește de aceea a umanismului burghez, 
care cultivă instinctele egoiste, individualismul, lupta pentru 
bunăstarea personală, în dauna bunăstării semenilor. 
 Poate cineva crede că eu, personal, am ceva de împărțit 
cu tov. dir. IM. Vă spun din suflet, dacă vreți să mă credeți, că 
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sunt foarte principial și aș dori s-o promovez în conduita 
semenilor mei. 

În viață am fost obișnuit să mă conduc și să mă ghidez 
după principii care le-am considerat linii directoare în rezolvarea 
unei probleme. Unul dintre aceste principii este: „Dragostea mea 
față de semeni este nemărginită și cred....că nu le-am făcut 
niciun rău!” 

Pentru mine nu există oameni buni și răi, ci poate să existe 
oameni buni și rău educați. Întotdeauna am pierdut în fața șefilor 
pentru calitățile mele sufletești și cred că și de data asta voi 
pierde, însă consider că critica este unul din factorii fundamentali 
ai mersului înainte a întregii societăți, de apărare și promovare a 
principiilor și ideilor socialismului, precum și a normelor de 
conduită. 

Prin spiritul meu revoluționar, caut să promovez noul în 
școală, în instruirea elevilor. Caut să mă apropii cât mai mult de 
acești copilași, oprindu-i de la lucruri rele, făcându-i să înțeleagă 
ce este bine și ce este rău și să fiu mai practic, spun: -Urmăriți 
exemplul meu personal! Pentru mine munca este totul – viață. 
 Mâine 11 martie 1981/ vă pot spune-o noutate/ că fumatul 
l-am lăsat/ pe perioada de un an și mai bine/ cine m-o vedea 
fumând/ în școală sau în altă parte/ să spună că n-am dreptate./ 
Suport morala, ca atare/ și una sută lei valoare/ Le doresc la 
fiecare, amator sau fumător/ mult succes în viitor!/ Să spună cu 
fidelitate / că fumatul nu-i o necesitate. 
 Multe exemple aș putea da, cu toate că în aprecierile 
făcute, pentru munca educativă mi s-a dat calificativul BINE. 
 Nu m-am considerat niciodată superior față de colegii mei 
ci am fost omul modest, fără servilism în fața șefilor, fără umilire 
și lingușire. Probabil că tov IM se bucură de o demnitate 
personală. Demnitatea o putem întâlni în orice meserie, căci 
fiecare meserie are frumusețea ei, care-l înnobilează pe om. 
Indiciul cel mai distinctiv al demnității este stima pe care ți-o 
acordă colectivul..... 
 În ziua de 13 martie 1981, în jurul orei 14,00, m-am 
întâlnit cu tov. Andrieș. M-a întrebat ca de obicei, cum stau cu 
lucrările și mi-a spus să trec pe la birou să desenez o masă de 
telefon, că este comandă. Am mers și apoi a apărut tov director 
Iordache M, și m-a întrebat: „-Ce cauți în birou?” I-am spus că 
fac o schiță pentru o lucrare. „-Ieși afară, nerușinatule, că-ți arăt 
eu, că te fac eu...!″ 
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Și dacă n-am plecat imediat s-a enervat, m-a prins de gât 
și...afară! 

Un lucru, l-am atins în amorul propriu, pe data de 12 
martie la ședința de producție, în care mi-a adus învinuiri că, în 
loc să mă ocup de pregătirea elevilor, mă ocup de proiectarea 
fântânilor arteziene, etc. și că mai bine ar fi să proiectez o 
matriță, care este mai adecvată meseriei pe care o profesez. 
 Bineînțeles, că am înțeles mai demult că tov director 
Iordache recurge la calomnii, insulte, bârfe... 
  De exemplu, îmi spunea: „-Mă, tu ești prost, ești puțin 
scrântit...etc!” 
  I-am răspuns la întrebări, dar l-am întrebat: „-Inginerii ce 
fac în școala noastră?” 
 Iată de ce sunt privit ca un bandit și urmărit pas cu pas în 
această școală. Am atins în amorul propriu al tov. director 
Iordache Mircea. ...Brutalizat am fost și în data de 
14.03.1981......” semnătura....Bucșă Vasile 
 Săracu Bucșă a bucșit-o rău de tot cu această scrisoare, 
care îmi atribuia, în mare măsură calități pozitive în controlul 
activităților practice și în disciplina de lucru a maiștrilor instructori 
și elevilor, dar pretinde unele lucruri neadevărate privitor la 
faptul că i-am vorbit pe un ton reverențios și l-am luat de guler 
să-l dau afară. Poate în glumă i-oi fi spus că e cam scrântit, dar 
culmea, era adevărat. Probabil că oricine își poate da seama din 
scrisoarea redată mai sus, că ceva nu era în regulă cu Bucșă. Și, 
apoi, ce puteam crede eu, când îl vedeam în curtea școlii, jucând 
cu elevii „măgărușul la mijloc”, el fiind mai tot timpul măgărușul, 
și elevii râdeau de prostia lui de mama focului. 
 Într-o zi fiind beat, l-am rugat să meargă acasă. Am apelat 
la paznicul școlii, care i-a cerut să părăsească școala. Și-a luat 
bicicleta și când ieșea din curtea școlii a început cu scandal la 
mine, tutuindu-mă și țipând la mine că drept cine mă cred, că el 
este foarte competent și nu-i cazul să mă dau mare. 
 În situația amintită, am făcut apel la Spitalul de Neuro-
Psihiatrie din Burdujeni - Suceava, după ce am discutat și cu 
colegii lui maiștri. Nici nu știu cum am reușit să-l conving, dar l-
am luat cu mașina personală și l-am dus la spital. Medicul care l-
a consultat și-a dat seama imediat despre ce este vorba și l-a 
internat. O, Doamne ce scandal a urmat la spital și câte injurii 
mi-a atribuit. El se credea perfect normal și considera că-l 
umilesc dacă-l internez acolo. 
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 După câteva zile a venit soția lui la școală cu mare 
supărare pe mine că i-am făcut soțul de râs, internându-l la 
nebuni. Am chemat câțiva maiștri instructori, colegi de-ai lui 
Bucșă și i-am explicat despre ce e vorba și că ne-am gândit să se 
facă bine, să revină la un comportament normal.  

Am dus-o pe soția lui la spital să-și dea consimțământul 
pentru internare. După ce și-a dat consimțământul să vezi 
scandal ce-a putut să-i facă „perfecționistul” de Bucșă. 
 După ieșirea din spital a venit pentru a-și relua lucrul și i-
am spus că nu se mai poate și că va fi încadrat la uzină. A insistat 
mult și la directorul prim Rusu Marcel, care i-a spus să stea de 
vorbă cu mine. I-am acceptat reîncadrarea cu condiția să-și ceară 
iertare pentru abaterile comise și să-și ia angajamentul că va 
respecta programul, fără a mai face ieșiri necugetate. Așa s-a 
întâmplat și cca un an a mai funcționat la școală. Venind unele 
reduceri de catedre la maiștri instructori, a trebuit să țin cont de 
unele punctaje și așa s-a făcut că a trebuit să fie angajat la Uzina 
Tutelară (Intreprinderea Mecanică Suceava) 

Bucșă al nostru nu s-a cumințit, și venea din când în când 
pe la școală și având reproșuri la adresa mea, în limbajul lui pe 
care nu-l mai luam în seamă. De fapt îmi era și un pic de temă. 
Gândeam să nu mă pun cu nebunul, că poate să mă aștepte la 
un loc dosnic și cine știe ce mă aștepta. 

După așa zisa revoluție de la 1989, pe când eram tot 
director adjunct, vine Bucșă pe la școală, vezi Doamne, se 
considera dizident și pretindea ca directorul școlii să-i dea o 
recomandare de bună purtare, care, nu știu la ce-i trebuia. S-a 
adresat secretarei, doamna Andrușcă (soacra domnului, viitor 
președinte al țării, Traian Băsescu), că el ar vrea să-i spună 
directorului ce fel de om e Iordache (subsemnatul). Doamna 
Andrușcă  i-a comunicat lui Bucșă, arătând către mine că-l are în 
față pe domnul director. Am avut impresia că-i vine să se 
prăbușească, din nedumerire și dezamăgire. L-am întrebat cu ton 
blând ce dorește și mi-a spus despre o recomandare de bună 
purtare. I-am spus să aștepte și am mers în birou unde i-am 
ticluit o recomandare. În recomandare am spus, printre altele că 
Bucșă Vasile este un bun meseriaș, dar are deviații de 
comportament, mai ales când este sub influența băuturilor 
alcoolice. „Prietenul meu” Bucșă s-a făcut „foc și pară” a rupt 
acea recomandare, considerând-o nedreaptă și a ieșit cu 
întreaga-i răutate afară. Îmi venea să ridic o mână spre cer și să 
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spun dezamăgit: „Mare-i grădina Ta Doamne, dar sunt mulți 
nebuni în ea!” 

G.- PEDAGOGII 
 

De-a lungul timpului au trecut mulți pedagi prin internatul  
școlii, dar dintre ei, figuri mai marcante au fost: Calinciuc Radu, 
Calinciuc Ana, Mihalache Viorel, Plăcintă Vasile, Nicolaiciuc 
Gheorghe. 

Toți au avut și calități, dar și defecte comportamentale. 
Parcă se ghidau după sceneta „pedagogului” Dem Rădulescu, cu 
Zgăbearță Iftodie din Vășcăuți.  

O notă aparte de depășire a limitelor bunului simț a comis-
o Mihalache Viorel, care s-a cuplat cu o elevă minoră și de la care 
s-a iscat un mare scandal, culminând cu destituirea lui Mihalache. 
 Mari și întortocheate au fost căile Domnului la internatul 
școlii, dar majoritatea pedagogilor au călcat pe alături.  
 Stilul de pedagog de școală învechită, al lui Calinciuc Radu, 
cu investigațiile, folosind „telefonul fără fir” prin care punea elevii 
să-și șoptească la ureche despre vina asupra unei anumite 
abateri, urmând ca ultimul elev din acel șir să rostească ce a 
auzit, avea și ceva ridicol dar și un pic de succes, că nu se putea 
ști cine a dezvăluit adevărul.  

Avea Calinciuc multe metode de a pedepsi elevii, dar cea 
mai urâtă era aceea de la cantină, când elevul era pedepsit să 
reia rândul la coadă, de la capăt. Este adevărat că problemele 
disciplinare erau multe la un tineret așa de fără ocupații atractive, 
când nici televizor nu  era și meditațiile se făceau mai mult prin 
dormitoare. Tineretul avea chef de viață și de idei năstrușnice și 
era greu de ținut în stare de îndobitocire. Elevii inovau șotii, 
pedagogii inovau pedepse sonate. 

 
H.- PERSONALUL  TESA 

 
1.- BIROUL SECRETARIAT  
  Pe toată perioada cât am funcționat ca director adjunct,  
secretar șef a fost doamna Aurelia Andrușcă. O doamnă cu multă 
bunătate, foarte devotată școlii, în acea perioadă când toate 
documentele se făceau cu scris de mână. O aureolă suplimentară 
a căpătat când fiica sa Maria, s-a căsătorit cu Traian Băsescu, 
care avea să devină președintele României. 
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 În cadrul secretariatului au mai lucrat și: Stela Andrușcă, 
fiica secretarei șefe; Iuliana Bichel, care avea să devină secretară 
șefă, după plecarea la pensie a doamnei Andrușcă.  

Și doamna Bichel avea bunătate și cumpătare în relațiile 
de serviciu, dar ca urmare a pierderii soțului a devenit mai 
irascibilă. 
 Stela Andrușcă s-a dovedit ca o secretară foarte 
competentă și harnică. Din devotament, uneori se revolta 
împotriva unor intervenții incorecte ale elevilor, ceea ce o făcea 
să sară un pic calul, dpdv al tonalității vocii.  
 

 
D-na Elena Francu, 
secretar dactilograf 

     Când s-a ivit locul liber la biblioteca 
școlii, am propus-o să fie numită pe post, 
considerând că meticulozitatea ei va 
pune ordine. Nu prea s-a arătat 
bucuroasă de schimbare, dar timpul mi-
a dat dreptate, căci biblioteca a devenit 
un reper pentru toate bibliotecile din 
județ. Pot să mă declar mulțumit, că prin 
intervenția mea privind numirea ei ca 
bibliotecar, am adus contribuție la 
maximizarea calității bibliotecii și implicit 
la mulțumirea doamnei Stela Andrușcă, 
pentru că se simte foarte bine și liniștită 
pe acel post.  

În anumită perioadă, ca secretar dactilograf a funcționat 
doamna Elena Francu, o doamnă foarte cuminte și la locul ei. 
Puteau să fie multe discuți și certuri în secretariat, nu se 
amesteca, se prefăcea că nu aude nimic. 

Au mai fost secretare și unele doamne și fete, care 
aparțineau de alt cult decât cel ortodox, dar la noi nu se făcea 
discriminare. Dintre secretare am mai remarcat-o pe doamna 
Bârsan, o femeie foarte conștiincioasă și harnică. 
 
2.-BIROUL CONTABILITATE  
 În el au tronat, pe toată perioada cât am funcționat la 
școală, două contabile: Elena Teișanu, contabilă șefă și cumnata 
ei, Maria Teodorescu (Teișanu). A mai funcționat și Grafina 
Tucheac, pentru probleme de producție școlară. Casier a fost 
doamna Scripka și mai apoi o anume Loredana, care în acte 
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apărea ca sora doamnei Bichel, dar se vorbea că, de fapt este 
fiica din flori a doamnei Bichel. 
 Erau harnice și serioase contabilele noastre. Elena Teișanu 
știa să se supună cerințelor  directorului prim, chiar dacă mai 
cârcotea uneori că nu sunt bani la bugetul școlii. 
   Maria Teodorescu mi se părea mai în temă cu toate 
problemele de contabilitate. Și doamna Tucheac era în temă cu 
problemele de contabilitate, dar erau mai puține probleme și o 
cam ducea în „dorul” lenii. Adesea eram atras de buna dispoziție 
și predispoziția spre glume la acest birou și ne distram împreună 
pe diverse teme, mai ales pe cel piperat cu prostioare. O poveste 
nu prea plăcută s-a petrecut cu Loredana, căci, în calitate de 
casieră a delapidat o sumă importantă de bani și, nu știu cum a 
scăpat de „răcoare”, dar rușinea a fost mare și a fost demisă. 
 Tot un contabil bun era și Negriuc Iulian, până când i s-a 
pus pe ochi vălul feminității unei femei de serviciu. A devenit de 
nerecunoscut, prinzându-l adeseori și flama băuturii, încât a fost 
demis. 
 
3.- ADMINISTRAȚIA ȘCOLII ,  

 
Cuprindea sectoarele: bucătărie, cămine, școală, pază, 

fiind compuse din muncitori calificați și necalificați și conduse de 
administratori. Un timp au funcționat câte doi administratori, 
unul pentru cantină și unul pentru școală și cămin. Printre 
administratorii de școală sunt de reținut Pahomie și Ciubotaru 
Neculai, Sturza Petru, iar dintre cei de cantină: Hârtopeanu 
Gheorghe și Saltân Nicolae și Sturza Petru   
Nicolae CIUBOTARU, s-a ocupat  puțin timp și de cantină, dar 
în cea mai mare parte a funcționării lui în școală a răspuns de 
școală și de internat. Era un tip respectabil și avea inițiativă, dar 
de multe ori inițiativa devenea „foc de paie”, că n-avea cu ce și 
nici cu cine. Se remarca mai ales în curățeniile de vară, dar se 
baza mai mult pe Sandu Bârzu, un meseriaș de „aur”, priceput în 
tot felul de reparații de zidărie, zugrăvire, faianțare, vopsire, etc. 
Aproape singur rezolva curățenia în școală, în cantină, în ateliere 
și în internat, pe durata vacanței de vară, fiind ajutat mai mult 
de o femeie de serviciu, Marioara, care-i era și „pupilă” 

Avea Nicolae Ciubotaru o echipă bună de muncitori: 
reparații construcții (Romaniuc Gh., Răstoacă Marin, Iacob Gh.), 
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mecanici întreținere (Gălățeanu Gh., Tulumb Niculiță, Pricop 
Nicolae), electrician (Sturza Petru), și alții 
Sturza PETRU  - Cel care a preluat cu timpul ambele funcții de 
administrator a fost Sturza Petru, un foarte bun dirijor de afaceri 
și isteț supus al directorilor. Petrică ăsta știa să facă și să desfacă 
toate aranjamentele cu Inspectoratul Școlar, cu Poliția, cu 
Pompierii, cu Primăria. Făcea afaceri în interesul directorilor, în 
interesul șefilor de instituții, dar mai ales în interes personal. Atât 
de mult țesea ițele că-i făcea pe mulți dependenți de 
„binefacerile” lui și era cotat ca al doilea director, dacă nu chiar 
primul. Dacă s-ar fi ținut cineva de capul lui să-i contorizeze 
afacerile deocheate, ar fi încurcat-o rău de tot. Dar, cum o mână  
spală pe alta și amândouă pe față, toate controalele au trecut ca 
parte din aranjamentele lui Petrică. 
 
4.- CANTINA 

De-a lungul timpului, au răspuns de cantină administratorii: 
Pahomie Nicolae, Hârtopeanu Gheorghe, Ciubotaru Neculai, 
Saltân Nicolae și Sturza Petru. 

Cu pregătire în domeniu au fost Hârtopeanu Gheorghe și 
Saltân Nicolae. Ei de fapt au fost administratori numai de cantină, 
pe când ceilalți trei au fost, în același timp, și administratori de 
școală și de cămin.  
Ghiță HÂRTOPEANU, și-a desfășurat activitatea cam 5-6 ani, 
că venise de pe la Liceul Economic, cu experiența de acolo și de 
la școala noastră a ieșit la pensie. Păcat de el, că era om în toată 
firea dar ajunsese cam batjocura directorului, deoarece Ghiță uita 
mai tot ce i se spunea, cam „de la mână până la gură” și în 
ședințele operative nu mai știa nimic din ce i se spusese în 
ședința anterioară. Devenise „ciuca” batjocurii domnului Rusu. 
Poate că avea început de Alzheimer și nu era depistat. Mă durea 
sufletul când îl vedeam că-l apuca plânsul la operative. În timpul 
lui aveam și o gospodărie anexă, de porci, la Adâncata, care 
trebuia îngrijită, dar se vorbea că administratorul Ghiță 
Hârtopeanu nu ducea resturile de la cantină la alde „ghiță” ai 
noștri ci la ghiță ai lui, în Hânțești. Am mers într-un control la 
gospodăria anexă și mai, mai să mă mănânce porcii, atât erau de 
înfometați. Pe perioada iernii erau duse câteva tone de sfeclă și 
o femeie care a fost angajată să treacă pe acolo și să le dea 
mâncare, mergea de două ori pe zi și neavând resturi de la 
cantină, le arunca acolo...ceva sfeclă înghețată. Poate că și porcii 
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l-au blestemat pe șeful lor Ghiță Hârtopeanu să sfârșească cu 
serviciul și cu viața. Din cauza urâtelor aspecte constatate am 
propus să mutăm gospodăria anexă, la Suceava, unde s-a ivit o 
oportunitate, la marginea orașului, unde era deja o porcărie 
veche și unde avea gospodărie anexă și Școala Specială. Era 
mare diferență între gospodarii de la Școala Specială și gospodarii 
noștri. Era mult mai bine organizată și îngrijită a lor. Se simțea 
mâna de gospodar a directorului Petru Suliță, aveau acolo paznic 
permanent, cu sarcini și de îngrijire. 
Nicolae SALTÂN, era un tânăr pedant și cu experiență pe la 
popota armatei, dar promitea mult și făcea prea puțin. Foarte 
apreciat era la diverse sindrofii, căci știa să fie elegant și să 
coordoneze mesele festive. L-am restructurat când s-a ivit ocazia 
și a fost solicitat la Universitatea Suceava. Poate că a fost stresat 
mult, că după un timp l-am  întâlnit pe strada care duce la Casa 
de Pensii și era „fericit” că i-a reușit o operație de anevrism. 
 
MAGAZIONERI LA CANTINĂ: 
 
Ștefania BURLACU, era o femeie respectabilă, dar ultima 
impresie contează și anume aceea că a fost prinsă sustrăgând 
pâine de la cantină. 
  Era o bună gospodină, deținea o gospodărie frumoasă și a 
reușit să-și facă o casă nouă, un fel de vilă, de toată frumusețea, 
dar ce păcat că, înainte de a o termina a fost trimisă în pensie și 
pe deasupra a conractat un cancer pulmonar (fuma), care i-a pus 
capătul. Înainte de moarte plângea și spunea: „Uite ce casă am 
făcut și acum trebuie să plec din ea!” Dumnezeu s-o ierte! 
 
Gheorghe POPOVICI, un om foarte chibzuit și disciplinat. Se 
putea observa că are milităria-n oase, că doar fusese milițian. 
Am mai menționat despre el, la negativ, privind sustragerea de 
resturi alimentare și dirijarea la gospodăria doamnei Marianciuc 
Ilaria. 
 
BUCĂTĂRESE:  

Au fost mai multe de-a lungul timpului, dar două dintre ele 
sunt de referință (Marianciuc Ilaria și Curaleț Ecaterina). 
Amândouă erau harnice și pricepute, amândouă au avut copii la 
școala noastră, copii silitori și respectuoși. 
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D-na Curaleț Ecaterina era o femeie solidă, dar cu suflet 
sensibil și bun.  

D-na Marianciuc Ilaria era de asemenea o femeie 
voluminoasă (așa cum îi stă bine unei bucătărese, dar era un pic 
mai iute și pusă pe harță).  Am povestit despre dânsa referitor și 
la alte aspecte, atunci când am scris despre directorul Marcel 
Rusu. 

 
5.- PERSONALUL MUNCITORESC 
 

Dintre muncitori, ca mai deosebiți, pot prezenta pe: Bârzu 
Alexandru, Romaniuc Gheorghe, Răstoacă Vasile, Gălățeanu 
Gheorghe, Tulumb Niculiță, Miron Mircea, Iacob Mihai, Ciornei 
Maria, Bârzu Mihai, Ciotină Ioan. Cel mai valoros a fost Bârzu 
Alexandru, un om priceput la toate și cu o iuțeală deosebită în 
reparațiile școlii. El făcea cât patru. E drept că-i mai trăgea la 
măsea, dar asta pentru a-și face curaj. Mai avea și patima de a 
fi afemeiat, având chiar o amantă dintre femeile de serviciu, 
Mărioara. Ciotină și el le avea cu meseria de constructor locuințe.  
Ca și nea Sandu se pricepea la zidărit, tencuit, faianțat, pus 
gresie, vopsit, dar, avea „darul” băuturii. Amândoi au murit de 
ciroză și  pancreatită. 

Cei ca Miron Mircea, Tulumb Niculiță, Gălățeanu Gheorghe, 
erau buni meseriași, dar cam leneși și puși totdeauna pe șotii. 
Una dintre șotii făcută de Ghiță Gălățeanu a fost pariul pus cu 
ceilalți colegi că va purta numai o jumătate de mustață. Și-a ras 
jumătate de mustață și și-a pus un plasture și așa a câștigat 
pariul. Și la muncitorii școlii ajunsese zicale: „Ei se fac că ne 
plătesc, noi ne facem că muncim!”; „Cine-i harnic și muncește, 
ori e prost, ori nu gândește!”; „ Trăim epoca marilor prefaceri: 
Eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface.”; „Pauzele lungi și 
dese, cheia marilor  succese.”  și… altele… Așa se făcea, că se 
prefăceau că fac câte ceva, cam până pe la orele 10,00, când își 
luau pauză de masă. Se retrăgeau prin vreo camera mai ascunsă 
vederii șefilor, sau chiar la subsolul școlii și se încingeau partide 
de table, până către sfârșitul programului, când ieșeau toți la 
suprafață, arătând devotament și cât erau de obosiți. Când 
dădeam de ei, ascunși, îi împrăștiam, spre treburile lor, care erau 
destule, dar după părerea lor, cu ; „Nu lăsa pe mâine, ce poți 
face azi, lasă pe poimâine, poate nu mai trebuie!”, treburile 
puteau să mai aștepte, lor să le fie bine. 
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Desigur că cei peste 20 de ani petrecuți la Grupul Școlar 
Construcții de Mașini, nr 1 Suceava am mult mai multe de spus, 
dar fie că nu sunt interesante, fie că timpul scurs le-a șters din 
bagajul memoriei de moment, fie că nu-și găsesc locul în această 
prezentare a mea. 
 
CONCLUZII 

Multe „bune și nebune” se pot spune despre viața școlii și 
nu e cazul să le considere cineva ca bârfe. Poate fi trasă o 
concluzie, pentru întreaga viață socială, despre ținuta morală, 
despre oameni și „oameni”. Esențializând oamenii și conștiința 
lor patriotică, dacă în trecut se folosea sintagma „Eroi au fost, 
eroi sunt încă”, pentru  perioada comunistă și după 1989, se 
poate spune „Erori au fost, erori sunt încă” 

 
I.- ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA MEA 

 
Voi prezenta mai jos câteva concluzii, privind activitatea ce 

am desfășurat-o la Grupul Școlar, devenit azi Colegiul Nr.1 „A. I. 
Cuza” din Suceava: 

 
1.- CONTRIBUȚII PERSONALE LA DEZVOLTAREA ȘCOLII 

- Realizarea atelierelor școală; 
- Coordonarea activității instructiv-educative la  

învățământul tehnic și practico-productiv; 
- Coordonarea activității internatului școlar și a cantinei; 
- Întocmirea materialelor de analiză a activității și  

programelor de măsuri pentru întreaga activitate a școlii; 
- Asigurarea condițiilor de realizare a planurilor de  

producție școlară; 
- Compartimentarea și amenajarea Atelierului Școală; 
- Dotarea și amenajarea Laboratorului de Mașini Unelte; 
- Obținerea de  premii  la concursuri pe meserii, cu  

prelucrători prin așchiere, pe care i-am pregătit,  dintre care a 
excelat  Diaconiță Gheorghe, sau Vasile, de la clasa la care eram 
diriginte în anii 1990, 1991, 

- Coordonarea activităților artistice și organizarea   
tarafului,  

- Amenajarea spațiilor exterioare ale școlii(alei, teren de  
sport, seră, parcare auto; 

- Amenajarea și întreținerea serei școlare 
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2.- ASPECTE CARE NU MI-AU CONVENIT 

- Situarea în postura de a fi băgat la mijloc, între  
director și personalul școlii (în mod deosebit, maiștrii instructor); 

- Știrbirea, de către directori, a personalității în fața  
subalternilor; 

- Încărcarea cu sarcini care nu mi se cuveneau; 
- Glume desconsideratoare ale directorilor în fața  

organismelor tutelare; 
- Priorizarea cuvântului unora dintre subalterni, față de  

autoritatea ce o aveam; 
- Supușenia excesivă și umilința de care am dat  

dovadă; 
- Ieșirile la muncile agricole, în condiții meteorologice  

grele și când veneau țăranii de furau cartofi de la grămezile 
strânse de elevi; 

- Ieșirile în întâmpinarea lui Nicolae Ceaușescu, când  
eram fugăriți de colo colo și așteptam ore în șir să apară coloana 
prezidențială; 

- Muncile „patriotice”-forțate, la Canalul Dunăre-Marea  
Neagră și la curățenia orașului, prin umilirea cadrelor didactice 
de către activul de partid al județului; 
 Nu mă situez împotriva acțiunilor de munca patriotică și a 
acțiunilor pentru patrie, dar s-a abuzat prea mult și nu erau 
suficient de educative pentru elevi, pentru transformarea lor în 
munci forțate, în timp ce acei care trebuiau să îndeplinească 
muncile respective, deveneau leneși și profitori. 
 
3.- ASPECTE PLĂCUTE 

- Mi-au plăcut mult primele trei promoții, prin  
calitatea elevilor admiși, prin continua înnoire a vieții școlii, cu 
laboratoare, cabinete, ateliere pentru fiecare meserie, dotări; 

- Concursul pe meserii din 1979, organizat în școala  
noastră, când am obținut multe premii și când ne puteam mândri 
cu o bază materială foarte apreciată pe plan național; 

- Activitatea cultural-artistică, prin brigăzi artistice,  
formație de teatru, formație corală, formație de dansuri, taraf; 

- Activitățile sportive și îndeosebi echipa de handball,  
condusă de profesorul Dumitru George și  care era campioană 
școlară pe județ și formația de fotbal condusă de profesorul Epure 
Dumitru. 

- Corul Sindicatului Învățământ 
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Mi-a plăcut să cânt și, cum nu puteam să o fac oricum, căci nu 
intra în caracterul unui director adjunct, am profitat de ocazia 
constituirii corului sindical al învățământului sucevean.  
 
4.- CA PERSONALITĂȚI DEOSEBITE ÎN VIAȚA ȘCOLII AȘ 
NOMINALIZA: 
 Profesoarele Silea Elena, Bicsi Aura și Bojoi Olga la Limba  
Română; 
 Profesorii Vărvărucă Constantin, Ott Iulian și Josan Domnica  
la Matematică;  
 Profesorii Arici Liviu și Calancea Maria la Fizică; 
 Profesoarele Ciobâcă Maria și Ajătăriței Elenuța la Chimie; 
 Profesorul Pesclevei Ioan, la Limba Rusă; 
 Profesorii Epure Dumitru și Iacoban Ilie, la Educație Fizică; 
 Profesoarele Prisăcaru Viorica, Răileanu Aurelia, la Istorie; 
 Profesorul Georgescu Constantin, la Biologie; 
 Profesorii: Rusu Viorica, Micu Ana, Rădulescu Demostene,  
Magazin Dragoș, Munteanu Maria, Miron Odorica, Traistă Elena, 
la Învățământul Tehnic; 
 Maiștrii instructori: Dobroghiu Emil, Căpitanu Ioan, Ciobâcă  
Ioan, Curaleț Constantin, Grigoriciuc Gheorghe, Motriuc 
Gheorghe, Sochireac Gheorghe, Nechifor Gheorghe, Danciu 
Gheorghe, Andrieș Sterea, Popescu Adrian, Filip Gheorghe; 
 Muncitorii Bârzu Alexandru, Iacob Mihai, Bârzu Mihai, Ciotină  
Ioan, Miron Mircea, Curaleț Maria, Popovici Gheorghe, Sturza 
Camelia, Marianciuc Ilaria; 
 Administratorii: Sturza Petru și Ciubotaru Neculai; 
 Contabilii: Teișanu Maria, Teodorescu Maria, Negriuc Iulian; 
 Secretarele: Andrușcă Aurelia, Bichel Iuliana, Bârsan Elena; 
 Bibliotecara: Babiuc Aurelia și Andrușcă Stela. 
 Casiera: Scripca Elena 
 

„Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să 
cobori până la cei umili.”   aforism clasic de Carmen Sylva  

„O educație muzicală favorizează un contact mai uşor cu 
muzica grea, dar oamenii care sunt foarte inteligenți apreciază 
acest gen indiferent de cultura lor muzicală.” citat din Ioan Bradu 
Iamandescu 
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Împreună cu câțiva maiștri, la Corul Sindicatului de Învățământ Suceava 

 
ALBUM CU IMAGINI SEMNIFICATIVE DIN ȘCOALĂ 

 

 
La o festivitate școlară 

 
„Nu cred în generații, doar în personalități. Cred că pe 

oameni nu îi desparte neapărat vârsta, ci educaţia şi cultura.” 
Iarina Demian 
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Festivitate de deschidere a anului școlar 

 

 
Stativ ornamental pentru expoziția atelierului școală 
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Clasă de elevi, diriginte Arici Liviu 

 

 
Clasă de elevi, împreună cu directorul adjunct – Mircea Iordache 

 
„Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi 

atitudinea oamenilor. Neînțelegerea conceptelor şi termenilor 
conduce la o învățare superficială.” aforism de Marin Vlada 
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Clasă de elevi, dirigintă Airinei Elisabeta 

 

 
În amfiteatru, după întâlnirea cu Cenaclul  
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Clasă de elevi, și directorul adj. Mircea Iordache 

 

 
Clasă de elevi, care a avut ca diriginte pe Prof. C-tin Vărvărucă (bolnav), 

preluată de dir. Adj. Mircea Iordache 
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1980 – Excursie – Chiev – Leningrad - Moscova 

 
ÎNVĂȚĂTURA 

 
Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea 
De a trezi curiozitatea naturală a minților tinere, 
Cu scopul de a-și satisface, ulterior, curiozitatea. 
Învățătura de carte nu înseamnă numai avere. 
 
Numai întunericul ne învață să prețuim lumina. 
Pentru copii învățătura este ca untura de pește, 
Înainte de a învăța, să nu jucăm de-a  „inima‟, 
Să învățăm a ne juca de-a școala, că ne priește. 
 
Nevoia învață totul. Îmbătrânesc și tot mai învăț, 
Școala cea mai bună ne învață cum să învățăm, 
Ea rumegă gândirea altora, cu pasiune și cumpăt. 
Învățătura ne cere muncă și, să o respectăm! 

 
Adesea, în calea celor care vor să înveţe, stă  
Autoritatea celor care predau, cu-a lor carismă, 
Tot ce am văzut ne învață, să găsim calea justă, 
Să credem în Creator, să-i mulțumim că există. 
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Învățătura prin constrângere nu poate rămâne, 
Dar cea pătrunsă-n suflet prin multă dragoste 
Și bunăvoință, aceea rămâne acolo, lasă urme. 
Învățătura cu practica, împreună dau  virtute. 
 
Sprijinul învățăturii este Creatorul, cu lumina Sa, 
Că ne-a dat gândul și puterea de a ne lumina, 
Și ne-a dat cuvântul și discernământul a învăța. 
Îți mulțumim Ție, Doamne, pentru milostivirea Ta! 
 

„Educația este cheia care deschide poarta de aur a 
libertății.” George Washington Carver 

„De fiecare dată când închizi o școală, va trebui să 
construiești o închisoare. Ceea ce câștigi pe o parte, vei pierde 
pe cealaltă.” Mark Twain 

„Tragedia educației e jucată pe două scene: elevi 
incompetenți care trebuie să facă față unor profesori competenți 
și profesori incompetenți care trebuie să facă față unor elevi 
competenți.” Martin H. Fischer 

 
„Fără Domnul, omul râmâne  animal vorbitor, 
Vine de nicăieri și spre nicăieri se îndreaptă, 
Rămâne așa chiar de e laureat sau măturător, 
Doar homo religiosus, are rațiune înțeleaptă.   
 
Pentru om fac același lucru știința și puterea, 
Iar fără conștiință, știința e a sufletului ruină. 
De vrem să evoluăm, este necesară dăruirea  
Să depășim ceea ce deja știm, fără de odihnă. 
 
E drept că evoluția științei salvează oamenii, 
Dar tot drept este că duce de râpă omenirea. 
Științele sunt uși, iar cercetarea e cheia lumii, 
Etica e știința care necesită azi reinventarea.  
 
Se deduce că, fără religie, știința este șchioapă, 
Căci numai Dumnezeu dă științei atâta putere, 
Iar religia, dacă contestă știința, devine oarbă. 
Știința ne deschide ochii la a Domnului Înviere.” 
      MI 
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INSPECTORATUL SCOLAR 

A.- INTRODUCERE 

 
 

        Nu-mi trecea prin cap vreo idee 
că voi ajunge să slujesc în 
învăţământ şi de la nivelul 
Inspectoratului  Şcolar.  
 Pe la jumătatea lunii iulie a 
anului 1995, am fost rugat de 
cumnată şi dirijat de soață să-l duc 
pe tata socru la Bucureşti, pentru 
operaţie de cataractă. Nu ştiu ce a 
fost în capul damelor din familia 
Crăciun, când au decis acea operaţie, 
ştiu doar că au dorit binele tatălui lor.  

  Sărmanul tată socru, la vârsta lui de 87 ani, începuse să-
şi piardă busola. 

Cred că avea un început de Alzheimer şi avea rătăciri 
psihice. Operația a însemnat pentru el crucea de pe colivă. A 
trebuit să fac pe voia femeilor şi să-l duc  la Bucureşti pe o 
căldură de cuptor. Am încercat să-l răcoresc cu sucuri de citrice, 
dar căldura îl făcea adesea să vorbească anapoda. La Bucureşti 
am mas o noapte la apartamentul lui Tuţu, soţul  al doilea al 
Marianei şi a doua zi dimineaţă ne-am instalat la spitalul de 
oftalmologie, care avea un nume austriac, din apropierea Gării 
de Nord. Tuţu a făcut lipitura la spital şi a fost uşor de discutat 
cu doctorul operant, după aranjamentul lui Tuţu. Socrul a fost 
consultat în aceeaşi zi şi s-a stabilit ca operația să se facă în ziua 
următoare. Peste noapte am dormitat pe o canapea de pe hol şi 
am mers din când în când să-mi supraveghez socrul. În ziua 
operației i s-a făcut o injecție pregătitoare şi a scăpat repede de 
operaţie, dar avea un ochi pansat iar cu celălalt nu vedea mai 
deloc. I s-au dat şi unele pastile calmante şi nu ştiu cât de bine 
i-au făcut, dar răul l-am observat, că avea adesea accese de 
rătăcire, când nici nu mă mai cunoştea şi vorbea agresiv 
împotriva mea considerându-mă  impostor şi cu greu îşi revenea. 
Erau şi momente de un haz dureros. O ţigăncuşă de vreo 16 ani, 
frumușică foc, care tot venea prin salonul nostru i-a oferit 
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socrului meu o pară. El a primit-o şi în loc de mulţumesc îi 
strecoară în șoaptă: „da, ..ţă nu-mi dai ?”. I-am cerut scuze fetei 
spunându-i că e bolnav şi cam aiurează. Fătuca aceea avea o 
rudă bolnavă într-un salon apropiat, dar venea la noi că era 
atrasă de un tinerel foarte frumos, dar lovit de soartă cu orbirea 
de la o betonieră unde i-a căzut pe cap o cuvă cu var. Eram 
foarte obosit  şi în noaptea care a urmat l-am lăsat pe tata socru 
în grija bolnavilor din salon şi am mers pentru un somn bun la 
Tuţu. În ziua următoare am mers de cu zori, curios să văd cum 
a evoluat starea sănătăţii socrului şi am aflat că a fost tare 
neliniștit, încercând chiar să se arunce de la etaj, dar l-au oprit 
oamenii din salon. Am plâns mult la capul lui când am constatat 
că din cauza unei noi rătăciri, mă respingea cu vehemenţă şi mă 
jignea. În noaptea următoare a venit nepotul Radu Mureșan şi s-
a oferit să stea cu bunicul lui, ceea ce mi-a facilitat un nou somn 
bun la Tuţu. A sosit şi ziua care urma să se termine fatal. Am 
plecat împreună cu socrul spre casa noastră de la Suceava, 
pentru a-l ţine cam o lună de zile sub tratament şi supraveghere. 
Pe drum „bunicuţul” părea vesel şi eu îl răcoream cu citrice şi-l 
încurajam. Cred că nu mai vedea aproape deloc, iar vocile le 
distingea mai mult ca sonoritate. La un moment dat m-a rugat 
să-l duc acasă la el, la Podu Turcului şi eu i-am explicat pentru 
ce trebuie să mergem la Suceava. În compartiment mai erau 
câteva persoane dintre care şi o țigancă dofolană cam de 
patruzeci ani, care vorbea mult. Socrul, şoticar cum era, a zis: 
„bună bucățică, bună bucățică!” şi iar eu a trebuit să cer scuze 
pentru rătăcirile lui. Cu chiu, cu vai, ajungem la Suceava. Rodica 
ne-a aşteptat cu masa şi am servit împreună. Cum era ora 9,00 
seara şi ştiam că tata socru e obosit, i-am dat pijama nouă şi l-
am culcat în  dormitorul meu. După cca zece minute iese din 
cameră şi spune că vrea să plece. I-am explicat împreună cu 
soţia că trebuie să se culce şi l-am liniştit. Eu am mers în 
sufragerie să mă relaxez la televizor, iar Rodica s-a culcat. Ce s-
a întâmplat în jurul orei 10,00 seara, nu pot povesti căci mă 
răscolesc triste amintiri, care și azi mă macină psihic. Ce pot 
spune este că tata socru a murit. Avea 87 ani și era amnezic. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l țină printre cei drepți! 
 Ceea ce am pătimit în acea lună iulie a fost ca un prolog 
la începutul carierei de inspector şcolar. Luna august a trecut ca 
un voal negru care întunecă lumina minţii şi colac peste pupăză 
o aud şi pe cumnata spunându-mi că am dezamăgit-o.  
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O, Doamne! Tu ştii bine cât de mult am dorit să fie bine şi 
să fiu apreciat pentru asta şi în loc de ceea ce am dorit, iată ce 
am primit!   
 Încă de la începutul anului şcolar 1995 – 1996, inspectorul 
şcolar de atunci, Rusu Costică, mi-a spus că el iese a pensie şi 
că m-ar propune pe mine să-i iau locul. 
  M-am arătat încântat de alegere şi în sinea mea gândeam 
că ar fi bine, după atâta amar de directorat adjunct, să văd şi eu 
cum e la mai mare şi apoi cam doream să scap de sub papucul 
directorului Ciubotaru–Boer Vlad.   
Schimbarea nu s-a făcut chiar la începutul anului şcolar, domnul 
Costică Rusu explicându-mi că mai sunt unele probleme. La 
începutul lunii octombrie am fost chemat la inspectorul general 
şi am fost întrebat dacă vreau să preiau funcţia de inspector pe 
probleme tehnice.  Sufletul mi se bucura tare, dar am răspuns 
reținut că da, pentru a nu se interpreta că mă reped prea hulpav 
la post. Pe atunci nu erau diferențe salariale faţă de funcţia de 
director adjunct aşa că nu prea se înghesuiau mulţi să se încarce 
de responsabilități.  
 Locația Inspectoratului Şcolar era în clădirea fostului 
Cabinet de Partid, care după revoluția din 1989, a mai găzduit şi 
Casa Corpului Didactic. Clădirea are o ţinută arhitecturală foarte 
plăcută, doar avusese o menire inițială de sălaș al liderilor 
comunişti ai judeţului. Sala mare de şedinţe păstrează multe 
secrete ale politicii comuniste şi mai ales foarte multe laude la 
adresa „conducătorului iubit”. 
 Biroul în care urma să funcționez ca inspector de 
specialitate, se afla la etajul II al clădirii şi acolo m-am desfăşurat 
timp de aproape şase ani şcolari. Am găsit acolo câţiva colegi cu 
alte specialități: inspectoarea de biologie Carmencita Obreja; 
inspectoarea pentru şcoli speciale Laurenţia Ulici; inspectoarea 
cu munca educativă Elena Chideşa.  
  Eram cam nedumerit asupra sarcinilor de rezolvat, dar m-
am lăsat în voia valurilor acelor acţiuni organizate conform unui 
program stabilit de inspectoarea generală, doamna Rodica Titu 
şi ţinând cont de cerințele din teritoriu. Am avut mare noroc de 
colegialitatea Carmencitei Obreja, care era o bună metodistă pe 
specialitate şi era o bună organizatoare, dar şi de experiența mea 
de fost director adjunct. Experiența şi colegialitatea pătimașă pe 
care o aveam în acea perioadă, a servit mult conducerii 
inspectoratului şi colegilor, care au profitat de bunătatea mea 
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pentru a-mi plasa unele din sarcinile lor.  Am fost pus de multe 
ori să conduc inspecțiile frontale, ceea ce mă onora, şi ca atare 
întocmeam  materialele de constatare, materialele de analiză 
semestriale, care se prezentau la ședințele cu directorii, 
întocmeam materiale de analiză cerute de forurile judeţene şi de 
minister. Unii dintre colegi mă rugau şi nu puteam să-i refuz, 
pentru redactarea materialelor din răspunderea lor pentru 
inspecțiile frontale şi pentru elaborarea unor analize. Eram cam 
prea benevol şi mi-am făcut singur greutăți, căci neglijam în 
mare măsură sectorul meu şi conlucrarea la nivelul ministerului 
cu inspectorii de specialitate tehnică. Nu aveam timp să mă 
documentez suficient pe domeniul meu şi să mă prezint cu 
intervenții valoroase la nivelul ședințelor de specialitate 
organizate de minister. E şi adevărat că şi ședințele de 
specialitate respective au cam fost lipsite de consistență şi 
rezultate concrete. Se cam bătea apa în pivă şi aveau trecere 
specialiştii în vorbărie goală, tupeiștii de profesie. Acele şedinţe 
îmi creau stare de inconfort, prin aceea că mai întotdeauna aş fi 
avut ceva contra, dar inteligenţa mea se reducea la a unui căţel, 
fără să mă pot exprima. Dacă încercam câteodată să spun ceva 
îmi auzeam glasul lătrător fără rost, acoperit de mârâitul celor 
care nu acceptau să mai vorbească şi alţii. Mi se crea o stare de 
spirit a lehamite, încât eram mai tot timpul obosit şi somnolent. 
De la începutul activității de inspector am observat câteva 
aspecte: 
*Clădirea era foarte frumoasă şi îngrijită, după cum am mai 
menționat; 
*Biroul în care lucram era foarte luminos şi ornat cu sufletele 
frumoase ale celor trei colege: Carmencita Obreja, Elena Chideşa 
şi Laurenţia Ulici; 
*Sala de şedinţe avea o frumoasă ţinută, suficient de 
încăpătoare pentru o şedinţă cu directorii şcolilor din judeţ, dar 
cam întunecoasă; 
*Inspectorii generali dovedeau valoare, competenţă, experienţă 
şi susţineau o atmosferă de colegialitate; 
*Dintre inspectorii de specialitate ieşea în evidenţă cel de Limba 
Franceză, Tăutu, prin valoare, dar şi prin a se băga în seamă, 
mai ales la şedinţe, vorbind şi când trebuia dar mai ales când nu 
trebuia şi creând o bruiere în mersul ședințelor. De nenumărate 
ori i se atrăgea atenţia să-şi ţină gura; 
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Organigrama inspectoratului cuprindea:  
 
*Serviciul Personal, unde trona inspectorul  Simion Slevoacă, 
*Serviciul Planificare – Organizare, sub bagheta veşnicei 
patroane Elena Guşetu, 
*Serviciul Contabilitate, administrat de o veşnicie de 
Buhatereţ; 
*Biroul Secretariat, dirijat în sistem manuscris de mereu 
tânăra şi amabila Nuţa Burlacu, 
*Biroul de Informatică, manevrat de două tinerele, 
*Biroul de Specialitate nr 1, aflat la parter,  în care erau 
inspetorii de: Limba Română, Sport, Matematică, Fizică şi 
Chimie, 
*Biroul de Specialitate nr 2, aflat la etajul II, în sala mare, în 
care funcţionau inspectorii de: Istorie, Geografie, Desen Artistic, 
Învăţământ Preşcolar, Învăţământ Minorităţi, Limbi Străine, 
Religie, 
*Biroul de Specialitate nr 3, în care funcţionau inspectorii 
pentru disciplinele: Tehnic, Biologie, Învăţământ Special, 
* Inspectorii de la Învăţământul Primar pe sub scara de la 
parter.   
*Femeile de serviciu, paznicii şi şoferii dovedeau hărnicie, 
dar aveam impresia că fiecare dintre ei era suflător către un 
conducător. Pentru acest serviciu administrativ-gospodăresc, şef 
era Fanu Dedeagă, un fost plutonier în armată, care avea multă 
disciplină pătrunsă în sânge, era foarte supus şefilor şi venea 
uşor în întâmpinarea solicitărilor inspectorilor şcolari, păcat că s-
a stins înainte de a ieși la pensie. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! 
  Simțeam că erau sfere de influenţă şi la nivelul 
inspectorilor şi la nivelul personalului TESA, în funcţie de sprijinul 
avut la angajare sau prin alte interese.  
  Poate că am scăpat câte ceva în această prezentare, dar 
în mare parte, cam aşa se prezenta situaţia la intrarea mea în 
Inspectoratul Şcolar. După un timp au fost asigurate şi alte săli 
pentru birouri, astfel încât activitatea a devenit mai aerisită. 
 La prima şedinţă ţinută la nivelul inspectoratului am 
inserat câteva versuri cu prime impresii şi le prezint mai jos: 
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INSPECTOR 
 

 
 

A fost să mi se-ntâmple mie, 
Ceva, cumva, neprevăzut, 
Un pas în prag de nebunie, 
Care mă rupse de trecut. 
 
Timid, cu capul ros de ani, 
Pășind pe treptele speranței, 
Cum glumele de patru bani 
Se pierd în templul rezonanței. 
 
În citadela de credințe, 
Totul porneşte cu un rit 
În sala mare de şedinţe, 
Unde instrucţia e mit. 
 
Şi cum pădurea este verde 
În peisajul ei de vis, 
Pe ici pe colo se mai vede 
Ce nu se vrea cu dinadins. 
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Spectacolul nu e chiar pur, 
Ci ca un voal pe conştiinţă 
Într-un decor semiobscur, 
Pe un tablou pentru știință. 
 
Precum cafeaua este tare 
Dacă-i lipsită de năut, 
Instrucţia e-nfloritoare 
Dacă-i plivită de trecut. 
 
O glumă-n gând atunci îmi vine, 
Însă, tăcut este tăcutuꞋ 
Şi-n gura mare nu pot spune 
Că este cam  năuc Tăutu. 
 
Rămân cu semne de-ntrebare 
Disfuncţiile ce rămân, 
Cu neajunsuri între bare- 
Modul, elevului român. 
 
Dar ce se vede-n depărtare? 
Ce e acela, nor de fum? 
E visul cu programul Phare 
Şi, ca de Waldorf, un parfum! 
 
Moralul însă-i după gratii, 
Căci hoţii sunt privatizaţi, 
Piaţa e plină de relaţii, 
Noi, bugetari sintetizaţi. 
 
Ne bucurăm de-o deplasare, 
Vai, ce ruşine pe destin, 
Armata noastră de picioare 
Să caute un ban festin! 
 
Totuşi, furați de pasiune, 
Formăm o oaste de mistrali, 
Condusă, pare-se, chiar bine, 
De către doi domni generali. 
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Dorim să zugrăvim mai bine 
Tablou cu fapte ce rămân, 
Ca viitorul să se-incline 
În faţa neamului român! 

 
Voi porni prin a sintetiza comportamentele colegilor inspectori, 
cu bunele şi mai puţin bunele lor calităţi : 
 

B.- INSPECTORII GENERALI 
 
Domnul Dan POPESCU 
 

 

    Inspectorul general – la bază 
fiind profesor de Matematică la Liceul  
Ştefan cel Mare - a fost un mare 
domn, dacă pornesc de la ideea că m-
a numit fără pretenții de șpagă, ci doar 
în ideea de a avea o echipă 
competentă. Asta nu înseamnă că 
neapărat eu eram cel mai bun din 
sistem şi că el a reuşit ceea ce şi-a 
propus. Am încercat să mă ridic la 
nivelul pretențiilor şi experiența m-a 
ajutat mult, dar comportamentul meu 
umil faţă de 

colegi şi şefi, m-a adus în situaţia de a lucra mai mult pentru alţi 
colegi decât pentru sectorul meu. Am fost în grațiile domnului 
Dan Popescu, dar când Vroiam să-i comunic ceva nu prea mă lua 
în seamă. Am dedus că trebuie să fac şi să tac şi m-am simţit 
foarte îndatorat dumnealui pentru încrederea ce-mi acorda. Mi-
a dat unele responsabilități care mă onorau şi mă umileau în 
acelaşi timp, spre exemplu să organizez masă festivă pentru o 
adunare a liderilor sindicali pe ramură, să organizez şedinţe cu 
directorii şi mese festive cu aceştia. Umilința venea din aceea că 
mă implicam prea mult din dorința de a nu fi furate din produse 
şi să  iasă treaba cum trebuia. Eram nevoit să apelez la unele 
unități şcolare, pentru a  îndeplini cerințele acelor sindrofii. Cel 
mai mult am apelat la Liceul Economic şi la Liceul Alimentar. De 
la Liceul Economic venea o grupă de servire, condusă de maistra 
Râşca, care era foarte valoroasă în tratarea mesenilor, dar mai 
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avea obiceiul să tragă câte o gură de votcă şi mai ascundea câte 
o sticlă, ceea ce mă deranja foarte mult. Pentru asigurarea 
produselor apelam la sponsorizări, în majoritatea lor aranjate de 
domnul Dan Popescu, aflat la acea vreme pe caii mari ai PSD-
ului. Prin primăvara anului 1996, am avut un control de la 
Ministerul Învăţământului, prin directorul Corpului de Control, 
domnul Marchitaș şi inspectoarea de specialitate care răspundea 
de judeţul nostru (d-na Georgescu). Directorul era mai în vârstă 
şi cam fioros. Era renumit pentru duritatea controalelor făcute 
de el. Şi doamna Georgescu era temută, dar avea un fel de 
amiciție cu d-na inspector general adjunct Rodica  Titu. 
Dumneaei ne-a controlat documentele de inspecții, apoi într-o 
şedinţă ne-a comunicat constatările.  Bogatele mele documente, 
dintre care cele mai multe erau manuscrise, au întrunit aprecieri 
frumoase şi am fost dat ca exemplu de hărnicie şi bună 
organizare.  Am avut şi o ieşire cu dumnealor şi cu inspectorii 
generali, la cabana lui Ceauşescu, de la Pătrăuți. Eu am fost luat 
ca şofer, căci inspectorul general nu dorea să amestece șoferul 
inspectoratului în aşa ieşire selectă şi tainică. Maşina era nouă, 
dar șoferul de ocazie, care eram eu, din fâstâceală a comis o 
gafă de proporții. Nici acum n-am ieşit din pielea ratatului care 
am fost atunci. La pornirea mașinii simțeam că am demaraj 
greoi, dar domnul inspector general m-a liniştit, spunându-mi că 
aşa trage maşina. Când am ajuns la bariera de la Pătrăuți, numai 
ce vedem că iese fum din roți, m-am speriat şi am constatat cu 
toţii că mersesem cu frâna de mână trasă. Fierbeam şi eu de 
ruşine şi supărare, dar ce puteam să fac. La cabană pregătisem 
cu ajutorul directorului adjunct de la Liceul nr. 1 – Virginel 
Iordache, o masă copioasă. Am stat cu acele câteva personalități  
la o masă lungă şi am servit cu tacâmuri de argint aurit în farfurii 
de porțelan aurite şi n-am simţit vreo euforie elevată pentru un 
aşa festin, ci gândurile îmi stăteau călare pe gafa ce o făcusem. 
După masă am trecut în revistă clădirea, intrând şi prin fostele 
dormitoare prezidențiale, apoi afară am admirat oaza de lumină, 
înconjurată de o frumoasă pădure de fagi. Am cules împreună cu 
doamnele Titu şi Georgescu, floricele de câmp şi am întreținut 
discuții plăcute despre nu mai ştiu ce. 
 Despre domnul Dan Popescu am avut şi am o imagine 
bună, totuşi s-au strecurat şi câteva aspecte care i-au cam 
virusat chipul. De obicei nu era preocupat de băutură şi avea 
minte ageră, încât punea deseori lumină clară în diferite 
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probleme ale inspectoratului, dar câteodată o lua tare pe băutură 
şi o ţinea câte trei zile. Atunci avea un chef de vorbă nemăsurabil 
şi debita multe prostii. Avea noroc cu d-na Titu, care ştia să-i 
acopere ieşirea din scena activității, uneori însă părea că s-a cam 
săturat şi dânsa şi ar fi vrut ca generalul să plătească pentru 
devierile lui. Mi s-a întâmplat să mă cicălească jumătate de zi, 
după banchetul cu liderii sindicali şi nu ştiam cum să ies din acel 
clinci fără a-l supăra cu ceva. Cu acea ocazie, a participat la 
discuții şi liderul de sindicat al învățământului județean Suceava, 
prof. Cernica, care s-a tachinat mai tot timpul cu generalul şi mă 
tot presa să intru în PSD.  Cernica avut şi o ieşire cam scabroasă, 
că atunci când era băut făcea un fel de alergie nazală şi-i săreau 
icrele pe nas, în mod foarte dizgrațios. O altă latură slabă a 
domnului Dan Popescu era aceea  că era ţinut foarte tare sub 
papuc de către soţie şi soacră. Despre asta se vorbea prin 
inspectorat şi nu înțelegeam cum de un bărbat cu atâta 
răspundere instituțională era jucat  şi batjocorit de către o mamă 
soacră. Mi-a plăcut de verticalitatea domnului Dan Popescu 
atunci când a fost înlocuit cu Vlad Ciubotariu, la schimbarea 
regimului politic. În sala mare de şedinţe a Inspectoratului Şcolar 
a intrat atunci prefectul Vasile Ilie, împreună cu un inspector de 
la Ministerul Învăţământului şi cu Vlad Ciubotariu. La prezidiu s-
a aşezat şi domnul Dan Popescu. Era o atmosferă inchizitorială, 
cu o tăcere de mormânt. Cine putea să spună ceva în ajutorul 
celui detronat? Mă simțeam umilit, tranchilizat.  După anunțarea 
verdictului, domnul  Dan Popescu s-a ridicat în picioare, a 
mulţumit colegilor pentru colaborarea avută şi a precizat că aşa 
impune situaţia şi trebuie să plece. A plecat şi a urmat 
introducerea în activitate a lui Vlad Ciubotariu. Mi-a plăcut 
domnul Dan Popescu, în acele clipe prin aceea că ştia să piardă 
demn fără a se lamenta sau a se ţine de scaunul de general. 
 
Domnul Vlad CIUBOTARIU – BOER, fost profesor de 
Matematică şi director la Liceul Nr 1, inspector general în 
perioada 1997-2000. Era un tip înalt, mândru şi cam căpos. 
  Mi-ar trebui mult spaţiu să-l descriu, căci l-am cunoscut 
îndeaproape atât pe când era novice profesor şi eu eram director 
adjunct, l-am cunoscut şi în ipostaza de director în timp ce eu 
eram doar profesor, apoi când era director şi eu director adjunct 
şi în fine când eu eram inspector şi dumnealui inspector general. 
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      De 20 ani am avut relaţii de 
muncă şi ne cunoșteam bine unul pe 
altul, cu bunele şi cu relele. Am fost 
tare bucuros în 1995, când am 
avansat pe postul de inspector, căci 
tare doream să scap de sub apăsarea 
cam umilitoare a lui. Am fost 
decepționat când am aflat că vine ca 
inspector general şi chiar am zis 
către doamna Titu, că eu am vrut să 
scap de Ciubotariu, dar Ciubotariu se 
ţine după mine. 

Multe probleme mi-am făcut atunci şi frământările acelea se 
asociau cu durerile pierderilor familiei, prin moartea mamei, 
tatălui şi fratelui cel mare într-un interval de 6 luni ale anului 
1997. La venirea lui ca inspector general am meditat mult şi am 
ajuns la concluzia că ne lega o perioadă destul de lungă de 
colaborare şi suportare reciprocă la Liceul din Burdujeni, multe 
cafele din biroul meu au încercat să ne apropie şi să ajungem la 
unele puncte comune, i-am admirat  verticalitatea  pe timpul 
directoratului Marcel Rusu, l-am admirat cum a crescut în plan 
didactic şi în funcții. Am constatat şi unele nuanțe ale 
comportamentului care mi-au creat neplăceri şi i-au dăunat: 
avea oarecare inerție în a spune nu, într-un mod cam răutăcios; 
era suspicios pe oricine; se lăsa influențat tocmai de cine nu 
trebuia; nu avea suficient tact în relaţiile cu organele tutelare; în 
deciziile pe care le lua era adeseori influențat de lingăi şi 
mitangii. L-am admirat şi ca un mare pasionat al florilor. Biroul 
lui de director era plin de flori, pe care singur şi le îngrijea.  
  La venirea în inspectorat   şi-a reluat cultul pentru flori, 
iar pe pereți au apărut tablouri cu înaintaşii țărăniști şi cu 
președintele Emil Constantinescu, stăpân pe un perete, cu o 
impozantă ţinută care amintea de domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza. După venirea dumnealui în inspectorat, a urmat pregătirea 
concursului de titularizare pe posturi şi ținerea acestuia. Se 
făceau presiuni de la Consiliul Judeţean şi Prefectură pentru 
ocuparea posturilor pe pile şi criterii politice. Atunci am simţit 
pentru prima dată implicarea murdară a politicului în 
învăţământ. Vlad avea şi el imagini formate asupra unora din cei 
înscrişi la concurs şi avea unele polițe de plătit. Prefectul Vasile 
Ilie şi președintele Consiliului Judeţean Gabriel Mârza, au 
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încercat să facă legea, dar Vlad s-a opus cu dârzenie. El se lăsa 
influențat doar de președintele lui de partid, Juravle. L-a costat 
nespus de mult opoziția aceea, căci a început tevatura mare a 
prefectului Ilie şi a preşedintelui Mârza pentru a-l desființa pe 
Vlad. Mare urgie a suportat sărmanul Vlad şi nu ştiu de unde a 
avut atâta putere să suporte mașinațiunile murdare ale 
combatanților menţionaţi. Înainte de începerea ostilităților a fost 
trimis pentru investigații „specialistul” Cotin, de la judeţ. Acesta 
a venit cu un ton amiabil şi cu pretențiile emise de șefii lui. Vlad 
Îl cunoştea bine pe respectivul, că doar fusese profesor de 
specialitate la Liceul nr 1 şi fusese cam pestriță comportarea lui.  
Cotin-ul ăsta făcuse unele abateri grave: se agățase de eleve 
sub amenințarea corijărilor, dădea teme pentru proiecte de 
diplomă în aşa fel încât să le copieze chiar el după proiectele din 
anii precedenți şi să încaseze bani de la toţi absolvenții lui, când 
mergea la practica agricolă dirija elevii să ia câte o sacoşă de 
produse şi încolonându-i chiar în faţa porţii şcolii îi dirija să-i ducă 
produsele acasă. Erau abateri grave, pe care Vlad nu le putea 
uita şi considerația lui faţă de acest om era ca atare. Cred că 
Vlad se minuna „ Ia uite domnule, în pișca mea, cine vine să-mi 
dea sfaturi şi să mă amenințe!”  
  Vlad nu a dat curs pretențiilor celor de la Prefectură şi 
Consiliul Judeţean şi au început tevaturile împotriva lui, prin 
presă. Fiind solicitat de presa locală pentru drept la replică, a 
avut tupeul de a-l desconsidera pe Prefect, ca fiind „sing sing”, 
de la faptul că pregătirea profesională a acestuia era de 
subinginer. Aprecierile făcute de Vlad în presă au stârnit reacții 
dure din partea prefectului, pornind de la amenințarea cu 
scoaterea Inspectoratului Şcolar din localul în care funcţiona, pe 
considerentul că nu aparținea învățământului, până la controale 
dure, dirijate pentru incriminarea lui Vlad în fapte de corupție şi 
management deficitar. 

La concursul de titularizare au făcut valuri unii inspectori 
PSD-iști , în mod deosebit Cornel Romaşcu şi Dănuţ Boga, care 
şi-au anunţat prezentarea la concurs dar nu s-au prezentat, 
făcând găselnițe în greşeli de procedură. Şi-au dat seama că 
dacă se prezintă la concurs nu vor reuși, căci au văzut care sunt 
contracandidații, că erau cu mai multă vână profesională şi 
susținere politică. Cei doi au contestat concursul şi au dat apă la 
moară mediei şi organelor judeţene, de a-l tracasa pe inspectorul 
general prin controale şi rapoarte defavorabile, chemarea 
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factorilor din MEC pentru controale şi sancțiuni. Eu eram cam în 
cofă prin faptul că aveam contracandidat în persoana lui Beșliu 
Jorj, un inginer care a fost titular la Gura Humorului, mutat mai 
apoi în locul meu la Liceul nr 1 şi titularizat în mod ilegal la Liceul 
nr2. Toate mutările astea s-au făcut prin relaţiile cu Mârza şi 
Slevoacă, întrucât Jorj fusese consătean cu ei. Am înţeles că Jorj 
era susţinut şi de PNŢCD, constatare pe care am făcut-o mai 
târziu când am surprins o discuţie între el şi inspectoarea 
„țărănistă” Rump. Jorj era pornit împotriva mea şi pentru că la o 
reclamație de la Liceul din Gura Humorului, făcându-i inspecții la 
ore, nu am putut să-i dau notă mai mare de 8,00, deoarece a 
comis unele greşeli științifice şi cam a bătut câmpii din punct de 
vedere metodic. L-am simţit la acea inspecţie ca pe un rebut 
inginerial, astrucat la căldurica acceptării nonvalorilor în 
învăţământ. I-am spus lui Jorj că nu se cădea să mă concureze, 
mai ales din cauza traumelor pe care le-am avut în acel an prin 
moartea celor dragi şi mi-a răspuns că el nu mă concurează ci 
vrea să se autoverifice. Toate aspectele acestei probleme mă 
măcinau. Poate că a fost bine că am avut concurență, căci m-a 
mobilizat foarte tare să fiu performant. În acea iarnă 1997-1998, 
am muncit pe ruptele pentru studierea documentației prevăzute 
şi pentru pregătirea celor trei ore de inspecţie la care urma să 
fiu supus. Am avut noroc de colegul inspector Colea Hapenciuc, 
că mi-a dat material didactic pentru desen, material care avea 
darul de a face mare impresie. Pe acel material mi-am calat 
activitatea didactică ce urma să o desfășor la Liceul nr 1. 
  Au fost unele tevaturi pentru a mi se trimite la inspecția 
de specialitate profesori de la Universitatea Tehnică din Suceava, 
montați pe ideea ca eu să primesc aprecieri mai slabe ca Jorj. S-
a apelat la foşti colegi: Cefranov Eugen, Mircea Ciobanu, care 
însă nu au acceptat „jocul”. Până la urmă a acceptat Taraşi. 
Taraşi s-a arătat mulţumit de prestația mea şi mi-a dat note 
maxime, dar aceleaşi notări le-a făcut şi pentru Jorj, lăsând la 
latitudinea comisiei de interviu să stabilească rezultatul 
concursului. Cred că Jorj era şi el bine pregătit, dar pot spune cu 
toată modestia că nu putea avea pretenții să facă faţă 
experienței mele, urmare a atâtor ani de management.   
Toată această povestire asupra situației în care mă aflam eu în 
perioada acelui concurs am relatat-o să-mi exprim respectul şi 
admirația pentru verticalitatea lui Vlad. Deşi era supus la 
presiuni pentru a-l titulariza pe Jorj, nu a cedat. Îl cunoştea 
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destul de bine, cu apucăturile lui de om de gașcă, cu apucăturile 
bahice, cu țesăturile prin spate. Verdictul lui Vlad a fost rostit în 
faţa comisiei şi a mea, ca favorabil mie, ceea ce mi-a descătușat 
un plâns cu noduri în gât şi îngânarea unor cuvinte de mulţumire, 
pe care nici eu nu le înțelegeam.   Pentru Jorj a fost usturătoare 
respingerea şi cred că alături de sănătatea şubredă de care nu 
era chiar conștient, acel verdict a fost bomboana de pe colivă. 
Peste vreo jumătate de an l-am întâlnit pe Jorj prin faţa bisericii 
catolice din Suceava, tare abătut şi mi-a spus că e foarte bolnav. 
Nu-mi imaginam că zilele îi sunt numărate şi în foarte puţin timp 
s-a stins de cancer pancreatic. Dumnezeu să-l ierte! 

Vlad Ciubotariu ştia că se poate baza pe mine şi m-a 
angajat în multe responsabilități. Ca şi pe timpul domnului Dan 
Popescu, am fost ales în Consiliul de Administrație şi trebuia să 
fiu foarte atent la tot ce se discută şi să scriu procesele verbale, 
fără să scap ceva, întrucât unele din problemele menționate 
puteau fi folosite în cadrul unor  posibile justificări ulterioare.  
Uneori avea disponibilitatea să converseze cu mine şi-i plăcea să 
fie elogiat pentru demersurile lui în relaţiile cu personalul 
inspectoratului, cu şcolile din judeţ şi  cu forurile superioare care-
l deranjau cu fel şi fel controale.  Îmi părea rău de el că se lăsa 
influențat de răuvoitorii lui în unele acţiuni şi decizii care urmau 
să cadă ca păcate pe care avea să le tragă.  

Aşa s-a întâmplat cu aplicarea Ordonanței  nr 10 a MEC, 
prin care se dădeau ajutoare sub formă de îmbrăcăminte elevilor 
din învăţământul primar şi gimnazial. Ordonanța a trimis un fond 
de ceva miliarde, care trebuiau distribuite şcolilor. S-a ţinut o 
şedinţă mare cu directorii de şcoli şi s-a stabilit ca şcolile să facă 
necesarul în efecte, funcţie de nr. de elevi cu situaţie deficitară 
şi Inspectoratul se angaja să contracteze pin licitație cele 
necesare şi să le distribuie pe centre bugetare. Mulţi directori s-
au arătat nemulțumiți, considerând că mai bine se distribuiau 
direct bani, sau să se preocupe personal de achiziționarea 
produselor. Căpos cum era şi influențat de liderii PNCŢD ai 
judeţului, cât şi de contabilul şef Buhatereţ, care vedeau în 
afacere o sursă de comisioane, generalul a decis soluția 
contractării de către ISJ, soluție care s-a dovedit fatidică, intrând 
în rahat şi în conflict mare cu organele tutelare, cu presa.  
L-a smotocit Curtea de Conturi şi Marchitaş de la minister, încât 
numai de inspectorat nu mai avea timp. La încheierea 
mandatului s-a mutat la Cluj pentru a nu mai fi în atenţia 
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dușmanilor şi chiar simțea nevoia să nu-i mai vadă pe cei care i-
au cauzat atâtea traume financiare şi morale.  Am aflat că era în 
pericol să-şi piardă apartamentul, în urma proceselor în care a 
fost inculpat. Consider că a fost un om drept, cu suflet, dar s-a 
antrenat într-un joc politic, căruia nu-i cunoştea regulile şi a 
clacat. Am aflat și că i-a fost sechestrat apartamentul din Cluj și 
pe deasupra l-a părăsit și soția. Probabil așa se întâmplă cu omul 
nepotrivit la locul nepotrivit. 
 
Domnul Mihai VITCU, 

 

  Inspector general, după debar-
carea lui Vlad Ciubotariu.  
    Venea de pe poziția de director la 
Liceul Agricol din Fălticeni şi profesor de 
Istorie. L-am cunoscut de prin anul 
1995, căci aveam răspundere de 
îndrumare a Liceului pe care îl 
conducea. 
Atunci era un domn blând şi ascultător, 
disciplinat în faţa şefilor şi umil. Treptat, 
treptat a îmbrățișat carieră politică şi a 
avut acces la funcții politice în PSD,  

ajungând chiar parlamentar. 
 Râca politică a condus la mari divergențe între Vitcu şi 
Ciubotariu, ajungându-se la procese. Domnul Vitcu a revendicat 
dreptul de a i se păstra funcţia de director pe perioada cât este 
parlamentar, dar domnul Vlad a pus postul la concurs. Procesul 
a fost câștigat de domnul Vitcu, probabil şi din cauză că avea 
mai multe relaţii.  
 Domnul Vitcu, în calitatea de inspector general, după un 
mandat de parlamentar, avea un aer distant față de mine și în 
general față de personalul tehnic. Relația dumnealui cea mai 
apropiată era doamna Gușetu, căreia, după cum am aflat, îi zicea 
„mămica mea”, și în timpul serviciului domnului Vitcu ca 
inspector general, doamna Gușetu ținea cam toate ițele. Pe mine 
doamna Gușetu nu prea mă agrea în ultima perioadă de 
activitate a mea ca inspector și a hotărât dumneaei că la limită 
de vârstă să plec în pensie, dar celor agreați de dânsa nu le aplica 
aceeași procedură, dar așa a vrut Dumnezeu, că, de fapt aveam 
sănătatea foarte șubredă, de atâtea zvârcoliri în serviciu. 
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C.- INSPECTORII GENERALI ADJUNCȚI 

 
Doamna Rodica TITU, 
 
 

 

    Inspector general adjunct – era o 
doamnă foarte volitivă și volubilă, 
tenace şi avea experienţă managerială. 
Am cunoscut-o de pe vremea când 
eram director adjunct la Liceul nr.1, cu 
ocazia unei inspecții de control şi 
îndrumare pe care ne-a făcut-o, cât şi 
cu ocazia unei inspecții speciale de 
gradul I. D-na Rodica Titu, avea  
personalitate şi o ascultam în 
îndeplinirea  sarcinilor pe care mi le 
dădea, ba mai mult, doream să-i 
demonstrez  că am iniţiativă în a-i veni 
în întâmpinare cu angajarea ca 

voluntar în acţiunile propuse. 
 Cred că aşa ceva îi plăcea la mine, dar la un moment dat 
mă simțeam tare obosit şi mă durea sufletul când vedeam că nu 
mai pot face faţă cerinţelor şi la gândul că  dezamăgesc. Colegii 
făceau chiar şi glume pe seama volitivităţii mele şi când apărea 
câte o nouă sarcină ziceau, în glumă, „lăsați că face domnul  
Iordache.”, urmau alte sarcini enunțate și mereu aceleași ziceri 
din partea unor colegi hâtri: „face domnul Iordache.” Era un fel 
de joc al colegilor mei „șmecheri de șmecheri”, dar nu prea mă 
deranja acest lucru, dacă mă credeau inferior lor și naiv, îi 
simpatizam așa cum erau. Poate nu gândeau că gândesc și eu.  
  Mai  plăceam doamnei Titu (cred) şi prin aceea că avea 
impresia că eu aduceam un aer de prospețime, de neimplicare 
în jocuri de culise şi aveam oarecare puritate sufletească.
 Simțeam că doamna Titu are încredere în mine şi doream 
din tot sufletul să nu o dezamăgesc. Am simțit că mă susținea în 
obținerea de responsabilități, dar şi pentru drepturi financiare 
(salariu de merit, gradație de merit, premii).  Mă bucuram mult 
când apela la mine, căci îmi dădea impresia considerației avute 
faţă de mine, ceea ce mă energiza şi mobiliza în a deveni mai 
activ. (îmi tot vine să repet ceea ce mă impresiona în mod 
deosebit)  
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 Suferea de hipertensiune şi apela la mine, ca fost asistent 
medical, să-i verific tensiunea. Se trata şi la verificările făcute de 
mine nu i-am găsit tensiunea mărită. După un timp s-a 
modernizat cu un aparat semiautomat şi îşi verifica singură 
tensiunea. Într-o zi trebuia să discut despre anumite materiale 
scrise de mine şi am tot bâjbâit pe la uşa dânsei. Mi se părea că 
aud voci înăuntru şi nu ştiam de ce nu mi se deschide. Când era 
pe ce să renunț, se deschide uşa şi am văzut cum d-na Titu, 
împreună cu o inspectoare (cred că d-na Sofian, de la 
educatoare), îşi luau tensiunea. Dna Titu era foarte încântată de 
noul aparat şi s-a oferit să-mi verifice şi mie tensiunea. A 
încercat de vreo două ori şi de fiecare dată ieşea eroare. Atunci 
m-a lăsat pe mine să mă descurc şi am constatat că eroare venea 
de la faptul că  nu introducea suficientă presiune. Am descoperit 
atunci că sunt foarte hipertensiv şi că puteam să fac în orice 
moment infarct sau accident vascular cerebral. Aveam 
22,3/12,7. S-a speriat când a văzut ce duc pe picioare şi mi-a  
spus cam așa: „Doamne, domnul Iordache, vreți să crăpați aici, 
mergeți repede la doctor!” Așa am făcut, am lăsat totul baltă și 
am mers la domnul dr. Ușeriu, și de atunci am intrat în tratament 
pentru hipertensiune. Pot spune că întâmplarea a fost ghidată de 
Dumnezeu spre a mi se salva viața. În concluzie trebuie să-i 
mulțumesc din suflet doamnei Titu că a fost îngerul meu păzitor.  

Am participat la multe inspecții generale, organizate pe 
anumite zone și la anumite școli, în care doamna  inspector 
general Rodica Titu, a fost la timona lor și, a condus cu mare 
finețe, cu mult tact pedagogic și cu apropiere sufletească de 
colectivul de inspectori. 
 Bonomia doamnei o simt și în aceste zile, după aproape 
20 de ani de când am ieșit la pensie. Mă impresionează foarte 
plăcut că a rămas aceeași doamnă bonomă. Exemplific în 
ajutorul acestei afirmații cu faptul că s-a oferit să mă sprijine cu 
explicarea unor rezultate tomografice, pentru operația pe colon 
efectuată pe 09.03.2020, având în vedere că are un fiu doctor 
specialist în chirurgie și  oncologie în Anglia. 
 Doamna Rodica Titu, vă mulțumesc din tot sufletul pentru 
tot ce ați însemnat și pentru tot ce însemnați pentru mine. Am 
pentru Dv o înaltă prețuire. Domnul să vă binecuvânteze cu 
sănătate, multe bucurii și o viață lungă! 
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Domnul Costică COSTAN,  

 

     Inspector general adjunct, 
 Înlocuind-o pe d-na Titu, prin 1998, 
după câștigarea alegerilor de către 
Alianța DA. La bază, profesor de Fizică 
la Liceul „Ştefan cel Mare”, un profesor 
foarte apreciat. Îndeplinea atunci şi 
funcţia politică, ca vicepreședinte al 
PNL, la nivel de judeţ. A venit cu 
aspiraţii mari pentru funcţia de 
inspector general, dar sforile trase de 
PNŢCD-ul județean în frunte cu 
Juravlea, l-au impus pe Ciubotariu 
Boer-Vlad. 

  După un timp a pierdut funcţia politică, întrucât s-a întins 
la cașcavalul de preşedinte, apoi a intrat în conflict deschis cu 
Vlad Ciubotariu şi acesta i-a stat ca un nod în gât tot timpul cât 
a funcţionat în inspectorat. S-a şi îmbolnăvit de o boală 
neînțeleasă, încât nu mai putea înghiți alimentele şi credea că 
are cancer la gât. L-a cuprins o deprimare groaznică şi a fost 
nevoit să-şi dea demisia din inspectorat. A avut o amăgire la un 
moment dat că va deveni inspector general, când Vlad Ciubotariu 
a fost suspendat, fiind cercetat penal pentru aşa zise fraude în 
derularea unui program de ajutorare a elevilor, conform Legii nr 
10. Atunci a fost  cam cinic, cerându-i lui Ciubotariu să-i predea 
cheile de la biroul inspectorului general şi se credea deja 
înlocuitor. Vlad Ciubotariu i-a răspuns laconic:” Stai băiețică, nu 
e chiar aşa!”. Ce a urmat după revenirea ca general a lui 
Ciubotariu, nu e greu de imaginat, căci i-a luat domnului Costan 
toate pârghiile puterii, inclusiv dreptul de semnătură pe 
documentele oficiale ale instituției. În timpul suspendării 
domnului Ciubotariu, domnul Costan era numai zâmbet şi miere, 
conducea plin de elan şi amabilitate toate activităţile şi simțeam 
că e mai frumoasă viaţa la serviciu fără Vlad. Cândva am avut 
un dinte împotriva lui Costan, căci mi-a lăsat băiatul corigent, 
tocmai în clasa a XII-a, din care cauză a trebuit să susțină 
bacalaureatul cu un an mai târziu. Și domnul profesor de 
matematică, Lungu l-a picat. Nu-mi venea să cred că i se poate 
întâmpla așa ceva fiului meu și am încercat (incorect, dorind să 
salvez situația fiului) dar cred acea corijare era în favoarea fiului 
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meu pentru a lua o atitudine mai sănătoasă față de viață, și așa 
s-a întâmplat. Am discutat atunci cu domnul Lungu şi  am fost 
repezit agresându-mi-se  vorbe grele despre „neisprăvitul” de 
feciorul meu. Cunoscându-l mai bine pe domnul Costan mi-am 
schimbat impresia mult  în bine, am încercat să mă ţin la 
înălțimea  pretențiilor pe care le avea şi am simţit că mă aprecia.  
Încrederea pe care mi-o acorda  se vedea din responsabilitățile 
pe care mi le dădea: conducerea unor inspecții frontale, scrierea 
unor rapoarte semestriale sau anuale ale ISJ Sv., delegarea 
responsabilității pe specialitatea Fizică (datorită pensionării 
premature a insp. Domnea, în urma unui accident vascular) şi 
altele. Înlocuirea domnului Domnea am ţinut-o cam 1,5 ani, cu 
aproape tot ce compunea responsabilitatea respectivă şi am 
reuşit să  nu am reclamații sau contestații pe probleme de 
încadrări, organizarea comisiilor metodice, nici în privința 
olimpiadelor şcolare. 
 
Domnul Nicolae CIOCAN,  

 

Inspector general adjunct  
 cu probleme de management şcolar. 
Venise de pe postul de profesor de 
Istorie, de la Liceul de Industrie 
Uşoară din Fălticeni. A fost uns în 
funcţie de Partidul Democrat. Avea o 
bonomie, bună de pus la rană. Crea o 
atmosferă ambientală foarte plăcută. 
Nu ştia să ridice tonul nici când se 
creau stări conflictuale. Ne era ruşine  

să-i refuzăm vreo cerință. 
  Unii dintre colegi, exploatau bunătatea lui şi nu prea 
dădeau importantă dispozițiilor primite, din care cauză domnul 
Ciocan se sprijinea pe cei cu bun simţ. Rar ţinea discursuri, dar 
când le ţinea avea darul de a degaja multă bunătate şi eleganță. 
Îi cam plăcea să apeleze la directorii de şcoli pentru mici 
suveniruri.  Avea un stil de a admira acele suveniruri, încât îi 
făcea pe posesori să i le dăruiască. Am mers, cu un grup 
organizat de inspectoarea cu educativul, doamna Chideșa, într-
o excursie în Grecia. În acea excursie a mers şi domnul Ciocan 
şi ne-a plăcut mult prezenţa dumnealui, căci se lăsa în voia 
anturajului şi era plăcut. Mi s-a întâmplat să-l văd dormind, cam 
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dezvelit şi cu ceva pe afară. Cum am văzut, cu un spirit de glumă 
am făcut un salut milităresc şi am spus: „Să trăiţi domn 
general!”. Apoi le-am povestit colegilor cele întâmplate şi mare 
haz s-a stârnit.  

Multe rapoarte am redactat în biroul domnului Ciocan şi el 
era tot timpul ocupat cu alte probleme, cărora nu prea le dădea 
de cap, căci erau reclamații cu profesori care erau duși cu pluta 
şi care se ţineau continuu agățați de tribunale.  
 

D.- INSPECTORII 

 
SERVICIUL PERSONAL 
 
Era un birou mare, la parter, lângă uşa de intrare şi cuprindea: 
 Biroul Personal, format din doi inspectori: Simion Slevoacă, la 
bază profesor de Istorie şi Dorel Miron – profesor de Matematică; 
Biroul Perfecţionare, cu un singur Inspector, în persoana lui 
Filaret Vizitiu – profesor de Istorie, 
Biroul Juridic, cu un singur jurist, în persoana lui Toader Boţic, 

Mai au funcţionat în acel birou şi două secretare – 
informaticiene, tinerele şi supuse la un mare travaliu de ţinere a 
evidențelor şi editare a documentelor atât la nivelul serviciului, 
cât şi pentru multe sectoare din inspectorat. 
Să încerc a-mi aminti pe rând despre ei: 
 
Simion SLEVOACĂ, un tip arătos, din localitatea Frasin.  
Făcea naveta la ocazie, pe vremea aceea. Avea o vorbă blândă 
şi ştia să pătrundă în spatele ușilor închise. Totdeauna era pus 
pe șușoteli şi aranjamente. Avea mare spate în persoana șefului 
de la judeţ, Mârza, căci erau consăteni de prin zona Vama. În 
baza spatelui asigurat avea tupeu să fie mare șpăgar. Avea o 
minte ascuțită şi ştia să o folosească în îndeplinirea dezideratelor 
personale de înavuțire. Ţinea mental  evidenţa tuturor cadrelor 
didactice din judeţ şi le jongla pe posturi în funcţie de 
contribuțiile pecuniare. Nu prea îi plăcea să dea audieri în birou, 
ci pe holurile inspectoratului sau la vreun restaurant, unde 
conducea cu dibăcie discuţiile „tet a tet”, încât să obţină cât mai 
mari foloase şi siguranța secretului. Făcea în aşa fel ca 
persoanele de contact să fie bucuroase de aranjamentele cu el, 
bucuroase că urmau să aibă un protector permanent, cu toate 
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că trebuiau să cotizeze anual.  Aşa s-a făcut că Simion al nostru, 
dintr-un navetist cu maşini de ocazie şi-a tras o maşină 
bengoasă, şi și-a aranjat o vilă, o casă de vacanţă şi mai apoi o 
pensiune.  Ca şefii din minister de pe vremea aceea să nu 
crâcnească, a pus umărul şi pentru ei. Când a venit Vlad 
Ciubotariu ca inspector general, treburile s-au cam schimbat, cu 
toate că şi acesta a căzut la început în capcana falsei bonomii a 
lui Simi. După un timp Vlad Ciubotariu şi-a dat seama că 
încadrările se făceau după mari interese şi documentele iniţiale 
de încadrare, pe care dumnealui le semnase, erau date peste 
cap şi nu existau evidenţe corecte de încadrări. A numit atunci 
Vlad Ciubotariu o comisie din partea Consiliului de Administraţie, 
formată din inspectorul general Vlad Ciubotariu, insp. gen. adj. 
Petru Suliţă şi subsemnatul. Eu m-am supus şi am analizat 
documentele de încadrare, care nu prea erau, decât nişte liste 
cu multiple ştersături. În perioada aceea Simi se dădea mai mult 
prin concedii medicale şi când a apărut o dată prin inspectorat 
m-a întrebat în batjocură dacă-s călăul lui. Deşi mi-a fost 
simpatic la începutul activităţii mele la inspectorat, pe parcurs l-
am detestat pentru felul în care proceda cu încadrările la 
personalul tehnic. Când venea perioada de încadrări, atât el cât 
şi Miron Dorel, îmi delegau întreaga răspundere a încadrărilor în 
sectorul de care răspundeam, pe considerentele că aplicam 
punctaje de încadrare, pentru suplinitorii calificaţi şi testări 
pentru suplinitorii necalificaţi. După ce eu mă strofocam să aplic 
reguli necontestabile, fără nici un fel de şpagă, mă trezeam cu 
multe cadre care-mi spuneau că nu au primit posturile stabilite, 
căci domnul Slevoacă a hotărât altfel. Ştiam eu de la fostul 
inspector de specialitate (Costică Rusu) că Slevoacă este un 
aranjor şi nu e bine să te pui cu el, dar m-a iritat foarte tare  
subminarea autorităţi mele şi la momentul oportun am acţionat. 
Urmare a celor constatate de Comisia Consiliului de 
Administraţie, s-a hotărât demiterea din funcţie a lui Slevoacă, 
sau cel puţin cererea de demisie din partea lui şi trecerea pe 
funcţia de director la şcoala din Frasin. Simi s-a opus la început 
şi urma demiterea lui, dar d-na Bicsi, membră şi ea a Consiliului 
de Administraţie, a insistat să nu-i fie desfăcut contractul de 
muncă şi că-l lămureşte dumneaei să-şi ceară demisia. Până la 
urmă s-a rezolvat aşa cum a cerut doamna Bicsi şi domnul 
Sleoacă a ajuns director la Şcoala Generală Frasin. 
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 În anul 2000, când a revenit la putere PSD-ul, Slevoacă a 
intrat în inspectorat cu o înfumurare care apare de obicei la cei 
fără scrupule şi bun simţ, căci ştia că va reveni în forţă pe funcţie 
de inspector, chiar şi mai bine ca înainte, urmând a fi uns 
inspector general adjunct.  Asta urma să se întâmple în 2001, 
când eu împlineam 62 ani. Înainte de a fi înscăunat a trecut în 
una din zile pe la inspectorat şi văzându-mă mi-a zis: „Acum să 
vedem care pe care!” I-am răspuns că nu mai are efect asupra 
mea, căci urmează să ies la pensie. De fapt Slevoacă a făcut 
presiune să fiu schimbat încă din 1997, când s-a dat concursul 
pentru ocuparea funcțiilor de inspectori. Atunci el îl susţinea pe 
Beşliu Jorj, un inginer parvenit în Suceava prin aranjamentele lui 
Simi, căci îi era consătean.  

În 2001 şi-a atins scopul şi a făcut înţelegere cu madam 
Guşetu de la salarizare, ca imediat ce împlinesc 62 ani să fiu scos 
la pensie. Cu toate că m-am simţit dezonorat să fiu scos la pensie 
în timpul anului şcolar şi nu aşa cum se obişnuia (la sfârşitul 
anului şcolar), consider că mi s-a făcut un mare bine şi poate că 
mi s-a salvat viaţa, căci tare şubredă aveam sănătatea în acea 
perioadă datorită stresului. 

 
Dorel MIRON,  la bază era profesor de matematică şi a lucrat 
mulţi ani ca inspector de personal. Ne cunoșteam de mulţi ani, 
căci a funcţionat şi ca profesor la Liceul nr.1, în timp ce eu eram 
director adjunct şi între noi se stabilizase o relaţie de oarecare 
amiciţie. În perioada 1995-1997, cât inspector general era 
domnul Dan Popescu, Dorel era la mare consideraţie, avea un 
cuvânt greu de spus şi simţeam că şi el are o mare consideraţie 
faţă de mine, ca fost şef al lui. Avea totuşi un pic de aroganță şi 
în momentele de stres cam jignea pe cine-i ieşea în cale. Avea 
mult bun simţ în relaţiile colegiale şi ţinea la cuvântul dat. Când 
venea perioada de încadrări mă ruga să fac eu în specialitatea 
mea şi nu se amesteca după aceea cu falsuri de tip Slevoacă. 
Dacă avea de susţinut pe cineva mă ruga personal, fără a umbla 
cu fiţe pe la spate. După venirea la conducerea inspectoratului a 
domnului Vlad Ciubotariu, nu se mai afla în grații, căci ei 
niciodată nu s-au agreat. Îmi aduc aminte că împreună cu Dorel 
am fost numit într-o comisie de anchetă a unei reclamații de la 
Liceul de Informatică. Inculpat fiind  Maxim Ioan, profesor de 
Informatică. Maxim a fost reclamat de conducerea şcolii pe 
considerente că la examinarea practica pe calculator a unor elevi 
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din clasele altor profesori, a făcut mare opoziție în promovarea  
lor şi a susţinut că s-au comis nereguli majore. Atât Miron Dorel 
cât şi Boga Dănuţ (inspector care răspundea de Liceul de 
Informatică, la acea vreme) aveau colţi împotriva profesorului 
Maxim, cu rădăcini cam adânci din perioada în care şi Maxim a 
fost inspector şi a fost exmatriculat de domnul Dan Popescu. 
Simţeam că e o tevatură puternică împotriva lui Maxim, pusă la 
cale chiar de inspectorul general. Directorul Oane era rezervat în 
a incrimina pe cineva, mi se părea chiar un om de onoare, căruia 
nu-i plăcea să se bălăcărească în murdării umane. Implicat şi 
fitilist era Vlad, profesor de informatică, cel care comisese unele 
abuzuri de a  promova elevi fără acceptul lui Maxim 
(examinator). A fost chemată pentru anchetarea situației şi o 
tânără profesoară, Dungeanu, o doamnă foarte sensibilă care 
era stresată de luptele interne ale şcolii. Nici nu ştia cui să-i ţină 
partea şi nici una nici două a rupt-o pe plâns. M-a deranjat 
participarea la dezbateri a lui Boga Dănuţ, responsabil şi el în 
anumită măsură de situaţia creată, căci dacă ar fi fost competent 
şi corect în calitatea de inspector care răspundea de liceu, ar fi 
rezolvat fără să se ajungă la reclamaţie. Mi-am dat seama de ura 
viscerală pe care o avea faţă de Maxim, căci toate întrebările 
erau puse de maniera a-l incrimina pe acesta. După terminarea 
anchetei, Dorel m-a rugat să fac concluziile. Am făcut referatul 
respectiv prin care am spus constatările mele, fără a-l trece la 
vinovați şi sancțiuni pe Maxim, ci deficiențe de organizare şi 
implicare a conducerii şcolii. Nu mai ţin minte cum au decurs 
treburile în continuare, dar aşa ca prin semiuitare parcă a venit 
Miron la mine să semnez referatul. Asta am dedus şi din faptul 
că mai târziu Maxim mi-a reproşat că am vrut să-l înfund şi am 
făcut un asemenea referat. Max mă cam tachina cu asta când, 
din 1998, a redevenit inspector şi era coleg de specialitate şi 
birou cu mine; 
 
Filaret VIZITIU, domn cam de o vârstă cu mine, la bază ca 
profesor de Istorie.  

Funcţiona în perioada domnului Dan Popescu, ca inspector 
de perfecţionare. Era tare meticulos în activitatea lui şi avea 
multă prestanță, un cuvânt greu al inspectoratului. Avea multă 
experienţă organizatorică, datorită stagiului mare în funcţii 
inspectoriale. Cred că de prin anii *80, a activat ca inspector pe 
linie de pionieri şi apoi după revoluţie, tot prin inspectorat şi-a 
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făcut veacul. În relaţiile pe care le aveam cu dumnealui, ne 
respectam şi ne apreciam reciproc, dar uneori tot simţeam că e 
ceva învechit în felul-i de a vorbi şi reținerile pe care le avea în 
luarea de atitudini şi decizii. La venirea ca inspector general a lui 
Vlad Ciubotariu, a fost trecut ca inspector de personal iar Miron 
Dorel a trecut la catedră, căci nu a promovat concursul pe post. 
Ca inspector de personal nu prea a avut succes în faţa obrăzniciei 
lui Slevoacă de a mulge tot sistemul. 
 
Gheorghe COJOCARU, bărbat viguros şi serios, profesor de 
Limba Română. A venit ca inspector de perfecţionare în perioada 
domniei lui Vlad Ciubotariu, căci a fost preluată puterea politică 
de către Alianţa DA (cu PD şi PNL), el fiind un membru 
respectabil al PNL Suceava. De fapt şi mai înainte funcționase ca 
Director al Casei Corpului Didactic. Îl cunoşteam de cu mulţi ani 
în urmă, de pe când era director la Şcoala din Salcea. Se bucura 
de o bună apreciere pe planul ţinutei umane. Ţinea mult la 
colectivul didactic de care răspundea. De nenumărate ori m-a 
luat în echipa lui  organizată pentru perfecţionarea managerilor 
şcolari şi a cadrelor didactice  de specialitate tehnică. Nu-i pot 
reproșa nimic, dar mi se părea că nu prea pot să leg o discuţie 
prietenească, căci avea ceva care îmi dădea impresia că-i sunt 
prea inferior şi că  nu sunt suficient de interesant pentru accepția 
lui. Aproape de ieșirea la pensie i s-au pus sten-uri la inimă și 
după ieșirea la pensie situația sănătății, treptat, treptat i s-a 
agravat, până când nu-și mai putea ține echilibrul și, am aflat de 
la fostul coleg de inspectorat Vali Butnaru, că soția domnului 
Cojocaru s-a degajat de el internându-l la un azil și, nu a mai 
durat mult, stingându-se într-o deprimare totală. Dumnezeu să-
l odihnească în pace. 
 
Liviu MELINTE, inspector de muzică, având jumătate de 
normă. Avea catedra la Liceul de artă. Tânăr, frumușel, cam 
bărbos şi cu ţinută aristocratică, îmi era foarte simpatic, dar el 
nu ştia asta şi i se părea că aş fi un fel de turnător la şefi. Avea 
uneori reacții imprevizibile. Nu ştiu care a fost motivul că s-a 
repezit o dată la mine foarte agresiv în cuvinte, numidu-mă pupi-
n ...... Am încercat să aflu ce stă la baza afirmației, dar a refuzat 
atunci să mai stea de vorbă cu mine.  
Într-o perioadă, în timpul domniei lui Vlad Ciubotariu, era cam 
prins în intrigi şi lui Vlad nu prea-i conveneau venirile lui Liviu la 
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inspectorat înafara programului, dar nu avea disponibilitatea să-
i spună personal. Într-o duminecă mă cheamă Vlad la inspectorat 
şi îmi cere să-i spun lui Liviu să plece acasă, că nu are voie să 
fie la lucru în acea zi. Nu ştiu dacă Liviu o făcea pe detectivul la 
adresa lui Vlad, dar Vlad respingea din preajma lui pe ce-i 
consideraţi în altă barcă. M-am dus la Melinte şi i-am spus că 
şeful îi cere să plece acasă şi cred că asta i-a întărit ideea că eu 
aş fi unealta şefului. Avea impresia că ştie totul şi îşi impunea cu 
hotărâre punctele de vedere. Îmi plăcea să-l invit la o tărie, şi lui 
îi cam plăcea tăria, aşa încât se filosofa adesea în biroul nostru  
de la etajul II, zis şi Biroul Vesel. Îi plăceau şotiile, mai ales cele 
la adresa altora. În concluzie era un băiat  bun, dar cu lipsuri. 
 
Toader BOŢIC, Era un om blând, calm și fumător pasionat Nu 
știu cât era de documentat în probleme juridice, dar îmi dădeam 
seama că i se reproșa că toate procesele inspectoratului le 
pierdea.  
 
BIROUL 2,  
 
Corneliu ROMAȘCU,  și Dan BOGA, inspectori de Matematică, 
cred că au petrecut vreo 10 ani în inspectorat. Nu pot să mă refer 
la valoarea lor profesională, și la niciun inspector nu mă voi referi 
la așa ceva, căci nu am căderea să o fac și nici vorbele purtate 
de unii-alții pe la spate, nu merită a fi luate în considerare. 
 

  
Corneliu Romașcu Dan Boga 

 
Domnul Romașcu îmi apărea ca o namilă de om, supraponderal, 
încât gâfâia când mergea, deși avea numai vreo 40 de ani. 
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L-am cunoscut pe domnul Corneliu Romașcu de pe vremea când 
funcționam ca director adjunct la Liceul nr. 1. Venea în inspecție 
la școală, dar nu controla activitatea profesorilor sau vreo altă 
activitate a școlii, ci doar venea și, întindea ceva vorba. Eu, ca 
bună gazdă îl invitam la    cantină pentru un grătar, după care 
pleca.  
    La Inspectoratul Școlar i-a mers bine atâta timp  cât a fost 
PSD-ul la putere, dar la venirea așa zisului țărănist Ciubotariu 
Vlad, ca inspector general, nu mai era agreat de conducere și la 
concursul de ocuparea postului de inspector școlar din decembrie 
1997, nu s-a prezentat, știind că nu va fi acceptat.  

A reușit să fenteze concursul găsind vicii de procedură, 
așa încât în ziua concursului, împreună cu amicul său, inspector 
de Matematică, Dan Boga, a petrecut la restaurant. Totuși nu a 
fost instalat ca inspector și după un timp i-a luat locul, ca director 
la Liceul Economic Dimitrie Cantemir, domnului Flocea. Domnul 
Flocea avusese unele abateri, legate de gestionarea spațiilor în 
interes personal (creștea porumbei în podul cantinei, creștea 
găini și alte cele). 

 Domnul inspector Dan Boga, mi se părea cam arogant și 
zeflemitor la adresa oricui. În ședințele cu inspectorii, din sala 
mare a Inspectoratului Școlar, când se anunța o anumită  
sarcină, de îndeplinit, el împreună cu Romașcu ziceau că o preia 
Iordache (era un fel de aluzie, ironică, la adresa mea că aveam 
obișnuința de a mă oferi voluntar la anumite acțiuni, din respect 
față de doamna inspector general Rodica Titu).  

Domnul Boga mai totdeauna, la ședințele colectivului de 
inspectori, se așeza, după câte îmi amintesc, lângă Dorel Miron 
și, aveau obiceiul de a-i trata în zeflemea pe toți cei care 
vorbeau, încât doamna inspector general Rodica Titu i-a întrebat 
o dată: „Măi, ce tot vorbiți acolo, parcă sunteți doi muppets?”  
Am privit spre ei și am constatat că nici nu se putea o potriveală 
mai bună. 
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E.- SERVICIILE OPERATIVE 

 
SERVICIUL PLAN – SALARIZARE 
 

Era cam primul serviciu TESA, ca importanţă, prin funcţiile 
importante de încadrare şi salarizare a întregului personal 
didactic, TESA şi gospodăresc, de pe întregul teritoriu al 
judeţului. Piesa grea, care de fapt patrona acest Serviciu de ani 
buni, bine unsă cu toate alifiile sistemului şi cu toate relaţiile 
ministerului era renumita doamnă Elena Guşetu. 
  În cadrul Serviciului mai activau două doamne: Zugravu - 
cu salarizarea şi Croitoru – cu planificarea  şi evidenţa unităților 
şcolare. 
 
D-na Elena GUŞETU, şefa Serviciului Plan – Salarizare, o 
doamnă plinuţă, bine pregătită profesional şi bine informată. Cu 
o vechime foarte mare pe funcţie, ştia tot ce mişcă în învăţământ 
şi se pricepea în a face şi desface multe aranjamente. Mulţi 
inspectori şi inspectori generali au trecut efemer prin 
inspectorat, dar doamna Guşetu se pare că-i nemuritoare. Eu am 
fost agreat o perioadă, dar mai apoi, când a început să-şi bage 
nasul politica la încadrărle pe funcţiile de inspectori, au apărut şi 
interesele madamei Guşetu de a pune pile pro sau contra. Pe 
timpul cât general a fost Vlad Ciubotariu, au fost multe altercații 
cu  d-na Guşetu, căci „stimata” doamnă s-a prevalat de 
ambiguitatea legii salarizării şi şi-a tras un salariu mult peste al 
inspectorului general. Doamna asta era irascibilă când un 
inspector o aborda în legătură cu drepturile lui salariale. De 
multe ori am spus colegilor de birou că am observat că madam 
Guşetu face urticarie când cresc salariile inspectorilor şi caută pe 
cât poate să le diminueze. Făcea amiciţie cu doamnele care erau 
mai pe val, cu mai multă influenţă şi cu resurse financiare mai 
substanţiale: Rump, Gica Pânzaru, Elena Chideşa, Zugravu, ..... 
 Pe mine m-a dzamăgit foarte mult prin ambiţia cu care 
mi-a forţat pensionarea. Cu toate că se putea amâna 
pensionarea mea până la sfârşitul anului şcolar, a ţinut morţiş să 
fie semnată pensionarea mea de către inspectorul general, care 
în acea perioadă era Mihai Vitcu, fost parlamentar PSD-ist, care 
o asculta pe d-na Guşetu, de parcă aceasta îi era şefă. De fapt 
și o numea pe d-na Gușetu ca-i  mama lui. 
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D-na ZUGRAVU- se ocupa cu calculul salariilor şi documentele 
legate de pensionări. Având soțul mare comisar de poliție și chiar 
comandantul poliției rutiere. Era serioasă și se supunea șefei 
Elena Gușetu. Probabil că intra în firescul dumneaei să-și dea 
aere. 
D-na  CROITORU, cu anumite evidențe de plan și salarizare.  
Era o doamnă tânără, plină de amabilitate și zâmbete. Soțul 
dumneaei, Sandu Croitoru lucra la serviciul de contabilitate, 
situat vis a vis de biroul Plan-Salarizare. Îmi plăcea mult de 
familia Croitoru, pentru amabilitatea și modestia de care dădeau 
dovadă. 
 
SERVICIUL CONTABILITATE 
 
Cuprindea 4 contabili şi contabilul şef, Buhatereţ. Dintre cei patru 
contabili am remarcat mai mult pe Vasile Strugaru şi pe Sandu 
Croitoru. Mai erau două doamne, foarte active, dar nu le reţin 
numele. Buhatereţ era şi el angrenat foarte tare în 
aranjamentele cu ministerul, că vorba aia ceva din produsele şi 
banii veniţi de pe la şcoli, ca mită pentru şefii din minister erau 
destui. Se mai lipea şi de mâinile lui câte ceva, dar primordiale 
erau relaţiile care să favorizeze învăţământul sucevean şi 
închiderea ochilor la inspecțiile efectuate de minister. 
Contabilul șef Buhatereț era foarte mare afacerist, cu directorii 
de școli și cu Ministerul Educației. De sărbători pleca câte o 
dubiță, dubită cu produsele specifice sărbătorilor respective, 
procurate de la diorectorii de școli.  Am avut mari probleme într-
un an pe când eram director adjunct la Liceul Nr 1, că a trebuit 
să-i pun la dispoziție un porc, transformat în produse, pentru a 
obține copertarea școlii, absolut necesară căci se produsese mari 
degradări din cauza ploilor. 
Când a venit ca inspector general Ciubotariu Boer Vlad, i s-a 
stricat căruța lui Buhatereț. Poate că nu juca așa cum îi cânta 
Ciubotariu, poate că uneltea pe la minister împotriva lui, ca 
dovadă că a și venit o brigadă tendențioasă, în frunte cu 
Marchitaș (un cadru de control cam corupt și dur). Înainte de a 
reuși să-l dea jos pe Ciubotariu, a fost trimis el, cam forțat, în 
pensie. După ieșirea la pensie, a devenit ca vai de mama lui, căci 
fiind văduv și având doi băieți mari, cam handicapați, s-a 
transformat într-un neica nimeni, care abia își târșâia zilele, nu 
prea multe pe care le-a mai avut. 
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 După el a preluat Vasile Strugaru, un băiat deștept și 
echilibrat, care avea experiența gospodăriei de partid din 
vremurile „luminate”. 
 
SECRETARIATUL 
            A fost format din 3-4 persoane, în frunte cu doamna 
Nuța Burlacu. Mai remarcate s-au făcut secretara șefă, doamna 
Nuța Burlacu și o duduie-domnișoară Carmen Ivan. Doamna 
Burlacu a fost o doamnă care avea cea mai mare vechime în 
inspectorat și le știa pe toate. S-au schimbat mulți inspectori 
generali, dar ea a rămas în activitate, fiind fidelă fiecărui 
inspector general, chiar dacă uneori nu-i convenea câte ceva în 
comportarea respectivului. Era minionă, durdulie, volubilă și i se 
părea că le știe pe toate. Cu apariția și folosirea internetului 
începea să fie depășită de viteza de circulație a informației. 
Carmen Ivan era computeristă și se descurca mai repede în 
rezolvarea documentelor, dar era un pic diferență de 
mentalitate. Carmen Ivan era ca un fel de robot, pe când 
doamna Nuța avea mai mult  suflet și responsabilitate. 
 
CORPUL ADMINISTRATIV 
 
Cuprindea paznicii, femeile de serviciu, magazionerul, șoferii și 
lucrătorul la xerox. Era condus de Dedeagă Ștefan (Fanu), un 
fost plutonier de armată, care era supus și sufletist, dar ce 
administrație să faci cu câteva persoane, fiecare dintre ele fiind 
adusă de către anumiți șefi, cărora le erau fideli și turnători. 
Femeile de serviciu aveau cel mai bine implantat acest viciu. Una 
turna pe la inspectorii  generali, alta reprezenta ochii și urechile 
lui Simion Slevoacă de la Serviciul Peronal. Alții erau informatorii 
doamnei Gușetu ș.a.m.d. 
 Paznicii erau ca și inexistenți. Puteau fi fentați de oricine 
vroia să intre în inspectorat. Doar când era prin preajmă vreun 
inspector general începeau să se prefacă atenți la cine intră și 
cine iese.  
În majoritatea timpului priveau la un televizor alb-negru, care 
era ca vai de el, sau stăteau de vorbă cu câte cineva cunoscut. 
Știau să mimeze că e tare greu serviciul lor. Era greu să stai 
atâtea ore pe scaun și să nu faci nimic.  
Fanu a avut problemele cele mai grele că i se dădeau 
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multe sarcini de administrație și nu avea cu cine, iar 
insatisfacțiile, certurile șefilor i-au măcinat sufletul, încât i-a 
crăpat inima. Dumnezeu să-l primească în împărăția sa!  
 

F.- GRUPAJ DE POEZII 
DEDICATE  INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

INSPECTOR ŞCOLAR 
         

DEMAGOGIE 
 

Mai ieri o seară „literară”  
Cu oratori frumos titraţi, 
Urzeau la planuri pentru şcoală, 
Pentru elevi supradotaţi.   
 
Se trag concluzii uimitoare  
Că ţara-i plină de valori, 
Şi este prima ţiitoare  
În a inventicii comori. 
 
Că poate fi supradotare  
În fiecare repetent, 
Iar premianții, de ce oare  
Au caracter impertinent?   
 
Să-i mai lăsăm pe cei olimpici, 
Ei, cum se ştie-s prea dopaţi 
Şi dacă teste le aplici  
Obţii o ceată de rataţi! 
 
În pauza pentr-o ţigară , 
Pe care, încă, o detest, 
Am abordat o „generală”, 
Cu o nuanţă de protest.    
 
Spuneam : „Olimpicii au haruri, 
Memorii mari şi pasiune, 
Că Dumnezeu le-a făcut daruri,  
Iar noi le ungem cu tăciune. 
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Şi că memoria e baza , 
Restul e muncă, rațiune, 
Creaţia le este raza, 
Să ne mândrim ca naţiune!”   
 
Dar ce îmi este dat să văd: 
În sus, prea sus, un nas întors  
Şi mă cuprinse un prăpăd  
De parc-aş fi vorbit c-un dos! 
 
Şedinţa-ncepe iar, dezbate, 
Cu întrebări şi sfaturi, replici, 
E ca o leapşă pe ouate  
Sau ca un box între pisici.   
 
„Ia mai lăsaţi-mă în pace”, 
Îmi vine chiar să mă răstesc, 
Ce nebunie , m-ar preface  
Din cine sunt în fapt grotesc! 
 
Şi-atunci mă cam ascund în mine  
Voind să par că n-am gândit. 
Să se alunece pe sine,  
Că eu de foame sunt …. Sfârşit! 

 
     ŞEDINŢĂ 
 

Lumină şi verde şi ochii   
Şi mese, pantaloni şi rochii, 
Materie, conştiinţă, mi-ating  
Un cap de pleșuv marcheting. 
 
Cercetare, o floare neilustrată, 
Pe-o stradă atare şi cam nepavată. 
Răspunderi, soluţii, cadru model, 
Eforturi, reduceri, c-un gram de oţel. 
 
Se trage de-o sfoară pe-o coală  
Şi sforăie lumea din sală! 
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PLUGUȘORUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR  
JUDEȚEAN SUCEAVA - 1999 
 
Aha, aha, 
Am pornit cu colindatul să trezim inspectoratul, 
De la bine, la mai bine, spre reforma care vine. 
Trăiască tot personalul și să dea Domnul semnalul  
Pentr-un trai mai sănătos, fără muncă de prisos! 
Hai să tragem plugușorul, să incităm „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Să trăiți domn general, să fiți tot mai colosal 
Și, să nu-l aveți ca naș pe „înaltul″ Marchitaș! 
Dea Domnul ca Prefectura să-înceteze tevatura, 
Domnii care v-au săpat să termine de „mâncat″ 
Hai să tragem plugușorul, să incităm „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Domnii generali mai mici, vă dorim cu toți aici, 
Sănătate și succese și curricule alese, 
Aveți cadre, aveți vectori, o fabrică de directori, 
Salon pentru reclamații și ghișeu de informații. 
Domnului adjunct Costan îi urăm ca-n noul an 
Să dezvolte și mai tare stoicismele liberale. 
Domnului adjunct Ciocan îi dorim ca-n noul an 
Să nu mai slăvească-n van Partidul daco-roman. 
Ne ajute Dumnezeu, să ținem minte mereu, 
Că „C.C-ul″ ne susține și la greu, dar și la bine! 
Hai să tragem plugușorul, să incităm „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Într-un birou la parter e un zgomot ca de gater, 
Patru domni și un jurist, într-un cadru deloc trist. 
Badea Ghiță-i minte trează, totul perfecționează, 
Toți profesori-s gradați chiar de-s necalificați. 
Lord Filuță tot încearcă să-și țină sabia-n teacă, 
Că-n sector ceva nu-i bine, ar lupta, dar se abține. 
Domnul Simi are spor ca un mare senior, 
Alergând cu pas...domol la audiențe-n hol. 
Domnul Liviu, barbă deasă, demi-inspector de clasă, 
Cearcă pe calculator să scaneze solo-cor. 
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Stând cu capul între coate, Boțic sforăie cât poate, 
Visând, cum că a purces, să mai piardă un proces.  
Le dorim tuturor bine pentru anul care vine,  
Să prindă multe succese pentru proprii interese. 
Hai să tragem plugușorul, să incităm „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Telefon 110, Timpul prea ușor îți trece, 
Ai în jur atâtea dame deștepte și diafane 
Și un doctor pentru hărți și-un Fanfan ce calcă-n bălți, 
Oltenaş frumos și demn, președinte de harem, 
Care râde foarte tare de sarmale integrale 
Și salamuri derivate, specialist în papă șoapte. 
O doamnă și-o domnișoară de limbă universală, 
Sunt  frumoase, ca figură, de se limbă plimba-n gură. 
Iar o doamnă-n regidivă, de muncă educativă, 
De-i tratată ca un sol, se preface-n turnesol. 
O domniță se-ntreține cu formulele divine, 
De e iritată bine, cam ionică devine. 
E și-o doamnă care poate, zâmbind mai mult decât toate, 
Să sară calu-așa bine, că se sare chiar pe sine. 
S-a creat și-un post de preț pentru vântură județ, 
O creanță de expert, codul – „vulpea în deșert″. 
În sfârșit, dar nu la urmă, scoatem și un as din urnă, 
Un doctor de hartă tristă cu o voce de altistă. 
Le urăm și dumnealor, tot binele care-l vor, 
Și să aibă mereu haz, chiar și când mănâncă praz. 
Hai să tragem plugușorul, să incităm „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Pe un holișor îngust, într-un cadru cam injust, 
Sunt două birouri mici unde să tot faci servici. 
În unul cântă spre zori inspectorii învățători, 
Păsărele de grădină: Puiul, Puica și-o Găină. 
În curricule se-ntrec, difuzate-n orice cerc 
Și, de au sau n-au idei, clocesc tot ce au sub ei. 
Puiu-i inspector distins, în politică, cam prins, 
Dacă i te bagi în borș, cârâie ca un cocoș. 
Puica-i tare zâmbitoare, curriculă îmbietoare, 
Se ține că ar fi fată, însă e des-măritată. 
Madam Onofrei se ține ca, curriculă de bine,  
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Pentru foarte bine-asudă, pentru cum arată, nu dă. 
Îi iubim, nu facem caz, chiar dacă-i privim cu haz. 
Le dorim să aibă parte de boabe pe săturate! 
Hai să mânăm plugușorul, să audă „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Birouașul de alături, neîtrecut în conforturi, 
Are  doctori de cuvinte și-o consultantă de minte, 
De-i cauți pe la servici, o găsești numai pe Bicsi, 
Și, cu ea te lămurești, ceilalți unde-i găsești: 
Domnul Titi-Câmpulung, cuvintele nu-i ajung, 
Că pe drepți i-a mâncat strâmbii, uneori, cam, bate câmpii, 
Orice vorbă-o pritocește, sensul i-l răstălmăcește 
O aruncă-n vârful limbii, ca să strâmbe, strâmba strâmbii. 
În substanța eticii, umblă moașa predicii, 
Cu o limbă ascuțită și adeseori evită, 
Dar aduce sens normal pentru tot ce-i imoral, 
Construiește, din nimica, statuia lui Mega-Gica. 
Cu o voce feminină și cu zâmbet de felină, 
Nici nu știi ce să mai zici să o gratulezi pe Bicsi! 
I-așezată ca o floare, însă-i așezată tare 
La calculator și, știm, face din nimic Maxim! 
Să le dai Doamne de toate, idealuri conjugate, 
Costume modernizate și plăceri nemăsurate! 
Hai să mânăm plugușorul, să râdă și „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Trecem la etajul doi, fără plug și fără boi, 
Numai inspectori de soi, c-așa-i datina la noi, 
Inspectorii de salon, dintre care un baron, 
Înălțimi minoritare și două seducătoare. 
Scoate basme din nimic, Sebi Preda- nou bunic 
Și joacă de-a baba oarba cu istoria și barba. 
Aura e o comoară de limbă minoritară, 
Prietenă c-o directoare de cadre alimentare. 
Madam Sofian răsare ca veche seducătoare, 
Preșcolari-n mână ține ca pe iubirea de sine. 
Madam Ududec e mare, sită nouă, inspectoare, 
Dar, zâmbește cu-nțeles, ce-a dorit și ce-a cules. 
Dă-le Doamne numai bine, să nu le fie rușine, 
Pentru toate câte dau și salariul care-l iau. 
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Trageți mâța măi flăcăi, plugușorul nu-i cu noi 
Și, călcați-i și piciorul să zgârie Monitorul. 
 
Aha, aha, 
Biroul nostru-i model, e biroul cel mai cel, 
Aici tot omul, când vine, râde fără de rușine. 
Vreo cinci domni au mult habar, intelectuali cu har, 
Un inginer, loc nu are și de-aceea stă-n picioare. 
Badea Colea, cu el țân, ca, c-un creator divin, 
Ca inspector l-aș opta până pe la vârsta opta.. 
Vali-i biolog cinstit și inspector erudit, 
Râde și-i sentimental ca vulpea la cașcaval. 
Pan Halip a reclamat timpul, că-i handicapat, 
Maxim e ca un amnar, de toate are habar: 
Și de curriculum-vitae în cazuri deosebite, 
E băiat de comitet cu shut down pe internet 
Și înșiră, ca în salbe, bani negri și zile albe. 
Binecuvântat, cuminte, Prea cucernicul părinte 
Își dă duhul din plămâni, ca sluga la doi stăpâni. 
Ne e de el așa milă că are mașini și vilă 
Și suge lapte de soi ca mielul la două oi. 
Iar cu mine e mai greu, n-are rost să stați mereu 
Să-mi găsiți vreun atribut, nu am minte și...atât! 
 
Aha, aha, 
Multă amabilitate e la contabilitate, 
Se fac cărțile de zor, numai pe calculator, 
Rezultate, cât se poate, conturi soluționate, 
Cu pila și cu bufetul, ca să salveze bugetul. 
Domn Vasile-i înțelept, se-nclină ca omul drept, 
Afacerea să îi meargă și, când șefii îl aleargă. 
Domnul Sandu are spor ca valoros croitor, 
Ca un căluț în acvariu, ca dragostea de salariu. 
Trei doamne se tot consumă între un produs și-o sumă,  
Verificând cheltuiala, să le intre socoteala. 
Să trăiască, să-nflorească viața asta românească, 
Să trăiască și dreptatea, dar și contabilitatea. 
 
Aha, aha, 
Vai, vai, vai, câtă derută, uimirea ne este mută, 
Sirene-n salarizare, tei mai mici și una mare. 
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Hai să le stimăm intens, căci sunt dulci ca un consens, 
Ca iubirea în detaliu, ca creșterea de salariu. 
Le urăm numai de bine, iar la anul care vine 
Să se bucure mai tare când ne dau salariul mare. 
Să trăiți, să fiți iubiți, viața să v-o împliniți, 
Doar cu bancuri și cu glume, nu știu cine vi le-o spune! 
 
Aha, aha, 
Azi la secretariat nu mai e secret de stat, 
Doamna Nuța, cu bontonul, uimește doar telefonul. 
Cu doruri nemăsurate și-mpliniri neterminate, 
Două Carmene tastează și din când în când oftează. 
Una, cui să dea nu știe, alta mămic-o să fie, 
Viața-i plină de ardoare, iar ele sunt doritoare. 
 
Aha, aha, 
La Xerox e un băiat Foarte tare căutat, 
Că, pentru copii le are a la doctor în clonare. 
E și o săliță care miroase-a calculatoare, 
Cu fete de cabinet pierdute pe internet. 
Să trăiți, să fiți iubiți, să fiți continuu fierbinți, 
S-aveți parte de lumină și de câte-o limuzină, 
Să uimim cu plugușorul, ca să crape „Monitorul″! 
 
Aha, aha, 
Domnul Fanu dă ecouri că are vreo trei birouri 
Și se întreabă: „-De ce,... nu e capac la WC, 
Iar la femei de servici, salariile sunt cam mici, 
Încât scutură perdaful ca să se aleagă praful!″ 
Portari-s atenți de zor, numai la televizor, 
De-aia intră Monitorul și hoțul și cerșetorul. 
Să trăiți buni gospodari, să aveți salarii mari, 
Sănătoși mereu să fiți, Respectul să vi-l găsiți! 
 
Trageți măi cu plugușorul să răsune Monitorul! 
Hăăăăăăi, hăi! 
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VIATA DE PENSIONAR 
 

A.- INTRODUCERE 

CUVÂNTUL AUTORULUI 

Dă-mi simțul umorului, Doamne,  
Dă-mi harul de-a vedea o glumă, 
Viaţa s-o pun cu mult umor în ramă 
S-o poată înțelege  lumea bună! 
 

 

Nașterea fiecărui om este începutul 
drumului către un sfârşit, drum care 
reprezintă viața acelui om,  drum pe 
care fiecare şi-l poate pava cu fapte 
frumoase, sau.... Faptele sunt legate 
de sentimente, sentimentele de trăiri, 
iar trăirile de mediul de trăire. E cam 
aşa, cum stă scris în Evanghelie, cu 
sămânța bună semănată pe un teren 
fertil. Copil fiind ești îndrumat mai bine 
sau mai puţin bine de bunici, de părinţi, 
de învăţători, de profesori,  

dar cel mai mult eşti format de greutățile vieţii. 
Îndrumătorii şi greutățile, dimpreună, dau sufletul, 

concepția de viaţă a fiecăruia, voinţa şi puterea împlinirilor. 
Dumnezeu a vrut să am parte de o copilărie (cei şapte ani de-
acasă) chinuită, cu război, foamete, râie, tifos. Ce rană mai 
dureroasă poate fi în sufletul unui copil ca aceea  când mămica 
lui, disperată că nu-i poate asigura hrana, plânge rugându-se la 
Dumnezeu să-i aducă înapoi bărbatul plecat pe front şi de care 
nu mai ştie nimic? Lacrimile mamei îl vor face să scâncească 
pentru moment şi nu se vor șterge pentru toată viaţa din sufletul 
lui.  

Ne spunea mămica o poezie, care i se potrivea: 
„Turturică, turturea,/ N-ai văzut pe mama mea?/ Am văzut-o la 
cișmea/ Scotea apă şi plângea./ De ce plângi mămica mea?/Te-
am supărat cu ceva?/ Plâng de mine şi de voi/ C-a murit tactu-n 
război!/ Scoal'  tăticule din groapă/ De ne-ncalţă şi ne-mbracă,/ 
Că mămica e săracă/ Și, n-are ce să ne facă!” 
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Există şi un ecou pozitiv, acela al formării unui caracter din 
care nu vor lipsi niciodată: copilăria, părinţii, prietenii de joacă, 
flăcăii năbădăioși şi fetele focoase, țațele de la marginea şanţului, 
bătrânii liniştiţi şi sfătoși, satul natal, şcoala, biserica, muncile 
agricole, gârla, .... Toate acestea mi-au luminat drumul vieţii şi 
Dumnezeu mi-a sprijinit străduințele. 

Cred că amprente pozitive au pus asupra mea și colegiul 
militar de orfani, fiind aflat departe de mămica mea și de sora 
Olica, de la care am perceput duritățile vieții și unde singura mea 
șansă era să învăț bine și să mă supun ordinelor și disciplinei. De 
fapt, aproape toată școlarizarea mea s-a petrecut departe de 
casa părintească și fiind subdezvoltat fizic, căutam să mă adaptez 
pentru a avea cât mai puține necazuri. 

Umblând pe drumul vieţii am dat şi de o şcoală medie 
sanitară, de un serviciu sanitar, de facultate, apoi serviciul de 
inginer, activitatea în învăţământ ca profesor, director, inspector 
şcolar şi, am dat de ultima perioadă, aceea de pensionar, pe care 
încerc să o fac activă prin diverse incursiuni literare în propria-mi 
viaţă. 

Am decis să mă întorc pe drumul vieţii, să-i analizez 
pavelele şi să transmit semenilor cum ar fi trebuit să fie. 

Doamne, de ce lași ca răul să devină tot mai învingător, să 
capteze tot mai multe suflete, să facă ravagii naţionale şi 
mondiale!? 

De ce oamenii buni, credincioși, cinstiți, harnici, trebuie să 
fie victimele celor răi? Astfel de gânduri mă frământă şi încerc să 
aduc câteva picături fosforescente din experiența mea de viaţă. 
Ar fi normal ca oamenii să înveţe din experiențele înaintașilor, nu 
din greșelile proprii! 
 Orice misiune de îndeplinit mi-a oferit viaţa, din când în 
când am revenit în satul natal, ca într-o rugăciune de iertare că 
l-am părăsit şi că nu am fost la timpul potrivit alături de părinţi 
să le oblojesc rănile bătrâneților şi să le întorc dragostea ce mi-
au acordat-o. Îmi imaginez lacrimile de singurătate ale părinţilor, 
în ultimii ani ai vieţii lor, când, deşi gândeau „Noi ne-om duce, 
dar să nu-i deranjăm pe copii, măcar lor să le fie bine!”, au 
suportat dureri de nedescris. Avea dreptate mămica, atunci când 
ne recita poezia „Şase pui şi-o biată mamă”, de Vasile Militaru, 
din care se desprinde concluzia: „Că o mamă își hrănește șase, 
opt sau zece pui, însă zece pui, adesea, nu pot, toți, hrăni o 
mamă.″ 
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 De-aceea, astăzi, vreau să le cinstesc memoria, cu amintiri 
şi elogii şi în oricare dintre etapele vieţii, ce le voi descrie, voi 
face referiri şi la satul meu şi la bunii mei părinţi. 
 Voi aduce omagii şi bunilor şi străbunilor mei, care s-au 
jertfit pentru sat, pentru ţară, pentru nemurire. 
 Sunt foarte bucuros că o importantă parte din promisiune 
am îndeplinit-o deja. Am avut și mult noroc, Dumnezeu mi-a scos 
în ajutor pe Părintele Protopop Constantin Alecse, fost consătean, 
care slujește la Biserica „Sfânta Treime” din Los Angeles, 
California, US, un suflet foarte mare. A contribuit atât cu 
logistică, cât și pecuniar pentru cartea satului nostru „Dâmbroca, 
Curcubeu peste timp, Repere monografice”, carte care s-a 
bucurat de succes și care, pe lângă varianta scrisă, are și varianta 
electronică, care este accesată de mii de cititori. Și la alte cărți 
m-a ajutat. În ceea ce am întreprins am lucrat ca doi frați în 
echipă, rolul principal avându-l Părintele Protopop. 
    O bucurie mare mi-am făcut și cu împlinirea visului de a 
reface mormântul părinților și cred că le-am uns sufletele cu mirul 
omagiilor noastre (al meu, al fratelui Nicușor, al sorei Olica și al 
nepotului Andy Iordache). 
  Am speranța că cititorii vor descoperi că educația 
trecutului, plină de obstacole (război, sărăcie lucie, cultură 
medicală înapoiată, comunism feroce....), a dat tărie  
caracterelor, a dat și valori morale, demne de urmat.  
 
Transcenderea ca pensionar 

Iată-mă ajuns și la pensie, ceea ce corespundea în mare 
măsură cu intrarea în vârsta a 3-a.  

Ideea ajungerii la pensie îmi cădea rău la suflet, căci eram 
obișnuit să mă mișc în societate, dar în același timp mă presa 
stresul acumulat, mai ales în anii de funcționare ca inspector 
școlar, cei ultimi șase ani când a trebuit să răspund de activitatea 
a cca 2000 de cadre tehnice de specialitate și pe deasupra mi se 
plasau diverse acțiuni și întocmirea unor documente la nivelul 
întregii activități a Inspectoratului Școlar.  

Pot spune, fără a mă lamenta, că se cam abuza de 
voluntarismul meu.  
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                 PENSIONARE   
   

Iubiții mei vă părăsesc, 
Vedeți că mă pensionez! 
Cum cucul o să păsăresc 
Şi n-o să vă mai deranjez! 
În anii de pensionare 
N-aş vrea să sufăr de nesomn, 
Că mă-ntâlnesc cu orișicare 
Şi n-am obrazul fin, de domn. 
 
Cu-atâta muncă la catedră, 
Directorat, inspectorat, 
Reproșuri, tensiuni şi febră, 
Un suflet deteriorat, 
Iată scadența milostivă, 
Un moșneguț bătut de ani, 
Cu-o pensie diminutivă 
Şi-atenţie de patru bani! 
 
Iubiţii mei vă părăsesc, 
Vedeţi că mă pensionez! 
Cum cucul o să păsăresc 
Şi n-o să vă mai deranjez! 

 
B.- IMPACTUL CU PROBLEMELE 

PENSIONĂRII 
 

 Mă întrebam, oare ce-mi va rezerva statutul de pensionar. 
Oare îmi voi plânge în pumni singurătatea și ruperea de viața 
reală? 
 Mi se înfiripa în gând un plan, legat de rezolvarea 
problemelor de sănătate, care în adevăr deveniseră probleme 
(hipertensiunea, adenomul de prostată, un ulceraș, oboseala 
psihică).  

Mă gândeam că voi face recuperări, prin lucrul la grădina 
de la căsuța de vacanță din Dragomirna.  

Dar mai întâi trebuia rezolvată nunta fiului Andu, care 
urma să fie împlinită la începutul lunii septembrie 2001. 
 Mă gândeam și să-l sprijin pe Dan, fiul cel mare, în 
activitățile lui de firmă, că avea destule probleme cu muncitorii 
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lui și banii erau puțini. Îmi făcea plăcere să-l ajut, dar Dan avea 
și el stresul lui și nu prea reușeam să ne lipim unul de altul. Mai 
era și nepotul Sabin, drăgălaș și cu aspirațiile lui către filme 
pentru copii și poveștile bunicilor. Era lipicios și sensibil 
sufletește, dar și la contactarea răcelilor. 

Am încercat să-l ajut pe Dan, mai cu mașina, mai la lipit 
afișe, la vopsitorie (sala de sport de la Lic. Petru Rareș). Ajutorul 
meu s-a întrerupt cam prin 2002, când încercam să-i dau lui Dan 
scara pe un acoperiș și mi-a căzut pe  nas, trântindu-mă la 
pământ. Sărmanul Dan, nici nu realiza ce se petrece cu mine și 
se comporta cu sânge rece, trimițându-mă acasă. Abia seara, am 
primit un telefon de la noră-mea Anca și m-a întrebat cum îmi 
este că Dan tare suferă și plânge. Deci, se poate spune că am 
încercat să-l ajut pe Dan, dar Domnul mi-a dat semne că nu-s 
potrivit pentru așa ceva. Așa s-a făcut că 

Mă gândeam și la pasiunile soției Rodica pentru excursii și 
spectacole. Speram să-i pot fi pe plac angrenându-mă în 
plimbări, în primul rând prin țară. Din păcate nu mai eram ca-n 
prima noastră etapă a căsătoriei, dornici de împărtășire împreună 
a frumuseților vieții, ci mai degrabă a durerilor vieții, a 
reproșurilor și respingerilor. Ne-am jurat credință pe viață, dar 
firul credinței, ca și al vieții devine tot mai șubred. Tendința de 
perfecțiune a Rodicăi nu prea a prins  spiritului meu efervescent, 
care a căutat totdeauna libertatea sufletului, simțindu-mă 
orientat spre meditații și pe creații literare. 

Un hop mare am avut în 2004, când m-am îmbolnăvit de 
icter negru. Am tras mari emoții și chiar am plâns, gândindu-mă 
la un sfârșit cam vremelnic și foarte dureros. Se punea problema 
unui cancer la pancreas, pentru care a trebuit să merg la Spitalul 
Fundeni din București și am făcut investigații printre care și 
tomografia. Nu mi s-a detectat cancer, dar diagnosticul a fost 
incert. Atitudinea Ridichii, în acea perioadă, a fost protectoare 
față de mine, dar fără să-și dea seama a comis ceva ce nu se 
face în asemenea situații. Crezând, probabil, că eu plec pe 
cealaltă lume a început să se pregătească pentru a se descurca 
singură. Poate așa o fi fost, poate imaginația mea bolnavă, dar 
Rodica s-a apucat (la 60 ani) să facă școala de șoferi. Era 
entuziastă în preocuparea ei. Când eram tineri și am făcut eu 
școala de șoferi, spunea: „Ce-mi trebuie mie școală de șoferi, 
doar am bărbat!″  Acum, când viața mea era în cumpănă îi 
trebuia și chiar cu grabă. Dar poate era o nălucire de-a mea, în 
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situația tragică în care eram. Cred că și-a descoperit plăcerea 
șofatului și din faptul că a văzut multe colege conducând și nu 
vroia să fie mai prejos.  

Alt hop mare am avut când Rodica s-a reîntors din Noua 
Zeelandă (căci mersese în 2006 pentru 3 luni la Andu). Nu mi-a 
fost deloc ușor când a apărut Rodica la aeroportul Băneasa, la 
întoarcerea din NZ, când am văzut-o că abia mergea ținându-se 
de căruciorul cu bagaje, slabă ca o fantomă și scăzută în înălțime 
cu vreo 15 cm. Durerile insuportabile pe care le avea și foarte 
marea greutate de a se ridica din pat, ne-a determinat să 
mergem  noaptea, în care eram găzduiți de nepoata Liliana, la 
urgențe pentru o radioscopie și a doua zi la o policlinică. O 
asistentă medicală, cam neinstruită cum se vorbește cu bolnavii 
s-a apucat și a spus: „Vai, coloana vertebrală este vraiște!” S-a 
bănuit că este cancer la coloană, dar eu nu vedeam semnalmente 
de cancer. Nu știam ce să mai cred și încotro să o apuc. Am mers 
apoi și la Iași, unde s-a dat un verdict mai ușor (oarecum), 
Osteoporoză avansată, cu tasare de vertebre. Tot Dumnezeu ne-
a venit în ajutor pritr-un medicament Osseor, care se aplica 
experimental și pe care Rodica l-a folosit cu destul de mult 
succes. Pe deasupra, Rodica este înzestrată cu o voință de fier, 
când e vorba de sănătate. A apelat la kineto-terapie și la 
gimnastică zilnică. Treptat, treptat Rodica a apelat și apelează la 
tot mai multe medicamente, dar își păstrează, cât de cât, 
sănătatea. 

În 2010, a fost un an cu mare ghinion, că m-am accidentat 
prin tăierea articulației genunchiului cu o freză montată fără 
apărătoare pe Flex. Ghinion destul de mare că am cam rămas cu 
infirmitate la genunchiul stâng. 

În 2019, m-am îmbolnăvit de septicemie – și am stat o 
lună de zile în spital (15 iulie – 14 august), într-o luptă aprigă cu 
moartea. Trei antibiotice au fost inapte să mă vindece și de abia 
al patrulea, antibiotic obținut din donație mi-a adus leacul. Nu o 
pot uita pe Domnișoara Dr. Elena Turtă, care mi-a adus, cu un 
aer triumfal, leacul de aur. 

În 2020 (6 martie – 24 martie), am fost operat de tumoră 
pe colon, fiindu-mi înlăturată o bucată de 60 cm din colon. Meritul 
deosebit a fost al Domnului Dr. Valeriu Gavrilovici, un mare OM, 
o zămislire din două ADN-uri: de profesionist și de sfântă 
credință.  
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C.- REVEDERI, DUPĂ IEȘIREA LA PENSIE 
 
1.- EXCURSIA IN TIMP 

 
Prin 2007 mi-am descoperit pasiunea de a revedea locurile 

copilăriei și tinereților mele și am pornit, împreună cu Andu, 
folosind mașinuța Tico pe care mi-o dăruise el în 2004. A fost o 
plimbare de vis, despre care voi mai vorbi. Mi-a încolțit un gând, 
de a face o carte monografică a satului meu, Dâmbroca, gând pe 
care l-am împărtășit prin sat, dar nimeni nu vroia să creadă („În 
satul ăsta nu prea este ceva de spus, ce rost are să-ți pierzi 
timpul?! Și apoi trebuie cineva care să se priceapă.) 
        25 aug. 2007 – Împreună cu Andu, am pornit-o cu Tico pe 
urmele tinereților. 

Vremea era aproape caniculară, aşa că am pornit spre 
Mărăcinenii de Buzău, la fratele meu Nicușor, cam pe la ora 
15,00. Dumnezeu ne-a creat un timp foarte favorabil deplasării 
şi am ajuns la fratele cam pe la ora 21,00. Maşina s-a comportat 
foarte bine, zburdând cu noi şi oferindu-ne muzică plăcută.  

Impactul întâlnirii cu fratele, cumnata si bijuteria mică, 
Andreea (strănepoata), m-a învăluit cu o boare plăcută de 
fericire. S-a trecut apoi pe depanat întrebări şi răspunsuri, cu 
multă foame pentru aducerea la zi a cunoașterii familiilor, satului 
nostru şi readucerea amintirilor comune.  
 Am observat pe chipul lui Andu că se simte bine în 
ambianța cinei stropite cu amintiri şi vin. Discuţiile s-au prelungit 
până târziu, după miezul nopţii, după care am făcut câte un duş, 
apoi am mers în dormitoarele care ne-au fost puse la dispoziţie 
şi am adormit cu greu, fiind învăluit şi copleșit de  amintiri şi 
plăceri.  
 In timpul nopţii m-au trezit de câteva ori nişte zgomote de 
uși sau geamuri trântite, până când m-am desluşit că era geamul 
de la camera în care dormeam, care era trântit de vânt. M-am 
cam îngrijorat când am văzut că vremea se înrăutățise şi-mi 
periclita excursia. 
         26 aug. 2007 – Plouă cernit şi mi se pare că obiectivul 
propus pentru azi este compromis. Ne sfătuim şi găsim soluția de 
a vizita oraşul Buzău. Nicușor şi Andu spun că e la alegerea mea, 
ca principal personaj al acestei întoarceri cu faţa spre amintiri. 
Din păcate am plecat fără umbrele de la Suceava şi suntem 
nevoiţi să trecem pe la Magazinul Dacia şi să ne luăm umbrele. 
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Până la urmă am luat doar una şi am plimbat-o eu şi Andu. 
Nicuşor avea o geacă de echipament sportiv, impermeabilă şi o 
șepcuță. Am mers prin Crâng, luându-l la pas şi am ajuns la lac. 
Ne-am adăpostit un pic la restaurantul parcului şi din mărinimia 
lui Andu am servit brânzoaice şi am băut  ceai rece. Pe parcursul 
plimbării, Andu ne-a făcut poze şi a filmat cele mai interesante 
aspecte. 
        Am mers şi la Fabrica de Mase Plastice, să-mi răscolesc 
amintirile de pe vremea când lucram ca asistent medical la 
aceasta întreprindere, dar fiind zi de duminică nu prea am avut 
ce vedea. Dispensarul a fost mutat în altă clădire şi locul în care 
a funcţionat pe vremea mea nu l-am recunoscut. A fost cam 
dureros pentru mine că nu mi-am regăsit locul. 

Poate aş fi insistat să văd ceva mai mult, dar simțeam 
presiunea vremii nefavorabile si nerăbdarea însoțitorilor mei de 
a merge spre casă, cu toate că încercau să mă încurajeze a 
continua investigațiile. Era un fel de încurajare în sensul că eu 
trebuie să hotărăsc, dar plutea în aer o plictiseală a lor. După 
mini observația de la întreprindere am luat-o către piaţă. Am 
trecut în revistă tarabele, apoi am cumpărat două kg de brânză, 
din doua sortimente, după gustul lui Andu. 

 

 
Frumosul lac din Crângul Buzăului 

 
Părintele Nicu, eu şi cumnata Mia 

 
Vremea fiind aşa cum am mai spus, ne-am îndreptat spre 

casa lui Nicuşor, nu înainte de a trece  pe la un Supermarket şi 
să ne aprovizionăm cu carne pentru grătar şi bidonaşe cu ceaiuri 
reci. Acasă am servit o masa copioasă. Am aflat că Nicoleta a 
obținut nota cea mai mare la proba de Limba Română a examenul 
de gradul II, ceea ce a creat multă euforie şi mândrie în familie 
şi am fost invitaţi la Casa Parohială a comunei Beceni, în care 
locuiește părintele Nicu şi soţia lui, Nicoleta. 
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Andu cu verişoara lui, Nicoleta 

     Nu mi-a trecut prin gând 
că voi avea probleme cu Tico 
şi de fapt nici n-am avut, 
mergând „ceas”.  
       Am plecat din Mărăcineni 
pe la ora 17,30, am luat-o 
prin Săpoca şi în mai puțin de 
un ceas eram la iubiții mei 
nepoți, la Casa Parohială din 
Beceni. S-a hotărât, pe loc, să 
mergem la tabăra de tineret 
din Arbănași, pentru frumu-     

seţea peisajelor, dar numai noi, cei trei bărbaţi, fetele nefiind 
interesate întrucât au fost de câteva ori pe acest traseu. 
       Părintele Nicu a hotărât să meargă cu Cielo al lui, ignorându-
l pe Tico al meu în posibilitatea de a urca muntele pe drumul 
forestier şi cred că a avut dreptate. M-am speriat de greutatea 
traseului şi am admirat măiestria conducătorului auto, Nicu, cât 
şi capacitățile mașinii lui. Am urcat mai sus, trecând pe lângă 
tabără şi am putut vedea înălțimi rar bătute de picioarele 
oamenilor, cu multe vârfuri de dealuri şi munți. Undeva la orizont 
era Penteleul. Vremea s-a îmbunătățit şi soarele se vedea, dar 
cam prin ceaţă. Am urcat la cota cea mai înaltă a acelui urcuș. 
De acolo, de pe buza unei uriașe farfurii, în care fisticul verde 
forma piramide de dimensiuni diferite. prin văi şi pe pante, 
rarefiate, se aflau pătrăţele de ciocolată care marcau așezările 
localnicilor. Soarele aducea a bomboana de pe tort. Aşa am văzut 
panorama din partea dreaptă a urcușului. In partea stângă am 
putut vedea un verde intens, fără a putea descifra detalii.   
Părintele Nicu ne-a explicat că zona are multe sonde şi ne-a atras 
atenţia asupra unor scârțâieli care indicau că sondele din 
apropiere funcţionau. Am coborât câţiva metri pe buza farfuriei 
şi am dat de arbuști de cătină, încărcați cu fructe. Nu m-am putut 
abține şi am rupt câteva crengi cu fructe coapte, avându-l ajutor 
pe Nicuşor. La înapoierea spre parohia părintelui Nicu am mai 
văzut sonde in stare de nefuncționare sau chiar dezafectate de 
instalație. Am aflat că sondele au aceeaşi construcție, inițială, de 
la începutul veacului trecut, cu singura modernizare prin 
introducerea motoarelor de acționare a pistoanelor.  
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S-au păstrat suporți, înalţi de vreo 10 metri, cu ajutorul 
cărora erau ridicate pistoanele. Pe stâlpii suporți lor sunt două 
rânduri de scoabe solide, pe care muncitorii se urcau până în vârf, 
pentru intervenții în caz de defecțiuni. Am glumit cu Andu că eu 
aşa cum sunt fac pariu pe zece mii de euro că mă cațăr până în 
vârf. Am reluat la vale drumul spre Casa Parohiala şi ceva mai 
jos, pe stânga, am dat de tabăra de tineret de la Arbănași. Tabăra 
arată bine dar se află in conservare căci nu avea autorizație de 
funcţionare, din cauza unor probleme cu apa curentă. Am înţeles 
că interesul era pentru dezinteresul de a fi utilizată şi că era 
lăsată să decadă pentru a i se reduce valoarea şi a fi licitat la 
privatizare la un preț cât mai mic în favoarea unui baron local.  
Reîntorși la Casa Parohială am fost chibiții părintelui Nicu la 
pregătirea unui grătar. Am observat o simpatie reciprocă între 
Andu şi părinte, prinşi pe schimbări de impresii şi opinii despre 
diverse aspecte ale vieţii, alături cu o ţuică bună scoasă de 
părinte dintr-un butoi de cireș. Semăna a whisky. Mămăliguța 
caldă a primit în sânul ei bucăţi de caș de vacă, înfipte de Andu 
pentru plăcerea de a vedea cum se întinde ca o gumă de 
mestecat. Doar Mia lui Nicuşor, având intoleranță psihică faţă de 
orice produs lactat, căuta zona de mămăligă neinfectată cu caș. 
Mi-a plăcut mult Casa Parohială, casă țărănească modernizată, 
cu apa curentă, grup sanitar, bucătărie modernă. Se vedea că a 
încăput pe mâna unor buni gospodari. Curtea din faţa casei este 
pavată, iar cea din spate are un aspect rustic, cu iarbă , pomăt 
si vie. Am plecat spre casa lui Nicuşor, la Mărăcineni, cam pe la 
ora 23,00. Drumul spre casă a fost calm. Nepoțica Andreea cam 
trăgea spre somn şi Nicuşor, din când în când venea cu câte o 
indicație prețioasă privind atenţia la volan. Ajunşi acasă am 
trecut în dormitoare şi somnul a venit destul de greu, căci eram 
sub euforia clipelor plăcute de peste zi. Andu a stat până pe la 
2,30 din noapte, prins de o carte pe care o citea. Eu am transferat 
în calculator imaginile culese pe cardul aparatului foto, am 
admirat imaginile şi am adormit după ce s-a stins lumina la Andu.  
 27.08.2007 – Excursia la Cojanu – Dimineaţa e mai 
frumoasă şi ne dă încredere că vom avea o zi bună. După micul 
dejun se înscriu pentru plimbare şi Mia cu Andreea. Vom avea o 
zi cu plimbare lungă şi Andu a propus să nu luăm mâncare la noi 
căci vom servi o gustare la vreun restaurant de pe traseu. Am 
luat-o prin Berca, cam la 15 km de Mărăcineni şi am mers la 
Rătești, satul în care am avut gazda pe perioada serviciului meu 
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ca felcer în comuna Cojanu. Ne-am oprit la o casă care semăna 
cu cea în care am locuit eu, dar am ratat ținta, acolo locuise, de 
fapt, o familie care avea două fete frumoase şi zburdalnice: 
Anicuța și Lenuţa, prima brunetă veritabilă şi cealaltă blondă. Nu 
am găsit pe nimeni acasă şi m-am adresat unei femei de pe drum 
dacă mai ţine minte de perioada anilor 58-59, dar din păcate 
femeia era venită în sat cu câţiva ani mai târziu. Am întrebat de 
cunoştinţele cărora le mai păstram amintirea şi am aflat că unele 
au dispărut, altele s-au mutat şi câteva se mai află prin sat. Nuța 
Grădinaru, fostă amică, era despărțită de soţ şi locuia la Rătești 
dar pentru moment nu se afla în localitate. Nuța a fost o fetișcană 
tare frumoasă şi mi-a fost amică pentru puţin timp. Din cauză că 
era bolnavă de TBC, am întrerupt relaţia, la cel mai mic pretext 
pe care l-am avut. În sufletul meu era durerea bolii pe care o 
avea Nuța şi că mă temeam pentru o relaţie de viitor.  Eu aveam 
de împlinit destinul meu de a merge în armată şi apoi la o 
facultate şi nu puteam să mă gândesc că pot împărtăși soarta ei, 
aşa că am căutat prilej să o ocolesc şi am găsit. Despre Nela 
Luntraru, fosta contabilă a Consiliului Popular, o fată ceva mai 
trecută şi care era pitorească prin comportamentul bizar si 
imprevizibil, prin mieunatul mofturos, am aflat că locuiește la 
Ploieşti. Am regăsit casa lui Sandu Negrean şi acasă era doar 
soţia, căci el era plecat cu vaca la păscut. Mi-a făcut deosebită 
plăcere să aflu că soţia lui Sandu mă ţinea minte la aproape 
cincizeci de ani distanţă. Când am spus că sunt fostul felcer 
Iordache mi-a zis „A, Mircea!” Copiii lor locuiesc la Râmnicu 
Vâlcea şi urmează să se mute la ei, ceea ce îmi displace, căci nu 
voi mai da de ei dacă voi mai merge vreodată pe la Rătești. Am 
mai aflat că prin Cojanu mai se află în viaţă Gică Mircea, fostul 
instructor sportiv, care trebuie că are vreo 80 de ani. 
 

  
La Răteşti în căutarea de cunoștințe De vorbă cu domnul Grigorescu,  
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Drumul spre satul Cojanu nu mai e acelaşi de pe vremea 
mea, urmare a alunecărilor de teren si săpăturilor făcute de către 
râul Buzău. Acum se merg pe ocolite și nu au acces maşinile mari.   
 

  
Dispensarul la Costică Dumitrescu  Dispensarul Ojasca, azi primărie 

 
Revederea unor locuri și persoane dragi – 2007 
 

  
Şcoala generala din Scurteşti,  În Stâncești, cu verişoara  Paula 

 

  
În curtea casei părintești, împreună cu fratele Nicușor 
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La gardul lui Stan Bârsan, 

cu familia lui 
Nenea Ionică și țața Fana 

  

  
Cu Nicușor la mormântul părinților Cu  Nicușor la mormântul lui Nelu 

 

  
Cu Andu la fratele Nicușor Nicușor și Mia la poarta casei lor. 

 
 Dar anii trec... vine vremea ca, copilul cel vesel şi slobod  

ca o căpriță să lase câmpul cu flori, poveştile nesfârșite, cuibul şi 
șezătoarele satului şi să intre în viaţa chinurilor prin cartea de 
învăţătură...  Alecu Russo 
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2.- REVEDERILE CU COLEGII DE ȘCOALĂ SANITARĂ 
2008 - 2010 
 

În luna August a anului 2008 am avut revederea promoției 
1968 a Facultății de Mecanică din Iași (la 40 ani de la absolvire). 
A fost un mare succes, colegul meu de grupă, Leon Dorel-șeful 
de promoție, a fost la mare înălțime. 
Au urmat:  

În 2009 revederea la Suceava cu Nicu Bâlcan, prin luna 
mai și am vizitat mânăstirile Putna, Sucevița, Moldovița, Humor 
și Voroneț. Am avut clipe de neuitat cu Nicu și cu soția lui, 
Daniela. S-au dovedit foarte comunicativi și distractivi și sper că 
nu i-am dezamăgit cu starea precară a locuinței noastre, căci mi-
am pus sufletul la bătaie. 

Prin septembrie am avut revederea cu patru colegi de 
școală sanitară (Bâlcan, Mătuşoiu, Pena și Achimoiu)  
Împreună cu Nicu şi Petrică ne-am sfătuit să ne întâlnim prin luna 
august şi să-i aducem la întâlnire şi pe ceilalţi colegi cu care 
stabilisem contacte : Viorel Pena, Gigi Mătuşoiu, Vasilache, 
Avram, Diaconescu. Am săvârșit acea întâlnire numai în cinci : 
Achimoiu, Bâlcan, Mătuşoiu, Pena şi subsemnatul. Ceilalţi s-au 
dovedit reticenți : Diaconescu nu se va despărți de moşnegia lui, 
Vasilache a justificat mari probleme cu sănătatea soției, iar 
Avram a fost chiar deranjat de ideea revederii. 

În 2010 am avut onoarea de a organiza revederea 
promoției studențești, la Suceava și, cu toate că am avut 
accidentul cu genunchiul (tăierea articulației de la genunchiul 
stâng cu o freză montată, fără apărătoare, pe flex) a ieșit o 
revedere de vis, apreciată mult de colegii participanți. Am avut 
noroc și de priceperea organizatorică a colegului Toni 
Paustovanu.  

Tot în 2010, prin octombrie a avut loc revederea-revederii, 
cu colegii de școală sanitară, în toamnă. Am avut revederea cu 
vreo 11 colegi de școală sanitară (Bâlcan, Achimoiu, Pena, 
Neagu, Mătuşoiu, Vasilache, Udrescu, Pârșă, Brătucu, Cazacu, 
Barbu). A fost un mare succes și ne-am pierdut în amintiri 
frumoase, cu dulcele parfum al școlii sanitare, care ne-a oferit 
atâtea amintiri și atâtea bucurii.  

După întâlnirea cu colegii am mers la Nicu Bâlcan acasă și 
m-a plimbat pe la  Câmpulung Muscel. Drumul a fost plăcut dar 
am avut surpriza că a murit mama Danielei, soția lui Nicu și am 



VIAȚA DE PENSIONAR                                         657 
 
 
fost forțați să întrerupem în grabă excursia noastră. Totuși am 
vizitat câteva locuri interesante.  

Prin vara anului 2011, prin luna iulie a venit Nicu Bâlcan, 
cu soția lui și din nou ne-am simțit bine împreună și ne-am 
plimbat pe două trasee foarte plăcute: 1.- Suceava, Rarău, Vatra 
Dornei, Bicaz, Cheile Bicazului, Piatra  Neamț, Văratec, Tg 
Neamț, Suceava; 2.- Suceava, Zvorâștea, Dorohoi, Botoșani, 
Suceava. Foarte bun și instructiv a fost traseul și tot așa de 
minunate au fost obiectivele turistice vizitate. 

Octombrie 2013 - După prezentarea de carte „Dâmbroca – 
Curcubeu peste timp – Repere monografice” în satul meu natal 
Dâmbroca,  l-am vizitat pe fostul  coleg de la Centrul Școlar 
Medico - Farmaceutic București, Nicu Bâlcan. Împreună cu el și 
cu soția lui am mers la Petrică Achimoiu la Corbi – Argeș. A fost 
o vizită foarte plăcută și interesantă. 

 
IMAGINILE REVEDERILOR 

Făcut-am oare legământ 
Să caut urme pe pământ, 
Să las nepoţilor veșmânt - 
O umbră veche şi-un cuvânt?

  
 Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul 
meu, în anii aceia frumoşi ai tinereții, îmi stimulează cuantele 
bioenergetice, ca acum la  şapte decenii de viaţă să le restaurez 
şi să le expun pe câmpul alb al unor pagini. Deşi luminile au 
început să fileze, iar culorile au pălit, sper că vor reuși să ne facă 
a ne regăsi pe noi înșine, să ne bucurăm şi să lăcrimăm pentru 
ce-am fost şi ce suntem.  

Aş vrea să fie iar, acum, 
Trăirile de-atunci! 
Eu v-adresez cuvinte dulci.  
Am multe să vă spun. 

 Poate că vreau să comunic celor care mai doresc să mă 
vadă, că sunt încă viu, că mai am amintiri şi sentimente. Poate 
voi să determin personajele acestor amintiri să dorească a mă 
revedea. Portretul meu a suferit multe oxidări, dar sufletul mi-e 
inoxidabil. Ce să fac eu de acum fără amintiri, fără comunicare 
cu cei dragi şi cu mine însumi? Aş fi diagnosticat cu sindromul 
depresiv al singurătății, echivalent cu moartea sufletului şi asta 
nu accept căci ar fi cam devreme. 



658                                   VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
 Am pictat cu inima acest tablou al amintirilor despre anii 
adolescenței şi tinereții, cu esențele observărilor mele despre 
profesori, colegi, relațiile intercolegiale şi relațiile cu profesorii,  
activităţi şi relașuri. 

Cer iertare celor care nu se regăsesc în imaginile mele şi 
celor cărora le-am prezentat imagini deformate sau prea 
succinte.  Eu am prezentat din unghiul meu de vedere. Poate că 
din alte unghiuri, imaginile ar apărea mai luminoase, mai 
frumoase, poate invers. Şi eu am avut lumini şi umbre şi aş fi 
dorit să le aflu din alte surse. Dacă e vorba să-mi fac un 
autoportret aş spune că sunt: nici prea mare, ci cam mic; nici 
prea bun, dar nici prea rău; nu deștept, dar nici prea prost; nici 
urât, nici frumușel, dar sunt cam bătrân şi chel. Aşa că am 
început cu autocritica şi rog  să nu fiu privit cu grimase, pentru 
mici înțepături asupra ținutelor comportamentale.   

Din negura vremurilor descifrez încă amintiri care mă 
resuscitează psihic prin culorile lor pline de vitalitate. Le chem să 
reînvie şi la propriu, dar aşa lăsat-a Dumnezeu că ceea ce a 
murit, murit rămâne şi nu am decât să mă mulţumesc cu acest 
pustiu de bine pe care mi-l mai oferă mintea şi sufletul, de a 
readuce totul în virtual. Ici - acolo, când redescopăr ce a mai 
rămas din existenta fizică a mea şi a câte unui trăitor, fost coleg, 
parcă l-am prins pe Dumnezeu de picioare, mă simt beat de 
fericire şi aproape că nu reușesc să-mi exprim exuberanța, ținută 
în frâu şi de prudența de a nu pica în derizoriu în faţa 
interlocutorilor. Stimații mei, trăitori ai zilelor mele, vă 
mulţumesc că aţi existat în viaţa mea şi că unii dintre voi începeți 
să reveniți.         

Anii aceia tineri au fost pentru mine confuzi, robotici, dar 
plini de entuziasmul tineresc. Doamne, ce tânăr eram şi de fapt 
eram copil, cu multe neajunsuri şi abstinențe, dar  foarte sănătos 
şi singurele griji le aveam pentru îndeplinirea misiunilor de 
studiu, serviciu şi aspirații. Am cuprins şi serviciul militar, pe care 
mi l-am dorit din tot sufletul, atât din curiozitate şi respect pentru 
uniforma militară, cât şi din dorința de a mă fortifica şi a fi luat 
în seamă ca om normal.          

Fiind cam micuț de statură şi cam ţărănoi, am  încercat tot 
timpul să fac ceva în plus faţă de cei din preajma mea, pentru a 
compensa acea diferență şi să fiu considerat egal cu ei. M-am 
străduit să par inteligent, m-a interesat mult sportul şi cred că 
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am reuşit să par un coleg normal, dar ca prieteni am avut numai 
dintre cei de talia mea.  
Totdeauna am avut pasiune pentru scris, dar nu am acordat 
timpul necesar şi numai spre sfârşitul vieţii active mi-am dat timp 
pentru reflecții.   
 Libertatea asigurată de pensionare am dedicat-o în mare 
parte scrisului, pentru care m-am dotat cu toată tehnica 
necesară, ceea ce-mi permite ușurarea punerii în pagină a 
amintirilor şi rătăcirilor lirice. Multe îmi trec prin cap, dar apăs pe 
tastele calculatorului când muza mă sponsorizează cu inspirație.  
Revederea cu colegii de Şcoală Tehnică Sanitară 

Mereu mi-am dorit revederi cu foştii mei colegi, dar viaţa 
m-a prins şi m-a purtat pe valuri de responsabilități care mi-au 
distras atenţia de la acest tip de plăceri. După aproape 70 ani de 
viaţă  mi-a venit un dor nebun să-mi răscolesc trecutul, să-mi 
analizez tinerețile, să readuc în prezent, măcar parțial, ceea ce 
mi-a fost mai drag pe lume (personalitățile care mi-au luminat 
anii tineri şi viaţa în general, aspirațiile trecutului cu inocențele şi 
stângăciile lor, dragostea – perdea de fum.....). Sunt uimit că la 
trecerea imaginară în revistă a acestor aspecte mă simt încă în 
interiorul trecutului meu.   Poate că e vorba de spiritul de 
conservare, poate că vreau să renasc din propria-mi cădere 
fizică, să mă redescopăr. Am mai făcut eu ceva asemănător prin 
inserarea amintirilor din anumite perioade ale vieţii şi unele 
încercări poetice, dar acum mă aplec cu mai multă smerenie şi 
temeritate asupra  anilor tineri din liceul sanitar.  
 
REVEDEREA DE LA SUCEAVA CU NICU BÂLCAN 
 

 
M-rea Humor 

 
Cu Nicu Bâlcan la M-rea Humor 
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REGĂSIREA COLEGIALĂ – 2009 
 

  
În curtea şcolii de pe strada Pitar Moşu-19.august.2009 cu Gigi Mătuşoiu, 

Viorel Pena, Nicu Bâlcan, Mircea Iordache şi Petrică Achimoiu 
 

REVEDEREA CU FOȘTII COLEGI DE FACULTATE 
 
„TE DEUM” 
CUVÂNT ÎNAINTE 
  

Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul 
meu, în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele 
bioenergetice, ca acum la aproape şapte decenii de viaţă să le 
restaurez şi să le expun pe câmpul alb al unor pagini. Deşi 
luminile au început să fileze, iar culorile au pălit, sper că vor reuși 
să ne facă a ne regăsi pe noi înşine, să ne bucurăm şi să lăcrimăm 
pentru ce-am fost şi ce suntem.  

Aş vrea să fie iar, acum, 
Trăirile de-atunci! 
Eu v-adresez cuvinte dulci.  
Am multe să vă spun. 
 

"Unii oameni, indiferent cat de mult îmbătrânesc, nu-si 
pierd niciodată frumuseţea, ci doar si-o muta de pe fete in inimile 
lor." Martin Buxbaum 

 Ce e timpul? Privirea unei mame, glasul unui tată.  
Amintirea copilăriei care-ţi strânge inima. O muzică îndepărtată, 
auzită într-o noapte caldă de vară, o fotografie îngălbenită de 
vreme, un sat uitat... Copilul pe care nu l-ai văzut încă, chipurile 
pe care nu le vei mai vedea niciodată... Marie-Anne Desmarest  
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VEDEREA REVEDERII - 2010 
 

 
Coperta broșurii 

 
Poate că vreau să comunic celor care mai doresc să mă 

vadă, că sunt încă viu, că mai am amintiri şi sentimente. Poate 
voi să determin personajele acestor amintiri să dorească a mă 
revedea. Portretul meu a suferit multe oxidări, dar sufletul mi-e 
inoxidabil. Ce să fac eu de acum fără amintiri, fără comunicare 
cu cei dragi şi cu mine însumi? Aş fi diagnosticat cu sindromul 
depresiv al singurătății, echivalent cu moartea sufletului şi asta 
nu accept căci ar fi cam devreme. 

De-aş  putea / Aş transforma culorile 
În oameni / Şi aş picta cu ele: 
Bunătate, Fericire, Iubire, Creaţie, Tandrețe, 
Toate atributele binelui / Le-aş preface în curcubeu, 
Pod de salvare peste / Ploile acide ale timpului. 

Am pictat pe acest tablou al amintirilor despre facultate, cu inima, 
esențele observărilor mele despre profesori, colegi de grupă şi de 
la celelalte grupe, relaţiile colegiale şi relaţiile profesori-studenţi,  
activităţi şi relașuri. 
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 Cer iertare celor care nu se regăsesc în imaginile mele şi 
celor cărora le-am prezentat imagini deformate sau prea 
succinte.  Eu am prezentat din unghiul meu de vedere. Poate că 
din alte unghiuri, imaginile ar apărea mai luminoase, mai 
frumoase, poate invers. Şi eu am avut lumini şi umbre şi aş fi 
dorit să le aflu din alte surse. Dacă e vorba să-mi fac un 
autoportret aş spune că sunt: nici prea mare, ci cam mic; nici 
prea bun, dar nici prea rău; nu deştept, dar nici prea prost; nici 
urât, nici frumușel, dar sunt cam bătrân şi chel. Aşa că am 
început cu autocritica şi rog  să nu fiu privit cu grimase, pentru 
mici înțepături asupra ținutelor comportamentale.  

În luna August a anului 2008 am avut revederea promoției 
1968 a Facultății de Mecanică din Iași (la 40 ani de la absolvire). 
A fost un mare succes, colegul meu de grupă, Leon Dorel-șeful 
de promoție, a fost la mare înălțime. 

În 2010 – Revederea de la Suceava 
În perioada 18-20 august 2011, am avut întâlnirea 

colegială cu Grupele 276 și 277, de la Facultatea de Mecanică 
Iași. Întâlnirea a avut loc la Văratec și a fost organizată de colegii 
Radu Mihăilescu și Ion Dima.  - În perioada 20-22 iunie 2013, 
a avut loc revederea de la Iași, sub patronajul și ocrotirea lui 
Dorel Leon. 

În 2014 – Revederea de la Vrancea - Lepșa 
În 2015, revederea de la Bacău - Slănic Moldova, la 

Pensiunea Montana.  
În 2016 – Revederea de la Galați – Tulcea 
În 2017 – Revederea de la Poiana Brașov 
În 2013 ți 2018 – Revederi la Iași 
În 2019 –Revederea de la Neamț 
 
„Amintirea este revenirea, unui lucru în minte, 
Sau a unor fapte care s-au petrecut în trecut, 
Imagini păstrate în memorie, multe dorite,  
Obiect suvenir care amintește de cineva iubit.” 
    MI 

Am apelat la-înţelepciune 
Şi-am observat ca evident: 
Nimic nu e mai dulce-n lume 
Ca viaţa dulce de student. 
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BROȘURI PENTRU REVEDERI 
(realizate de Mircea Iordache) 

 

  
Catalogul Revedere la Iași 

  
Din revederea de la Iași Revedere la Suceava 

  
Pentru revederea de la Văratec Pentru revederea de la Vrancea 

 
„Când deliciile vieţii au riduri, devin amintiri, 
Care se strâng pentru insomniile bătrâneții. 
Amintirile vin și din clipele unor mari iubiri, 
Apar și dispar din vis și de pe retina inimii.” 
 
      MI 



664                                   VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 

 

Pentru revederea de la Brașov 
 

D.- CÂTEVA DIN CĂRȚILE MELE 
 
DÂMBROCA – CURCUBEU PESTE TIMP  
– REPERE MONOGRAFICE 
 

 

În primăvara anului 
2011, am reușit să dau de urma 
fostului consătean Constantin 
Alecse, care se află la Los 
Angeles, în calitate de Preot 
Protopop de California. Amândoi 
am fost entuziasmați de regă- 
sire. Părintele Protopop mi-a 

găsit blogul, în care inserasem unele eseuri poetice și m-a 
asigurat de tot sprijinul Prea cucerniciei Sale, cu amintiri și cu 
dolari. Eu mă gândisem la o carte monografică, așa doar din 
amintiri, dar am fost stimulat să mă documentez și în mare 
măsură a ieșit ceva demn de laude. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
DÂMBROCA – file de poveste  

Radu VOINESCU 

 

       „Un sat la marginea Bărăganului, 
asta suntem noi, Dâmbroca. Dacă ieşi 
la marginea satului, înspre Stănceşti, 
adică spre nord-vest, vezi dealurile 
Curburii, albăstrii, vara translucide din 
cauza Apei Morţilor ce plutește 
înșelător peste ogoarele încinse. Spre 
nord-est şi spre est nu se vede decât 
câmpia, cu furca vreunei fântâni 
pictată pe cerul albastru, pierdută în 
depărtare. Spre sud-est, spre 
Borduşani, iarăşi câmpie plată şi,  

în zare, marginea ca un fir a satelor Săgeata şi Găvăneşti  
  Asta dacă te urci pe movila de la marginea satului, dintre 
noi şi Borduşani. Cândva, movila era destul de înaltă. Uneori, 
când eram copii, ne imaginam că acolo trebuie să fie îngropată o 
comoară. Pe urmă, mai citind câte ceva, m-am gândit că ar putea 
fi mormântul unui şef al unuia dintre popoarele stepelor care au 
trecut pe la noi, ocolind Carpaţii. Movila, astăzi, e aproape 
nivelată de trecerea peste ea, an de an, a tractoarelor cu pluguri, 
în goana agriculturii intensive 

În realitate, trebuie să fi fost ori un punct de pe care în 
Evul Mediu se făceau semnale cu foc şi fum, pentru a vesti 
invadatorii, pentru că, privind de pe ea, dincolo de apa Buzăului, 
spre dreapta, se vede, pe lângă Pădurea Săgeata, un zăvoi 
minunat şi răcoros vara, o altă ridicătură asemenea cu ea, iar 
către Săgeata, întorcându-ne privirea înapoi, spre jumătate 
stânga, o alta, fie doar un punct de triangulație, aparţinând epocii 
moderne, când topografii au început să traseze pe hărți teritoriul 
României.  

Dacă ieşi la albia râului (suntem pe malul stâng), spre sud, 
vezi, de pe malul înalt al unui sinclinal care a ferit mereu satul 
nostru de dezastrele inundațiilor, siluetele clădirilor mai înalte ale 
Buzăului, la dreapta, şi, mai departe, în zilele cu aer clar, culmea 
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Istriței, malul la fel de înalt al Tăbărăștilor, drept în faţă, şi, un 
pic la stânga, silozul, şi el înalt, de la Cilibia. Şi bineînțeles, 
minunata vale a râului, care aici, înainte de construirea barajului 
de la Siriu şi de diminuarea drastică a debitului apelor, făcea 
cândva patru braţe, unul mai potrivit pentru scăldat decât altul. 
O vale cu nisip atât de fin cum nu am văzut nicăieri pe unde am 
umblat, cu tufe de răchită frumos mirositoare, în care zumzăiau 
toată vara albinele şi bondarii, cu insule nisipoase invadate de 
alior, cunoscut şi ca laptele-cucului sau laptele-câinelui. Până la 
începutul anilor ’70, când industrializarea accelerată şi făcută fără 
precauții de ordin ecologic a oraşului Buzău, dar mai ales apariţia 
unui combinat de creştere a porcilor la Scurteşti, mai în aval, 
așadar, care se întreceau în deversarea noxelor în râu, apa 
Buzăului era limpede, cu excepția perioadelor în care ploua rău 
la munte şi când venea tulbure şi vijelioasă, atât de limpede încât 
vedeai mrenele şi clenii înotând ca nişte năluci calme, ba uneori, 
când te biruia setea, puteai să iei apă în căușul palmelor şi să bei 
fără teama că vei păți ceva.  

Pe câmp era mai plictisitor, culturi cât vedeai cu ochii, din 
loc în loc câte un nuc sau câte un răzor de unde dropiile 
dispăruseră de mult, dar în care, până pe la jumătatea anilor ’60 
ai secolului care trecu, mai dădeai peste câte un cuib de 
potârniche sau de prepeliță ori din care țâșnea câte un iepure 
dolofan. Şi fântânile, săpate de gospodari cu mai multă dare de 
mână, dorind să le rămână numele pomenit, nu doar să ajute 
oamenii care lucrau în arșiță să aibă apă proaspătă, rece şi 
întremătoare în timpul verii. Bună socoteală: fântânile au fost 
neprețuite, iar numele au rămas: „Puţul lui Cosoroabă”, „Puţul lui 
Neculai Tănase”!...  

Ei, a avut şi Dâmbroca, aşa cum e ea plasată, la câmpie, 
o perioadă idilică, un timp când multe grădini din vatra satului, 
străjuite de salcâmi înalţi, cu miros de miere, pe când înfloreau, 
în mai, erau pline de meri, pruni, peri, zarzări, corcoduși, gutui, 
cireși şi vișini, când casele aveau prispă umbrită de bolți de viţă-
de-vie, când, în fine, ca să parafrazez o vorbă a unui mare scriitor 
român, timpul începuse să devină mai îngăduitor cu oamenii. 
Satul nostru nu are o istorie îndelungată. Abia numărăm vreo 
sută şi treizeci de ani de când, venind mai ales dinspre munte şi 
dinspre dealurile prea puţin rodnice ale Curburii, oamenii s-au 
aşezat aici. Aparent, nu suntem decât un punct insignifiant de pe 
harta lumii. Şi totuşi, satul acesta cu uliţe trasate drept, într-un 
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caroiaj perfect, asemenea unuia dintre cele mai vestite orașe de 
pe Terra, mă refer – țineți-vă bine! – la New-York, a jucat şi el 
micul lui rol în marea istorie a ultimului veac. Sătenii noştri au 
trimis grâne şi porumb către marile silozuri ale României, au 
participat cu truda şi sudoarea lor la împlinirea cotelor de cereale 
şi de alte produse agricole menite să acopere nevoile fronturilor, 
apoi spoliatoarea datorie de război faţă de URSS. Au dat 
economiei româneşti zeci şi sute de mii de tone de sfeclă de 
zahăr, de rapiță, de floarea soarelui, de tutun şi aşa mai departe. 
Legumicultori pricepuți, de pe pământul lor au plecat roșiile, 
vinetele, ardeii, ceapa, cartofii de cea mai bună calitate către 
diferite pieţe din lume sau către altele, mai apropiate, cea a 
Brașovului, a Bucureștiului şi tot aşa. 

Nu avem o istorie îndelungată, e adevărat, însă flăcăii 
noştri au luat parte la toate războaiele din ultima sută de ani. La 
Războiul Balcanic, la Primul Război Mondial, pe urmă la cel de-al 
doilea. Au luptat cu vitejie, iar numele lor sunt şi azi o mândrie 
pentru noi. Unii s-au întors, alţii au în curtea bisericii câte un 
cenotaf sau doar un nume şi câte o fotografie în ceramică pe 
crucile din cimitir, de la mormintele familiei. Când participam, în 
copilărie, la slujba de la biserică, îmi amintesc cum, la anumite 
sărbători, strașnicul şi vrednicul nostru preot, popa Emil, 
părintele Emil Stanciu, care a păstorit obștea vreme de mai bine 
de trei decenii, citea, din faţa altarului, pomelnicele, rostind din 
când în când, alături de alte nume, pe ale celor căzuții pe front: 
„Ion, erou”, ori „Nicolae, erou”, ori „Constantin, erou”, ori 
„Florea, erou”... 
Şi tot în această scurtă istorie a noastră putem nota că 
dâmbrocenii s-au revoltat curajoși – bărbaţi şi femei deopotrivă 
– împotriva sistemului comunist, la 26 octombrie 1962, chiar în 
anul în care regimul anunțase triumfalist că se încheiase procesul 
de cooperativizare a agriculturii. 

Modesta noastră şcoală de ţară şi-a făcut şi ea datoria. De 
la ea au plecat, pentru a deveni ingineri, ofiţeri, economiști mulţi 
dintre fiii satului. Înainte de război, de aici s-au ridicat un general 
al armatei române, Nicolae Cojocaru, şi un ilustru cărturar, 
profesor la Teologia bucureșteană, părintele Ioan Gh. Coman, 
autor al unor importante lucrări de patristică, citat, pentru o carte 
publicată în Franţa, în 1938, de însuşi Mircea Eliade într-una 
dintre celebrele sale lucrări, Aspecte ale mitului. Şcoala a 
continuat să funcţioneze la parametri astăzi aproape de 
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neimaginat pentru o instituție de nivel rural, cu rezultate notabile 
mai ales sub directoratul profesorului Constantin Enuş şi apoi sub 
acela, ceva mai scurt, al Elisabetei Popp. 

Timpul s-a scurs şi peste Dâmbroca noastră. Astăzi, satul 
trăieşte o nouă viaţă. Pământurile s-au întors la cei care le 
deținuseră înainte de cooperativizare, grădinăritul e mai înfloritor 
decât oricând, unii şi-au deschis mici afaceri prospere. Au apărut 
case noi, dotate cu toate utilitățile unei locuinţe moderne. 
Dâmbroca se înfățișează, la anul de grație 2013, ca un amestec 
uşor straniu de arhaic (încă se pot vedea pe uliţe atelaje cu cai 
încărcate cu baloţi de paie sau lucernă, cu saci plini, cu snopi de 
strujeni de porumb sau de tulpini de floarea-soarelui), şi de 
modern (antene de satelit, automobile de ultimă generaţie şi aşa 
mai departe). Unii dintre dâmbrocenii mai tineri îşi câștigă azi 
traiul lucrând în Spania sau în Italia, căsătoriți pe acolo, cu copiii 
învățând la şcoală în alte limbi, inserați într-un spaţiu european 
care a fost cândva al Imperiului Roman din care ne tragem.  

Alte sate au a se mândri cu lucruri mai grozave, cu tradiții 
coborând mult spre adâncurile veacurilor. Noi avem doar acest 
trecut şi avem acest prezent. Suntem un punct pe harta globului, 
integrat în toate cele ale lumii. Despre toate acestea a hotărât să 
dea seamă, într-un moment de inspirație şi de emoție a 
întoarcerii la origini, inginerul Mircea Iordache. Plecat de tânăr 
din sat, şi-a făcut rostul departe, tocmai în Suceava cea acoperită 
de gloria lui Ştefan cel Mare. Dar inima domniei sale a rămas 
atașată de satul acesta al nostru, cu bunele şi cu relele lui. Din 
dragostea domniei sale pentru satul natal s-a născut ideea unei 
monografii. A muncit la ea fără preget, cu seriozitate, cu 
aplicație, căutând, investigând, asumându-şi o sarcină grea şi 
laborioasă, inclusiv cercetare de teren la o vârstă la care alţii îşi 
îngrijesc doar tabieturile. Şi s-a achitat de aceasta cu brio, într-
un timp record. I s-a alăturat, tocmai din îndepărtata Californie, 
preotul protopop Constantin Alecse, plecat şi domnia sa din 
Dâmbroca încă din adolescență. Mircea Iordache a cules şi a 
sintetizat imensul material adunat, l-a îmbogățit cu fotografii 
realizate tot de domnia sa, iar Constantin Alecse, vrednică faţă 
bisericească îngrijindu-se cu dragoste de românii ortodocși din 
zona Los Angelusului, spirit deschis către cele moderne, cu o 
râvnă şi o migală demne de întreaga stimă a dâmbrocenilor, dar 
nu numai a lor, a luat asupră-şi sarcina de a aşeza totul pe 
Internet. A rezultat un site extrem de bogat, minuțios elaborat, 
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cu secțiuni numeroase, unde povestea de ieri şi de azi a satului 
nostru poate fi găsită şi parcursă în amănunțime – de la datele 
istorice, la cele etnologice, folclorice, economice, lingvistice – de 
către oricine. 

Site-ul "www.dambroca.com" este, cu probabilitate, în 
structura lui atât de arborescentă, unic în România. Are şanse să 
se numere printre puţinele de acest fel în întregul World Wide 
Web. Este prima monografie de o asemenea amploare postată 
integral pe Internet, beneficiind de toate facilitățile multimedia 
pe care plasarea on-line le face posibile.  
Un punct modest pe harta lumii, Dâmbroca noastră, este astăzi, 
grație eforturilor neprecupețite ale inginerului Mircea Iordache şi 
ale protopopului Constantin Alecse, fii ai satului între fiii satului, 
vizibil pentru întreaga lume.” Radu Voinescu www.radu-
voinescu.lydo.org 
 
S-a primit binecuvântare pentru monografia satului 
Dâmbroca, si din partea: IPS Sale +dr.  Epifanie 
(înainte de plecarea la veşnicie) 
 

 
 

 
 
IPS +dr.  Epifanie, Arhiepiscop al 
Buzăului  si Vrancei 
                            Veşnica Lui pomenire! 

 
Aprecierea din partea: Prof. Constantin Enuş -  fost director al 
şcolii din satul Dâmbroca, în perioada 1957 – 1972:                  
  Satul Dâmbroca merită onoarea de a primi acest omagiu 
monografic. Valorile sale au fost invidiate şi marginalizate mereu 
de satele învecinate.             
Felicit autorii pentru ideea de a dărui satului această carte. Am 
avut multe discuții cu autorii şi am contribuit cu unele mărturii 
din amintirile mele. Am dedus că este o carte de mare valoare, 
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nu numai pentru sat, ci şi pentru comună, pentru judeţ şi chiar 
un ghid orientativ pe plan naţional.  
  Inspirat dintr-o doină, fac indemn către săteni (ne 
adresăm celor ce sunt în viaţă) spunându-le: mâine când vom fi 
mormânt / nu uita nici tu şi zi-le / la copiii tăi, copile / frumuseţea 
şi mândria satului nostru.                               
Fiecare sătean să ţină cont că rostul  cărții vine şi din zicala: “ 
Cunoaşte-te-te pe tine însuți, cunoscându-ne pe noi!” 
                  
Aprecierea din partea:  Artistei Atena Bratosin Stoian - 
cântăreață de muzică populară, născută în satul Dâmbroca: 

Poate că mulţi fii ai satului, prinşi în treburile şi greutățile 
personale,  nu s-au gândit şi la o carte pentru satul care le-a 
dăruit copilăria, creşterea şi toate frumuseţile legate de tradiții şi 
obiceiuri.          

Cartea monografică, realizată cu multă dăruire şi costuri 
materiale, are darul de a da satului recunoașterea pe care o 
merită şi îndemnul pentru generația tânără de a păstra şi duce 
mai departe comoara lui spirituală.                      

Felicit, din tot sufletul, pe inițiatorii şi autorii acestei cărţi, 
pentru meritul de a scoate la lumină tezaurul istoric şi folcloric al 
satului Dâmbroca, cât şi pentru că au dat un semnal de 
redescoperire a trecutului şi de păstrare a identității locale. 
 
Aprecieri din afară 
Prof. univ. dr. Gheorghe CALCAN 
 

 
 

Impresionant! 

    Cred că acesta este cuvântul care 
poate caracteriza realizarea 
Monografiei localității Dâmbroca, din 
Comuna Săgeata, județul Buzău, 
avându-i ca autori pe domnii Mircea 
Iordache și Constantin Alecse. 
       In ultima vreme s-a accentuat în 
spiritualitatea noastră tendința spre 
redescoperirea rădăcinilor civilizației 
prezente, mergând tot mai mult la 
obârșii, la sat și țăran, ca elemente ale  
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perenității și trăiniciei naționale, realizându-se numeroase 
monografii. 

Astfel, dacă rămânem strict în universul local putem 
exemplifica prin monografiile Comunei Săgeata, comunei vecine 
Vadu Pașii, ori a localității Bentu „de peste apa” Buzăului.  Acesta 
este un lucru frumos, necesar, salutar care completează un 
anume gol istoriografic. 

Lucrarea domnilor Mircea Iordache și Constantin Alecse 
este complexă și metodică. Este structurată foarte frumos și logic 
în zece capitole, cuprinzând cadrul istoric, cel geografic (habitat 
și populație), dezvoltarea economico-socială, instituțiile satului, 
cultura, tradițiile și obiceiurile, oamenii satului etc. 
Pentru a reliefa meticulozitatea și profunzimea analizei efectuate 
de cei doi autori putem exemplifica (aleator), prin structura 
capitolului al VIII-lea,   
Oamenii satului:  
A. Prezentarea biografiilor;  
B. Intelectualii de seamă: a. Intelectualii de seamă, decedați;  
b. Intelectualii de seamă, în viață;  
C. Alți oameni de seamă ai satului: a. Oameni de seamă, 
decedați; b. Oameni de seamă, în viață;  
D. Bătrânii satului; Prezentarea bătrânilor de peste 80 de ani; De 
vorbă cu câțiva bătrâni;  
E. Eroii satului Dâmbroca; Eroii primului război mondial; Eroii 
celui de al doilea război mondial; Eroii care s-au opus 
colectivizării, în 1962; Eroii participanți la revolta din 1962;  
F. Peceți de omenie; Săteni cu influență în viața satului. Cu 
lejeritate remarcăm astfel, pe lângă investigația bibliografică și 
documentaristică realizată și cercetarea sociologică amănunțită 
și cu un evident spirit exhaustiv. 

Dâmbroca este o localitate de mărime mijlocie, situată în 
buza Bărăganului buzoian, cu o climă destul de dură (cald și praf 
vara, crivăț și viscol iarna), cu ulițe lungi și drepte, casă lângă 
casă, cu oameni harnici, cu un pământ mănos care i-a făcut să 
aibă din belșug grâne, vite, zarzavaturi. Cu o istorie  relativ 
recentă (mai puțin de două secole), localitatea s-a contopit cu 
glia și istoria țării. Dâmbrocenii, așijderea tuturor au devenit 
element constituent al împlinirilor naționale. Uneori ei au fost mai 
aprigi și demni decât alții! În anul 1962 dâmbrocenii s-au revoltat 
împotriva procesului și „a practicii” de colectivizare a agriculturii. 
Scânteia „revoluției” din anul 1962 din Comuna Săgeata, s-a 
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aprins la Dâmbroca! Localitatea a avut oameni de seamă și a dat 
oameni de seamă...! Toate aceste elemente sugerate, și multe 
altele sunt dezvoltate de cei doi fii ai satului, domnul inginer, 
profesor și poet Mircea Iordache din Suceava și Părintele 
Protopop Constantin Alecse din Statele Unite ale Americii, în 
monografia localității. Munca și dăruirea Domniilor Lor merită 
toată admirația. Considerăm înfăptuirea celor doi autori întru 
totul remarcabilă. Localitatea și zona au fost înzestrate cu una 
dintre cele mai vaste investigații, depozitara unor valoroase 
informații care depășesc cadrul percepției locale, oferind „un 
studiu de caz” pe o localitate rurală din zona de câmpie a țării. 
„Împăroșatele” localități ale Bărăganului devin astfel tot mai 
comprehensibile integrării și aprecierii uriașului lor rezervor 
ideatic, al muncii și sudorii pământului, al conservării tradițiilor 
străbune și a menținerii în demnitate a ființei naționale. 
„Depărtarea de casă” a celor doi autori a amplificat, suntem 
siguri, energia realizării acestui proiect! Un discret atașament al 
sferelor de investigație: documentare „in site”, fotografii și 
anchete de teren, dl. Mircea Iordache; fonduri externe și Site, dl. 
Constantin Alecse, a dat un întreg foarte frumos!    Ceea ce 
particularizează întru-totul demersul domnilor Mircea Iordache și 
Constantin Alecse este realizarea unui site al Monografiei și 
concomitent al localității. Site-ul ni se pare a fi de-a dreptul 
fabulos! El este funcțional în zece limbi (română, engleză, 
franceză, greacă, rusă, germană, spaniolă, chineză, japoneză, 
armeană) făcându-l, pe această tematică, unul dintre cele mai 
performante și accesibile site-uri din țară (și chiar din afară). Este 
un univers formidabil de informație și ilustrație care se mărește 
și îmbogățește constant cu date, fapte, evenimente, detalii din 
universul lumii dâmbrocene, dar și al spiritualității zonale, 
naționale și chiar universale. (Uneori, în sfera informațiilor din 
spiritualitatea națională și universală, el poate rivaliza, ori chiar 
întrece site-urile unor instituții de profil, gândindu-ne spre 
exemplu la unele postări care redau traducerea poeților români 
în limba engleza, „Cărțile copilăriei” etc.)  Acest site este destinat 
în primul rând dâmbrocenilor și fiilor acestora, celor din jur, și nu 
în cele din urmă tuturor celor interesați de spiritualitatea 
românească, din țară ori aflați de mai multă, ori de mai puțină 
vreme departe de plaiurile natale, dar care au dorul gliei străbune 
aproape de suflet. Monografia și Site-ul pot interesa în egală 
măsură specialiștii fenomenelor istorice, etnografice, sociologice 
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etc. Site-ul a devenit un martor, credibil și documentat, o 
fotografie a unui fragment de spațiu și suflet românesc din 
evoluția ultimelor două secole! Este fără îndoială o filă care poate 
ajuta la înțelegerea și scrierea cărții neamului! Cu mii de 
vizitatori, unii din cele mai îndepărtate  părți  ale pământului, el 
devine un excelent ambasador al spiritualității românești.   

Anexele, fotografiile, videoclipurile, Forumul Dâmbrocean 
sunt alte elemente care ne pot ajuta în creionarea dimensiunilor 
realizării celor doi autori! 

Monografia localității Dâmbroca este o înfăptuire întru-
totul meritorie, de excepție prin „anexa” ei electronică, o 
contribuție nuanțată la înțelegerea și scrierea istoriei, economiei, 
culturii și etnografiei locale și naționale. Impactul ei național și 
extern este deja dovedit! 

Omagiul nostru autorilor! Realizarea Domniilor Lor este o 
mărturie a valorii și un îndemn spre tot ceea ce este bine, firesc 
și uman! Aprecieri sincere și felicitări din suflet!                   

Conf. univ. dr. Gh. Calcan  
 
UNDEVA PRIN EUROPA 

Diana BUSUIOC 

 
Diana Busuioc 

     Undeva prin Europa, într-o ţară 
luminoasă, frumoasă şi mult iubită, 
dar prea puţin cunoscută prin lumea 
mare, se află un sătuc... 
      Acest sat, aparent mic, dar prin 
istoria lui, plină de eroism, tradiţii şi 
obiceiuri, dar mai ales plină de 
revoltele împotriva asupritorilor, în 
care înaintaşii şi-au sacrificat sufletele 
şi viaţa, acesta este un sat mare, 
esență a spiritului tradițional 
românesc.   

Se numeşte - Dâmbroca - şi se află în comuna Săgeata, 
judeţul Buzău, România. 
  Astăzi, doi săteni dâmbroceni: părintele Constantin Alecse 
şi Mircea Iordache, au hotărât să readucă satul copilăriei lor, pe 
mapamond. Astfel, cei doi fii ai Dâmbrocei, au lucrat neîntrerupt 
la o monografie a scumpului lor leagăn, pe care au reuşit atât să 
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o tipărească, dar şi să o transpună în spaţiul virtual al 
internetului, într-o prezentare unică. Acum vă voi invita pe 
dumneavoastră, români de pretutindeni, să călătorim împreună 
cu dânşii, pe filele de poveste ale copilăriei, ale sfintelor amintiri 
despre părinţi, bunici şi străbunici... 

Deschideți pagina: www.dambroca.com sau cartea tipărită 
şi vă veţi regăsi în satul mult iubit, Dâmbroca. 
Mie îmi revine bucuria de a-i felicita pe autori, iar Dâmbrocei îi 
urez sănătate, creştere, prosperitate si mulţi reprezentanți, care 
să o cinstească în spirit şi-n condei. Cu dragoste - Diana Busuioc. 
 
PC Pr. Protopop Constantin ALECSE 

 

Recunoștință 

Nu îmi neg rădăcinile. Ele sunt acolo, 
în satul meu. M-au ajutat să-mi 
formez caracterul şi crezul. De ele mă 
leagă amintirile copilăriei, 
ascensiunile vieţii şi chiar întreaga 
procesiune a vieţii. Satul Dâmbroca 
reprezintă locul care-mi dă cugetările 
şi aducerile aminte că am primit 
botezul unui nume, că am fost 
crescut şi educat în demnitate, 
muncă şi onoare.  

Totdeauna am avut şi am dragoste şi respect pentru părinţii mei, 
pentru educatorii şi sătenii mei.  

Sunt departe, în spaţiu şi timp, de anii petrecuți în sat, dar, 
sufletește, rămân legat ombilical. 
        Sătenii mei dragi, Dâmbroca mea, încerc să vă cinstesc prin 
comportarea mea în lumea largă şi vreau să știți că sunt şi voi fi 
mereu dâmbrocean!  

Vă prețuiesc şi vă ofer nemărginita mea recunoștință! 
Chiar dacă viaţa mi-a oferit o copilărie cu multe necazuri, 

specifice vremurilor vitrege - roşii, despre care nu-mi face plăcere 
să-mi aduc aminte, caut să resorb, în suflet, aspectele frumoase 
şi curate, pornite din: dragostea oferită de părinţi, respectul 
pentru dascălii mei, dorul de hârjoana cu prietenii din copilărie, 
lumina pură, de trăire spirituală, pe care o observam în zarea 
viitorului meu. Într-o zi, ca trezit din visare, am citit un mesaj:   
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„ Dâmbroca, pentru Înalt Prea Cucernicul Fr. Constantin 
Alecse”. Oare era pentru mine. Visul îmi readusese copilăria şi 
parcă o refuzam, spunându-i că a fost dură cu mine. Citind 
mesajul primit, am recunoscut imediat expeditorul. Era satul 
meu, grăind însuflețitor prin săteanul Mircea Iordache, şi-mi 
propunea să facem o carte de sfințire şi recunoștință, care să 
ghideze linia viitorului, pentru a se cinsti memoria înaintașilor, a 
se păstra datinile strămoșești şi a  nu se devia de la poruncile 
bunului Dumnezeu. 

Mi-a fost cam neclar, asupra a ce se aştepta de la mine, 
mai ales pentru confesările ce mi se făceau asupra mândriei de a 
te fi născut țăran dâmbrocean şi că sunt unele voci care respiră 
reținere asupra importanței lucrării monografice şi lipsă de 
încredere asupra capacităților de realizare. 
  În visele următoare m-am mutat în satul natal cu întregul 
bagaj de suflet. Am admirat ideea de monografie ca fiind Mâna 
lui Dumnezeu, care direcționează pașii satului meu. Plecat de la 
vârsta de 15 ani şi revenit foarte rar şi doar în treacăt, deodată 
m-a cuprins un dor imens şi  responsabilitatea de a reîntoarce, 
cu recunoștință, ceva din har ismele divine şi binecuvântările 
personale, cu care am fost alduit.    

Am folosit mijlocul cel mai direct de a comunica, din 
America, cu Dâmbroca, via Suceava (locul de domiciliu al 
consăteanului meu, care mă contactase prin internet) şi cu o 
înflăcărare venită din toată ființa mea mi-am exprimat admirația 
pentru iniţiativă şi adeziunea totală la îndeplinirea faptică. A fost 
o adevărată revelație şi ca într-o zicală bătrânească, m-am 
exprimat: „Unde-i ordin, cu plăcere!” şi am pecetluit promisiunea 
cu un „DA”, irevocabil şi fără loc de întoarcere. 

Deşi, ulterior răspunsului afirmativ, m-am simţit în mare 
încurcătură, neștiind cu ce să încep, mi-am zis că merg, cu 
Dumnezeu, înainte şi cu sprijinul consătenilor care vor clădi 
documentar această construcție. Chiar dacă nu sunt călit cu 
pregătiri specifice unei lucrări de asemenea valoare istorico–
literară şi îmi însușesc perceptele duhovnicești: „nu sunt erudit, 
...scriitor,... filosof,... poet, .... istoric, ....psiholog, ... psihiatru, 
... diplomat, ...duhovnic cu reputație,... orator, ...muzician, ... 
predicator, care să mişte „munții”, ....ci sunt doar un om obişnuit, 
....un păcătos, de fapt...cel mai păcătos, dintre păcătoși...”, voi 
contribui din plin cu tot ce pot să dau satului ce-i al lui: cinstea 
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şi onoarea cuvenită, pe care să o sădesc, în lume, ca pe o 
sămânță de crez şi slavă. 
  Au început frământările şi întrebările: 
*Eu m-am născut acolo şi am o identitate precisă, dar  
*Satul, el cine este, de fapt? *Cine sunt eu fără el?  
*Oare el ar putea fi fără mine? 

Multe alte întrebări mă frământau. Treceam de la o 
întrebare la alta şi mă învârteam în cerc, până reveneam la 
prima. 

Mi-am propus să aduc o noutate: să dau viaţă unei 
monografii în spaţiul virtual. Poate că Mircea Iordache va reuși să 
strângă material documentar, pe care, cu abilitățile mele de 
operator pe calculator să le pun în valoare cât mai bine şi în felul 
ăsta să arăt lumii ce sat fălos şi bogat spiritual este Dâmbroca. 
Mă rugam: „Doamne, fă ca să mi se îndeplinească acest vis!” 
          Ce a urmat, pot spune de bine, că Dâmbroca prinde aripi 
în virtual şi va pluti pe cerul lumii, dezvăluindu-şi frumuseţea 
comorilor, care înseamnă: fapte eroice, tradiţii şi obiceiuri, 
hărnicie şi credinţă în Dumnezeu. 
          Ne străduim şi pentru a da sătenilor  cartea neuitării de 
neam, întitulată: „Dâmbroca - Curcubeu Peste Timp - Repere 
Monografice”. 
          Ținem cont că ar fi prea pretențioasă titulatura de 
monografie şi că vom cuprinde doar unele repere monografice, 
depinzând de documentările ce le putem obține. 

Încredinţat de valoarea documentarului, cu multă 
convingere şi patos, vă îndemn dâmbrocenilor: „Mândriți-vă cu 
satul vostru şi bucurați-vă că Dâmbroca, este deja, în virtual, pe 
Mapamond".  
          Ca şi mine, mândriţi-vă că v-aţi născut în Dâmbroca, că 
aţi crescut în vatra acestui sat, v-aţi petrecut sau vă petreceți 
copilăria şi aţi primit daruri alese de la părinţi şi bunici: bunul 
simț, omenia şi credinţa în Dumnezeu. 
          Nu am să uit, cât voi trăi şi sunt mândru că m-am născut 
în Dâmbroca, că acolo mi-am petrecut copilăria, acolo am învăţat 
bunul simț de la părinţii mei – ţărani adevărați - şi de la bunica 
mea, mamaia Smaranda (mama tatălui meu), care m-a învăţat 
”cei şapte ani de acasă”.  

Cartea satului Dâmbroca „Curcubeu peste timp”, 
reprezintă o întoarcere a autorilor în etapa copilăriei lor, dar şi 
scoaterea la iveală a identității satului de la formare până în 
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prezent. În acelaşi timp, cartea orientează urmașii pe calea 
dreaptă a omeniei, respectului faţă de valorile locale, cinstirea 
eroilor trecutului prin: hărnicie, credinţă în Dumnezeu şi dăruire 
faţă de neam şi ţară. 

(Pr. Constantin Alecse, Protopop – Los Angeles, California) 
 
Mircea IORDACHE 
Motivație  

    Trebuie să fiţi de acord  că această monografie poate cuprinde 
doar un crâmpei din cerul satului Dâmbroca, dar e bine să 
ilustreze acel petec de cer – fereastră, prin care se văd: trecutul 
şi prezentul şi prin care urmașii noştri să găsească o cale 
luminată spre viitor. 
     O firească întrebare şi-ar putea-o pune mulţi, referitor la 
motivația monografiei satului Dâmbroca. Îmi e greu să răspund, 
dar pot spune ceea ce am simţit şi ce simt faţă de această 
preocupare. 
         Vizitând, în ultimii ani, satul natal, m-a cuprins nostalgia 
trecutului, când, copil fiind, am sorbit seva pură - de suflet, a 
satului. I-am văzut mimica durerii pentru plecarea fiilor în război, 
mimica încleștării în lupta pentru existenţă, cearcănele provocate 
de grijile pentru viitorul copiilor. 

Atunci, cu naivitatea copilărească, totul mi se părea 
normal şi privirea îmi era captată de aspectele vieţii, care mi se 
păreau plăcute:  modul în care oamenii ştiau să facă haz din 
necaz în timpul războiului şi al foametei; clăcile frumoase, pline 
de glume, cântece şi voioșie; horele satului, cu flăcăii năzdrăvani 
şi fetele focos rujate; adunările de seară şi de sărbătoare la 
marginea şanţului (un fel de „radio – şanţ”), dar mai ales de 
preocupările noastre, ale copiilor, după ce făceam treburile care 
ne reveneau (mersul cu vaca, paza la vie, la pepeni sau la 
porumb, participarea la unele munci ale câmpului, etc). 

Scăldatul, jocurile de copii (șotronul, ginta, baltagele, 
poarca, fotbalul cu mingea din cârpe), cântecele populare şi 
altele, ne-au dat plăceri şi frumoase experiențe de viaţă.  
  Tradiţiile de iarnă şi cele de vară, ne erau prilejuri de 
impresionante comunicări cu străbunii noştri şi cu 
Dumnezeu.  Biserica şi şcoala, din acele vremuri, le revăd, în 
minte, ca pe adevărate temple de credinţă şi bun simț. Era 
impresionantă, înălțătoare, participarea la Prohod, când din 
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balconul bisericii răsunau glasurile noastre ale copiilor şi de la 
strană ne răspundeau dascălii. 

Nu încerc să arăt că acele vremuri au fost perfecte, căci 
nici nu poate fi vorba, din cauza multor lipsuri. De fapt nu erau 
perfecte  din punct de vedere material, dar pe linie spirituală le 
pot considera prielnice formării de caractere umane de înaltă 
ținută morală, în care se regăseau calităţi frumoase: respectarea 
poruncilor lui Dumnezeu, hărnicia, patriotismul. 

La vizitele în sat am observat multe schimbări, unele spre 
bine (pătrunderea în case a modernismului, preocuparea pentru 
dezvoltarea de afaceri şi de asigurarea certă a mijloacelor de 
subzistență în gospodării,..), dar şi spre rău (îndepărtarea de 
tradiţii şi obiceiuri, scăderea motivației pentru învățătură, 
politizarea exagerată a instituțiilor, tratarea partizană a 
locuitorilor ...).  

Pornind de la cele constatate, mi-a încolțit în suflet un 
„gând” de a da satului Dâmbroca ce-i al lui: măreția trecutului, 
sinteza prezentului şi scânteia viitorului. 

Nu-mi permit să dau sfaturi de viitor ci doar îi rog pe 
consătenii mei şi pe cei care vor avea ocazia să răsfoiască 
Monografia Satului Dâmbroca, să ia în serios istoricul, să 
privească cu atenţie la valorile trecutului, să revadă chipul 
prezentului şi să tragă singuri concluzii asupra căilor de urmat. 
          Dintr-un interviu al lui Dan Puric s-au desprins concluzii 
demne de reținut: „În tine muritorule sunt patru inimi: cea a lui 
Dumnezeu, cea a sufletului, cea de carne şi sânge şi inima 
mamei. Toate patru inimi bat dimpreună. Când în tine, inima 
Domnului nu mai bate, atunci eşti în moarte sufletească, iar când 
inima mamei nu mai bate.....eşti singur! 

Satul nostru este ca un organism viu în care bat aceleaşi 
patru inimi, menționate în pildă. Îndemnul meu este să avem 
grijă de ele si în mod deosebit  de inima Domnului şi de cea a 
mamei, căci fără ele totul este anorganic şi deci viitorul poate 
arăta ca o bucată de meteorit. 

Hrana spirituală a „strămoşiei”, adevărată comoară 
sufletească, poate fi percepută şi valorificată pentru binele 
personal şi general, pentru o direcție etică a viitorului. 

În „Metafora creionului”, Paolo Coelho, face o similitudine 
între calitățile creionului şi cele ale omului, calităţi care pot da 
sens pozitiv valorilor:  
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*Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiți 
niciodată că există o Mână care ne conduce pașii. Pe această 
mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform 
dorinței Lui; 

*A doua calitate: din când în când trebuie să ne oprim din 
scris şi să folosim ascuțitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă 
pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuțit. Deci, trebuie 
să ştii a suporta anumite dureri, pentru că ele te vor face mai 
bun; 

*A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma, 
pentru a șterge ce am greşit. A ne corecta nu înseamnă neapărat 
ceva rău, ceea ce este neapărat e faptul că ne menținem pe 
drumul drept; 
  *A patra calitate: la un creion nu este important lemnul 
sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa 
îngrijește-te de ce este înlăuntrul tău!; 

*A cincea calitate: creionul lasă totdeauna o urmă. Tot 
aşa, să ştii că ceea ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie 
să încerci să fii conștient de fiecare faptă a ta. Acum când 
tehnologia scrisului s-a modernizat putem folosi, prin asemănare, 
metafora computerului, dar morala rămâne aceeaşi, chiar dacă 
altfel apar calitățile. 

În anul 2012, am dat sfoară prin sat şi peste tot pe unde 
am  găsit foşti consăteni şi mi-am exprimat dorința de a realiza 
o monografie a satului. Am primit reacții de reținere şi 
neîncredere, fie că era vorba de faptul în sine, ca lipsit de 
importantă, fie pornind de la calitățile ce le-aş putea avea.  

Lumina speranței şi pocnetul startului a venit tocmai 
din  Los Angeles, de la Înalt Prea Cucernicul Fr. Constantin 
Alecse, protopop de Los Angeles, care a primit cu multă încredere 
şi chiar cu admiraţie, ideea de monografie a satului. Iniţial, 
aveam în gând să fac un fel de poveste a satului, în care să 
folosesc toate amintirile mele şi unele documentări sumare, dar 
telefonul din Los Angeles, mi-a indus creşterea dorinței şi voinței 
de a ținti către o lucrare documentată cât mai temeinic. 

Motivații  importante pentru mine, în acţiunea de realizare 
a monografiei satului Dâmbroca sunt şi: venerația ce o am pentru 
generațiile trecute, care au sfințit vatra satului prin eroismul lor; 
dragostea pentru satul, care mi-a oferit  cea mai frumoasă  etapă 
a vieţii mele – copilăria, alături de părinţi, fraţi, prietenii de joacă 
şi în condiţiile experiențelor de viaţă, prielnice unei bune educații; 
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consider că satul nostru merită acest omagiu monografic, pentru: 
mândria sătenilor; informarea urmașilor noştri asupra istoriei 
satului; a nu se pierde în şi mai mare măsură, decât astăzi, 
urmele strămoșilor noştri; transmiterea către tineret a modelelor 
de valori ale satului, educarea lui spre a duce satul spre noi 
realizări şi valori cât şi pentru păstrarea tradițiilor locale, etc.       .            
.                                                                    Mircea Iordache 
DÂMBROCA, O COMOARA DE SUFLETE 

 

   Puține au fost evenimentele 
culturale,  cu o atât de  adâncă 
semnificație, la care am participat 
în viaţa mea. Un sat de mărime 
medie, de pe malul stâng al râului 
Buzău, aparţinător de comuna 
Săgeata, a primit duminică 13 
octombrie 2013 binecuvântarea 
veșniciei. Oamenii trăiesc, cresc 
copii, devin personalități, cei mai 
mulţi rămân la locul naşterii şi 
după legea firii, intră cum spunea 
Lucian Blaga «în jocul elemen-
telor». 

Ei pleacă tăcuți, firesc, cum le-a fost fiecăruia scris, rămân 
însă urmele lor pe pământ, rămâne satul, rămân o vreme casele 
lor, rămâne  şcoala, biserica, datinile şi mai ales rămâne un 
sentiment pe care îl lasă moștenire, acela al apartenenței la locul 
unde au văzut lumina pentru prima oară. Un amestec necunoscut 
de sentimente m-a cuprins  la festivitatea de lansare a cărții 
« Dâmbroca – Curcubeu peste timp – Repere monografice » 
Locul de desfăşurare, curtea grădiniței. Cei prezenți erau aşezaţi 
pe băncuțe cu faţa către intrare. Pe prispa grădiniței se afla o 
masă lungă, la care au luat loc: Mircea Iordache, autorul cărții; 
Radu Voinescu, scriitor, fiu al satului cel care a şi scris Cuvântul 
înainte; profesorul de filozofie Constantin Enuş, fost director şi 
ctitorul şcolii; biologul Elisabeta Popp, fostă directoare a şcolii, 
Adela Petre, renumita creatoare poluară şi Gheorghe Petcu, 
scriitor buzoian. 

Între cei prezenți s-a aflat şi inginerul agronom, pensionar 
Ştefan Andrei, coleg de clasa la Liceul Pedagogic cu fratele mai 
mare al autorului , Ion Iordache, fost profesor de biologie la Vadu 
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Paşi, absent din motivul care ne va alinia şi pe noi. Deosebit de 
interesat de această lansare cel care a publicat câteva monografii  
la rândul său, Ştefan Andrei, a apreciat lucrarea, considerând-o 
ca pe una de o mare valoare, la nivelul lucrărilor fundamentale 
de acest gen. 

Părea, iniţial, o adunare obișnuită din vremurile pe care le-
am trăit, cum erau festivitățile organizate cu oameni aduşi cu 
forța. Spre bucuria mea şi a celorlalţi participanți ceea ce se 
întâmpla era o adunare cu adâncă semnificație. Era clipa în care 
satul Dâmbroca vedea pe cel care i-a trecut din istoria trecută în 
cea prezentă şi pe mai departe în veşnicie. 

A fost o clipă de veşnicie, prin efortul generos al ing. Mircea 
Iordache şi a colaboratorilor săi. Am ascultat pe fostul director al 
şcolii, Constantin Enuş, un strălucit absolvent al Şcolii Pedagogice 
din Buzău, cel care a pus temelia localului şi a claselor 
gimnaziale. Copiii satului merseseră ani în șir la  şcoala din 
Săgeta sau la cea din Scurteşti. Impresionant, a fost episodul 
vizitei unui ministru adjunct pe șantierul şcolii, unde directorul, 
alături de săteni, muncea cot la cot, ministrul fiind obligat să-i 
apuce antebrațul, palmele fiindu-i murdare de praful roşu al 
cărămizilor pe care le dădea, la mână, zidarilor. 

Fiu al Satului, scriitorul Radu Voinescu s-a întors în anii 
aceia frumoşi când primea drept răsplată pentru rezultatele la 
învățătură cărţi din biblioteca personală a d-nei Elisabeta 
(Păpuşa), pe atunci profesoara de biologie şi directoare a şcolii. 
Domnia sa, a coordonat, de altfel, întreaga festivitate, cu o fineţe 
literară deosebită. Frumoasă poveste ne-a spus şi Atena Bratosin 
Stoian, o renumită cântăreață de muzică populară. Au mai vorbit, 
foarte frumos: Pr. Costel Ion,  Dr. Constantin Zaharia. Adela 
Petre a interpretat cântecul „Mă-ntorc la tine, sat iubit”, cu un 
farmec rar întâlnit. 

Din păcate, aproape toţi vorbitorii prinşi de frumoasa clipă 
a amintirilor povestite, au uitat ce şi cine îi adusese aici. Referirile 
la această excelentă carte monografică şi la cel care a scris-o au 
fost mai puține. Acestea sunt cuprinse în carte. Autorul a ascultat 
cu bucurie toate întâmplările cu privirea pierdută în zarea fără  de 
sfârşit a vieţii satului, pe care o cunoştea mai bine decât oricare, 
bucuros că ajunsese  să prindă clipa lansării cărții, ca pe o magie. 

Festivitatea s-a încheiat, invitații de onoare s-au retras 
într-o sală de clasă la un pahar cu vin. 
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Mircea Iordache a rămas la masa prezidiului să scrie 
autografe  pentru participanți. Într-o linişte, demnă de măreția 
momentului, locuitorii satului au aşteptat răbdători, luau cartea 
în mână, mulțumeau, se bucurau, cu o linişte pe chipurile lor, 
stârnită în premieră absolută de acest neprețuit dar, romanul viții 
satului, povestea scrisă de unul din fii lui. 

Ne-am îmbrățișat la plecare, ne-am promis să continuăm 
comunicarea. Şi, iată cum, la câteva zile aveam sa-l aud pe 
Mircea Iordache exprimând bucuria împlinirii unui vis: „- Sunt 
acum ca un maratonist ajuns la capătul cursei. Simt că am reuşit, 
că m-am învins, pe mine însumi.” Apoi, mărturisirea despre un 
alt proiect:”- Sper să fim sănătoşi, să ne mai întâlnim măcar o 
dată la Dâmbroca la lansarea cărții autobiografice a Părintelui 
Protopop Constantin Alecse, din Los Angeles, cel care a contribuit 
efectiv la scrierea monografiei satului şi care a asigurat tipărirea 
cărții  ”DÂMBROCA, CURCUBEU PESTE TIMP, repere monografice. 
Poate că şi „Viaţa mea”, din care nu va lipsi satul şi chiar un 
volum de poezii, vor crea motive de revedere.”       Aurel Anghel, 
scriitor 

 
În 13 Octombrie 2013, Am Avut Lansarea De Carte 

„Dâmbroca – Curcubeu Peste Timp – Repere Monografice″. 
Prezentarea Am Făcut-O În Satul Natal Dâmbroca Și A Fost Un 
Mare Succes. 
 
PREZENTARE DE CARTE 
   
Mircea Iordache - Cununa de Vise, Cununa de Lauri, 
„Dâmbroca – Curcubeu Peste Timp – Repere Monografice” 

După atâtea eforturi şi vise, alături de Părintele Protopop 
Constantin Alecse, în care ne-am pus tot sufletul, toată dragostea 
şi eforturi de tot felul, iată că a venit şi ziua cea mare, a 
confruntării cu percepția satului, dar mai ales cu percepția şi 
binecuvântarea din partea unor valori autentice ale culturii şi 
criticii literare.  

Pleoapele-mi, în clipitul lor, îmi deschideau şi închideau 
ferestre de lumină şi visare. Era o zi de toamnă, cum n-am mai 
văzut alta, cu un soare, de parcă cerul se deschisese şi ochiul lui 
Dumnezeu avea să asiste la o aşa de sfântă ceremonie. S-au 
concentrat acolo toate simbolurile frumuseții omeneşti: grădiniţa, 
şcoala, biserica, gazonul şi locurile de joacă ale copiilor de 
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grădiniţă, fiii satului, veniţi din diverse colţuri ale ţării, fiii satului 
care au rămas în sat şi au dat continuitate gândurilor şi trăirilor 
păstrate din străbuni. Parcă aveam în faţă cartea, trăită pe viu. 
Ce zi! Ziua de 13 octombrie a anului de grație 2013. De două ori 
apare cifra 13 şi ar fi însemnat, conform prejudecăților, să ofere 
un dublu ghinion. Dar, numai Dumnezeu ştie cum a împlinit 
minunea de a crea un dublu succes. Cel mai important succes a 
fost acela că, pentru prima dată, în istoria satului Dâmbroca, s-
au regăsit fii ai satului, din diverse generații şi din diverse spatii 
româneşti. Al doilea succes l-a adus lansarea cărții satului 
« Dâmbroca – Curcubeu peste timp – Repere monografice », 
eveniment, de asemenea, unic în viaţa satului. 
 Invitaţi de seamă, care ne-au onorat cu prezența, au fost :  
Profesor universitar dr. Gheorghe Calcan, istoric, scriitor; 
Gheorghe Petcu, sociolog şi scriitor; 
Profesor Aurel Anghel, scriitor; 
Adela Petre, reprezentantă a ţării la expozițiile lumii, cu tradiţii şi 
obiceiuri, țesătoare cu păr de capră; 
Profesor universitar dr. Liliana Guran Nica,  „Spiru Haret” – Buc.; 
Ing. Ştefan Andrei, scriitor; 
Profesorul Constantin Enuş, fostul director al şcolii, din perioada 
cea mai fertilă a învățământului dâmbrocean, împreună cu fiii săi, 
cu şcoli înalte, Marcel şi Cornel. 
Dr. Sorin Tănase, primarul comunei Săgeata; 
Pr. Nicolae Muşat, Biserica Sfântul Spiridon, din Buzău; 
Ing. Dan Iordache, constructor, poet; 
Alexandru Iordache, analist politic; 
Paul Lazăr, inspector de audit, la Inspectoratul Şcolar Jud. Buzău; 
Dintre fiii de seamă ai satului, care ne-au onorat cu prezența, i-
am remarcat pe:  
Dr. Radu Voinescu, scriitor şi critic literar, preşedinte al Filialei de 
Critică, Eseistică şi Istoria Literaturii a Uniunii Scriitorilor din 
România, personalitate valoroasă a satului Dâmbroca; 
Atena Bratosin Stoian, interpretă şi compozitoare a cântecului 
popular buzoian, personalitate de seamă a satului Dâmbroca; 
Profesorul Nicu Toma, dir. al şc. generală de peste 20 de ani; 
Ing. Valentin Zaharia, pensionar; 
Ing. Valeriu Florea, pensionar; 
Dr. Constantin Zaharia, pensionar; 
Colonel Gheorghe Saris, pensionar; 
Profesor Niculai Iordache, pensionar; 
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Ing. Nicu Stancu, expert asigurări; 
Filip Enache, cantor la catedrala „Sf. Sava”, din Buzău; 
Ec. Ion Stanciu, contabil la Şcoala Generală, comuna Săgeata, 
ş.a.m.d. 
 Nu pot să mă laud cu o organizare ca la carte, căci unii 
dintre fiii satului, ţăranii neaoși, au vădit  reținere de neînțeles, 
de parcă n-ar fi fost “hora” lor. Priveau cu sfială, pe după garduri, 
conform obișnuinței, fiindu-le ruşine să se apropie. Doar câţiva, 
mai răsăriţi şi cu istețimea înțelegerii că se aflau la ei acasă, sau 
poate la insistenţele mele au completat asistența. Îmi vibra inima 
de bucurie când îi vedeam pe: Costică al lui Baroian, Titi al lui 
Neculai Dedu, Gigi al lui moş Ionică Puşcoi, Viu al lui Gheorghe 
Pană (care avea să intervină, de bucurie, în timpul unor vorbitori 
de la tribună: „- Trăiască domnul Enuş! De ce nu e şi doamna 
Enuş, că ea ne-a învăţat şi ne-a instruit la formația de jocuri 
populare ?!............”). 
 Privind ceasul şi citind ora 12,00, mi s-a părut că intru într-
un vârtej de vrajă şi cu glasul cam “derutat” am însăilat câteva 
cuvinte de chemare la « Hora cea mare » a satului. Gândurile mi-
o cam luau razna „Amu să te văz Iordache, de eşti moş sau făt 
frumos!” Cum, necum, am chemat la tribuna improvizată de pe 
scările grădiniței de copii, pe cei consideraţi de mine că ar trebui 
să fie faţă în faţă cu satul Dâmbroca. Am chemat mai mulţi decât 
locurile asigurate, căci dacă ar fi fost după mine, mulţi ar fi 
meritat acea onoare. Au încăput la tribună doi invitaţi de onoare, 
străini de sat (Gheorghe Petcu şi Adela Petre), un invitat care 
merită un loc de cinste în istoria satului nostru (profesorul 
Constantin Enuş, fost director al şcolii, cu o prestație deosebită) 
şi trei fii ai satului (Elisabeta Popp, fostă directoare a şcolii, Radu 
Voinescu, ilustru scriitor şi critic literar şi eu – Mircea Iordache). 
Consider că ar fi aureolat festivitatea, cu prezența în prezidiu şi 
unele  valori ale şcolii şi folclorului, ca profesorul dr. Gheorghe 
Calcan, Atena Bratosin Stoian, Nicu Toma, directorul şcolii. 
 Aveam palpitații în deschiderea festivității cu vocea 
emoționată şi emoționantă a domnului Nicu Toma. Au fost 
prezentați invitații şi fiii satului, rătăcitori pe alte meleaguri, apoi 
microfonul a trecut la domnul Radu Voinescu, care urma să fie 
moderatorul întregii acțiuni. Cu o dezinvoltură demnă de un 
profesionist al cuvântului dulce, românesc, moderatorul a 
asigurat „sarea şi piperul” întregii activităţi. Cu multă abilitate a 
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adus la microfon pe vorbitori şi a ştiut să readucă în faţa fiilor 
satului, amintiri pline de farmec şi de substrat filosofic. 
 Domnul Constantin Enuş, a plăcut şi de această dată, ca şi 
atunci când „păstorea” şcoala dâmbroceană, cu o memorie 
impresionantă a evenimentelor şi oamenilor, dovadă că a trăit 
intens în viaţa satului. Cu inflexiuni filosofice şi câteva închinări, 
care aduceau ceva nou, faţă de acele vremuri trecute şi cu 
intervenții  în timpul altor vorbitori, pornite ca impulsuri de 
plăcere a aducerii aminte şi, pentru a dovedi asistenței că 
nicicând nu va uita trecerea prin satul Dâmbroca şi că a lăsat 
amprente pozitive asupra generațiilor pe care le-a format. 
 A urmat la cuvânt doamna Elisabeta Popp, aceea care şi la 
această vârstă, de şase zeci şi ceva de ani, este, în memoria 
satului, cu numele de Păpuşa. Cu o voce blândă, dar marcată de 
emoţiile revederii cu mulţi dintre fiii satului, pe care i-a școlit, în 
vorbe puține a marcat bucuria împlinirii unui asemenea 
eveniment în viaţa satului 
 În cuvântul său, părintele Costel Ion, cu o magie 
duhovnicească, felicitând mai întâi pe autor şi făcând legătura 
între evenimentul zilei şi evanghelia citită la biserică în aceeaşi 
zi, cu o pildă asemănătoare despre sămânța semănată, care a 
nimerit pe teren bun şi a rodit. S-a adresat în principal mentorului 
său, profesor Constantin Enuş, elogiindu-i meritele. 
 Domnul profesor Aurel Anghel, scriitor, a evidențiat 
meritele autorului de a reuși adunarea fiilor satului la un 
eveniment rarisim, şi-a exprimat bucuria de a participa, a vorbit 
despre unele scrieri ale domniei sale, a povestit din amintiri şi 
legăturile de suflet cu unii oameni, dintre care şi cu +profesorul 
Nelu Iordache, fratele autorului. 
 Cuvântul doctorului Constantin Zaharia, a fost plin de 
vibrație emoțională, privind pașii domniei sale prin Dâmbroca şi 
a adresat înalte cuvinte de apreciere pentru autorul cărții. 
 Foarte frumos şi dezinvolt, cu gesturi largi, a vorbit Atena 
Bratosin Stoian, elogiindu-i mai întâi pe autori şi, apoi, etalându-
şi dragostea pentru satul natal, căruia i-a dedicat unele cântece, 
sat pe care-l poartă cu cinste oriunde se află. Îmbrăcată într-un 
frumos costum popular, cu o fotă vișinie de aba, a mulțumit nanei 
Mărioara Dedu că i-a dăruit acel material. Cu fota natală se 
mândrește printre folcloriști.  
 Domnul Gheorghe Petcu şi-a exprimat nedumerirea că 
antevorbitorii au menționat prea puţin despre autor, vorbind mai 
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mult din amintirile personale, despre alte aspecte ale vieţii 
satului. Şi-a prezentat şi una dintre cărţile scrise de domnia sa, 
Monografia Judeţului Buzău, arătând că şi comuna Săgeata este 
cuprinsă cu diverse aspecte istorice, geografice, sociale şi altele. 
Regretă că pe autorul Mircea Iordache nu l-a cuprins, în lucrarea 
sa, ca personalitate a satului Dâmbroca. Îi dăruiește lui Mircea 
Iordache, unele dintre lucrările personale, printre care şi 
Monografia Judeţului Buzău. 
 A urmat un „laudatio”, bine construit, al domnului Radu 
Voinescu, la adresa autorilor: Mircea Iordache şi părintelui 
Protopop Constantin Alecse. A insistat pe eforturile autorilor şi pe 
aplecarea părintelui protopop, care de acolo, din îndepărtata 
Americă, a construit site-ul „Dambroca.com”, ceva fastuos, 
nemaipomenit, chiar şi la unele mari orașe ale lumii. De acolo, 
de la părintele protopop, Dâmbroca a devenit foarte cunoscută 
pe mapamond. Mai mult decât atât a admirat mărinimia 
părintelui protopop, pentru stipendierea tipăririi cărții, fără de 
care realizarea nu era posibilă. S-a referit şi la importanța cărții, 
dar şi la eroismul celor care au rămas legaţi de sat. L-a rugat, 
apoi, pe Mircea Iordache să adreseze cuvântul de încheiere, care 
se cuvine autorului. 
 Eu, Mircea Iordache, m-am trezit ca dintr-o profundă 
meditaţie şi recunoștință, că alături de părintele protopop 
Constantin Alecse mi s-a împlinit visul de a da satului o operă, cu 
care putem fi mândri şi că a fost primită cu multă mulțumire şi 
căldură. M-am ridicat în aplauzele adunării, ceea ce mă emoționa 
şi mai mult. După atâta stat cu capul în soare şi cu gândurile 
umblătoare la trecut şi la evenimentul în curs de desfăşurare, cu 
ochii împăienjeniți de imaginile ambientului şi de vorbele 
participanților, gura a început să vorbească, cam, fără mine, dar 
din când în când îi prindeam hățurile şi o struneam. Până la urmă, 
cu mici scăpări, am spus ceea ce doream. Am precizat că am girul 
părintelui protopop Constantin Alecse să-l reprezint la festivitatea 
lansării cărții şi că festivitatea atinge două evenimente, fiecare 
fiind unic în felul său: primul, constă în regăsirea multora dintre 
fiii satului, iar al doilea realizarea primei cărţi a satului Dâmbroca, 
insistând pe importanţa cărții şi a evenimentului, asupra zborului 
pe aripile virtualului şi pe proiecte de viitor. Nu am uitat să spun 
despre rolul actriței Diana Busuioc, în realizarea unui viitor 
documentar cu satul Dâmbroca şi am  încheiat cu câteva versuri 
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din „Oda satului meu”, care mă reprezintă cel mai bine în relaţia 
cu satul Dâmbroca. 
 Cuvântul meu, nu a fost ultimul în cadrul festivității, ci 
ultimul şi cel care a căzut ca o bomboană pe tortul frumosului 
eveniment, l-a avut Adela Petre, folcloristă de talie mondială şi, 
de fapt a fost un cântec dulce, de întoarcere la satul drag: „Mă-
ntorc la tine sat iubit / Aicea unde am copilărit....../Să stau mai 
mult printre bătrâni / Că ei sunt blânzi şi buni!” 
 A urmat donarea cărților către participanți şi înghesuirea 
şi a altor consăteni, care se sfiise până atunci să se apropie, 
pentru a obține câte o carte, care să le mai aline durerile 
sufletelor încercate în atâtea şi-atâtea greutăți ale vieţii.  Omiteri 
a unor aspecte de organizare, sau de referire la evenimentele 
trăite în acea zi, au mai fost, dar important este că putem afirma:   
 

După atâtea zbateri, ambiții, 
A apărut şi lumina virtuții, 
Dâmbroca fu luminată de-un nimb, 
Cu aură de curcubeu peste timp! 
 
Mulțumim Doamne, ceresc Părinte, 
Că ne-ai împlinit dorințele sfinte, 
Revărsând pe Dâmbroca iubire, 
Cu o carte dragă, de nemurire! 
 
Fiii satului, între ei, s-au cinstit, 
Cu amintiri, cine au fost, ce-au trăit. 
Azi, curcubeul a deschis peste plaiuri, 
Cunună de vise, cunună de lauri! 

 
Revăd tot Jurnalul. Ce închide el, în fond? Numai două  

lucruri, două mituri proprii: mitul Şcolii şi mitul Fratelui. Şi 
poate că nu sunt nici măcar două, ci e unul singur. Căci sunt eu 
însumi Fratele, care caută, prin Şcoală, împăcarea cu lumea: 
cu fiii ce vin, cu fiii ce pleacă în lume. Constantin Noica 
 

„Eroii ce-au ţinut redută 
În anii cei de jertfă grea, 
S-ar fi gândit că, peste-o sută, 
Pe-aici va trece cine vrea?” 
                      epigramă de Petru Ioan Gârda 
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ASPECTE DE  LA PREZENTAREA DE CARTE 
 

 
Cuvântul autorului Mircea Iordache 

 

 
Cuvântul lui Radu Voinescu, scriitor și critic literar 
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Mircea Iordache, acordă 
autografe 

Scriitorii: Aurel Anghel și Radu Voinescu 

 

  
Adunarea pentru lansarea cărții Mircea Iordache acordă autografe 

 

 
Fotografie de grup, după festivitatea prezentării cărții 
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17 oct. 2015 – Mircea IORDACHE - prezentarea a două 
cărți de poezii: „CREDINȚĂ și APOCALIPSĂ″ și „CU CAPUL ÎN 
NORI″ 

 
CREDINȚĂ ȘI APOCALIPSĂ 

 

CUVÂNT   INAINTE 
Pr. Protopop Constantin Alecse, 
Consider că această carte, rea-
lizată de autorul Mircea 
Iordache, este cartea de 
căpătâi a realizărilor lui poe-
tice. Fără îndoială că și multe 
realizări poetice din domeniul 
laic, au rostul lor, și locul lor 
special în sufletul autorului 

și al cititorilor dumnealui, iubitori de frumos și de muză laică, 
însă realizarea poetică la care ne referim, are pe lângă muză și 
mult har, aș zice chiar inspirația Duhului Sfânt, pe care 
Evanghelistul Ioan a avut-o la vârsta lui de peste 90 de ani, 
inspirație manifestată și exteriorizată în „Apocalipsa”. 

Acum, așa după cum zicea și Mântuitorul pe Cruce, „totul 
SĂVÂRȘITU-SA”!.   

Cartea este bine structurată, așezată în ordinea 
prăznuirilor, potrivit Calendarului Creștin Ortodox. Câteva poezii 
sunt de-a dreptul săgeți pătrunzătoare în suflet, cum ar fi 
„Lacrimile lui Iisus”- cu rostul Postului Mare/Săptămâna 
Patimilor, „Hristos a Înviat!” (a doua poezie dedicată Paştilor, pe 
care am reprodus-o și eu în revista „Viaţa Creștină”, ediția de 
Paști, 2015), „Săptămâna Luminată”, „Înălțarea Domnului” și 
„Rusaliile”, să nu mai vorbim de „Apocalipsa”  și „Despre 
Apocalipsă”, ...etc.  

Dedicațiile poetice pentru Sfântul Acachie, pentru Părintele 
Arsenie Boca - Sfântul Ardealului și pentru Părintele Rizea 
Dobre(aș zice eu, Sfântul Buzăului, căci acolo a fost școlit), sunt 
foarte mișcătoare. 

Capitolul „Rugăciunile mele”, sunt un îndemn viu la 
rugăciune pentru tot creștinul.  

La capitolul PILDE: Autorul vrea să justifice că Dumnezeu 
și știința merg mână în mână. Chiar oamenii de știință recunosc 
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faptul că DUMNEZEU (BISERICA), sau CREDINȚA în Dumnezeu 
sunt legate indisolubil. De aceea merită, drept motivație a 
demersului poetic în sfera religioasă, să dea această pildă a 
conceptului dumnezeirii, cu o denumire „Dumnezeu și Știința”, 
ceea ce reprezintă, de fapt o împlinire a poruncii Mântuitorului, 
care ne îndeamnă să cercetăm  Scripturile. 
 Merită apreciat autorul, domnul Mircea Iordache, pentru 
lucrarea poetică religioasă, cu atât mai mult cu cât vine din 
domeniul ingineresc și și-a creat, la o vârstă apreciabilă, cu peste 
șapte decenii de viață, un mod de viață nou, de a prezenta 
Scripturile și de a formula într-un limbaj plastic,  
rezumate poetice ale cercetărilor sale. 
 

Preot Protopop Constantin Alecse 
Biserica „Sfânta Treime” – Los Angeles - CA 

 
Comentariu la  „Credință și Apocalipsă” 

(Aurel Anghel – scriitor) 
MOTTO:  

Vreau să vă spun tuturor că vă iubesc și 
că-mi pasă de credința în Dumnezeu,…. 

    Autorul acestei cărți pornește cu o mărturisire emoționantă, pe 
care am așezat-o ca motto al încercării mele de a comenta. 
Părerea mea este că dezechilibrul și tulburarea lumii de azi vine 
din indiferență, din această atitudine exprimată în cotidiana 
axiomă „ce-mi pasă”. Eminescu încheia Luceafărul cu acea strofă 
care exprima catastrofala indiferență a omenirii, care o va duce 
la Apocalipsă: 
       „Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece, / Ci eu 
în lumea mea mă simt / Nemuritor și rece/”. 
 Omul de azi, copleșit de griji personale și uluit de ce se 
întâmplă în jurul său sub semnul „democrației originale”, uită de 
sine, de faptul că este o finită a lui Dumnezeu și trebuie să-și 
desăvârșească existența în iubire, în cea mai adevărată 
iubire…iubirea de Dumnezeu. 
 Este de apreciat și lăudabilă în stricto senso atitudinea unui 
inginer de profesie față de realitatea omului contemporan, care 
trebuie să știe, să afle și să devină conștient de sine, să 
împlinească una din îndatoririle fundamentale „să creadă și să-i 
aducă aproape de el” și pe alții, în cazul nostru pe cei care vor 
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citi această carte, printr-un efort remarcabil de ușurare spre 
înțelegere a textului sacru. 
       

Sfântul Vasile cel Mare 
 
El, mai presus de toate strunea retorica, 
Avea amprenta noimei și gânduri fabrica. 
În anul nou clipește… cerul... de trei ori, 
Creând un curcubeu peste sărbători. 
Din străbuni se spune că Vasile cel Mare 
Avea spre Zeul Bachus cam multă aplecare, 
Iar lumea șuguiește cu câte o cântare: 
„Sfântul Vasile cel Mare șade pe butoi călare, 
 
Iar cei patru zeci de sfinți 
stau cu furtunile-n dinți, 
Ai ha, iumpai da, iumpaidia n-o lăsați!....″ 
Așa-s păcatele lumești,  
glumesc și despre sfinți, 
Și oamenii se cred cuminți, 
atunci când sunt cinstiți, 
 
Sfântul Ioan Botezătorul 
 
Mulțimea-n Ierusalim și din toată Iudeea 
I-admira harul divin și îi sorbea ideea. 
Doamne, al nostru Stăpân, mai ajută România, 
Pentru un statut mai bun, redându-ne armonia! 
Cu Iisus și Duhul Sfânt mai botează-ne odat΄ 
Sfințind al țării pământ și fă-l binecuvântat! 

 
  In demersul autorului nu contează aspectul literar, cred că 
nici nu a urmărit acest aspect. Aici este de subliniat atitudinea 
activă, implicarea sinceră în textul sacru, bucuria lecturii și 
transmiterea acestei bucurii celor care vor citi cartea. 
Credinciosul, convins de credință, are datoria să facă apostolate, 
să spună sau să scrie și altora că de două mii de ani ortodoxia s-
a extins prin faptele celor care au crezut și au rămas înscrise în 
text. Ca autor de scrieri cu caracter creștin, „PSALMII REGELUI 
DAVID” în rime, după „Biblia de la București” de Șerban 
Cantacuzino, și a cărții „COPILE, TE ROAGĂ”, cu cele două 
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Acatiste în versuri,  sunt în măsură să apreciez ce efort de voință 
și credință îți trebuie să te implici și să scrii asemenea lucrări. 
  In ultima vreme sunt autori care merg către textele biblice 
și religioase și rezultatele sunt salutare. Se alcătuiește o 
bibliografie a mireanului, pe această temă, în care cartea 
inginerului Mircea Iordache se încadrează cu distincție. La Editura 
Mirabilis a apărut în  anul 2014 o cuprinzătoare antologie de 
„POEȚI ROMÂNI SLĂVIND DUMNEZEIREA”, îngrijită de o 
renumită poetă, membră a Uniunii Scriitorilor, Elena Armenescu, 
din București. Pe coperta de gardă autoarea a înscris un Motto : 
„poruncă nouă dau vouă: iubiți-vă unii pe alții, precum v-am iubit 
Eu (Ioan 13-34) și, pe coperta exterioară o emoționantă „Laudă 
de Nichifor Crainic”: Tu cel ce te ascunzi în eterna-ți amiază/Și 
lumea o spânzuri în haos de o rază,/metanie, Ție, părinte!” 
  In prima parte a antologiei sunt incluși 30 de poeți clasici, 
începând cu Dosoftei, fiind inclus chiar și Eminescu, iară în partea 
a doua, 22 de poeți contemporani, în ordinea alfabetică. Am lărgit 
exemplificarea pentru a sublinia un gând. La o eventuală 
reeditare sau apariție a unei noi antologii, din cartea lui Mircea 
Iordache, pot fi selectate numeroase fragmente.  
  Sunt bucuros să scriu că am fost inclus cu o selecție de 
câteva poeme din cărțile mele, cu un conținut creștin. 
  Apreciez efortul autorului de a ne reaminti, într-o formă 
originală, că nu putem sta deoparte în lupta care se duce azi 
împotriva creștinismului și cum altfel decât citind, înțelegând, 
deslușind și pentru alții din viețile sfinților. Amintind și rostind 
rugăciuni vom putea contribui la păstrarea neîntinată a credinței 
noastre. Cartea mi-a amintit de cuvintele emoționante rostite de 
tatăl meu, întors pe jos de la Cotul Donului: 
„Să-ți pierzi o mână, un picior, să-ți pierzi ochii și auzul, dar să 
nu-ți pierzi niciodată credința, …că eu, dacă nu aveam credință 
și nu mă rugam în fiecare zi…nu aș fi fost azi, aici, cu voi!” 
  Iată cum, chiar și un om simplu își ia rolul de misionar și 
de apostol! Cu atât mai importantă este asumarea de către un 
intelectual-inginer a acestei sacre misiuni. 
  Sunt bucuros să-l simt aproape pe Mircea Iordache în 
aceste vremuri când tocmai intelectualii lipsesc de la Sfânta 
Liturghie, duminica, bisericile fiind în continuare pline mai mult 
cu bătrâne și oameni simpli, săraci și necăjiți…Citesc, în prezent, 
o carte foarte mare ca dimensiuni „CATEDRA SFÂNTULUI MARE 
MUCENIC SAVA”, scrisă tot de un inginer, care se spunea la un 
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moment dat:  „Pare a se fi produs în ortodoxie o schismă între 
misiunea sacră și moralitate” vorbind deschis despre abateri, 
greșeli, lăcomie, păcate din interiorul bisericii prin slujitorii 
acesteia. Să fie oare aceasta și cauza circumspecției unor 
intelectuali, față de practica creștină? 
  Meritul autorului este incontestabil unul didactic de 
învățătură creștină prin pilde, scurte întâmplări, rugăciuni. 
Povestirea lor, făcută cu harul povestitorului înnăscut, fac ca 
acestea să fie ușor de citit și de reținut. Am apreciat multe 
asemenea pilde: Am selectat povestirea cu un copil care 
întâlnește preotul, pe care îl conduce spre Iadul lui de pe pământ, 
propria familie….Din cărțile de școală  lipsesc  aceste povestiri.  
  Una dintre cele mai ilustrative, o adevărată dezbatere 
filozofică despre bine și rău, despre existența lui Dumnezeu este 
acel strălucit dialog al unui student cu profesorul. Aici autorul 
atinge punctual maxim al dorinței sale…acela de a înțelege esența 
lucrului în sine, este în fapt o inedită dezbatere între conținutul și 
forma Cuvântului, căci dacă un cuvânt are conținut și conținutul 
acela este de la început introdus de Dumnezeu, ne trebuie 
credință spre a-l descoperi. Când la sfârșitul dezbaterii, afli că 
studentul care reușise prin întrebări logice să-l încurce pe 
profesor, este chiar Albert Einstein, atunci nu rămâne decât să te 
întrebi: Oare savanții de talia lui Einstein sunt sau nu sunt 
credincioși, trăiesc cu credința întru Dumnezeu sau fără credință? 
Răspunsul vine uluitor de limpede:  Da. Și, rolul celui care a scris 
această carte de învățătură capătă lumină, sens și conținut. 
  Cartea trebuie citită cu atenție și mai ales păstrată la 
căpătâi. Lumina de la Dumnezeu, pentru întărirea credinței nu 
intră pe geam, ea nu îmboldește ochiul. Lumina aceasta se 
formează încet, prin cunoaștere, iar sporirea cunoașterii se face 
folosind lumina naturală spre a vedea litere, cuvinte, sintagme, 
rugăciuni și astfel omul va avea un folos care, de la efortul făcut 
de autor pentru scrierea  cărţi și-a asumat o mare răspundere și 
a dus-o cu puterea sa și ajutorul lui Dumnezeu până în faza 
publicării, până când tot ce a vrut autorul să arate, vede LUMINA 
TIPARULUI. 
  Nu-mi rămâne decât să-l felicit pe autor și să-l susțin cu 
bună credință ca autor de carte creștină. 

Prof pensionar Aurel Anghel, scriitor, Buzău, 
membru al Ligii scriitorilor, filiala din Bucureşti 
                          24 august 2015 orele 20  
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CUVÂNTUL AUTORULUI 

 

     Vreau să vă spun tuturor 
că vă iubesc și că-mi pasă de 
credința în Dumnezeu, ceea ce 
m-a determinat sufletește și 
mi-a dat vigoarea spirituală a 
cerceta viețile unor sfinți și a 
le reda într-o formă esenți- 
alizată - poetică, accesibilă  
curiozității cititorilor.  
   Speranța mea este că vă voi 
deschide sufletele și ochii, cât  

și voința de a pătrunde în tainele sărbătorilor creștinești, de a 
descifra mesajele lui Dumnezeu, de a vă apropia mai mult de EL.  
   Aproape că în toate sărbătorile, cuprinse în Sinaxar, apar 
pilde grăitoare de martiri întru credința creștină. Viețile 
martirilor, deveniți sfinți, sunt izvoare nesecate de învățăminte,  
din care poate fi concluzionată puterea credinței. 
 În capitolul „Apocalipsa” am prezentat cronica rimată a 
lucrării „Apocalipsa, după Sfântul Ioan Teologul”, cât și o sinteză 
„Despre Apocalipsă” 
    De asemenea, am inclus și poveștile rimate a trei 
martiri (Arsenie Boca, Acachie Kavsocalivitul și Dobre Rizea).  
Mulți oameni pretind că se roagă, dar în realitate nu toți o fac.   

Nu uitați să vă rugați. Asta e tot ce trebuie să faceți. 
Rugăciunea este unul din darurile fără de preț pe care le 
primim.  Nu implică costuri, dar în schimb aduce o mulțime  

de recompense.  
  Asigurați-vă că vă rugați, crezând că Dumnezeu o să vă 
răspundă.   

Fie ca Dumnezeu să vă împlinească aspirațiile de bine!  
Fie ca pacea și prospețimea Sfântului Duh să se 

odihnească în gândurile voastre, să vă călăuzească visele și să 
vă învingă toate temerile!..  

Fie ca Domnul să își facă simțită prezența în maniere  pe 
care nu le-ați experimentat niciodată!  

Fie ca bucuriile voastre să fie depline, visele să vă fie mai 
aproape de împlinire și rugăciunile voastre să primească 
răspunsuri!   
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Mă rog ca, CREDINȚA să capete noi valențe pentru voi.  
Mă rog ca spațiul vostru să se lărgească, și mă rog să pășiți 

în viață cu ajutorul povețelor preotului sfătuitor. 
  Mă rog pentru pace, sănătate, fericire, adevăr și iubire 
nemuritoare pentru Dumnezeu.  Mircea Iordache 
 
CU CAPUL ÎN NORI 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 
Gheorghe CALCAN 
Dintru început trebuie spus că 
titlul volumului surprinde, dacă 
te gândești că autorul este 
septuagenar, echilibrat și 
măsurat în totul. Să fie vorba 
oare de o provocare cu iz de 
marketing, ne-am întrebat? 
Cheia explicației însă, ne-a  

oferit-o chiar autorul ... sunt baloanele de idei ce-i zboară din 
cap. Nu-i rău deloc ...! Să prindem deci din trăirile sale! Volumul 
este proba vocației unui om meșteșugit, care îmbină cu lejeritate 
cuvinte, expresii, imagini.    
În cuvântul său, autorul ne mărturisește că este vorba despre 
experiența sa pe care o împărtășește cu generozitate semenilor. 
Deci cine caută, va găsi ...! 
Vorbim de prolificitatea unui autor. Domnul Mircea Iordache este 
semnatarul mai multor volume de poezii. Manifestă o sensibilitate 
deosebită pentru versurile religioase, concretizându-le în volum. 
Este coautorul excelentei monografii a localității natale (Mircea 
Iordache, Constantin Alecse, „Dâmbroca – Curcubeu peste timp 
- Repere monografice”,  Editura Accent Print, Suceava, 2013). A 
parcurs o carieră profesională admirabilă.    

Ca linii de forță autorul ne destăinuie paleta variată a 
abordărilor sale care va pendula de la Oda neamului său, 
îndemnul la dragostea de glie, familie, copilărie până la reflecțiile 
grave și satiră. 

Autorul plasează la începutul volumului o parte din 
frământările sale mai vechi privind capitolul „Propuneri de imn”, 
dând curs vibrației personale la ideea de patrie. Uneori îmbinările 
„mărețe”, ce par a prinde ușor din zgura „epocii apuse” se 
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amestecă cu satira la ceea ce e prezent și negativ (Ridică-te 
române).  

Autorul și-a împărțit volumul în secțiuni (Pro pace, Pro eco, 
Proteste, Dedicații, Omagii ...etc.). Pagina fiecărei poezii este 
foarte frumos decorată prin imagini, conferind un aspect plăcut 
lucrării. Versurile curg ușor, cu zburdălnicie copilărească! 
 În stilul autorului se remarcă uneori alăturarea unor 
cuvinte apreciate în mod clasic a fi „poetice” de neologismele 
pragmatismului contemporan. În scrierea versurilor apar 
câteodată unele formulări tipic livrești desprinse parcă dintr-un 
referat: „Cu roadele ei și cu semnificația acestui amurg” (Amurg); 
„La noi nu s-a petrecut nicio revoluție” (Lovitura de teatru). 
Alteori „narațiunea” poetului pare a fi mai degrabă o simplă 
versificație (Lozinci de ieri și de azi).  
 Sunt și versuri scrise în altă etapă a vieții, dar ... și a țării 
(1980, 1982, 1985 ...) pe alocuri ușor contaminate de „tarele 
epocii”. Unele reușesc o creionare caustică, devenind un veritabil 
pamflet al zilei de atunci (în special, Carambol, 1982, dar și 
Posaca ceață, 1988). Revolta autorului nu are echivoc (Curcubeu 
sperjur, 1986). Se poate vorbi chiar despre scrierea unei cronici 
a timpului trăit (Accident nuclear, 1986). Autorului nu-i sunt 
scăpate elucubrațiile unor „maeștri” ai zilelor de astăzi 
(Demagogie). În altele sunt evidente unele nuanțe/ritmuri 
autobiografice (Polei – poleială).  

Avântul abordării e extrem de variat, uneori plonjând în 
lumea fantastică a pădurii, proprie unui univers mirific (Nunta 
căprioarei), ori în registrul tabloului copilăresc (Capra cu patru 
picioare). Alte versuri sunt pur și simplu ... frumoase și adânci 
(„De-aș putea aș transforma/ Culorile în oameni/ Și aș picta cu 
ele:/ Bunătate, Fericire, Iubire/ Creație, Tandrețe/ Toate 
atributele binelui […] Aș lăsa așa cum sunt/ Zămislirile de geniu:/ 
Copilul, Mama, Mirele/ Mireasa, Bunicii ...” - De –aș putea). 
Alteori autorul plăsmuiește imagini extrem de plastice: „Se trage 
de-o sfoară pe-o coală/ Și lumea sforăie în sală” (Ședință). 
 Un scurt periplu prin secțiunile cărții ilustrează 
dezinvoltura tematicii abordate. Secțiunea Proteste dă curs 
indignării autorului față de ceea ce e grosolan și nedrept, strigând 
apăsat pe iz de vers popular, doină, baladă, fabulă, „plugușor”.  
Urmează Dedicații[le]- poetului Adrian Păunescu, nepotului 
Sabin, ori altor icoane dragi sufletului său, Omagii[le] „în versuri” 
foștilor profesori, ori lui Eminescu când statuia de la Cernăuți i-a 
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fost profanată, Osanale[le] studenției, Iașului, femeii, Vrancei, 
Urături, Mamei, primăverii și mărțișorului, plugușorul în varii 
ipostaze (Anului  2015, dâmbrocenilor, pensionarilor ce „Ați 
parcurs epoca tristă de factură ceaușistă”) etc. Pamflete[le] îl 
deconspiră pe autor ca fiind un anticomunist „introvertit”, dar  
convins, chemând: „Dacă viața îți e dragă,/ Comunismul îl 
strivește”, revoltat de „metamorfoza” caracterială: „Ai fost 
căpitanul –Escu, securist torționar,/ În epoca Ceaușescu, azi ești 
uns, chiar, general”, cu descrierea sub nuanțe caustice a eveni-
mentelor din Decembrie 1989. În versurile sale, îi vom regăsi și 
pe politicienii de azi, ridiculizați fără menajamente, indiferent de 
culoarea vremelnic îmbrăcată.  

După ce ne conduce în Abstract, Mircea Iordache ne poartă 
printr-o foarte reușită secțiune de Iluzii extrem de  coerentă, cu 
format  unitar al cărui subiect îl constituie iubirea și gingășia 
perioadei tinereții lui („Aș vrea să fie iar atunci/ Cu mintea mea 
de-acum/ Să-ți adresez cuvinte dulci” - Aș vrea), sau poate sunt 
amintiri de când „Soarele, cu umbra-i verde/ Se preface că ne 
pierde” (Pe alei). Volumul conține în partea finală câteva secțiuni 
dedicate universului sacru al copilăriei autorului: Poeziile satului 
(„Tu, îmi ești mamă, tată, frați, bunii, străbunii mei uitați!” - Odă 
satului meu), Cântece dâmbrocene, De familie pentru a se 
încheia  cu un titlu extrem de inspirat, Odă totului meu,  cu 
valoare oarecum testamentară. Mai întâi autorul se definește 
autoevaluându-se („N-am să mă plâng vreodată cine am fost/ N-
am să mă plâng nici cine sunt acum/ N-am cui mă plânge și n-
are rost” - Odă totului meu), și dacă „Mai ieri eram tânăr frumos/ 
Iar, acum, asfințitul îmi vine? (Nu am știut de al vieții apus), el 
este în mod indubitabil cel ce poate fi definit Câștigătorul, pentru 
că: „N-am griji pentru vreme și lume/ Mai bine să râd de tot ce-i 
urât, ...” (Cu capul în nori). 

Grosso modo, volumul domnului Mircea Iordache ne apare 
ca o lucrare cu nuanțe autobiografice, ca o ilustrare a 
personalității sale cu tot ce a gândit, cu tot ce a crezut, cu 
evaluările și poziționările sale. El își povestește viața și trăirile în 
versuri.   Volumul conține ode, amintiri, colinde, pamflete, cu 
popasuri în farmecul copilăriei, frumusețea naturii, măreția vieții, 
sentimentul iubirii și alte multe petale smulse universului 
existențial. Unele din versurile sale sunt reluări, altele adaptări 
ori reveniri asupra unor creații mai vechi. Stilul curge ușor, 
neinhibat, precum inocența copilului, cu simplitatea de vers a 
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baladei ori cu adresabilitatea directă al urăturilor, cristalizându-
se în varii ipostaze. Sinceritatea și puritatea reies pretutindeni 
din versul scris.  

Mircea Iordache devine un excelent model ce umple 
frumos etapa unei vârste pe care prea mulți o irosesc steril.   
Cunoscându-i preocupările, fiind descendenții aceleiași zone 
natale, ne bucurăm de realizările Domniei Sale, îl felicităm, 
urându-i sănătate, spor și de e posibil ... noi concretizări! 

Volumul CU CAPUL ÎN NORI ne apare ca fiind o invitație de 
a-l cunoaște pe Mircea Iordache! Să o onorăm, deci!   

Prof. univ. dr.  Gh. Calcan. 
CUVÂNTUL AUTORULUI 
 
      Chiar dacă vorbim de cuvinte „meșteșugit” așezate, din 
„constelația” laică, se cuvine ca în „ante-camera” lor, să 
mulțumim Providenței pentru puterea ce ne-o pune în minte și-n 
brațe, pentru puterea de a crea ceva, din experiența de viață 
căpătată și a o transmite urmașilor. 
      Nu știu dacă a fost o joacă de-a cuvintele, de-a gândurile, 
de-a versurile, știu doar că am pus, în aceste eseuri poetice, 
sufletul meu, uneori mai cald, alteori mai rece și având conștiința 
curată că am dorit să fac semenilor un „petec de cer” al credinței 
în bine. 
 Am dat sfaturi de bine, pentru neamul meu, prin imnurile 
și odele inserate în carte, am militat pentru pace, pentru natură, 
am elogiat sau omagiat acolo unde am considerat de cuviință, 
am slăvit sfânta familie, am urat de bine prin colinde, am 
prezentat graiul satului meu, am folosit pamfletul pentru 
ridiculizarea anumitor „personalități” sau a unor fenomene 
sociale, mi-am adus autocritici prin capitolul „Odă totului meu”.   
Ca o autoapreciere a interesului, față de acest sistem al meu de 
comunicare, am luat un titlu simbolic, mai mult din considerentul 
de a vă incita să vedeți cum îmi stă cu capul în nori, ce fluturi îmi 
zboară din țeastă, deci titlul este „Cu capul în nori”, pentru care 
i-am prins pe copertă un om  din al cărui cap sunt înălțate 
baloane, care, în cazul meu se vor baloane cu idei poetice, care 
se înalță dincolo de „nori” și nu baloane de săpun care se sparg 
la prima adiere de vânt, dar chiar și baloanele de spumă au clipa 
lor de trăire în eternitatea vremurilor, mai ales atunci când 
reprezintă semințe ale viitorului. Cum bine spus-a Eminescu în 
„Scrisoarea I”: „Punctu-acela de mișcare, mult mai slab ca boaba 
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spumii, E stăpânul fără margini peste marginile lumii...”, orice 
infinit mic, nu înseamnă că-i nimic, ci poate fi un germen de viață, 
de trăire, de viitor, totul este să știm dacă se transformă în bine 
sau în rău, spre a-l dirija pe calea cea bună, așa cum rezultă și 
din cele câteva versuri, dintr-un eseu, pe care le prezint mai jos:  
 

Vedem cum cresc baloane colorate, 
cu frumuseţea unor curcubeie, 
Ne place să vedem cum cresc   
minunile şi se-nmulţesc! 
Suntem copii cu mâna-ntinsă  
spre cerul plin de căi lactee, 
Ce trist că nu distingem  
baloanele ce ne-amăgesc! 
 

 Sunt sigur că vei realiza cititorule, că e mai greu a scrie 
versuri adevărate, decât să ai bunăvoința a le citi și a le înțelege.  

 
Efortul meu îl roagă pe efortul tău să funcționeze, iar eu, 

numai pentru bunăvoința de a te „apleca” asupra versurilor mele 
îți mulțumesc, cam la nivel de „sărut mâna, conașule!  

Cu mult   respect.....Mircea Iordache  
 
IMAGINI - LANSARE DE CARTE – 17. X. 2015 
„CREDINȚĂ ȘI APOCALIPSĂ ” și „CU CAPUL ÎN NORI”  
 
 

  
Prezidiul lansării de carte, 

în satul Dâmbroca, 
Atena Bratosin Stoian,  

apreciază cărțile 
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Tanti Măndița primește autografe Liliana Șerbănică, primește autografe 

 

 
După prezentarea de carte, în curtea grădiniței a fost organizat  

un spectacol cu o formație și cu Atena Bratosin Stoian,  
 

Întâlnirea fiilor Dâmbrocei (17-10 - 2015) văzută de 
peste ocean de Părintele Protopop Constantin Alecse 
 
Los Angeles, California, USA 
(Duminică 18 Octombrie, 2015) 
 
Mult stimate dle ing. Iordache,  

În primul rând, bine v-ați întors acasă, sau cum spuneți 
DV. „...mi-am revenit...” 

În rândul II, vă mulțumesc din suflet pentru toate 
informațiile ce mi le-ați împărtășit, și mie, privind ÎNTÂLNIREA 
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FIILOR DÂMBROCII  (17 OCTOMBRIE, 2015). Un material plin de 
amintiri, emoții și multa încărcătură duhovnicească.  
  Nu vreau să vă flatez (flatarisesc) însă DV. sunteți - POATE 
CEL MAI ÎNDREPTAȚIT - nu numai CETĂȚEANUL DE ONOARE AL 
SATULUI DÂMBROCA, ci sunteți cu adevărat EROUL SATULUI 
DÂMBROCA. 

Nu cred că vreunul dintre noi, Dâmbrocenii (fie chiar 
Părintele Prof. I.G.Coman, scriitorul Radu Voinescu, cântăreața 
de muzică populară Atena Bratosin Stoian, prof. Constantin Enuş, 
inclusiv subsemnatul, etc... (păstrând însă o pioasă memorie 
tatălui DV., dl Nicolae Iordache!), am contribuit atât de mult, sau 
poate cât s-ar fi cuvenit, cât ați contribuit DV., la afișarea pe 
mapamond a SATULUI DÂMBROCA. Felicitări, și vă mulțumesc 
din tot sufletul în memoria fiilor, și a înaintașilor Dâmbrocei, 
trecuți la veșnicie.  

Mi-aș permite să spun că, dacă mi-ar fi adresată 
întrebarea, cum definesc eu Dâmbroca, în două ( 2)  cuvinte, aș 
răspunde categoric (priviți-l pe...) MIRCEA IORDACHE, și veți 
descoperi Dâmbroca... (vă citez: Dâmbroca, și capitala ei 
ROMANIA). Știu că numai cei care au vizionat videoclipurile 
savurează/înțeleg referința. 

Dv., dle ing.  Iordache, sunteți fenomenal, și nu aș dori să 
se creadă că folosesc inutil  CUVINTE MARI. Sunt foarte sincer în 
această evaluare. Vă mulțumesc în numele fiilor Dâmbrocei. 

Revenind la subiectul ÎNTÂLNIREA FIILOR DÂMBROCII 
(2015), mi-aș permite să fac câteva comentarii personale (de aici 
pe peste Ocean!!!), concluzii în urma materialelor (pe care mi le-
ați trimis în 8 fișiere, și confirm primirea lor!...) și postate  pe 
FACEBOOK, pe care ați făcut-o pe soteul Satul Dâmbroca, și 
pentru care din suflet, Vă mulțumesc, fiindcă astfel m-ați salvat 
de muncă și obligația mea de pentru postare.  

Credeți-mă că, și prin www.facebook.com  Dâmbroca este 
evaluată la justa ei valoare. Dacă cercetați FACEBOOK-ul, veți 
găsi numai 2-3 siteuri privind satele din România (Satul 
Ardelean..., etc). 

În afară de dragostea, dăruirea, și promovarea, prin scris 
și cuvânt - Monografia satului, dedicațiile poetice, etc! -, inginerul 
Mircea Iordache – am descoperit eu – este și un distins lider 
(organizator, conducător, și moderator) de grup/comunitate, 
care știe să conducă cu profesionalism, eleganță, modestie, dar 
și acțiune autoritară (controlul) al unei întâlniri/ședință, fie ea 
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chiar și informală. Este evident acest fapt din fotografii și 
videoclipuri. 
Programul zilei, a fost excepțional pregătit, detaliat și comentat: 
 
Activitatea sportivă în satul Dâmbroca 

Frumoasă prezentare a celor 2 echipe ale piticilor sportivi 
(speranța #1 și #2!), a seniorilor, și frumosul interviu cu inimosul 
patron al sportului Dâmbrocean/Săgeata a fost la înălțime. 
Iertați-mă, însă la capitolul SPORT, sunt repetent din prima. 
  M-a bucurat însă revederea cu Nicușor (colegul meu, și 
fratele DV., mai mic) pe care l-am recunoscut în variate imagini, 
din cadrul evenimentului) 
 
Deschiderea  programului cultural 

V-ați prezentat academic. Ați accentuat rostul acestei 
întâlniri, și ați prezentat impecabil agenda. Tonul dă muzica. Mi-
a plăcut că ați accentuat  faptul că această întâlnire anuală a fiilor 
Dâmbrocei este o ÎNTÂLNIRE FRĂȚEASCĂ (fără vreo patentă 
politică. Cred că participanții „au avut urechi să audă”, și ochi să 
înțeleagă). Nu știu cât de mulți au savurat succinta prezentare a 
lucrării CREDINȚA ȘI APOCALIPSĂ, însă trecere (ce ați făcut-o 
către punctual #3 – Prezentare de carte) mi s-a părut extrem de 
avenită și tranzitorie. 
 
Prezentarea de carte  

În afară de referința avenită, la Monografia Dâmbrocăi, 
profesorul dr. Gheorghe Calcan a fost la înălțime. Într-adevăr are 
și veleități de critic literar. Poate că și, de aceea, scriitorul Radu 
Voinescu nu a participat la întâlnire, teama de completivitate. 
Prof. Gheorghe Calcan a fost absolut la înălțime. Cred că este 
foarte inteligent, cu o minte analitică, și o memoria de elefant.  

V-a portretizat, pe DV., și lucrarea „CU CAPUL ÎN NORI”, 
la justa valoare. Să fiți mândru de o asemenea prezentare, 
fiindcă, consider eu, este un fel de încununare a multiplelor DV. 
calități, scriitoricești, și cu siguranță a valențelor poetice (cum 
spunea prof. Calcan, nu sunteți un Eminescu, Alecsandri sau 
Coșbuc, însă,  interpretarea, din spusele sale, pare-se că sunteți 
pe treapta a 4-a a creațiunilor poetice (cu siguranță,  pe LOCUL 
I, MIRCEA IORDACHE, DÂMBROCEANUL). 
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M-a surprins plăcut vestimentația elegant a marii 
majorități a participanților, în special doamnele și domnișoarele. 
Cinste Dâmbrocăi. 

Dacă mă întrebați sincer, CENTRUL (sau ESENTA) întâlnirii 
fiilor Dâmbrocăi  2015 a fost LANSAREA DE CARTE. Un 10+ Prof. 
Gheorghe Calcan pentru prezentare. Felicitări! 
 
Prezentarea de disc muzical 

Vedeta Atena Bratosin-Stoian. O mare cântăreață de 
muzică populară românească, compozitoare și interpretă. Un 
adevărat AMBASADOR  al Dâmbrocăi, în România, și peste 
graniță.   Prezentarea mi s-a părut puțin comercială, însă avenită. 
Ce altceva putea să spună în prezentarea propriului disk. O 
îndrăgim, o ascultăm cu mult drag, și să ne trăiască.  
 
Cuvântul primarului comunei Săgeata - dr. Sorin Tănase 

Dr. Sorin Tănase, primarul Comunei Săgeata, care a 
prezidat această întâlnire, și-a împlinit rolul de politician, și 
conducător comunitar.  Un discurs tipic, cu mesaj politic. Un om 
prezentabil, și simpatic, tipic politicienilor tineri din România. Are 
suficient timp pentru a deveni versat în ale politicii românești, 
tipice vremurile noastre.  Cât privește prezentarea DIPLOMELOR 
DE CETĂȚENI DE ONOARE,  pentru unii participanți  la întâlnire, 
2 comentarii (1) – Trebuiau tipărite din timp acele diploma, cu 
antetul primăriei, insigna oficială, personalizarea, etc… să nu se 
lase impresia de (DOCUMENT GENERIC), ce urmează a fi 
autentificat ulterior. Mi s-a părut cumva neavenit faptul că, era 
vorba de acordarea unei astfel de DIPLOMA DE CETĂȚEN DE 
ONOARE (nu știu cărui concetățean), DV. v-ați oferit să returnați 
DEPLOMA CE VĂ FUSESE ACORDATĂ în favoarea nu știu cărui 
concetățean (ceea ce însemna că pe acea coală de hârtie nu era 
tipărit nici un nume), și gestul Atenei, că „CEEA CE-I ÎN MÂNĂ, 
NU-I MINCIUNĂ”, mi-a lăsat impresia de ACAPARARE (cine 
poate!), mi-a zburat mintea la ceea ce se întâmplă acolo, în 
România, cu RETROCEDĂRILE…sper că sunt greșit, sau poate nu 
am înțeles eu bine), 
 
Atenţie, cântă Atena Bratosin Stoian 

Atena Bratosin-Stoian este un „monstru sacru al muzicii 
populare românești”, un adevărat Ambasador al Dâmbrocăi.  
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  Din confesiunile sale înțeleg faptul că este un adevărat 
patriot, care de-a lungul carierei sale folclorice, asta a făcut, și-a 
perfectat repertoriul pe această tematică, iar în ultimii ani și-a 
complimentat  palmaresul său și cu muzică religioasă.   

Mi s-a părut puțin cam activistă (ref. la pr. Milea, și ceea 
ce se întâmplă în bucătăria arhiepiscopului Buzăului, dedicații 
părintelui Arsenie, încă ne-canonizat, etc… - personal cred că va 
fi canonizat în curând…!), însă, pare-se că astfel de fenomene 
sunt la modă în România de astăzi.  

Oricum, în cadrul programului artistic ce l-a susținut afară, 
a fost absolute la înălțime. O felicit și eu din tot sufletul. 

Din imagini, dar și din  videoclipurile programului cu Atena, 
am constatat că avem o Dâmbrocă paralelă: (a) Cea în care ne-
am născut, și am trăit noi acum 40-50 de ani în urmă, și b). Cea 
în care s-au născut, și trăiesc ei (generația de astăzi), cu blue-
jeans, telefoane celulare, îmbrăcămintea lejeră, de zi cu zi, 
grătar, gazon, cort mobil, mese, semnare de autografe, etc…, 
totul absolute normal, la un târg de lansare de carte… 
 
Formația artistică, condusa de Marcel Ghiță 

Nu prea am multe de comentat. Orchestra, este orchestră. 
Au făcut și ei, băieții, ce au putut. Solistul, care sunt sigur că este 
proprietarul orchestrei, a dat și el ce a putut mai bine. Oricum, 
nu putem compara „merele cu perele”.  Pe vremea noastră erau: 
acordeonul, țambalul, vioara, taragotul…etc., astăzi, în vremea 
globalismului absolut, avem boxele de difuzare, amplificatoarele, 
pianul-zis-clape, etc…astfel ca să lăsăm impresia că avem de-a 
face cu o orchestră, și câte un solist/solistă, care nu mai știi dacă 
este LIVE (adică vocea sa), sau înregistrări precedente.  

Oricum, felicit Dâmbroca pentru faptul că are și ea o 
formație artistică, în afară de multe alte împliniri, din toate 
punctele de vedere.  
 
CONCLUZII: 
Domnule ing. Mircea Iordache, 

Ceea ce ați realizat DV., și cu prilejul acestei întâlniri a fiilor 
Dâmbrocăi (2015), va fi un addendum la Monografia satului. 
Regret că nu am putut să fiu alături de DV., nici de această dată.   
Sperăm pe viitor, așa după cum a afirmat și dl. Primar, să-mi 
revizitez  și eu satul în care m-am născut acum aproape 65 de 
ani în urmă, SFÂNTA DÂMBROCĂ. 
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Știu că vă așteptați la o participare mai amplă la această 
întâlnire (2015), însă, cu o participare, așa cum reiese din 
fotografii, și videoclipurile prezentate, eu, de aici, de peste 
Ocean, consider că evenimentul s-a bucurat de un răsunător 
succes, și meritul vă aparține în deplinătate, dle ing. Mircea 
Iordache. Să ne trăiți, și virtual să ne păstoriți satul Dâmbroca, 
întru mulți și fericiți ani. 

Cu profund respect,  Protopop Constantin Alecse 
 

Sfârșit de an 2015 și început de an 2016, preocupări 
pentru filmarea unor secvențe din cartea autobiografică a 
Părintelui Protopop Constantin Alecse, „IMIGRANT PRIEST″,. Mi-
a revenit misiunea de a procura unele costumații și de a aranja 
un contract pentru cazarea și masa echipei de filmare și actorilor. 
Mă aștepta  un mare obstacol, pe care sper că l-am trecut cu 
brio.  

 

 
În fotografia din acest poster apar tinerii căsătoriți Constantin și elena Alecse 

 
„Am cinstea astăzi să vorbesc de-o carte, 
Ce merită din plin s-o port la căpătâi, 
Că-n ea-i privită viața unui creștin aparte, 
Credința-i păstrată cu dragostea dintâi.” 
 
     MI 
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Mircea Iordache pe platoul de filmare în 

curtea  lui Enache Dedu 
Dan Iordache,  Diana Busuioc 

și cățelușul Cașcaval 
 

 
Trupa de actori, regizorul (Cu șepcuță albă este Diana Busuioc), În dreapta se 

află Marius Neacșu, realizator de imagine 
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Regizoarea Diana Busuioc  și câțiva 
actori, pe platoul de filmare 

Actrița în rolul milițianului – Victoria 
Dicu (în brațe cățelușul Cașcaval), 

 

  
Miliția în acțiune Pregătirea căsătoriei cu Victoria Dicu 

 
Mulțumirile mele/Mircea Iordache 
 

Încă nu mă dezmeticesc din ce mi s-a întâmplat în 
perioada 6-9 mai, când s-au făcut filmările în satul nostru, 
Dâmbroca, pentru filmul PREOTUL IMIGRANT. Cerul, plin de nouri 
și pete de senin, se învârtea deasupra capului meu. Mă aflam în 
stare de imponderabilitate și parcă pluteam printre îngeri. Pot 
spune că acele trei zile mi-au adus atâta fericire cât zece ani din 
viață. Satisfacția mea majoră a fost reușita filmărilor, pentru care 
meritele mele nu sunt mari, căci am făcut doar ceea ce trebuia 
să fac, să ascult de doleanțele regizorului și să asigur condițiile 
minimale de filmare. Dacă o iau pe linia derulării pregătirilor și 
filmărilor vin să mulțumesc: 
• Lui Dumnezeu, că ne-a luminat calea acestor realizări, ne-a dat 
sănătate să le putem duce la capăt cu succes și nu în ultimul 
rând, ne-a dat vremea după placul aparaturii și acțiunilor de 
filmare; 
• Părintelui Protopop Constantin Alecse, că de la începutul 
încercărilor mele de a reda satului măreția ce o merită, mi-a fost 
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alături mai ceva decât un frate, contribuind substanțial la cartea 
monografică a satului, apoi prin realizarea cărții autobiografice 
Preotul Imigrant și mai ales pentru punerea pe peliculă a 
fantasticelor Prea cucerniciei Sale trăiri; 
• Distinsei doamne Diana Busuioc Angelson, pentru acceptarea 
acestor filmări, cât și pentru calitățile cu care m-a fascinat: înaltă 
ținută artistică, bun dirijor al scenelor de filmare, mare bunătate 
sufletească(până și tonul ridicat degajă bunătate), afecțiunea 
pentru animale, ungerea trupului cu regim alimentar lacto-
vegetarian și, și, și......nu în ultimul rând credința în Dumnezeu; 
• Directorului de imagine Marius Neacșu, pentru valoarea 
incontestabilă ca realizator de imagine, pentru inovarea 
scenariilor în situații problemă, pentru modestia și bonomia 
cuvântului și, poate că pentru multe alte calități pe care eu nu le 
cunosc; 
• Domnului Marius, sunetistul, pentru atenta captare a sunetului 
și implicarea în găsirea soluțiilor optime, cât și pentru 
comportarea exemplară, colegială, prietenoasă; 
• Domnului Dragoș, asistent cameraman, pentru efortul de 
memorie la anunțarea scenelor, pentru calități de socializare 
foarte frumoase, pentru dăruirea în derularea acțiunilor; 
• Domnilor actori: Victoria Dicu, Julieta Georoiu, Georgeta Marin 
Vîlcu, Petru Georoiu, Georgeta Stoian, Minioneta Georoiu, Maria 
Georoiu, Ruxandra Maximeasa, Ionel Georoiu, Alex Balaita, 
Andreea Marin, Cristine Hambasanu, Dorin Enache, Alexandru 
Dumitru – pentru dăruirea în această frumoasă misiune artistică, 
pentru bonomie și degajarea unei atmosfere de frumoasă 
prietenie; 
• Actorilor figuranți: Enache Dedu, Mădălin Lalu, Dragoș Lalu, 
Dan Iordache, Atena Bratosin Stoian (care a și interpretat o 
priceasnă, acceptată pentru cuprinderea în film), Crista 
Angelson, Liliana Șerbănică, Ion Stanciu, Nicolae Crăciun, Nicu 
Toma, Nicolae Petre.; 
• Elevilor Școlii Generale din satul Dâmbroca pentru ținuta 
comportamentală și suportarea stresului generat de repetarea 
scenelor; 
• Mulțumesc domnului Aurel Lalu și întregii sale familii pentru 
dăruirea cu care s-au dedicat evenimentelor, acordând ajutorul 
în procurarea costumației și în serviciile din locațiile de filmare; 
• Domnului Nicu Crăciun, doamnei Marcela Crăciun și familiei lor, 
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pentru ospitalitatea cu care am fost primiți și sprijinul în 
asigurarea condițiilor de ordine în platourile de filmare; 

 

 
După cununia religioasă în fața bisericii, și figuranții: Liliana Șerbănică, Dan 
Iordache, Ion Stanciu, Atena Bratosin Stoian și fiica Cristin, a Dianei Busuioc 

 

 
Scena careului, cu excluderea din organizația de pionieri a lui Constantin Alecse 
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• Domnului Enache Dedu și nanei Mărioara Dedu, pentru 
deosebita înțelegere și suportarea stresului din ograda familiei 
lor. Poate că ajutor discret au adus și fiicele lor Eugenia și 
Mariana; 
• Fiului meu Dan Iordache pentru deosebitul sprijin în derularea 
acțiunilor; 
• Soției mele, Rodica Iordache, pentru înțelegerea evenimentelor 
și sprijinirea morală; 
• Mulțumesc fratelui meu Nicușor Iordache, cumnatei Mia 
Iordache, nepoatei Nicoleta Mușat, pentru găzduire pe parcursul 
preocupărilor mele de asigurare a condițiilor de filmare și pentru 
procurarea unor recuzite; 
• Mulțumiri aduc domnului Ion Stanciu, căci mi-a fost aproape în 
toate deplasările în satul Dâmbroca, sprijinindu-mă cu 
transportul și în rezolvarea unor probleme legate de cartea 
monografică și de filmări. Este de o ospitalitate remarcabilă. 
• Mulțumesc și d-nei directoare Liliana Șerbănică, pentru 
implicarea în mobilizarea colectivului școlii și elevilor și pentru 
situarea în fruntea acțiunilor de organizare a locației școlii pentru 
filmare.  
• Oamenilor care au dat ajutor în locațiile de filmare: Vasile 
Oprea, Neculai Florea, Nicolae Petre, Jenica Toma, Corelian 
Toma; 
• Sătenilor care au asistat la filmări și care au dat un aer de 
sărbătoare în locațiile de filmare; 
Dacă am scăpat din vedere să mulțumesc cuiva, îmi cer iertare. 
    Dragii mei dâmbroceni să fim mândri că CINEVA acolo sus 
ne iubește și ne-a întins o mână cerească, ca urmare a 
rugăciunilor Părintelui Protopop Constantin Alecse, prin divina 
doamnă Diana Busuioc Angelson, împreună cu o echipă de actori 
valoroși, pentru a aureola satul cu bunătate și credință. 

Acceptați această mână întinsă și mulțumiți lui Dumnezeu 
prin contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră la bunăstarea, 
înfrumusețarea morală și materială, la formarea copiilor întru 
cinste și credință în Dumnezeu!  Cu nețărmurită dragoste,  Mircea 
Iordache 

 
„Unele visuri ne vin din viitor, ca niște destine, 
Sunt icoane de visuri ale timpului care vine.” 
                                              MI 
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SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ,  
LA DÂMBROCA PESTE SAT. 
          2 - 8 mai 2016 

 
Săptămâna luminată-n luna mai a luminat, 
C-o poveste minunată satu-i binecuvântat. 
Dumnezeu făcu minunea și-n Dâmbroca a adus, 
Lumina și misiunea  soarelui făr' de apus. 
 
Nori cerniți, vânturi și ploi, la comandă au plecat, 
Și au lăsat pentru noi o vreme de neuitat. 
O echipă de filmare, cu câțiva frumoși actori, 
Au privit cu înclinare spre 'nainte stătători. 
 
Sub cupola de albastru, ciocârlii cântau în zbor, 
Peste-al satului cadastru, cu Diana dirijor. 
Bagheta zânei Diana, cu stafu-i de siglă mare, 
A adus pentru Dâmbroca, magnifica ei cântare. 
 
Ecranul Enache Dedu, din ograda-i fermecată, 
Ne-a surprins cum ne  dădu, vremea crudă și uitată, 
Acea vreme de restriște, cu comunismul în poale, 
Când  care colectiviste lăsau ogrăzile goale. 
 
Zarva mare din ogradă se auzea până-n drum, 
Sătenii voiau să vadă spectacolul, ce și cum, 
Scenele se repetau, în țeastă și azi mă scurmă   
Copiii care țipau, pentru mama: „mamăă, mamă!‟ 

  
Aparatul de filmare a fost magistral condus 
Cu teribila-i cătare a domnului Marius, 
Și, în toată hărmălaia, s-a urmărit gloria, 
Asmuțindu-se văpaia prin doamna Victoria. 
 
Ziua a doua, mai frumoasă, la Sfânta Biserică, 
Elena fiind mireasă, și... Constantin, ginerică. 
Ce cuvinte drăgăstoase a rostit junele mire! 
Ce ținute fastuoase! O uimire de „unire‟! 

 
S-au filmat și alte scene în biserică și-afară, 
Cu securiști și cu scheme de politică amară, 
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Dar și cu speranțe noi, Constantin se îndemna, 
C-un trifoi cu două foi, s-o „cuprindă‟ pe Elena.   
 
A fost scumpă și Atena, că obolul și-a adus, 
A cântat frumos  priceasna „Lacrimile lui Iisus‟. 
Fost-a spectacol pe cinste la noi la biserică, 
Prea Cucernice Părinte, ne-ați ținut o predică!?!?  
 
La cimitirul din sat,  pe o vreme mohorâtă, 
La o groapă s-a filmat, pentru bunica pierdută. 
Cât de apăsat era de așa nedrept destin, 
Dar și vremea lăcrima-n durerea lui Constantin. 
 
Ziua a treia, la școală, cu pionieri, la careu, 
O scenă  care-nfioară, m-am înfiorat și eu. 
Ce bruscare, ce bravadă, un profesor ateist, 
Bieții copii ce să creadă de-un așa gest comunist!? 
 
Explicându-le „credința‟ că religia prostește, 
Că în comunism sentința-i atacă și-i pedepsește 
Pe cei care nu respectă jurământul comunist, 
Pe cei care nu adoptă comportament ateist. 
 
„Ia ieși Constantin Alecse, dar cine te crezi tu, mă, 
De ai alte interese, și propagi credința? Ciumă!‟, 
Și îi smulse brusc cravata, apoi c-o palmă în ceafă: 
„Marș de-aici, tu crezi cumva că te face tac-tu popă!‟ 
 
Astăzi Constantin e bine, a ajuns chiar mare preot, 
Însă minte tot mai ține, de-acel episod netot, 
De-un copil ce plin de lacrimi nu și-a părăsit credința. 
A iertat acele patimi, dar ceartă nepocăința.  
 
Diana Busuioc Angelson, ne-a uimit cu-a sa prestanță, 
Cu-al său timbru de bon-ton, dând satului rezonanță. 
Cu-așa poveste minunată, Domnu-a binecuvântat 
Săptămâna luminată, la Dâmbrocă peste sat!  

 
      MI 
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CUGETĂRI CREȘTINE 
 

 

LUMINA CREDINȚEI 
Pr. Protopop C-tin Alecse 
      Sunt fascinat de viețile 
sfinților părinți  și de puterea 
lor vizionară, de credința lor 
curată în Dumnezeu, de misi-
onarismul lor, de puterea lor 
de a învinge vocea ateis-
mului, de sacrificiul suprem 
pentru susținerea credinței în 
Dumnezeu. 

Valul acesta m-a cuprins și pe mine, și încerc prin scrierile mele 
să-l transmit mai departe prin difuzarea a câtorva opere de 
creștinism – ortodox, prin scris, cât și în virtual (prin site-uri) 
    Mi-am legat amintirile vieții, în principal, de activitatea 
misionară, creștin-ortodoxă, pe care am desfășurat-o și o 
desfășor de peste cincizeci de ani.  

Ca un corolar al acestor amintiri am conceput și realizat 
cartea PUTEREA CREDINȚEI, în trei volume, dintre care lumina 
tiparului au văzut-o: Vol I – Printre îngeri și demoni, și Vol II – 
Misionarul, urmând la rând Vol III – Culisele vieții pastorale. 

Am făcut un popas pentru a culege și pune într-o carte, o 
seamă de axiome, de citate și istorioare pilduitoare pentru 
credința creștin-ortodoxă. Cartea se întitulează CUGETĂRI 
CREȘTINE și o consider balsam al sufletelor creștine. 

Menționez că în preocupările mele am fost și sunt sprijinit 
de Mircea Iordache, consăteanul, împreună cu care am realizat și 
cartea monografică a satului nostru natal, Dâmbroca. 

Mă consider binecuvântat de Dumnezeu să pot desfășura 
această activitate creștinească, de punere la dispoziția semenilor 
a unor cunoștințe creștin-ortodoxe, căci în aceste vremuri în care 
anticristul își bagă, tot mai mult, coada în conștiința omenească, 
numai bisturiul cunoașterii poate opera disfuncțiile "organului" 
suflet. 

Doresc ca învățămintele care se desprind din această 
carte, CUGETĂRI CREȘTINE,  să fie făclii de lumină, lumânări, 
care să arate prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este 
lumină în cel care aprinde o lumânare, iar cel care aprinde o 
lumânare se arată iubitor de lumină, adică de Dumnezeu. 
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Recomand să aprindeți aceste lumânări-învățăminte și să 
vă umpleți de iubirea lui Dumnezeu. Apoi, lumina voastră să 
lumineze mai departe, în timp și în spațiu, asupra oamenilor, 
încât ei să vadă faptele cele bune și să-l slăvească pe Dumnezeu. 

Fie ca puterea noastră să fie puterea iubirii, acea putere 
care moare în fiecare zi pentru a renaște în viețile altora.  

Cred că și această carte va aduce LUMINA CREDINȚEI în 
inimile și sufletele cititorilor, ceea ce le doresc din tot sufletul. 

                            Pr. Protopop Constantin Alecse 
 

LUMINA DIVINĂ A CREATIVITĂȚII 
Mircea IORDACHE 

Doamne, primește și de la mine  stăruința de a mă pleca 
în rugăciune, prin astă carte de cugetări creștine, prin cuvintele 
de slavă pentru Tine! 
    Am fost binecuvântat să am parte, de o colaborare cu un 
adevărat frate, să putem pune cuvânt lângă cuvânt, de la sfinți 
părinți, de la Duhul Sfânt. 
    Axiome, istorioare, citate creș-tine, le-am adunat să 
transmitem în lume, credința Cartea CUGETĂRI CREȘTINE, 
cuprinde trei capitole: 
 CAPIT. I - AXIOME ALE UNOR TEOLOGI, DUHOVNICI ȘI 
GÂNDITORI CREȘTINI; 
 CAPIT. II - ISTORIOARE RELIGIOASE, DIN CĂRȚILE 
PILDUITOARE (Pr. Iosif Trifa și Pr. Valeriu Dobrescu); 
 CAPIT. III - CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI, 
DIN TEMNIȚELE COMUNISTE (Pr. Arsenie Boca, Pr. Nicolae 
Steinhardt, Pr. Dumitru Zamisnicu, Sf. Nicolae Velimirovici, 
Valeriu Gafencu, Petre Țuțea, Pastorul Richard Wurmbrand, 
Mitropolitul Antonie Plămădeală, Mitropolitul Bartolomeu Anania, 
Arhimandritul Arsenie Papacioc, Pr. Ilie Cleopa, Pr. Prof. Dr. 
Academician Dumitru Stăniloaie, Pr. Gheorghe Calciu 
Dumitreasa, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Pr. Roman Braga, 
Pr. Daniel Sandu Tudor). Am completat, în spațiile libere cu citate 
personale din propriile poezii cu caracter creștin-ortodox. 
 Mulțumesc Părintelui Protopop Constantin Alecse, pentru 
alesele sfaturi și încurajări, mulțumesc familiei și prietenilor 
pentru înțelegere și încurajare. Mulțumesc, anticipat, cititorilor 
binevoitori, a aprecia eforturile autorilor acestor culegeri de 
citate, axiome și istorioare creștine și le adresez rugămintea de 
a transmite mai departe, copiilor și nepoților, învățămintele care 
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le deduc din această carte, pentru păstrarea vie a credinței 
creștin-ortodoxe, pentru păstrarea Luminii Divine a Creativității! 
 

LUMINA DIVINĂ A CREATIVITĂȚII 

Dumnezeu a creat cerul, luna, soarele, pământul 
Și omul, ca împărat al lumii, cu lumina și  cuvântul, 
Și din multa-I bunătate, și din marea creație a Sa, 
L-a uns pe om cu mirul de a-și împlini creativitatea. 
 
Creativitatea este o floare rară și atât de delicată,  
Că elogiul o face să-nflorească, plăcut parfumată,  
În timp ce descurajarea, înăbușitoare îi poate fi,  
Înainte ca ea, cu acea floare să se poată asemui.  
 
Nu Îi poți fi mai de folos lui Dumnezeu și oamenilor, 
Decât în modul creativ, intrând în rândul învățaților. 
Când există cultura necesară, și creativitatea vine, 
Iar iubirea activează și inteligența, cu intuiții divine. 
 
Creativitatea  e o extensie  a entuziasmului nostru, 
Cel care-i creativ ține sub lupă spectacolul terestru, 
Iar cel receptiv completează lucrurile deja înfăptuite. 
Dacă ești creativ, devii partener cu Divinul Părinte. 
 
Să-i venerăm pe cei care și-au dedicat toată viața, 
Credinței creștin-ortodoxe, martirizați cu speranța 
Că lumina credinței își va primi mereu undă verde, 
Că și prin Cugetările Creștine, Dumnezeu ne vede. 
 
Prin creativitate, omul trebuie să se roage mereu, 
Creatorului Părinte, Atotputernicului  Dumnezeu, 
Și Fiului Său și Maicii Preacurate și Duhului Sfânt, 
Pentru lumina vieții,  credință și  pace pe pământ. 
 
Doamne – Dumnezeul nostru și Duhule Sfânt, 
Doamne, Iisuse Hristoase, mai revino pe pământ, 
Cu spiritul credinței creștine, cu spiritul dreptății, 
Și adu-ne nouă LUMINA DIVINĂ A CREATIVITĂȚII! 
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SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – 
PAGINI MONOGRAFICE 
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               Zbor prin vremuri 
 
Viitorul nu poate fi rupt de trecut și prezent, 
E continuitate – eternitate cu pas emergent, 
Suntem efemeri, zburători prin vremuri, 
Trăim doar momente, poate, lacrimi de nori.  
 
Străbunii, bunii, părinții, au avut mult alean, 
Astăzi, să îi slăvim că ne-au păstrat ca neam! 
Nouă ne revine menirea pentru continuitate, 
Ca urmașii să-i creștem în pace și demnitate.  
 
Urmașii, urmașilor, urmașilor noștri, să poată  
A păstra neamul  nostru pe a timpului roată. 
Să le lăsăm o zestre, cu ai credinței sâmburi, 
Să poarte Săgeata, în „Zbor prin vremuri!” 
 
          Mircea Iordache 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Pr. Protopop Constantin ALECSE 

În 2013 se lansa cu mult succes "Monografia satului 
Dâmbroca - Curcubeu peste timp", rodul muncii asidue a d-lui 
ing. prof. Mircea Iordache. Apariția acelei lucrări a fost o 
necesitate. Așa a simțit autorul, născut  în Satul Dâmbroca, și un 
bun cunoscător al locuitorilor satului natal, al evenimentelor și 
greutăților acelui sat, începând cu  perioada interbelică, vremurile 
triste ale comunismului și mai apoi schimbările din 1989 până 
astăzi.      

Monograful satului, în urma cercetărilor la fața locului și a 
interviurilor cu localnicii, a reușit ca lucrarea sa de pionierat 
"Monografia satului Dâmbroca” să devină ca o lucrare de referință 
și pentru celelalte sate din Bărăganul liniei Buzău-Săgeata-
Banița. Acum aproape 2 ani, dl. ing. Mircea Iordache mi-a 
împărtășit vestea că Primăria Comunei Săgeata l-a abordat 
personal cu rugămintea de a se implica în tipărirea unei 
Monografii a Comunei Săgeata. Nici că ar fi fost posibil să se 
găsească o altă persoană mai competentă, și cu o vădită 
experiență, de a întocmi o nouă lucrare, o lucrare mult mai 
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complexă, o monografie a unei întregi comune, „SĂGEATA, ZBOR 
PRIN VREMURI, PAGINI MONOGRAFICE”.  

L-am felicitat. Mi-am imaginat cât de greu va fi jugul pe 
care de bunăvoie l-a acceptat. - Se angaja la o lucrare de loc 
ușoară. L-am încurajat bine, știind că numai domnia sa, bine 
știind, cu dedicație și sârg, va reuși să înfăptuiască o asemenea 
lucrare extrem de diversă ca teme, conținut, întindere (număr de 
pagini), profunzimea cercetării şi a cunoașterii așezărilor și 
sătenilor. Lucrarea este acum „gata de tipar”. Monografia de față 
este rezultatul unei activități de cercetare, la fața locului, mai 
bine de un an de zile, cu normă întreagă, zi de zi. O cercetare cu 
sudoare, cu dăruire, cu dragoste de semeni, în care sunt punctate 
rolul agriculturii, educației, al culturii și tradițiilor populare ale 
cetățenilor din toate satele amintite. Temeinicia acestei lucrări 
trebuie punctată, fiind un produs al documentelor argumentate 
cu statistici importante din arhivele instituțiilor publice ale 
satelor, cu interviuri cu unii oamenii de seamă ai satului, oratori 
născuți și cu  profund simț al umorului, unii octogenari și 
nonagenari, martori oculari ai acelor vremuri, cu vechi cântece 
românești și tradiții legate de toate etapele vieții omenești, cu 
specifice caracteristici lingvistice, port, textile, broderii, mobilier, 
ceramică și alte obiecte etnografice. Fotografiile vechi 
completează broderia lucrării, oferind cititorului o imagine 
completă și interesantă privind viața satelor amintite. 

 Împărtășesc întru totul gândurile autorului lucrării care se 
mărturisește de la început că s-a simțit onorat de propunerea de 
a fi autorul unei asemenea lucrări de referință, dar a fost și foarte 
îngrijorat fiindcă știa prea bine sacrificiile personale, la vârstă 
octogenară, ce muncă minuțioasă de documentare avea să 
presteze, în cercetarea minuțioasă în primul rând a arhivelor 
primărie și bisericilor satelor amintite, apoi lucrările de referință 
ale altor monografi buzoieni, diferite schițe, hârți, fotografii, etc.  
 În final, autorul respiră ușurat, punând punctul pe „i”: 
„Oricum, analizând lucrarea, consider că e o carte bună, care 
descrie trecutul și prezentul comunei Săgeata și care poate fi un 
frumos ghid pentru viitorii monografi ai acestor plaiuri Mirifice”. 
  Cartea de față rămâne deci chezășia viitorului, pentru 
generațiile care vor veni după noi. Informațiile cuprinse în acest 
„document istoric” vor deveni obiectul studiilor de cercetare, 
pentru generațiile viitoare, și zid de apărare și prezervare în timp, 
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într-o societate în care stilul de viață, și cadrul socio-politic, 
globalist, este într-o perpetuă schimbare. 

   Așadar, iată că plănuirile incipiente, după un an și mai 
bine de muncă asiduă a d-lui ing. Iordache, acum dau roadele 
muncii, vrednice de toată admirația.  
  În încheiere, împărtășind gândurile cititorilor, se cuvine să-
i mulțumim autorului, ing. Mircea Iordache, și autorităților 
primăriei, care au făcut posibilă apariția acestei monografii, într-
un glas să rostim cuvintele scripturistice că: „Vrednic este 
lucrătorul de plata sa”. Monografia „Săgeata - Zbor Prin Vremuri 
- Pagini Monografice”, are o expunere binemeritată în virtual - 
www.comunasageata.com. Pentru corecturi și eventuale  
completări, la ediția virtuală, sunteți rugați să contactați 
administratorul site-ului.  
  Ca  slujitor al bisericii drept măritoare, sub oblăduirea 
căreia s-au aflat moșii și strămoșii acestor plaiuri, Îl rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să reverse har și pace din plinătatea Harului cel 
Veșnic al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, 
tuturor viețuitorilor satelor comunei Săgeata, iar celor plecați la 
veșnicie să le facă odihnă în corturile drepților, în Împărăția Sa 
cea Cerească.  
 Pr. Protopop Constantin Alecse (fiu al Comunei Săgeata) 

 
CUVÂNT DE RECUNOȘTINȚĂ. (Mircea Iordache) 
 Cuvine-se să mulțumesc, în mod deosebit, sponsorului, 
Părintele Protopop Constantin Alecse, pentru mărinimia 
sponsorizării, cât și pentru dragostea pătimașă ce o poartă 
satului natal Dâmbroca, dar și satului Săgeata (satul natal al 
mamei Prea Cucerniciei Sale, Anica Alexe).  

 
Inginer Ion Anton 

     Mulțumesc din suflet D-lui Inginer Ion 
Anton, pentru atașamentul față de acest 
proiect monografic, sponsorizându-l cu o 
sumă importantă. Domnul inginer este un 
apropiat de suflet al subsemnatului, un 
inginer chimist foarte valoros, care a 
funcționat ca director în profilul profesiei, 
în țară și în mod deosebit în Iași, pentru a 
fi mai aproape de comuna natală, 
Hermeziu, din județul Iași. 
www.ion-anton.com  
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 Cuvine-se să mulțumesc domnului Primar al comunei 
Săgeata, pentru ideea de realizare a cărții și pentru strădania de 
a-mi asigura bune condiții de cazare pentru investigații.  
 Mulțumesc mult preoților din satele comunei  Săgeata, 
pentru sprijinirea investigațiilor în biserici (Pc. Pr. Adăscăliței 
Iulian, Pc. Pr. Gheorghe Ion, Pc. Pr. Ene Florentin, Pc. Pr. 
Apostoiu 
Daniel, Pc. Pr. Popa Adrian, Pc. Pr. Niculescu Adrian). 
 Adresez și în această filă mulțumiri colaboratorilor care 
sunt cuprinși pe panoul de la paginile de titlu. 
 Ție, cititorule,  îți dedic această carte și îți urez ca bunul 
Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate, cinste, hărnicie, 
înțelepciune și credință în Dumnezeu!    
  Cu deosebită stimă....  Mircea Iordache 
 
CUVÂNTUL AUTORULUI (Mircea IORDACH) 

Am căutat comorile trăirilor, de-a lungul vremurilor, pe 
aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, ale comunei 
Săgeata, să le cuprind în carte și, într-o măsură, cred că le-am 
găsit. 
     Nu am pretenția că am cuprins toate aspectele, și nu încerc 
să mă justific, am făcut și eu ce am putut, în funcție de ceea ce 
am obținut: de la binevoitorii colaboratori1 în  sprijinirea 
documentării; din cărțile care cuprind referiri monografice2 la 
comuna Săgeata; și din investigații personale, timp de o lună de 
zile, în satele comunei Săgeata. 
 O „vorbă” a  scriitorului buzoian, profesor Gheorghe Petcu, 
suna cam așa: „Unii au făcut ceva și au mai greşit, alții n-au făcut 
nimic și le-a reuşit perfect.” 
 Deși am mai precizat colaboratorii principali,, le 
mulțumesc mult și în acest cuvânt al meu, că fără ei cartea ar fi 
fost mult mai săracă. Mulțumesc, în mod deosebit:  domnului 
prof. univ. dr. Gheorghe Calcan; domnului prof. univ. dr. Florea 
Oprea, pentru unele documente și pentru  consiliere. De asemeni, 
mulțumesc doamnei profesoare Constanța Albu pentru  multele 
amintiri frumoase, aduse cărții. Mulțumesc conducerii  școlii 
Săgeata, și domnului profesor Nicu Toma, pentru documentele 
statistice oferite. Mulțumesc personalului primăriei, în primul 
rând domnului dr. Sorin Tănase, pentru condițiile asigurate,  

 
1 Colaboratorii principali sunt menționați în paginile de început ale cărții 
2 A se vedea la bibliografie 
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pentru colaborare și, nu în ultimul rând, preoților celor șase 
biserici ale comunei și părintelui Florin Stanciu. Să trec de aceste 
aspecte introductive și să precizez ce am vrut și ce-am putut: 
 Am vrut să cuprind într-o mai mare extensie cele 12 
capitole de bază, și în mod deosebit capitolele: Istoric; Geografic; 
Habitatul; Dezvoltarea Socio-Economică; Instituțiile; Activitatea 
Culturală-Artistică și Sportivă; Fiii comunei, dar m-am lovit de 
unele obstacole, pe care nu le-am putut trece: Cartea nu mi-a 
permis o mai mare extensie, că și așa, cu 768 de pagini,  este 
foarte voluminoasă.  Anumite documente primite au fost 
nelizibile, spre exemplu unele documente monografice xeroxate; 
Multe documente venite din teritoriu au fost sub formă de imagini 
JPG, și a trebuit să le rescriu în Word,  cuvânt cu cuvânt, ceea ce 
mi-a îngreunat munca și a prelungit timpul de tehnoredactare. 
 Nu am avut suficientă documentare la unele dintre 
capitole. Ar fi trebuit ca în fiecare sat să fi avut un însoțitor, bun 
cunoscător al întregii vieți a satului , care să mă  ducă pe traseu.  
 Eventualilor cititori ai acestei cărți monografice „Săgeata – 
Zbor prin vremuri – Pagini Monografice”, le doresc, mai înainte 
de toate, sănătate și îi rog să fie  înțelegători dacă constată 
anumite lipsuri și dacă nu se regăsesc în carte. Știu că fiecare 
cititor va căuta, în primul rând, dacă despre el, sau despre 
apropiații lui se spune ceva laudativ, ceea ce nu e chiar rău, dar 
le-aș recomanda să dea importanță istoricului, cu strămoșii, 
moșii și  bunicii lor, că de acolo vine înțelepciunea viitorului. Și 
le-aș mai recomanda să privească asupra dezvoltării trecute și 
asupra nivelului de perfecționare al tehnologiilor și mijloacelor 
existențiale. 
  Această carte este o închinăciune pentru înaintașii 
meleagurilor comunei Săgeata, care au luptat eroic pentru 
păstrarea hotarelor țării. Este dedicată: personalităților comunei, 
care au adus faimă meleagurilor natale; personalităților satelor 
pe domenii de activitate, pentru contribuția la dezvoltarea vieții 
materiale și spirituale; părinților mei, că au avut o viață cinstită 
și devotată țării și oamenilor, cu multă credință în Dumnezeu, 
constituind modele demne de urmat pentru urmași. 
 

„Amintirile-s coji aromate ale banalelor fapte, 
Cele care-s frumoase sunt bijuterii pierdute, 
Candele, care, cu vremea, se sting în noapte. 
Amintirea este muzica  din vremuri trecute.” MI 
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SĂGEATA - ZBOR PRIN VREMURI  
PAGINI MONOGRAFICE 
(Aurel Anghel, scriitor - „Apreciere” ) 

 
Motto: 
 

Mai întâi îți strângi umerii, 
mai apoi te înalți pe vârful picioarelor, 
închizi ochii, 
refuzi auzul. 
Îți spui în sine: 
acum voi zbura. 
Apoi zici: 
Zbor. 
Și acesta e zborul. 
Îți strângi umerii, 
cum se strâng râurile într-un singur fluviu. 
Îți închizi ochii, 
cum închid norii câmpia. 
Te-nalți pe vârful picioarelor, 
cum se înalță piramida pe nisip. 
Refuzi auzul, 
auzul unui singur secol, 
și-apoi îți spui în sinea ta: 
acum voi zbura 
de la naștere spre moarte. 
După aceea zici: 
Zbor, 
Și acesta e timpul. 
Îți strângi râurile, 
cum strângi umerii, 
te înalți pe behăitul caprelor. 
Zici: Neve more. 
Și apoi: 
fâlf 
dai din aripile altcuiva; 
și apoi 
ești el, 
iar el 
este pururi altcineva.     NICHITA STANESCU 
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Am primit cartea domnului inginer Mircea Iordache, 
„Săgeata – Zbor prin vremuri – pagini monografice” de câteva 
zile. Am citit, am reflectat si am hotărât să scriu despre ea și 
despre autor.  

Precizez de la început că nu este singura monografie pe 
care am avut-o în fața ochilor, în ultimii ani. 
O consider cea mai bună lucrare de acest fel din tot ce cunosc 
până acum. 

Mircea Iordache, fratele unui coleg, al meu, de clasă de la 
Școala Pedagogică din Buzău, îmi mărturisea că tot ce face este 
semn de omagiu la adresa satului natal, a părinților si a fratelui 
plecat demult si departe. 

Am fost prezent si la lansare cărții „Dâmbroca – Curcubeu 
peste timp – Repere monografice” și am înțeles atunci cât de 
puternic suntem legați de locul nașterii, cât de mare este dorul, 
ca zbor înapoi în timp.  

Acum am înțeles și mai mult ce poate face un intelectual 
căruia Dumnezeu i-a dat harul zborului și al întoarcerii în timp 
pentru a învinge neuitarea. Monografia este o amplă poezie, un 
poem în care citim cu emoția aducătoare de binecuvântarea prin 
lacrimi. Mărturisesc fără sfială că am citit și sunt pagini 
emoționante aducătoare de binefăcătoare izbăvire prin lacrimi a 
ce putem simți când citim o carte frumoasa. Este o carte despre 
care un neamț, citind-o, ar spune doar: „Gut gemaht” (Bine 
făcut). 

E o realizare excepțională și din punct de vedere tipografic, 
Adaug cuvinte de laudă Editurii, celui care a sponsorizat, ca fiul 
al meleagurilor, si tuturor celor care au contribuit la ivirea ei in 
lumea cărților. 

Remarc contribuția autorului la ilustrarea, redactarea, 
tehnoredactarea acestei cărți,  lucrare de valoare enciclopedică, 
prin informații și literară, prin textele referitoare la oamenii și 
locurile din această renumită așezare omenească, din județul 
Buzău. Metaforic vorbind este un zbor prin vremuri cum foarte 
inspirat a întitulat autorul cartea. De aceea  am adus poezia lui 
Nichita Stănescu ca motto, amintind în context și cuvintele 
marelui nostru poet Lucian Blaga: „Cine cunoaște zborul e stăpân 
pe zare”. 

Întreaga lucrare este ca un  zbor al unui cocor care a 
poposit, o vreme să își vindece rana pricinuita de o Săgeată.  
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Autorul a pus in rândurile scrise ceva din moștenirea mea 
literară, publicată în cartea  „La umbra firului de grâu” („Neobosit 
eu voi întoarce/Din nesfârșite zări cuvântul scris/O floare-n 
poarta  casei voastre/Crescuta-n cer/ Cu rădăcinile în vis”). 

Stimate Mircea Iordache, scriu aceste rânduri cuprins de o 
adâncă emoție, am auzit vocea colegului meu, i-am văzut 
zâmbetul de om bun, de intelectual, crescut la umbra firului de 
grâu, l-am văzut pe Prea cucernicia sa Părintele Protopop 
Constantin Alecse, rătăcind pe câmpia natală și prin lume, i-am 
văzut pe țăranii, minunații noștri locuitori, încrâncenați în lupta 
cu nedreptățile și am plâns cu lacrimi fierbinți … neînțelegând de 
ce a fost nevoie de atâta nedreptate la vremea copilăriei 
noastre… de ce trebuia să plătească neamul nostru atât, o țară 
cu oameni harnici si dreaptă credință. Cartea domniei voastre m-
a pus pe gânduri, pe gânduri triste, de ce și acum, după ce am 
crezut cu naivitate copilărească,  că alungarea dictaturii 
comuniste a rezolvat totul și a adus lumina în sufletele românilor.  
Cartea domniei voastre este un răspuns ferm și dureros.   
Nedreptatea nu piere niciodată, atâta vreme cât aproapele nostru 
nu are niciun Dumnezeu. Meritul acestei cărți este de a scoate la 
lumina nume de oameni, faptele lor bune. Cei răi și-au pierdut 
urmele si numele…din carte ca într-o grădina a unui harnic 
gospodar din Săgeata…, răsar florile primăverii, cresc lanurile de 
grâu, renumiții pepeni și de curând la Buzău se coace cea mai 
buna pâine, pe care am avut-o pe masă la Sfântă Înviere.  

O fericită coincidență face ca în aceste sărbători, când am 
aniversat în singurătate 2020 de ani de la Învierea Cuvântului… 
să am aproape de sufletul meu o lucrare, care m-a ținut zile in 
șir în cea mai emoționantă petrecere a timpului sărbătorii Învierii. 

Îmi  voi îndrepta atenția în primul rând asupra conținutului 
din punct de vedere literar.  Este prima monografie în care 
statisticile, evenimentele, datele istorice, așezarea geografică, 
sunt trecute prin mecanismul fin al transfigurării literare. 
Dedicația de pe interiorul copertei este un veritabil poem în 
proză, un text memorabil în câteva fraze. Stârnește interesul, 
emoția, acel magnetism care ne atrage spre lectura („Pe aceste 
frumoase meleaguri au viețuit  străbunii,  bunii,  părinții,  cu 
trăirile  lor, mai bune sau mai rele,  dar, suportând  si multe  
vicisitudini ale vremurilor trăite: secete, molime, năvăliri 
barbare, participări la războaiele de păstrare a integrității terito- 
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riale și a identității, participări la  revoltele împotriva  asupritorilor  
interni. Comuna are mulți eroi, care au udat cu sângele lor 
câmpurile de luptă, prin  jertfele lor lăsând  în urmă  multă jale, 
dar si mândrie  patriotică.”) 
  O frumoasă contribuție este si a colaboratorilor la 
documentare.  
Fotografiile color aduc în fața cititorilor chipurile a doi profesori 
universitari, chipurile unor profesori, învățători, ingineri, preoți,  
funcționari, adevărați fii ai satului.  

Meritul autorului este de a fi coagulat într-o lucrare de 
excepție, cunoștințele, gândurile si sentimentele a zeci de oameni 
care nu au încăput în paginile de gardă. Toți au făcut posibilă 
apariția cârtii „In memoria bunilor și străbunilor noștri care au 
dus greul vremurilor”. 

In paginile de gradă am aflat și un poem al autorului,  
însoțit de imaginea tulburătoare a unui nor cu chipul unui înger, 
îndreptând privirea spre satul care a intrat cu această carte în 
veșnicie (A se vedea la paginile de titlu și pe copertă – spate) 

Lucrarea monografică,  de dimensiuni impresionante (768 
pagini, format B5), nu ar fi văzut lumina tiparului fără contribuția, 
materială și de suflet, a unui fiu al satului, Preotul Protopop 
Constantin Alecse,  care a trimis și un impresionant Cuvânt 
înainte: 
  „Cartea de față rămâne deci chezășia viitorului, pentru 
generațiile care vor veni după noi. Informațiile cuprinse în acest 
„document istoric” vor deveni obiectul studiilor de cercetare, 
pentru generațiile viitoare, și zid de apărare și prezervare în timp, 
într-o societate în care stilul de viață, și cadrul socio-politic, 
globalist, este într-o perpetuă schimbare. 
Așadar, iată că plănuirile incipiente, după un an și mai bine de 
muncă asiduă a d-lui ing. Iordache, acum dau roadele muncii, 
vrednice de toată admirația.  
 În încheiere, împărtășind gândurile cititorilor, se cuvine să-i 
mulțumim autorului, ing. Mircea Iordache, și autorităților 
primăriei, care au făcut posibilă apariția acestei monografii, într-
un glas să rostim cuvintele scripturistice că: „Vrednic este 
lucrătorul de plata sa”. Monografia „Săgeata - Zbor Prin Vremuri 
- Pagini Monografice”, are o expunere binemeritată în virtual - 
www.comunasageata.com. 
Ca  slujitor al bisericii drept măritoare, sub oblăduirea căreia s-
au aflat moșii și strămoșii acestor plaiuri, Îl rugăm pe Bunul 
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Dumnezeu să reverse har și pace din plinătatea Harului cel Veșnic 
al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, tuturor 
viețuitorilor satelor comunei Săgeata, iar celor plecați la veșnicie 
să le facă odihnă în corturile drepților, în Împărăția Sa cea 
Cerească.”  - Pr. Protopop Constantin Alecse (fiu al Comunei 
Săgeata) Istoricul comunei are în vedere toate satele din arealul 
comunei Săgeata  (Săgeata, Dâmbroca, Bordușani, Beilic, 
Găvănești, Movilița și Banița). Dintre toate mi s-a părut mai 
interesantă prezentarea satului Beilic. Pentru a dovedi 
interesantul topic, autorul apelează la o serioasă documentare: 
„Localitatea Beilic are o denumire de origine turcă. Beilic 
reprezenta, conform Dicționarului explicativ al limbii române 
(1975: 81), un punct în care turcii strângeau birul de la locuitorii 
zonei. Iorgu Iordan dă următoarele accepțiuni pentru originea 
denumirii de Beilic: a) punct/„odaie” de locuit cu rol de găzduire 
gratuită a reprezentaților otomani, exemplu Odaia de Beilic 
(Turnu Măgurele), stație în drumul de trecere a turcilor spre 
Moldova; b) corvadă (muncă gratuită sau cu plată mică la care 
erau obligați localnicii în folosul autorităților/turcilor); c) punct de 
strângere, zeciuială a vitelor de către turci, beilic, (Movila 
Beilicului). Așa este și cazul cătunului Beilic din Județul Buzău.‟ 
(Iordan 1963: 255-256). Astfel procedează și cu celelalte așezări, 
dând o privire cvasi exhaustivă asupra istoricului ținutului, locuit 
din cele mai vechi timpuri. Este prima oară când, citind o 
monografie, pot spune că știu acum despre firea locuitorilor 
acestei comune, oameni cu mândrie și demnitate, singurii din 
Județul Buzău care au avut curajul de a se revolta împotriva 
dictaturii  comuniste în perioada ceaușistă. 

In capitolul Revolta țăranilor, pentru a fi convingător si a 
scoate la lumină adevărul, autorul apelează la o amplă 
bibliografie aflată în subsolul paginilor, începând cu 97. 
Vezi Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, În căutarea unei 
noi șanse, Săgeata, Editura Editgraph, Buzău, 2010. Vezi și 
Gheorghe Calcan, Din toponimia comunei Săgeata, Județul 
Buzău, în “Numele şi numirea”, Actele Conferinței Internaționale 
de Onomastică, Ediția I: Interferențe multietnice în 
antroponimie, Baia Mare, 19–21 septembrie 2011, Editor: Oliviu 
Felecan, Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 89. 

³ Metodele așa zisei cercetări și anchetări realizate de organele 
de represiune comuniste, ori condițiile de detenție sunt astăzi 
bine cunoscute din descrierile vastei literaturi concentraționare, 
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a documentarelor de profil realizate de mass media națională ori 
de unele realizări cinematografice. Vezi spre exemplu „Tu vrei, 
mă banditul să dărâmi regimul?”, Interviu cu Mircea Nicolae, fost 
deținut politic, instalator la Cazinou, detașat la Canal, „Memoria”, 
Revista gândirii arestate, Editată de Fundația Culturală Memoria, 
sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Fondator Banu 
Rădulescu, București, nr. (86), 1, 2014, p. 85 – 94. Acest fost 
deținut politic relata: „Tot atunci se făcea și colectivizarea 
satelor, iar la Jilava au fost aduși numeroși țărani nevinovați, 
învinețiți de atâta bătaie. Fuseseră călcați în picioare și abia dacă 
le puteam desluși trăsăturile. Erau aproape în pielea goală și țin 
minte că i-am ajutat și noi cu niște haine” (Ibidem, p. 89).     
etc............................ 
Alte aspecte privind această importantă lucrare: 
a.-  Dezvoltarea socială și economică a cuprins mersul societății 
românești de-a lungul viețuirii satelor acestor plaiuri ale comunei 
Săgeata. Dintre concluziile poetice ale autorului sunt de 
remarcat: 

„Mi-este trupul ca un cer, în suflet îmi zboară îngeri. 
   Vreau să aflu un mister, văd și nu-mi vine a crede, 

Raiul pe pământ coboară, cu alaiu-i de culori, 
Domnul cu a Lui comoară, ne miluiește cu verde.” 
 

b.-Se insistă mult pe dezvoltarea agriculturii, dar sunt luate în 
colimator și legumicultura, viticultura, piscicultura (cu Balta 
Coșteiu), apicultura, silvicultura, creșterea animalelor și 
păsărilor, activitățile ocupaționale și comerțul. Se simte o 
oarecare dezamăgire a autorului pentru scăderea interesului 
tineretului la dezvoltarea comunei, preferând să plece la oraș sau 
în altă țară. 

c.- Instituțiile sunt puse în lumină prin buna lor organizare și  
încadrarea cu personal bine calificat. O deosebită importanță 
pentru viața spirituală, asupra căreia veghează Sfânta Treime, 
este acordată bisericii. Sunt dați ca exemple de credință și 
conștiință socială cei șase preoți ai bisericilor sătești, care-și duc 
cu succes misiunea duhovnicească, cu enoriașii care au mai 
rămas prin sate. Autorul aduce la cunoștința cititorului de puterea 
lui Dumnezeu. Edificatoare este reflecția poetică de la începutul 
subcapitolului „Biserica': (Articol apărut în ziarul Opinia, din 
Buzău) 
d.- Și școala este prezentată cu toate aspectele educative, cu  
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multe succese de-a lungul vremurilor, cu profesori, învățători și 
educatori de mare clasă, model pentru  formarea viitorului, Și aici 
se poate vorbi de un „din păcate”,  că deși baza materială devine 
tot mai performantă, populația școlară se rarefiază tot mai mult, 
încât clădirile școlilor, din unele sate, rămân în conservare sau li 
se dă alte destinații. 
e.- Monumentele sunt prezentate în carte ca o rugăciune de 
pomenire a locuitorilor acestor meleaguri care s-au jertfit pentru 
țară și pentru dezrobire națională. 
f.- Cultura și activitatea cultural-artistică și sportivă au avut și au 
câțiva protagoniști, care au fost bine prezentați de autor. 
g.- Tradițiile și obiceiurile străvechi sunt redate spre amintirea 
localnicilor, cu îndemnul la păstrarea lor, ca semn al identității 
locale. 
h.- O încântătoare prezentare a făcut-o autorul pentru oamenii 
de excepție ai trecutului și ai prezentului. Prezentarea apare ca o 
odă în proză pentru cinstirea valorilor perene, modele demne de 
respect, demne de urmat pentru viitorul comunității și al țării. 

Cartea este o simbioză între creație și credința în 
Dumnezeu. Edificatoare sunt și versurile extrase din creațiile 
autorului: Citind cartea domnului Mircea Iordache am rămas cu 
impresia că a dat expresie cuvintelor   „totul sau nimic”  Totul, 
răspund paginile monografiei sale.  

Cititorul va găsi sintagma „greul vremurilor” într-o 
desfășurare de evenimente, care sunt scrise cu un condei 
fierbinte… rămânând, după citirea monografiei, un iubitor de 
istorie locală, de adevărată istorie a neamului romanesc din care 
facem parte. Aurel Anghel, scriitor  

„Săptămâna asta am găsit un culoar si am insistat cu 
lectura mai mult pe monografie și cele două lucrări! 
    Așadar, încă o data felicitări, si felicitări! 
    Monografia este un veritabil Tratat de informații! Fiecare caută 
si găseşte ...! Evident râmâne un referențial Plecăm fruntea ...! 
    Cele două lucrări arată sensibilitatea, viziunea, profunzimea si 
spontaneitatea Domniei Voastre! Plecăciune ...!” 
 
         Cu sinceră prețuire,   Gh. Calcan 
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„Nimic nu-i mai grăitor și mai tiranic pe lume, 
Ca amintirea lucrului care ar fi trebuit făcut. 
Amintirea suferințelor tale păstreaz-o bine, 
E comoara pe care ai plătit-o cu greu, însutit! 
 
În fața amintirilor suntem egali și  cu zeii, 
Ele nu-s în puterea lor și nici a destinului, 
Cu unele amintiri Eminescu a divinizat teii, 
Iar Creangă s-a folosit de sprijinul basmului. 
 
Amintirea este adevărul lumii care ne arată 
Că lumea reală nu avea trecutul încremenit, 
Ci, către viitorul oportunităților se deșartă, 
Revelația sinelui constă în ce este de amintit.” 
      MI  

 
RAZA CREDINȚEI CREȘTINE 

(Părintelui Protopop Constantin Alecse la aniversarea a 64 ani 
de viață creștină) 

1 
Spre satu-n care m-am născut 
Mă poartă gândul tot mai mut 
Și, parcă-mi vine din demult 
Tăcerea lui să o ascult. 
2 
Tăcerea-i sfântă, visătoare, 
Vibrează-n mine-o simfonie, 
Purtându-mi pe-a ei cărare 
Pași mărunți de nostalgie. 
3 
De-acolo  îmi trag fiorul 
Și-l  păstrez încă fierbinte, 
De-acolo  îmi trag izvorul 
Din multele datini sfinte. 
4 
Bunicii și părinții mei, 
Rămași umbre pe pământ, 
Și azi mai privesc la ei 
Prin conștiință, cuvânt. 

5 
Scumpe, sfinte amintiri 
Mă cuprind din vreme-n vreme, 
Amprente - sfinte iubiri 
Cu aure mari,  perene! 
6 
Departe-n lume-am plecat 
Cum vrut-a „Sfânta Treime” 
Dar amintirile-mi din sat, 
Nu s-or șterge cu mine. 
7 
Doresc, din multe amintiri 
Să-mi fac „Catapeteasmă” 
Pe-o carte plină de trăiri, 
Să o sfințesc cu-aiasmă. 
8 
În „Altarul” cărții mele 
Multe suflete curate, 
Vor aduce pilde-n ele, 
Amintiri nenumărate 
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9 
Scumpe, sfinte amintiri 
Mă cuprind din vreme-n vreme, 
Amprente - sfinte iubiri 
Cu aure mari,  perene! 
 
10 
Departe-n lume-am plecat 
Cum vrut-a „Sfânta Treime” 
Dar amintirile-mi din sat, 
Nu s-or șterge cu mine. 
11 
Doresc, din multe amintiri 
Să-mi fac „Catapeteasmă” 
Pe-o carte plină de trăiri, 
Să o sfințesc cu-aiasmă. 
12 
În „Altarul” cărții mele 
Multe suflete curate, 
Vor aduce pilde-n ele, 
Amintiri nenumărate. 
13 
Mulți martiri voi să-i așez, 
Ca Sfinți la Masa Sfântă, 
În carte  să-i  atașez 
Pilde mari, cum cuvântă.  
14 
Vreau ca trăirile mele, 
Prin faptă și prin cuvânt, 
Să păstreze prinsă-n ele 
Umbra mea de pe pământ. 
15 
Peste tot și peste toate 
În univers și în mereu 
Umbrele din zi și noapte 
Create-s de Dumnezeu. 
 
 

16 
Dăruiesc la toți urmașii 
Spre păstrare crezul meu,  
O lacrimă cu strămoșii 
Și credința-n Dumnezeu. 
 
17 
Doamne Sfinte, slavă Ție, 
Cu puterea Ta, Părinte, 
Fă ca-n lume să reꞋnvie 
Credința în Cele Sfinte! 
18 
Umbra mea fie lumină, 
Carte plină de magie, 
Chiar și după ce-o să vină 
Trecerea-mi în veșnicie! 
19 
Pelerin prin lumea mare 
Trăiesc drept misionar, 
Cerând lumii ascultare, 
Credință fărꞋ de  hotar. 
20 
Slăvită fii Maică Sfântă,  
Slăvit  fie Fiul Tău, 
Duhul Sfânt fie poruncă, 
Slăvit fie Dumnezeu!  
21 
Te rog Doamne mai sfințește 
Satu-n care m-am născut, 
Să-și creeze creștinește 
Carte sfântă pe pământ! 
22 
Cartea, cu sfaturi privească 
Sfințiri cu trăiri de bine, 
Și tot omul să primească 
„Raza credinței creștine.”! 
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DRUMUL SUFLETULUI 

 

Sufletul mi-e azi la pământ, 
Ca mâine fi-va pală de vânt, 
De la pământ până la cer, 
În nepătrunsul, eternul mister. 
 
Și va porni,  atunci, în eter, 
Undeva, pe-o scară la cer, 
Lăsând doar o dâră de fum, 
Sfințit de al vieții parfum.  MI 

 
CUVÂNTUL AUTORULUI 

Această carte am ținut să o întitulez Drumul Sufletului din motive 
sentimentale, căci poeziile cuprinse în ea au esența unui decalog, 
în care sufletul are rolul de al împlini atâta timp cât sălășluiește 
în trup, iar după moarte se îndreaptă spre dreapta judecată a lui 
Dumnezeu, dar și pe acel drum, parcurs timp de 40 zile, se roagă 
la îngerul său păzitor, se roagă la Domnul să fie primit în 
împărăția Sa, 

Am o patimă și-un gând  
Să las ceva pe pământ,  
Din ce mi-a dat Dumnezeu, 
În suflet și-n trupul meu. 
 
Mi-am solicitat mereu, 
Sufletul, în trup, la greu, 
Pentru cinste, pietate, 
Pentru muncă și dreptate. 
 
Cred că l-am păstrat curat, 
Că n-am vrut să fiu certat, 
Că-mi pun poftele în fapte, 
Dând sufletul la o parte.  
 

În „DRUMUL SUFLETULUI‟ voi să las cuvinte „estetice‟ care 
aș dori să meargă la conștiințele și sufletele cititorilor, pentru 
ghidarea propriilor suflete.  
 Un îndemn vine în strofele de final ale poeziilor despre 
viață, astfel: 

Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
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Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

  Aproape fiecare poezie, pe lângă sfaturile privind 
conștiința pe anumite teme, în final se face o îndrumare creștin-
ortodoxă, de credință în Dumnezeu. 
Exemplu, în poezia  ISTORIA: 
 

Nu plângeți trecutul, nu vă fie teamă de viitor, 
Trecutul e maleabil, flexibil, ne explică ce-a fost, 
Dar e bine să credem că totul vine de la Creator. 
Doamne, ajută istoriei viitorului să aibă bun rost! 

 
În fiecare poezie despre moarte, strofa finală  este: 

Să-L rugăm pe Domnul pentru o moarte curată, 
Că una ne este crucea și-avem numai o soartă, 
Cu multă umilință și cu închinăciuni tot mereu! 
Stăpânul morții noastre este numai Dumnezeu. 

 
Iar în poezia finală, DRUMUL SUFLETULUI DUPĂ MOARTE, cele 
două strofe din final sunt edificatoare  întregirea titlului cărții: 

Rugați-vă, voi oameni, ca buni și drepți creștini, 
Fiți buni și drepți în viață și credincioși mereu, 
Sufletele voastre, după moarte, Raiul vor primi!  
Stăpânul sufletelor noastre e numai Dumnezeu! 

     
CARACTERUL – ÎNGER VS DEMON 
 

 

CUVÂNTUL AUTORULUI 
     Această carte am 

ținut să o întitulez „Caracterul 
– Înger vs Demon”,  ținând 
cont de fețele îngerești și de 
cele demonice ale tipurilor de 
caractere ilustrate poetic,  din 
dorința de a deștepta și în 
sufletele păcătoșilor acea  

lumină a credinței în pronia cerească și a le arăta 
adevărata cale a binelui. Pentru a face cititorii să conștientizeze 
direcția în care îndrumă această carte, prezint două strofe din 
poezia,  întitulată Caracterul:  
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Caracterul este alcătuit, firește, din minte și suflet, 
El depinde de educație și poate deveni „complet‟, 
Omul de caracter este respectuos, e atent și umil, 
Un om măreț întotdeauna va dori să se arate gentil. 
 
Caracterul nu se creează prin ateism, ci cu credință, 
El se poate dezvolta doar prin încercare și suferință, 
Marile caractere sunt întemeiate pe opinii evidente. 
Doamne, dă-ne nouă caractere cinstite, pertinente! 
 

Cititorule te invit să iei aminte de atenţia ce trebuie 
acordată comportării în viață, ținând cont de Legea lui 
Dumnezeu, în care sunt cuprinse cele zece porunci. Vei vedea că 
poeziile cuprinse în carte, prezintă atitudini comportamentale 
care, prin conținutul lor, îndeamnă la respectarea poruncilor lui 
Dumnezeu.  

 
TEHNOREDACTARE DE CARTE 
MULȚUMIRILE MELE / PC Preot Protopop Constantin Alecse.  
 
 Îți mulțumesc Doamne! 
 

 

       Doamne – Dumnezeule, Îți 
mulțumesc pentru că mi-ai dat 
sănătate și mi-ai îndrumat pașii 
pe o cale dreaptă, plăcută Ție!  
       Îți mulțumesc Doamne 
pentru trăirile frumoase, dar și 
pentru multele încercări care m-
au călit pentru viață și pentru 
credința în Tine!  
      Mi-ai dăruit un cap limpede, 
cu capacități de a mă scoate din 
multe încurcături și capcane,  

mi-ai dat luciditatea de a păstra vii în memorie rădăcinile mele 
pământești și spirituale. 

Doamne – Dumnezeule, Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat 
sănătate și mi-ai îndrumat pașii pe o cale dreaptă, plăcută Ție!  
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Îți mulțumesc Doamne pentru trăirile frumoase, dar și 
pentru multele încercări care m-au călit pentru viață și pentru 
credința în Tine!  

Mi-ai dăruit un cap limpede, cu capacități de a mă scoate 
din multe încurcături și capcane, mi-ai dat luciditatea de a păstra 
vii în memorie rădăcinile mele pământești și spirituale.  

Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat voința și competența 
de a duce la împlinire planul acestei cărți Puterea Credinței, că 
mi-ai dat ținere de minte și colaboratori devotați pentru finalizare 
acestei opere a vieții mele!  

Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat o familie frumoasă, 
care mi-a însoțit pașii vieții, cu bunătate și înțelegere!   

Te rog Doamne, păzește familia mea de necazuri, dându-i 
sănătate, în continuare! Voia Ta să fie cu miluire și mântuire 
asupra mea și a familie mele! 
 
Mulțumiri pentru ajutorul înfăptuiri acestei lucrări 
 

Îți mulțumesc Doamne că ai dat bisericii pe care o 
Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea întâlnirii cu un 
consătean, Mircea Iordache, cu care am împărțit satisfacția 
realizării cărții monografice a satului natal, Dâmbroca, și care mă 
sprijină necondiționat în realizarea cărții Puterea Credinței, prin 
completarea cu dedicații și citate și prin tehnoredactarea lucrării,  
și care m-au sprijinit cu bune cuvinte de apreciere și încurajare.  
Dintre aceștia aș remarca pe D-na Filofteia Turlacu, și pe fiica sa 
Daniela Saffari, care a contribuit la corectarea cărții, pentru care 
țin să-i mulțumesc și domniei sale.  

Un aport deosebit la realizarea cărții și-a adus și d-l Fabian 
Anton, prin procesarea unor fotografii din alb-negru în color, 
pentru care îi mulțumesc.  

Gândul mă poartă și la maestrul fotograf Emanuel Tânjală, 
care mi-a oferit cu toată dragostea, sute de fotografii, pe care în 
mare parte le-am folosit în această lucrare autobiografică.  

Mulțumirile mele se îndreaptă și către D-na Mary 
Comboianu, care a coordonat, colectând toate fotografiile ce sunt 
folosite în sub-capitolul Aromânii - Românii Macedoneni din 
California. 

Ar mai fi și alți binefăcători în construirea acestui frumos 
memoriu al vieții mele: actorul Anatol Rezmerița, D-l Ion Anton 
și alții, cărora le mulțumesc.  
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Trebuie să precizez, nu în ultimul rând, și îmbrățișarea ideii 
pentru această carte, și binecuvântările unor înalți Ierarhi: IPS 
Sa + Nathaniel,  Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe 
Romane din America; IPS Sa + Casian Arhiepiscopul Dunării de 
Jos; PS Sa +Irineu, Episcop Vicar ROEA.  Le mulțumesc și acestor 
înalți prelați, și Te rog Doamne, dă-le lor sănătate și păstorire 
îndelungată a turmelor de credincioși! 

 
Mulțumiri familiei și colaboratorilor mei apropiați 
 

Pe lângă mulțumirile și recunoștința adusă lui Dumnezeu, 
pentru toate împlinirile din viață și pentru miluirea cu această 
carte, a vieții mele, aduc prinos de recunoștință:  
Soției mele (psa Elena Alecse), pentru suport și sacrificiu, fără de 
care nu mi-aș fi putut împlini vocația;  

Aduc mulțumiri: părinților mei, Anica și Enache Alexe; 
copiilor mei (Cristian, Marius, Gabriela și Ana - Claudia); 
profesorilor de la Seminar și de la Facultatea de Teologie, care 
m-au format și mi-au dat suflu divin, pentru credința și slujirea 
întru Dumnezeu; enoriașilor, celor 3 parohii, pe care i-am păstorit 
în cei 40+ ani de slujire preoțească (Londra-Anglia, St. Paul - MN 
și Los Angeles-CA) pentru loialitatea necondiționată în întreaga 
mea pastorație; consiliilor parohiale (și funcționarilor lor, cu 
atribuții administrative și financiare); reuniunilor de doamne, 
clericilor conslujitori (preoți, diaconi, ipodiaconi, citeții/dascălii și 
membrii corurilor parohiale), de-a lungul anilor; membrilor 
comitetelor administrative și de organizare a activităților social-
culturale, în comunitățile deservite sacerdotal; tuturor 
voluntarilor care, într-un fel sau altul au contribuit, sau au ajutat 
la toate acțiunile administrative, de întreținere financiară a 
bisericii, de remodelare și înfrumusețare a facilităților parohiale, 
de-a lungul anilor; administratorilor bisericii, care fără excepție, 
și-au dovedit loialitatea, dedicația și calitățile lor manageriale, 
împlinindu-și exemplar atribuțiile lor administrative, și… dacă am 
uitat pe cineva, le cer iertare din tot sufletul. Dumnezeu să le 
răsplătească tuturora, înmiit. 

Mulțumesc, din suflet, grupului restrâns, devotat și loial 
mie, familiei mele, care, de peste 3 decade, în fiecare duminică 
mă așteaptă, la sfârșitul sfintelor slujbe, în bucătărie, cu cafeluța 
gata și cu ușoare gustări. 
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Mulțumiri și adâncă recunoștință  
d-lui ing. Mircea Iordache 
 

Consider, mai mult decât potrivit să aduc un modest prinos 
de adâncă recunoștință d-lui Ing. Prof. Mircea Iordache, fratele 
meu mai mare, pe care întotdeauna mi l-am dorit, mentorul și 
colaboratorul meu, pe care l-am descoperit cu vreo 5-6 ani în 
urmă, cu ocazia înfăptuirii lucrării „Dâmbroca - Curcubeu peste 
timp” 

Cartea Monografică a satului nostru natal, el fiind autorul, 
iar subsemnatul coautor/colaborator.  

În cuvântul său de mulțumire, din cuprinsul numitei 
lucrări, ing. Mircea Iordache, spunea între altele… „mulţumesc lui 
Dumnezeu că mi-a oferit prilejul de a descoperi un consătean de 
înaltă şi prea cucernică clasă spirituală, de aleasă omenie şi care 
şi-a redescoperit atracția magnetică de ținuturile natale. 
Părintele Protopop Constantin Alecse, din personalitatea căutată 
de mine, a devenit personalitatea cheie în stimularea şi derularea 
cărții „Dâmbroca - Curcubeu peste timp – Repere monografice”. 
Cu multă pricepere a creat varianta virtuală a cărții, postată pe 
internet şi vizualizată de mulţi consăteni, cărora li s-a trezit 
curiozitatea, dorința de a se regăsi în paginile ei şi de a contribui 
la documentare”. 

Ne-am regăsit după, aproape 6 decade prin intermediul 
internetului. Eu în Los Angeles, de vreo 35 de ani, dumnealui în 
Suceava de peste 40 de ani. Îmi aduc aminte faptul că la primirea 
e-mail-ului său, văzându-i numele, am tresărit, de parcă m-aș fi 
trezit dintr-un somn adânc și plăcut: Mircea Iordache, fiul 
felcerului Neculai Iordache, arhicunoscut pe toată Valea Buzăului, 
de la Vadu Pașii, până la Găvănești și Banița. Am răspuns 
necondiționat propunerii sale, și așa s-a născut și s-a botezat 
„Dâmbroca - Curcubeu peste timp – Repere Monografice” (2013) 

Mărturisesc faptul că, în toți acești 5-6 ani de cooperare pe 
târâm literar (vorbind în ultima vreme de cel puțin 2 ori 
săptămânal la telefon…!), nu am reușit nici în ruptul capului „să-
l citesc” pe Mircea Iordache. De la prima întâlnire telefonică, mi-
am dat seama că fratele Mircea Iordache este o fire blândă, bună 
și modestă, sau cum glăsuiește scriptura, „iată cu adevărat un 
israelian în care nu este vicleșug!” (Ioan 1,47) -  îmi permit și eu 
să afirm - bineînțeles, respectând proporțiile - că acum 5-6 ani în 
urmă am redescoperit în dânsul un consătean autentic, un 
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dâmbrocean principial, în sufletul căruia nu există vicleșug!. 
Totodată, mi-am dat seama că este o personalitate complexă, 
tainică  și cu profunde preocupări, ce țin de starea sa 
existențialistă, de intimitatea sa, de familia sa, de satul său de 
baștină, de colegii săi, dar și de îngrijorările sale privind viitorul 
societății, în general, și a societății socio-politice de astăzi din 
România, de incertitudinea vremurilor pe care le trăim, etc. 

Această primă intuiție a mea, mi-a fost confirmată mai 
târziu, prin cele așternute pe hârtie de autorul Volumului de 
poezii „Cu capul în nori” (2015), Mircea Iordache. În anumite 
poezii ale sale, am deslușit, printre altele, și nuanțe 
autobiografice, ca o ilustrare a personalității sale cu tot ce a 
gândit, cu tot ce a crezut, cu evaluările și poziționările sale în 
vremurile contemporane. Acolo, prin poezie, Mircea Iordache își 
povestește viața și trăirile sale  prin ode, amintiri, colinde, 
pamflete, cu popasuri în farmecul copilăriei, frumusețea naturii, 
măreția vieții, sentimentul iubirii și alte multe petale smulse 
universului existențial... (Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, un 
prieten apropiat și bun colaborator al D-lui Iordache, Cuvântul 
înainte al cărții de poezii „Cu capul în nori”)  

În încheiere doresc să menționez faptul că, fără 
cunoștințele sale și calitățile sale de critic literar, fără capacitatea 
sa de a structura "hățișul" și "căpița de informații" adunate în 
autobiografia mea, informații "puse cu furca" în virtual, fără 
sacrificiile sale, făcute dezinteresat, timp de aproape 3 ani, de a 
structura materialele, și a le tehnoredacta, fără paciența ce-l 
caracterizează, pe el, unicul Mircea Iordache, cele 3 volume, ale 
autobiografiei mele, nu ar fi avut posibilitatea să vadă lumina 
tiparului. Considerând acestea, și toate poeziile și dedicațiile, 
legate de anumite  evenimente, descrise în lucrarea autobiogra-
fică  „Puterea Credinței”, d-l Mircea Iordache este, de drept, 
coautorul cărții mele. Îi rămân profund recunoscător. 
  Mult stimate domnule ing. Mircea Iordache (formulă 
consacrată cu care m-am adresat, din respect, în toată 
corespondența noastră…), Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din 
adâncul sufletului meu, iar pomelnicul de familie, pe care ați avut 
bunăvoința să mi-l oferiți, pentru pomenire,  perpetuează 
legătura duhovnicească  dintre noi, familiile noastre și 
dâmbrocenii noștri. 

Acelea-și mulțumiri, și respect profund, îi adresez și 
distinsei d-voastre soții, onorata doamnă Rodica. Mulțumesc lui 
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Dumnezeu că existați, și Vă doresc multă sănătate, bucurii, pace 
și lumină și…multă putere, spre a împlini toate celelalte proiecte, 
despre care adesea am vorbit împreună. Să ne trăiți întru mulți 
și fericiți ani!      Frățește, în Hristos Domnul,  

Preot Protopop Constantin Alecse 
Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA) – Eparhia 

de la „Vatra Românească” 
 

FILOSOFIA BĂTRÂNEȚII 

 

Bătrânețea începe toamna, cu melancolii, 
Cu umbre care se lungesc, cu nouri vineții, 
Cu reverii și doruri vagi de vechi melodii, 
Cu iubirea nespusă pentru parcursul vieții. 
 
Tinerii au aspirații pe care nu le pot împlini, 
Bătrânii au regrete față de ce puteau face, 
Indiferent de cât de bătrân ai putea deveni, 
Privirea spre viitor este ca un vârf de lance. 
 
Nu te oprești din a râde că ai îmbătrânit, 
Îmbătrânești fiindcă te-ai oprit din a râde. 
Doar dacă-n mod corespunzător ai trăit, 
Bătrânețea e înțeleaptă, altfel îți va fi gâde. 
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Odă totului meu  
  
Privindu-mă din creștet, până jos,  
Pe porțiuni de somă şi de germen, 
Simt osul fiert în sânge norocos, 
Ursita unui rost crescut la termen. 
 
N-am să mă plâng vreodată cine-am fost, 
N-am să mă plâng nici cine sunt acum, 
N-am cui mă plânge şi nu are rost, 
Odă totului meu de-a fi pământ! 
            
În țeasta mea se coc acum iubiri, 
Mâhniri, revolte şi tămăduiri, 
Iar sita minții rațiuni îmi cerne, 
Pentru sărutul liniștii eterne. 
 
În circul ăstui veac în mistuire, 
Sub fruntea mea mai lungă an de an, 
Îmi cade greu a lumii “instruire “, 
De parcă Anticristul bate-n geam. 
            
Şi tot aici am eu-l meu intim, 
Respectul meu de sacru şi cuvânt, 
Mai pot să cred că-s veşnic heruvim 
Şi că respir prin minte Aer Sfânt. 
 
Iubiţii mei, necunoscuți nepoți, 
Vă scriu, din pofta vârstei cânt, 
Neştiutori prin lume trecem toţi, 
Comete din pământ către pământ. 
 
Nu ne prea doare preavizul sumbru, 
Ne preocupă straniul adevăr, 
Al vieţii cotidiene cu-al ei timbru 
Răsunător. Ce gust revoltător! 
 
Cervicele-mi proteze de lacustre, 
Învăluite-n mialgii solemne, 
Ascund o existenţă-n paranteze 
Şi-ncearcă vremii  să îi facă semne!   
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PERSONALITĂTILE DIN VIATA MEA 
 

Introducere 
Voi cuprinde aici multe persoane și personalități dragi, de 

la care am cules nectarul cinstei și omeniei și care mi-au dat sevă 
de bunătate și înţelepciune. Desigur că principalele personalități 
care mi-au luminat viața au fost membrii arborelui meu 
genealogic, despre care am vorbit în măsura cunoașterii lor în 
Capitolul ARBORELE VIEȚII.  

Pe mulți   idoli ai mei doar îi voi nominaliza aici, căci am 
vorbit despre ei, mai în detaliu,  în diverse etape ale acestei cărți. 
Luând-o pe capitole menționez următoarele personalități dragi 
care mi-au luminat viața cu sâmburele lor de bunătate și un ceva 
anume care mi-a rămas moștenire în suflet. 
La primii pași din viață – din satul Dâmbroca 
         Părintele Ghencea (mi-a tăiat din moț), Gheorghe Săftoiu 
(Frizu, vărul lui tăticu, din partea bunicii, Catalina) , Finu Mitu 
Cojocaru, Vasile Luntraru (de copil a fost găsit de bunicu și 
crescut), Viroana Cojocaru, Codin Crețu (vecin care mă îndrăgea 
și șuguia cu mine), Marița Crețu (țața Marița, soția lui Codin 
Crețu, o animatoare a șezătorilor de la radio-șanț),   Gheorghe 
Lalu (vecin, prieten din copilărie, de vârstă cu mine), Veta 
Luntraru (mama Veta, soția lui Vasile Luntraru, care după 
moartea bărbatului ei, a crescut singură 5 fete, toate de mare 
bunătate) Constantin (Dumitru) Costică, al lui nenea Constantin 
Pușcoi), Ion Dumitru (nenea Ionică al lui Constantin Pușcoi, 
bravul flăcău de prin anii 46-47, care ne-a salvat de la 
înzăpezirea dintr-o iarnă foarte grea), Caravan (un om al satului 
care ne-a ajutat în momentele grele de după război), Fetele lui 
tata Vasile Luntraru (Mița Luntraru, Leana Luntraru, Fana 
Luntraru, Anica Luntraru, Niculina Luntraru), Ion Ion (Cosoroabă, 
vecinul, un fel de văr din partea bunicului, care ne sărea în ajutor 
de câte ori era nevoie), Moș Mitoi (Un vecin, mai înstărit, provenit 
de prin Stăncești, Care ne-a ajutat la construcția casei, după ce 
a venit tăticu din prizonierat), Veta Lalu (Țața Veta, o vecină, 
căreia i-a murit bărbatul pe front și a crescut singură doi copii, 
pe Mițoaica și pe Gheorghe), Doi dintre copiii  lui Frizu: Mița 
Săftoiu și Sandu Săftoiu, Neculai Tănase (Chiaburul harnic al 
satului), Moș Ion Florea, Neculai Dedu,  
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PERSONALITĂȚI 
 
Din școala generală, 
Învățătoarea Firan Larisa, de la Colegiul Militar de orfani 
Colegi de clasă la Colegiul Militar de orfani: Sora Cristian, Potrocoi 
Victor, Ionel Enache, 
Învățătorul Nicolae Suditu – de la școala primară din sat  
Învățătorii:Preda Constantin, Preda Tatiana;Dumitrescu Tudorița 
Colegii de școală primară: Bratosin Jenica, Enache Ion, Dedu 
Vasile, Mirică Floarea, Tudorel al lui Geambașu, Voinea Floarea, 
Zaharia Ion, Dedu Stanca, Dragu Stancu, Enache Elena, Enache 
Floarea (Florica lui Stan al lui Ion Stan), Sofica lui Radu Panduru,  
Profesori la Gimnaziu, în Scurtești: Rodica Ionescu, Nicu Coman, 
Ion Burlacu, Iulia Coman,  
Colegi de gimnaziu, la Scurtești: Grigore Alexandra, Manole 
María, Radu Constanța, David Nelu, Gherase Ștefan, Cojocaru 
Ion, Voinea Aurel, Dumitriu Emil, Enache Dumitru,  
Din Școala Medie Tehnică Sanitară 
Profesori: Mihail Gregorian, David Kobb, Aurelian Rizescu, Dr. 
George Ioanițescu, Elena Pena, Dr. Mihai Ionescu, Dr. Ion 
Negreanu, Dr. Petrescu, Dr. Alexandru Vonica, Dr. Kesim, Dr. 
Nacu, Dr. Schwartz, Dinu Zăvoianu, Dr. Florea,  
Colegi: Achimoiu Petre, Bâlcan Ioan, Ioniță Petre, Iordache 
Nicolae, Mătușoiu Gheorghe, Petrescu Edmond, Scundu Vasile, 
Diaconescu Gheorghe, Cristogel Sandu, Mihăilă Teofil, Șerban 
Gheorghe, Kim Goang He, Vasilache Marcel, Negrea Aurelian, 
Dinu Ignatie, Neagu Gheorghe, Miţă, Ilinca, Cioc, Ciolan, State, 
Mătăchescu Chiracculea, Popescu Constantin, Mirică, 
Din serviciul sanitar 
Dr. George Rafa, Dr. Ursu, Dr. Cernevschi, Dr. Diaconescu, Dr. 
Laura Manea, Dr. Predescu, Dr. Zah, Sanitarul Iancu,  
Localnici: Mihai Coroiu, Gică – Pocăitul, Vasile Dinu, Costică 
Dumitrescu, Nicu Ene, Vasile Asanachi, Lenuța Conțu, Nelu Dinu, 
Gică Mircea, Jan Niculescu,  
Din serviciul militar, 
Comandanți: Căpitanul Anton, Plutonierul Mihalcea, Colonelul 
Făgădaru, Lt. Maj. Nenciu  
Camarazi: Soldatul Marcu Emil, sergentul Dovlete (care, aproape 
de liberare a fost accidentat mortal de o motocicletă) , Sergenții 
(retrogradați la soldați pentru plecarea fără permis, și care au 
participat la situaţia decedării lui Dovlete): Burada și Ceaureanu,  
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Din liceu: 
Profesori: Boris Capșa, Nicu Dan, Ciocaneli, … 
Colegi: Ioniță, Mirițescu, Moldoveanu, Florescu (primar la acea 
vreme), Zaharia (Șeful cabinetului de Partid Municipal) 
Din facultate, 
Profesorii: Dumitru Mangeron, Alexandru Matei, Arsenie Oprea, 
Nicolae Popinceanu, Alexandru Rener, Vitalie Belousov, Dumitru 
Zetu. 
Asistenții: Liviu Ciobanu, Elena Giurcă, Iulian Miroș, Ion Zamfir, 
Paraschiva Haba, Elisabeta Biliuți, Emil Uncheșel, Boris 
Plăhteanu, Mircea Cozmâncă. 
Colegii: Leon Dorel, Ganea Florin,  Nicolae Ilie, Lupchian Toma, 
Niculiță Gavril, Agapi Constantin, Bandrabur Puiu, Selami Geait, 
Zăgreanu Gheorghe, Butyurka Ioan, Căpitănescu Ana, Dodoiu 
Silvia, Vlăsceanu Nicolae, Bâtlan Viorel, …Berlea Toader, 
Anghelescu Vasile, Paustovanu Anatolie, Irimia Gheorghe, 
Cefranov Eugen, Lavric Aurel, Palade Vasile, Roșca Petre, 
Tudorache Nicușor, Gheciu Olga, Rădulescu Nicoleta, Giura 
Gheorghe, Antonescu Constantin, Balaban Constantin, Floareș 
Viorica, Dima Ioan, Mihăilescu Radu, Marinoiu Gheorghe, Sârbu 
Dumitru, Momoiu Nicolae, Rusu Marcu, Manciu Vasile, Ștefănescu 
Ioan, Nițescu Andrei, Spânu Livia, Lazăr George, Marian Nicolae, 
Trușcan Constantin, și alții   
Din profesia de inginer 
Colegi Ingineri: Pănculescu Radu,Reuț Victor, Aga Stelian, Aga 
Coca, Heroiu Mircea, Senciuc Marius ,  Necunoscutu Traían,  
Babiuc Vasile,  Pisoschi Viorel, Olaru Ioan, 
Maiștri:  Avram Nicolae, Bunduc Nicolae, Sandu, Petrache, Ciutac 
Ion, Andiuță, Sochiriac Gh., Verinceanu Mircea, Cârjan C-tin, 
Dumitrașcu Mircea 
Muncitori: Maxim Emil, Caia Toader,  Grădinaru Gheorghe, 
Cojocaru Constantin, Baran Dumitru, Vartolomei Gheorghe, 
Atănăsoaie Vasile, Alexandru Vasile, Ailincăi Cornel , Ignătescu 
Aristide,.... 
Din învățământ 
Directori: Ioan Râsnicu, Marcel Rusu, Vlad Ciubotariu, Aurelia 
Răileanu, .-  
Profesorii cu prestanță Profesorii cu prestanță au ridicat 
valoarea și prestigiul școlii. Dintre aceștia menționez: Aura Bicsi, 
Bojoi Olga,  Elena Silea, Elena Andrieș, Constantin Vărvărucă, 
Iulian Ott, Domnica Josan, Alexandrina Vizeteu, Viorica 
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Prisecaru, Liviu Arici, Maria Calancea, Ioan Pesclevei, Dumitru 
Epure, Ilie Iacoban, Constantin Georgescu, Elenuța Ajătăriței, 
Carmen Ciobâcă, Virginel Iordache, Elisabeta Airinei, Anișoara 
Micu, Dragoș Magazin, Maria Munteanu, Odorica Miron, Veronica 
Popoveniuc, Elena Traistă, Viorica Rusu, Demostene Rădulescu și 
alții. 
Maiștri instructori valoroși și serioși  
Curaleț Constantin, Bontea Gheorghe, Călinescu Nicolae, 
Popescu Adrian, Căpitanu Ioan, Ciobâcă Ioan, Dobroghiu Emil, 
Andrieș Sterea, Șalar Mircea, Filip Gheorghe, Sochiriac 
Gheorghe, Motriuc Gheorghe, Danciu Gheorghe, Grigoriciuc 
Gheorghe, Cotoc Costinel, Nichifor Gheorghe, Breabăn Mircea, 
Nacu Constantin, Ciobanu Nicolae, Ciuriuc Ștefan, Halița 
Gheorghe, Coșman Vasile. 
Secretari:–Aurora Andrușcă (viitoarea soacră a președintelui 
Traian Băsescu); Elena Francu, Stela Andrușcă, 
Contabili – Elena Teișanu, Maricica Teodorescu;  
Casier – Elena Shipka;  
Bibliotecare:  – Aurelia Babiuc, Stela Andrușcă,  
Magazioneri – Elena Burlacu,  
Personal muncitoresc: bucătărese (Marianciuc Ilaria și  
Curaleț Lucreția); muncitori întreținere (Romaniuc Gheorghe, 
Răstoacă Vasile, Bârzu Alexandru, 3 femei de serviciu, 2 
spălătorese, 2 paznici.....)  
Pedagogi: Mihalache Viorel, Plăcintă Vasile, Calinciuc Radu,  
Calinciuc Ana; 
Din Comuna Săgeata, 
Preoți: Florin Stanciu, Iulian Adăscăliței, Florentin Ene, Ion 
Gheorghe, Andrei Niculescu, Adrian Popa, Daniel Apostoiu, 
Mihael Mirea (Mănel) 
Ingineri: Vasile Manole, Dumitru Petre 
Învățători: Elena Mirea, Nicu Ispas,  
Profesori: Safta Manole, Maria Toma, Emanuel Mirea, Constanța 
Albu 
Primărie:   Nicoleta-Raimonda Iancu, Elena Petrache, Mihaela 
Neacșu, Marcel Ispas, Nicoleta Ciurea, Elena Stanciu, Alexandra 
Picu, Aurica Zăbavă.  
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PERSONALITĂȚI MARCANTE 
ALE VIEȚII MELE 

Dr. Valeriu GAVRILOVICI, valoare suceveană 
de excepție – salvator și al vieții mele. 

 

Născut – în anul 1968, în 
oraşul Suceava (casa de 
nașteri din Bosanci fiind 
închisă),  din părinți, care au 
locuit în comuna Bosanci, jud. 
Suceava. 
Tata  (+)– tâmplar mobilă, la  
CPL Suceava  
Mama – agricultor 
Frați, surori: o singură soră, 
mai mare cu 9 ani 

Soția: Dr. Cătălina Gavrilovici - Medic specialist pneumologie 
Copii: 6 (3 băieți și 3 fete), 
Prima fiică are 25 ani și este medic, băiatul cel mic este în clasa 
a 3-a, a doua fiică a absolvit  facultatea de litere 
Studii:  

- Liceul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, 
- Simțind atracția către medicină și către activitatea practică, 

a optat pentru chirurgie 
- Facultatea de Medicină – București – absolvent 1994 
- Specializarea în Chirurgie Generală  la Iași 

Activitate, funcții: 
- Medic specialist în Chirurgie Generală, din 2001 
- A lucrat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde i-a avut    

ca maeștri pe prof. Cristian Dragomir și pe prof. Viorel Scripcaru 
și până în 2006 a fost asistent universitar, în acelaşi timp făcând 
2 stagii de pregătire: un an la Bruxelles și un an și jumătate la 
Renes 

- Lucrează la Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou”  Suceava din  
august 2006, prin decesul doctorului Dinu  Gh,  eliberându-se un 
loc și, împreună cu soția au hotărât să se mute la Suceava. 
Consideră că pentru realizarea profesională și pentru familie a 
fost un pas înţelept. 
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Interviul 

Câteva aspecte demne de reținut dintr-un interviu luat de 
Ana Șlemko, pe 31.ianuarie. 2016, impresionează prin atitudinea 
Domnului Doctor față de profesie, față de percepțiile asupra 
educației copiilor, față de  întemeierea familiei, față de credința 
în Dumnezeu: 
Prima operație 

 „Prima operaţie am făcut-o  ca mână a 2-a, în studenție, 
pentru care mulțumesc profesorului dr. Mihai Petre (Dumnezeu 
să-l ierte!), care-mi era îndrumător în practica de vară și, într-o 
seară fiind de gardă, m-a întrebat  dacă nu vreau să-l ajut la o 
operație de apendicită, că nu avea cu cine opera  în acel moment. 
M-am  descurcat bine, și m-am simțit foarte important că la 20 
de ani am ajutat la o operație, ceea ce mi-a întărit convingerea 
că am vocația de chirurg.” 
Conștiință, credință, profesionalism, modestie 

„La multe operaţii m-am simţit mândru de ceea ce am 
făcut, dar m-am dezmeticit repede, considerând că fiecare 
intervenție este doar o etapă, că pot urma operaţii mai dificile. 
Fiecare reuşită îmi dă energie și experienţă pentru noi provocări. 
Fiecare pacient îmi mulțumește pentru reușita unei operaţii, 
numai că eu, împreună cu pacienții îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru reuşită, pentru că nu este meritul meu ci este lucrarea lui 
Dumnezeu prin mine, cu echipa cu care lucrez.  

Dorința de a face bine semenilor și de a salva vieți,  îi 
animă pe toți studenții, și asta le dă putere să treacă peste multe 
dificultăți, pentru a atinge ținta spre care tind. 
 Sunt om cu frică de Dumnezeu și consider că știința și 
religia nu se exclud una pe alta. Tot ce am ca medic și ca, chirurg 
îi datorez lui Dumnezeu și numai Dumnezeu este cel care îmi 
luminează mintea, și îmi conduce mâna, să fac ceea ce trebuie 
atunci când sunt într-o operație, sau când pun un diagnostic, 
când elaborez un plan de tratament, când urmăresc evoluția unui 
pacient, când ne bucurăm împreună de rezultatele unei 
intervenții chirurgicale. Am citit despre cum se raporta Ștefan cel 
Mare la evenimentele din viața lui, și am considerat că și eu la 
scara mea să aplic aceeași grilă. Ștefan cel Mare zicea că o 
victorie este datorată lui Dumnezeu și atunci Îi mulțumea și 
punea poporul să postească de bucurie și, zidea câte o mânăstire 
sau biserică. Atunci când lua bătaie, spunea că s-a întâmplat 
pentru păcatele lui. Așa și la noi , ceea ce este bun să mulțumim 
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lui Dumnezeu, iar ce nu este bine, e din greșelile noastre, pe care 
trebuie să le corectăm.  

Cred în Dumnezeu, sunt convins că permanenta  
relaționare și raportare la El te ajută să vezi exact care-ți este 
locul, care-ți este direcția și să faci astfel încât țintele pe care ți 
le-ai propus, să fie undeva sus, ca să nu le atingi foarte ușor.” 
Despre Dr. Cătălina Gavrilovici, specialist în pneumologie
 „Meritul pentru îngrijirea și educaţia celor 6 copii aparține 
în primul rând soţiei mele, al curajului ei, al dăruirii și al răbdării 
mari pe care o are. În primii ani de căsătorie, bunica soţiei mele 
a îngrijit pe cei trei copii mai mari. Mai apoi am angajat și unele 
bone. În vacanțe copiii au mers la părinții mei sau ai soţiei.” 
Moștenirea credinței 

„Credința am moştenit-o din familia mea, țărănească, dar 
și din viața studențească, în mod deosebit după decembrie 1989, 
când a fost efervescența aceea a descoperirii libertăților de orice 
fel. Am avut șansa să întâlnesc studenţi de la Asociația 
Studenților Creștin-Ortodocși ASCOR, în care erau studenţi de la 
toate facultățile, foarte mulţi de la Medicină, de la Universitate.  
Acele timpuri și acei oameni cu care m-am întâlnit atunci, cu care 
m-am împrietenit și cu care chiar și astăzi țin o legătură foarte 
strânsă, ne-au făcut să descoperim o lume pe care n-o bănuiam 
atât de frumoasă și atât de bogată. Am descoperit ce înseamnă 
biserica și viața liturgică și lecturile  patristice. Atunci mi-am 
deschis orizontul și am văzut că nu este nimic ireconciliabil între 
credinţă și știință, cea ce mi-a dat energie și m-a încredinţat că 
practicând credinţa creștin-ortodoxă poţi să-ți practici meseria cu 
și mai multă dăruire și să descoperi și mai multă frumuseţe în ea. 
De la slujbele de duminica nu lipsesc niciodată, dar în sărbătorile 
din timpul săptămânii, fiind la serviciu, sunt nevoit să lipsesc.  Mi-
a spus un părinte că în acele zile se roagă pentru mine, și este 
cum m-aș ruga și eu. Când fac o operaţie bine e ca și cum înalț 
o rugăciune.”  
Președinte al Asociației Părinți Pentru Ora de Religie 
  „Asociației Pentru Ora de Religie,  a luat ființă cu ocazia 
punerii cu semnul întrebării a orei de Religie, prin acea hotărâre 
a Curții Constituționale, care schimba metodologia de înscriere. 
A fost ca o reacție la unison a majorității părinţilor.  

Deși a fost constituită pentru ora de Religie, părinții au 
rămas în această asociație și întreprind demersuri care să sprijine 
pe toți  părinții, indiferent de convingerile religioase, pentru o 



748                                              VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
creştere frumoasă și o bună educație a copiilor. S-au făcut comisii 
la nivelul Patriarhiei care să colaboreze cu asociațiile de părinţi 
pentru: perfecționarea: materialelor, manualelor, îndrumarea 
profesorilor de religie. La orele de religie nu se face o îndoctrinare 
religioasă. Se începe cu abc-ul și se continuă cu structurarea din 
ce în ce mai complexă a  informaţiilor. Ora de religie îi ajută pe 
copii să se structureze identitar pe partea spirituală, A renunța  
la  orele de religie, de muzică, de desen îi privează pe copii de 
alegerea unor profesii legate de spirit. Începerea directă cu 
Istoria Religiilor este contraproductivă pentru că acei copii nu știu 
încă ceea ce sunt ei, ca să se poată raporta la celelalte religii.” 
Campania strângerii de semnături 

„M-am implicat în campania strângerii de semnături pentru 
modificarea art. 48 din Constituție, în scopul interzicerii căsătoriei 
persoanelor de acelaşi sex. 

Demersul este inițiat de o largă coaliție de asociații  pro 
familie, Coaliția  Pentru Familie. Prevederea din codul civil că 
familia se întemeiază pe căsătoria între bărbat și femeie, o dorim 
ca atare consemnată și în Constituție. Vorbim de familie ca o 
instituție fundamentală în istoria omenirii. Familia naturală, care 
poate naște și creşte copii este cea constituită între bărbat și 
femeie. Cerem respectarea conceptului că  familia se întemeiază, 
între bărbat și femeie, combătând prevederile privind căsătoria 
între soți.” 
 
NOTĂ DE AUTOR 
 Până în februarie 2020, nu am avut prilejul a-l cunoaște 
pe acest MARE OM, care este Dr. Valeriu Gavrilovici și poate că 
nu l-aș fi cunoscut dacă nu l-aș fi căutat la un moment de grea 
cumpănă a vieții mele.  
   Ar fi fost bine, dacă nu-l cunoșteam în ipostaza bolii care 
mi s-a declanșat, dar a fost bine prin vrerea lui Dumnezeu, și prin 
relaționarea impecabilă cu domnia sa. 
 L-aș putea caracteriza pe Domnul Dr. Valeriu Gavrilovici 
prin trei cuvinte, care le-am folosit ca sigle pentru multe calități. 

- VIAȚA (Valoare, Iubire, Artă,  Ținută, Afirmare) 
- CORD (Creștinism, Ortodoxie, Responsabilitate, Dăruire) 
- CHIRURGIE (Credință, Hărnicie, Inițiativă, Receptivitate,  

Umanitate, Respect, Generozitate, Intransigență), 
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Cum am ajuns să apelez la Domnul Dr. Valeriu Gavrilovici:  
 La vârsta de 80 de ani, în 2019,  am comis unele greșeli 
care mi-au afectat grav sănătatea, m-am îmbolnăvit de 
septicemie. Nu voi dezvolta problema acestei boli, căci nu are 
legătură cu subiectul de aici, decât ca informație. După un an de 
zile, adică anul acesta, 2020, am avut unele neplăceri cu digestia 
și cu defecația, ceva despre care credeam că e boală 
hemoroidală, care îmi producea sângerări la defecație. M-am 
lăsat dus de valul preocupărilor literare și de sfaturile unor 
prieteni că nu ar fi bine să mă operez de hemoroizi și, am dus 
boala pe picioare până când a devenit insuportabilă. Am întrebat 
în stânga și-n dreapta la care medic să merg și Pronia, prin fina 
mea Brândușa Roznovanu, m-a dirijat spre Domnul Dr. Valeriu 
Gavrilovici, (specialist în Chirurgie Generală și Colonoscopie),  
pentru o colonoscopie.  

Am vorbit la telefon cu Domnul Doctor și mi-a stabilit o 
consultație la Ambulatoriul Secției de Chirurgie din Spitalul 
Județean  „Sfântul Ioan cel Nou”  de la Suceava,  

L-am pus la inimă pe valorosul medic de la prima vedere, 
prin tactul cu care mă consulta, prin vorbele calde, încurajatoare, 
prin ochii calzi, cu zâmbet discret, ca de sfânt. I-am spus soției 
mele, când am discutat  despre Domnul Doctor Valeriu 
Gavrilovici, că arată ca unii dintre frumoșii actori din filmele cu 
Iisus Hristos 
Diagnosticul 

Mi s-a recomandat o colonoscopie și mi s-a stabilit data la 
care trebuie să mă prezint. 

Am mers la acea colonoscopie cu inima strânsă, dar nu 
credeam că va fi o situație gravă, mă gândeam la prescrierea 
unei operații de hemoroizi. 
 Colonoscopia mi-a dat un verdict dur, aveam 4 polipi pe 
colon dintre care unul de cca 2 cm, era neuniform și am citit o 
oarecare îngrijorare pe chipul Domnului Doctor. Cu un verdict 
atât de grav, nu eram speriat ci dezamăgit și, m-a cam blocat. 
Am fost întrebat dacă poate să-mi ia o probă pentru biopsie și m-
am cam speriat, dar am acceptat:  „Da Domnule Doctor, este la 
latitudinea Dv., doar de aia am venit aici.” 
 Au trecut câteva zile până am primit rezultatele analizei 
anatomopatologice. Recunosc că psihicul îmi era cam la pământ, 
și îmi visam moartea cu ochii deschiși și se dădea o bătălie în 
mine. Pe de o parte acceptam moartea ca pe ceva firesc, la cei 



750                                              VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
81 de ani ai mei, pe de alta eram încrezător în Dumnezeu și mă 
rugam Lui să-mi ajute a-mi împlini visul ce-l începusem cu un an 
în urmă de a distribui, în comuna mea, cartea monografică și de 
a-mi realiza cartea despre viața mea, întitulată VIAȚA MEA CA O 
FANTOMĂ. 
 Am primit rezultatul și minunea de a ieși bun nu s-a 
petrecut. S-a stabilit că am adenocarcinom. Am mers din nou la 
ambulatoriu, pentru a discuta ce este de făcut și  Domnul Doctor 
mi-a spus că trebuie operație și mi-a indicat pe o foaie de hârtie 
zona care trebuia extirpată și care reprezenta cca 60 de cm din 
colonul ascendent și din cel transvers.  
Căutări precipitate 
 Am apelat la multe cunoștințe, unele care au trecut prin 
operația de colon, tot cu adenocarcinom. Aproape toți mi-au 
recomandat să merg în orașele mari: Iași, București, Cluj.  
 De niciuna dintre sugestiile primite nu am fost mulțumit, 
mă consideram o frunză în vânt care voi pica la pământ și voi fi 
călcat  de picioarele unor necunoscuți pentru care nu însemnam 
mai nimic, doar o frunză și atât. 
 M-am gândit la ochii calzi ai Domnului Doctor Valeriu 
Gavrilovici și m-am hotărât să nu țin cont de spusele altora cum 
că la Suceava, actul medical este necorespunzător.  
Internarea în spital  
 M-am hotărât că cea mai bună soluție pentru mine este 
operarea la Suceava, așa că am mers la Ambulatoriu să fiu 
programat. Domnul Doctor, la o primă consultare a Caietului cu 
Programări și având în vedere că o perioadă va intra într-un 
concediu de vreo săptămână, m-a programat pentru 24.03.2020. 
Dumnezeu m-a luminat cu o inspirație și pe Domnul Doctor, cu o 
bonomie fără margini. I-am spus: „Domnule Doctor, nu e cam 
târziu?” M-a privit cu multă înțelegere, a căutat prin caiet și mi-
a stabilit internarea pentru 06.03.2020 și operația pentru 
09.03.2020. Am încercat să fiu recunoscător, dar m-a refuzat 
categoric sub pretextul că cine știe ce se întâmplă și ne-am făcut 
amândoi cruce. Am fost împreună în același cuget, simțire și 
credință. Doamne, din clipa aceea mi-a devenit atât de drag, un 
adevărat idol. 

Am fost internat și din când în când venea binefăcătorul 
meu să vadă ce fac și să urmărească pregătirea pentru operație 
Operația Am mers la operație, pe la ora 12,00, în ziua de 9 
martie, și am intrat parcă așa ca într-un tunel de viziune, 
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impasibil la ce se petrece în jurul meu. Vag, am observat masa 
de operație, câteva  asistente și un domn ceva mai în etate, 
despre care presupuneam că este anestezistul și îndată mi s-a 
stins lumina minții. M-am trezit seara, în sala de reanimare, și ca 
prin vis am văzut forfota harnicelor asistente și, probabil a unei 
doctorițe și cum-necum m-am trezit dimineața și am fost dus la 
salonul de unde plecasem. Țin să precizez că m-am simțit 
mângâiat de sufletul bun al Domnului Doctor și cred că am fost 
și miluit de Dumnezeu cu un salon „pe cinste” cu două paturi și 
cu baie în cameră.  
Supravegherea medicală 

De două ori pe zi eram vizitat de Domnul Doctor 
Gavrilovici, și așteptam cu multă dorință vizita, pentru a-i 
revedea chipul ca de sfânt și a primi încurajări despre starea mea 
postoperatorie. Într-un moment, riscând să par un lăudător fals, 
i-am mărturisit impresia mea: „Domnule Doctor eu vă văd ca pe 
un sfânt” . A dat din cap cu modestie și m-a făcut să mă rușinez 
că mi-am lăsat sentimentele să se exprime. Am fost miluit de 
Dumnezeu să am parte și de asistente și de infirmiere, cu suflete 
bune, cu care am legat relații de respect și prietenie. 
A venit pandemia de Covid 19, 
  Cam prin 16 martie am aflat că la Secția de Pneumologie 
a apărut un caz de îmbolnăvire cu Covid, un virus apărut în 
premieră, de prin China. Cred că nimeni nu a bănuit cât e de 
periculoasă boala  și nu s-au luat măsuri de prevenție. De fapt 
spitalul nu era pregătit să întâmpine un asemenea diavol. Au 
început precipitările, că s-au îmbolnăvit multe cadre medicale, 
dar „ din <nimic> să faci bici și să și plesnească e imposibil” 
 Situația mea nu era deloc roză, că operația supura și tot 
eram amânat la externare.  
 Domnul Doctor a fost nevoit să se izoleze la domiciliu, 
începând de pe 21 martie. Am aflat că soția dumnealui 
contractase boala. Am avut o stare depresivă, că nu-l mai 
puteam vedea pe unul din îngerii mei păzitori.  

Din prudență și sigur din protecția asigurată de bunul 
Dumnezeu, am folosit unele mijloace de prevenție împotriva 
virusului nemilos (gargară cu apă sărată, dezinfecții nazale cu 
spray-uri specifice, ulei esențial de eucalipt), care și-au dovedit 
eficacitatea. 
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 Externarea și grijile scoaterii firelor operației 
 Am fost externat pe 24 martie, când Corvidul 19, își găsise 
cel mai mare „fief” din țară, la Suceava și eram tot timpul cu 
sufletul „la  gură”, așteptând să treacă zilele de izolare fără să fiu 
atins de molimă, care devenea, cu siguranță, fatală pentru mine, 
pentru comorbiditățile, care-mi sunt în trup. 
 După cca 3 săptămâni am intrat în panică, căci firele 
operației trebuiau   scoase. Simțeam că pe abdomen am o 
gheară care mă sfâșie. Am apelat la medicul de familie așa cum 
am fost sfătuit de la spital, dar acesta mi-a comunicat că va 
trimite asistenta, dacă va vrea. Am căutat pe internet să dau de 
servicii medicale de tratament la domiciliu, dar toate pistele au 
fost eliminate de nemilosul covid. 
Mâna de aur a Doctorului Valeriu Gavrilovici 
    Cam peste o lună de la externare am trimis un mesaj la 
Domnul Doctor, doream doar să-mi spună ce-i de făcut.  
 Mesajul primit de la Domnul Doctor parcă avea un glas 
îngeresc și parcă-mi spunea: „Stai puțin, că sunt aici, nu te voi 
lăsa la greu!” Mi-a spus că abia a ieșit din izolare și în ziua 
următoare va merge la slujbă. Mi-a cerut să-i trimit o  imagine a 
operației,  ceea ce am făcut imediat. Nu bănuiam ce urma. 
Speram să trimită vreo asistentă de la Spital, dar, ca un dar de 
la Dumnezeu îmi răspunde mesajul cu poza operației: „am să vin 
să vă văd”. Uimirea și bucuria m-au ridicat prin al zecelea cer.  
 În ziua următoare m-a sunat la telefon și mi-a spus că a 
ieșit dintr-o gardă de 24 de ore și că va veni să mă vadă mai ceva 
mai târziu. 
 Așa s-a întâmplat, pe la 19,30 a venit și mi-a scos firele, 
foarte repede. Vreau să știu care alt medic ar fi făcut așa ceva? 
I-am oferit câteva cărți scrise de mine, printre care și unele cu 
caracter religios, cât și cartea monografică (de 768 pg), pe care, 
cu oarecare curiozitate le-a primit. 
 Bomboana de pe tort a venit la ieșirea din casă, prin ceea 
ce mi-a spus: „V-aș îmbrățișa, dar nu pot”. Avea masca de 
protecție și trebuia să mă ferească de covid.  
   Cred că ați observat cuvintele Domnul Doctor, pe care  le-
am început cu majuscule, în mod intenționat, semnificând ca 
pentru mine a fost sfințit de Dumnezeu. Cu plecăciune și înaltă 
prețuire Domnule Doctor! 
 
     Mircea Iordache 



PERSONALITĂȚILE DIN VIAȚA MEA                                753 
 
 

PERSONALITĂȚI SPECIALE  
DIN VIAȚA MEA 

 
Pr. Prot. Constantin ALECSE, marele meu binefăcător 

 

Cetățenie: română şi americană 
S-a născut la 21 Februarie 1951, în 
satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
România,  
Din părinţii: Anica şi Enache Alexe 
Căsătorit cu Elena Tănase, 
profesoară, în iulie 1973;  
copii: Cristian-Constantin (1974), 
Marius -Thomas (1977), Gabriella-
Emy (1980), şi Anne-Claudia (1981) 
Studii şi activităţi 
*Şcoala Generală în satul Dâmbroca, 
com. Săgeata (1958-1965)  

*Seminarul Teologic Ortodox „Kesarie Episcopul”, Buzău (1965-
1971), *Facultatea de Teologie/Institutul Teologic din Bucureşti 
(1971-1975) ,  
*1973-1976, Cantor, coordonator liturgic, şi ghid la Biserica 
Kreţulescu, Bucureşti, 
*1975-1976, urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic 
din Bucureşti, sub îndrumarea renumitului Pr. Prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, profesor de Dogmatică,  
Drumul spre străinătate 
*În 1976, Departamentul Patriarhal de Externe, pentru “burse, şi 
posturi de preoţi, şi cantori, la bisericile din străinătate”, i-a oferit 
doctorandului Alecse o bursă de studii la Universitatea din Londra 
(Anglia), Departamentul de Teologie, fiind numit în acelaşi timp, 
diacon al Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Gheorghe" din Londra.  
Hirotonire în diacon  
La 29 noiembrie 1976, a fost hirotonit diacon de către Episcopul 
Lucian Florea Făgărăşanu, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române 
pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul  la Paris.  
Hirotonire în preoție............................ 
   În Ziua de Crăciun, 25 decembrie 1976, a fost hirotonit 
preot, de către acelaşi Ierarh, Episcopul Lucian Florea 
Făgărăşanu pe seama Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. 
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Gheorghe", din Cadrul Bisericii Anglicane St. Dunstan's in the 
West, din Londra.  
Reprezentant al Patriarhiei Române în Anglia 
*O dată cu hirotonirea sa întru preot, părintele Alecse primește 
şi misiunea de reprezentant al Patriarhiei Romane pe lângă dr. 
Donald Coggan, Arhiepiscopul de Canterbury, oferindu-i-se titlul 
de "Iconom Stavrofor".   
*In aceeaşi perioada, dr. Mervyn Stockwood, Episcop/Suffragan 
Bishop de Southwark/South London l-a numit capelan onorific al 
Diocezei de Southwark (Dioceza Anglicană a Londrei de Sud), 
Biserica Anglicană (1977).  
Misionarism  
În perioada anilor 1977-1980, a iniţiat înfiinţarea Misiunilor 
Ortodoxe Româneşti din Birmingham, Leicester şi Notthingam 
(Anglia), călătorind extensiv pentru a sluji necesităţile liturgice şi 
duhovniceşti ale credincioşilor români ortodocşi din aceste oraşe.  
America, -popas final 
Minnesota 
*La începutul anului 1980, părintele Constantin Alecse, cu 
familia, a emigrat în S.U.A., fiind acceptat de către Arhiepiscopul 
+Valerian sub jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din 
America de la Vatra Româneasca (ROEA).  
Timp de 2 ani (1980-1982) a fost parohul bisericii “Sf. Maria”, din 
St. Paul, unde, în afara atribuţiilor administrative, şi a slujbelor 
liturgice, a făcut parte din consiliul pan-ortodox local, şi a 
contribuit, prin întâlniri inter-ortodoxe, şi conferinţe informale, la 
propagarea ortodoxiei româneşti autentice (a nu se uita că ne 
aflam încă în perioada din’naintea anului 1989) în „orașele 
gemene” (St. Paul şi Minneapolis).  
Los Angeles, California 
În septembrie 1982, a fost transferat la Biserica Ortodoxă 
Română Sfânta Treime (Holy Trinity) din Los Angeles, California, 
parohie pe care o păstorește timp aproape 40 de ani. 
Activităţi social-culturale   
* 1982-2020, în biserica păstorită de către părintele Constantin 
Alecse „Sfânta Treime” s-au desfăşurat multiple activităţi 
eclesiastice, şi servicii sacerdotale, şi tot sub egida ei s-au 
organizat diverse evenimente naţionale, evocarea 
personalităților culturii româneşti, prin variate programe 
culturale şi activităţi sociale, adesea cu participarea artiştilor 
locali sau a unor artiști veniţi fie din România, fie din alte state.  
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Pe tărâm eclesiastic,  
*În 1985, părintele Constantin Alecse a fost ridicat la rangul de 
Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române din America, de către PS Sa Episcopul 
Nathaniel (Popp).  
*In calitatea sa de protopop, şi mai apoi de preşedinte al 
Departamentului Misiunilor ROEA, părintele Constantin Alecse a 
fost inițiatorul multor misiuni şi parohii în cadrul numitului 
protopopiat. În prezent, Protoieria Coastei Pacifice numără 18 
parohii şi misiuni.  
Slujire cu Patriarhul României 
   Delegația ROEA in Romania - In perioada 7-22 mai, 1994, 
alături de ceilalţi 5 protoierei ai Episcopiei de la Vatra 
Românească, părintele Alecse a făcut parte din delegația condusa 
de PS Sale Episcopul Nathaniel, care a făcut o vizita oficiala in 
Romania, la invitația PF Părinte Patriarh Teoctist.  
Distincții şi diplome de apreciere  
*În calitatea de reprezentant oficial al Patriarhiei Române pe 
lângă Biserica Anglicană, părintelui Alecse i s-a decernat titlul de 
Iconom Stavrofor, şi purtător al Crucii Patriarhale, de către 
Patriarhul Justinian (1977). 
*Capelan onorific al Episcopului Bisericii Anglicane dr. Mervyn 
Stockwood (1977-1980) 
*Crucea Patriarhală, decernata de Patriarhii +Justinian și       
+Teoctist, cu ocazia vizitei delegației ROEA în România 
*Diplome de apreciere din partea primăriei din Los Angeles, cu 
ocazia diferitelor activităţi civice desfășurate în cadrul comunității 
metropolei californiene  
Afilieri  
*Membru al Asociaţiei Clerului Ortodox din California de Sud (din 
1982);  
*Membru al Departamentului Capelanatelor Bisericii Anglicane, 
Dioceza Southwark/Londra de Sud (1977-1980);  
*Preşedinte al Departamentului Misiunilor Episcopiei Ortodoxe 
Române din America - ROEA - (1984-1988) - www.roea.org 
*Membru al Departamentului Misiunilor ROEA (1984-2004) 
*Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice ROEA (1984-2014)  
Referințe: Solia, Detroat, 1992; Domnita Dumitrescu, 
renomenos paralelos de contacto con el ingles.... Universitá di 
Palermo, 1995 și Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1998; 
România, de la New York la Los Angeles, autori: Emanuel Tanjala 
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și Dan Cristian Turturică, Editura Nemira/Tărmuri, 1997 - 
„Părintele Alecse, preot paroh la cea mai mare Biserica Ortodoxa 
Romaneasca din California”; Who's Who – Românii din America 
(500 de personalități din S.U.A. și Canada – Montreal 2000); 
„Romania- on  - Line” (Who's Who); Metropolitan Who's Who, 
New York (2007-2008); Cambridge Who's Who VIP (2008); 
Românii din California, Enciclopedie ilustrată, Montreal 2019, 
coautor;  IMDb – Roluri în filmele: Second Coming of Christ și 
Armenia My Country, Mi Mother, My Love și altele 
 

PERSONALITĂȚI DRAGI PĂRINTELUI PROTOPOP 
 

 
La seminarul din Buzău 

 
Familia Părintelui Protopop 
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Familia Constantin și Paulina Ciocan Familia protopop Constantin Alecse 

   
Cristian Claudia Gabriela Mario 

 
Slujitori și slujire în Los Angeles 
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Protoerie și Protopopii ROEA 

 
Cele mai valoroase personalități din viața Părintelui Protopop. 
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Prof. Univ. Dr. Gheorghe CALCAN –  

valoare și dăruire 
 

 

Născut:  
-…16.04.1956, Săgeata, Buzău 
Părinții:  
-… Calcan N. Ion, agricultor 
-… Calcan Gh. Elena (n. Dinu, din 
Beilic), agricultor 
Căsătorit cu:  
-…Calcan I. Grațiela, profesor 
Copii:  
-. Calcan Dragoș - Ștefan, n.….  1991, 
cu studiile universitare la București și 
Paris, actualmente funcționează ca 
diplomat în cadrul  Ministerului de 
Externe. 

Studii: 
 1962-1970, Școala generală Săgeata, județul Buzău 
 1971-1975, Liceul „B. P. Hașdeu”, Buzău 
 1976-1980, Facultatea Istorie-Filozofie, Universitatea „Al. 

I. Cuza”, Iași 
 1991-1995, Doctorat, Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”,  

Iași 
Funcții: 

 1980-1990, Profesor, Liceul Industrial nr. 6 Ploieşti, 
 1990-2002, Profesor, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, 

Ploieşti, 
 2001-2002, Director, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, 

Ploieşti, 
 2002-2013, Conferențiar universitar doctor, Universitatea 

Petrol – Gaze, din Ploieşti, 
 2013-prezent, Profesor universitar doctor, Universitatea 

Petrol - Gaze din Ploieşti. 
 
Realizări deosebite:  

 Peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate şi 
de cultură; 

 Peste 200 de comunicări științifice,  
 Conferințe și prezentări locale, naționale și internaționale 

(Canada, Chișinău, Cracovia, Germania, Grecia, Italia, 
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Ouagadougou - Burkina-Faso, Paris, Senegal, Sofia, Pamukalle și 
Istanbul – Turcia, Spania, Singapore). 

 Prezentarea mai în detaliu, se regăsește în cartea „Săgeata  
– Zbor prin vremuri – Pagini Monografice” – autori Mircea 
Iordache și Pr. Protopop Constantin Alecse 
 
Radu VOINESCU  - Valoare literară și intransigență 
 

 

       Născut la 8 decembrie 1958, în 
satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
judeţul Buzău.  
        Şcoala generală în satul natal 
(1965-1973), în timp ce şcoala s-a 
aflat sub directoratul lui Constantin 
Enuş (până în 1972), apoi sub 
directoratul Elisabetei Popp (1972-
1973), profesoara căreia îi datorează 
posibilitatea de a avea acces din timp, 
masiv, susţinut, la lecturi esenţiale din 
literatura română şi din literatura 
lumii, având-o ca învăţătoare pe Tania 
Preda, al cărei tact pedagogic i-a  

marcat formarea, în cursul primar. 
Liceul Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza (1973-1977), 

Şcoala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu – arma 
Infanterie 1977-1980).  
 Facultatea de Filologie a Universității din Bucureşti, Secţia 
română-franceză (1982-1987). Doctorat în științe filologice la 
Universitatea din Bucureşti cu o teză despre trivialul în literatură; 
coordonator științific Romul Munteanu (2004). 
 A activat ca ofiţer în unități militare din garnizoana 
Bucureşti, ziarist militar la săptămânalul „Apărarea patriei“ 
(astăzi „Observatorul militar”) şi la revista „Orizonturi militare” 
(pe care a înfiinţat-o în zilele Revoluţiei din decembrie 1989). 
Redactor şi şef al secției de beletristică la Editura Militară (1991-
1993), redactor şi apoi secretar general de redacție la revista 
„Viaţa armatei” (1994-2001). A înfiinţat, împreună cu Vasile 
Iordache, la începutul anului 1990, Clubul Ziariştilor Militari, 
afiliat mai întâi Asociaţiei Ziariştilor din România apoi, din acelaşi 
an, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Din activitatea în 
armată se poate reține că a pus bazele antropologiei militare ca 
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disciplină științifică printr-o serie de studii publicate în revista 
„Spirit militar modern” şi revista austriacă „Truppendienst”, ca şi 
printr-un articol-program apărut în numărul 1 pe 2000 din „Spirit 
militar modern”. În 2001 trece în rezervă, la cerere, cu gradul de 
locotenent-colonel, pentru a se dedica literaturii. 
 A înfiinţat şi conduce, din aprilie 1997, neîntrerupt, 
Cenaclul Scriitorilor Militari. 
 Director al revistei de cultură „Diagonale”, pe care a 
înfiinţat-o la Buzău, împreună cu Marian Rădulescu (2008-2009). 
 Între 2006 şi 2012 a fost membru permanent al juriului 
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. 
 Preşedinte al Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie 
Literară a Uniunii Scriitorilor din România din 2013.  
 A debutat în presa literară, semnând cu numele real, 
Nicolae Baboi, cu un grupaj de poezii în revista „Luceafărul” 
(1989). 
 Prezentarea mai în detaliu, se regăsește în cartea „Săgeata 
– Zbor prin vremuri – Pagini Monografice” – autori Mircea 
Iordache și Pr. Protopop Constantin Alecse 
 
Prof. Univ. Dr. Florea OPREA –  
profesionist, născut pentru a fi iubit 
 

 

Născut: 1 martie 1942, satul 
Săgeata, jud. Buzău 
Părinții:  
- Oprea Radu (n. 14 nov 1904 – d. 
30 dec. 1985), agent veterinar, 
Plasa Câmpul, jud. Buzău (1942-
1952) și agricultor;  
- Oprea Anica (4 apr. 1907 – 15 
oct. 1985), gospodină casnică;  
Căsătorit: Tia Oprea, economist, 
pensionară. 

Copii:  
 Oprea Radu-Mugur, n. 1979, economist-informatician, 

director general la Institutul Național de Statistică, București; 
Studii:  

- 1949-1953 – Școala primară, Săgeata; 
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- 1953-1956 – Școala generală pentru clasele V-VII, 
Săgeata, cu diriginte  Înv. Iordache Irimia; 

- 1956-1959 – Școala Medie nr. 3, Buzău; 
- 1959-1960 - Liceul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, absolvit 

cu „Diplomă de Maturitate” (echiv. Bacalaureat) în anul 1960: 
- 1960-1965, Facultatea de Biologie a Universității din 

București; 
- 1966-1969 – Curs intensiv de învățare a limbii engleze; 
- Iunie 1971 – 3 săptămâni – Stagiu de studiu la  

Laboratorul de microbiologie al Institutului Bet Dagon din Tel Aviv 
(Israel); 

- 1977, trimestrul I – Curs seral intensiv de limba franceză 
la Universitatea din București; 

- 1977, trimestrul IV – Stagiu de studiu în conservarea și 
restaurarea documentelor istorice la Arhivele Naționale  din 
Washington (SUA); 

- 1980 – Curs operativ de instruire la tema „Securitatea 
nucleară la instalațiile destinate controlului proceselor 
tehnologice”, la Centrul de Pregătire şi Specializare a Cadrelor în 
Domeniul Nuclear (Bucureşti - Măgurele); 

- 2001 - Curs de perfecţionare şi specializare în „restaurarea 
şi conservarea documentelor” la Arhivele Naţionale/Şcoala 
Naţională de Perfecţionare Arhivistică; 

- 2002 - Curs de pregătire în paleografia româno-chirilică, la 
Arhivele Naţionale/Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică; 

- 2007 - Primirea atestatului legal de expert în domeniul 
restaurare-conservare carte şi documente, plus investigație 
biologică. 
Câteva din funcțiile avute: 
- 1965-1970 – Profesor, Liceul din Pogoanele, jud. Buzău, -  - -  
- 1970-1972 - Cercetător științific în specialitatea patologie 
vegetală la Academia de Științe Agricole și Silvice-   
- 1972-2005 - Cercetător științific în specialitatea conservarea și 
restaurarea patrimoniului arhivistic național la Arhivele Naționale  

-  1976-2000: Membru, membru corespondent şi consultant 
al Comitetului de conservare şi restaurare al Consiliului 
Internaţional al Arhivelor;  

-  1998-2019: cadru didactic universitar la specializarea „Artă 
Sacră” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din 
București,  
Prezentarea mai în detaliu, în Monografia Comunei Săgeata. 
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Atena Bratosin STOIAN – dulcele grai  
                      al satului Dâmbroca 
 

 

Născută: 28.08.1953, Dâmbroca, 
Buzău 
Familie: Căsătorită, soțul decedat 
Ocupaţii:  
Cântăreață de muzică populară 
Buzăul a reuşit de-a lungul timpului să 
dăruiască românilor artiști de renume, 
care au devenit celebri şi iubiți în 
întreaga  ţară. Unul dintre aceştia este 
şi interpreta de muzică populară 
Atena Bratosin Stoian, despre care se 
spune că are o voce deosebită şi 
inconfundabilă. 

 Cântăreaţa de muzică populară este interpreta unor 
melodii specifice din zona Buzăului, cu care a reuşit să umple de 
alinare sufletele oamenilor 
Atena Bratosin Stoian s-a născut în satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata, din câmpia Buzăului şi îşi aminteşte că a început să 
cânte din copilărie. Talentul l-a moştenit de la mamă şi de la 
bunicul patern. „Bunicul primea în casa lui să înnopteze toţi 
comercianţii care treceau prin sat. După ce îi punea la masă, toţi 
începeau ori să cânte, ori să spună o poveste ori un banc ca să 
bine-dispună oamenii. Cei mai mulţi cântau alături de bunicul şi 
aşa am început să cânt şi eu”, îşi aminteşte Atena Bratosin 
Stoian. Primul cântec pe care l-a învăţat fetiţa de atunci a fost 
«Drag mi-a fost calul bălan şi Gheorghiţă militar» pe care şi-l 
aminteşte şi acum foarte bine, după mai bine 50 de ani. Atena a 
cântat în toată copilăria, iar prima apariţie pe scenă a avut loc în 
localitatea natală la sfârşitul clasei întâi. 
 
A trecut peste necazuri 
Primele patru clase le-a făcut în satul natal, la Dâmbroca. În clasa 
a V-a mama sa  a transferat-o la o şcoală din oraş unde a şi 
terminat gimnaziul. La scurt timp, Atena a renunţat la muzică 
pentru că mama era grav bolnavă şi artista trebuia să aibă grijă 
de ea şi să se ocupe de treburile casei.  
Pentru că trebuia să îşi câștige existenţa, Atena Bratosin nu şi-a 
permis să mai facă mulţi ani de şcoală.  
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A urmat cursurile de operator proiecționist şi în 1968, la numai 
15 ani, s-a angajat la cinematograful Tineretului. Atunci a început 
din nou să cânte, ajutată de Nicolae Peneş, directorul de la acea 
vreme a Centrului de Creaţie şi totodată a luat şi calea 
spectacolelor şi a turneelor.  
A câștigat numeroase trofee şi premii la concursuri şi festivaluri 
de gen şi în 1983 când s-a căsătorit cu un ofiţer de aviaţie a fost 
nevoită să renunțe din nou la muzică. 
S-a angajat la Armata II, apoi s-a mutat cu serviciul la Bucureşti.  

 
ZÂNA BUNĂ CARE M-A SALVAT 

(Mircea Iordache) 
 
Dr.  Elena TURTĂ 

 

      

   Recunosc că nu-i prea cunosc 
datele personale, probabil din 
modestia ce o caracterizează, 
așa încât nici un știu cum să o 
apelez, doamnă sau domnișoa-
ră.  Dacă i-am greșit, o rog să 
mă ierte că multe greşeli face 
omul din neștiință. Voi greși în 
continuare, căci în percepția 
mea, doamna este o valoare 
formată, pe când domnișoara o 
percep că are multe visuri,  care 
uneori pot fi  iluzorii.  

Doamna Dr., deși apare ca foarte tânără, are specializare 
în boli infecțioase și lucrează la Secția de Boli Infecțioase din  
Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava. 
  

POVESTEA SALVĂRII MELE 
 
Cum m-am îmbolnăvit 

În dorința de a realiza cartea monografică a comunei mele 
Săgeata, din județul Buzău, întitulată „Săgeata – Zbor prin 
vremuri – Pagini Monografice”, a trebuit să merg, în perioada 28 
mai 2019 – 22 iunie 2019,  pentru unele investigații pe melegurile 
natale, în vederea obținerii de date necesare.  
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Eram prins într-o efervescență imensă, din dorința de a 
capta datele necesare pentru carte. Pe deasupra, am avut unele 
probleme de igienă personală și de protecție împotriva 
îmbolnăvirilor de orice fel. Nu merită să le prezint aici că  a fost 
și vina mea că, n-am știut să pretind înlăturarea lor. 

Din cauza acelor neglijențe am simțit că ceva nu este în 
regulă cu evacuarea urinei. În ultima zi, de investigații, fiind 
foarte înfierbântat, am servit o bere rece de la frigider, care m-a 
asigurat cu o bronșită. M-am întors acasă în ziua de 22 iunie, mai 
mult pentru faptul că aveam o revedere cu doamna Diana 
Busuioc Angelson, regizoare și actriță de teatru și film de la 
Hollywood, împreună cu care realizasem o scenă dintr-un film 
legat de cartea monografică a satului natal Dâmbroca, din 
Comuna Săgeata, județul Buzău. 

Deși nu mă simțeam bine am dat curs revederii, alături de 
familia mea și ne-am simțit relativ bine, minusurile venind de la 
starea mea de sănătate.  
 Având acea bronșită și probleme cu urinatul, dintre care și 
incontinență urinară, m-am tratat singur cu augumentin și 
furasemid.  În ce privește bronșita, s-a ameliorat, reducându-se 
expectorațiile și tusea, în schimb problemele urinare se agravau. 
Noaptea când mă ridicam din pat pentru urinare, nu aveam 
stabilitate și chiar am picat pe jos în câteva rânduri. 
 În ziua de 19 iulie 2019, pe la prânz, când să mă scol din 
pat, am căzut pe parchet. Eram foarte lucid, dar cam după 20 de 
minute am putut să mă ridic, timp în care soția a dat telefon la  
112. La salvare am mers pe picioarele mele. 
 
La serviciul de urgențe 
 Am ajuns la serviciul de urgente al spitalului, în ziua de 19. 
iulie 2019, pe la ora 15,00 și am fost introdus în tot felul de 
investigații timp de vreo 12 ore, adică până pe la ora 3,00 
noaptea, sau mai bine zis până în dimineața zilei de 20 iulie. 
 Toată lumea era alarmată în jurul meu, dar mi se părea că 
nu mă supără nimic. Mi s-a spus că temperatura era de 40º , 
glicemia de peste 200, fibrilație atrială accentuată. Culmea era 
că mă aflam într-o stare de conștiență totală și nu realizam acele 
simptome. 
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Internarea 
  M-a preluat de la Urgențe, o doamnă doctor, care este 
fiica unei cunoștințe de familie, și pe care o cunoșteam din vedere  
de pe când era elevă, dar acea doamnă doctor, am aflat că a 
intrat într-un concediu, în ziua umătoare.  
 A început lupta cu inamicul meu, un germen. Avându-se în 
vedere că puteam muri, au fost prinși ca reprezentanți: fiul Dan 
Iordache și soția mea  Rodica. M-au vizitat a doua zi și i-am văzut 
că erau cam speriați  și mă priveau ca pentru un „adio, ne vedem  
pe lumea cealaltă”. Mai târziu, când boala s-a mai ameliorat, 
soția mi-a spus că la tomograf mi s-au detectat anumite pete 
care presupuneau un cancer hepatic, iar diagnosticul bolii era de 
septicemie. 
 
 Intrarea în scenă a îngerului meu păzitor 
 Având în vedere starea în care mă aflam, mă rugam la 
Dumnezeu: „Doamne, poate am trăit destul, dar Te rog dă-mi 
răgaz să realizez cartea momografică a comunei mele, să las și 
eu ceva în urmă, așa cum a făctt tăticul pentru comună, să-i  
sfințesc memoria, pentru binele făcut oamenilor, pentru 
recunoașterea lui ca cetățean de onoare, încât strada pe care a 
locuit, lungă de peste un km,  este botezată cu numele lui.”  
Despre tăticul meu se poate afla multe căutându-i faptele la 
capitolul Arborele Vieții.  
 Aflându-mă în această stare de spirit, am văzut că se 
interesează pentru tratarea mea o imagine, parcă nepămân-
teană, parcă venită ditr-o poveste cu zâne.  
 M-a întrebat de câte două ori pe zi cum mă simt, mi-a spus 
despre evoluția bolii și chipul zânei era când mai încețoșat, când 
mai vesel. Poate să mă judece cine o vrea că aș fi libidinos, dar 
așa mi-am format imaginea în acele zile și o păstrez, pentru cât 
mai trăiesc. N-am nimic de pierdut dacă sunt considerat cam 
deplasat. 
 Mi s-a prescris și aplicat tratament cu antibiotice, din cele 
mai bune de pe piața românească, la vremea aceea: Suicef 
2gr/zi, timp de 4 zile, asociat ulterior cu Vancomicină 2gr/ zi, 
timp de 15 zile și Normix IV/zi (datorită prezenței scaunelor 
modificate), timp de 5 zile, vitamine, antitetanice, profilaxie TEP, 
antimicotic, antihipertensive, simptomatice și soluții de 
rehidratare. Evoluția a fost favorabilă pentru o perioadă de timp. 
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 Pe zâna mea bună, o simțeam că trăia stările mele, fiind, 
după cum spuneam mai sus, când mai încețoșată, când ceva mai 
încrezătoare, când veselă. Indicele care-i modificau starea de 
spirit era Proteina C reactivă, care preciza nivelul infecției. 

 O, Doamne câte medicamente a introdus doamna Dr. în 
mine, în speranța că-i va da de capăt.  
 Proteina C reactivă era la început 26,5. A scăzut după o 
perioadă la 7, și Doamna Dr. mi-a spus cu bucurie că în curând 
voi fi externat, dar, cam la două zile Proteina C reactivă a crescut  
la peste 10. Am putut vedea ochii îngrijorați ai protectorului meu 
medical, și am avut o deprimare, căci nici nu mă simțeam 
externabil. Am studiat pe internet despre septicemie, de unde am 
aflat că la vârste de peste 65 de ani, de această boală, se moare 
în 50% din cazuri. Ce puteam eu să fac dacă boala revenea? 
Puteam considera că zarurile sfârșitului au fost aruncate. 
 
Surpriza cea mare 
 După o zi sau două, numai ce o văd pe scumpa mea zână 
cu un zâmbet triumfător. Chiar din holul secției, ușa salonului 
fiind fiind deschisă,  mi-a arătat o cutie paralelipipedică și, cu 
dezinvoltură și entuziasm, de parcă a găst leacul pentru a-și salva 
tatăl de la moarte: a rostit cuvinte care mi-au devenit 
providențiale: „Acesta este leacul de aur” sau cam așa ceva. 
„Este din donație”, mi-a mai spus. 
 Doamne, parcă mă aflam în cer și mă înclinam în fața zânei 
mele ca într-o recunoștință nemărginită, pentru felul în care mi-
a transmis vestea, pentru lumina ce o degaja.  

Nu eram total sigur că acel antibiotic, Tazocin, va fi leacul 
tămăduitor, depindea și de receptarea lui de către organismul 
meu, dar gestul l-am peceput ca pe o sfântă rugăciune și 
reflectam că aici a lucrat Dumnezeu prin capacitatea și dăruirea 
medicului. 
 A urmat o reducere rapidă a Proteinei C reactive, ajungând 
aproape de 2 unități și externarea.  
 Am fost externat în data de 14 august 2019, cu sănătatea 
bună, atât cât putea fi după o așa boală, dar fericit că am 
cunoscut o așa personalitate medicală, că în țară mai avem 
medici din ăștia, cu cinste, competență și dăruire, dacă avem în 
vedere și exodul de medici ân alte țări, din dorința (care nu este 
condamnabilă), de afirmare în plan profesional și material.   
Condamnabile sunt comportările aleșilor țării, care-și dau 
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drepturi nemeritate și nu creează condiții și retribuiri 
corespunzătoare, în vederea păstrării aurului uman al țării. 
 Vă mulțumesc Doamna Doctor pentru tot ce ați făcut 
pentru mine, încât mi-ați dăriuit zile, să mai scriu câteva cărți 
dragi sufletului meu. 
 
 Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate,   
 Cu miluire pentru o frumoasă familie, 
 Cu multe realizări frumoase, de mare calitate, 
 Și pentru fericire să fiți flacără de dragoste vie! 
 
 Fostul Dv pacient, vă sărută mâinile 
     Mircea Iordache 
 

FAMILIA FINILOR MEI - LEAC PENTRU SUFLET. 
BRÂNDUȘA ȘI FLORIN ROZNOVANU 

 

 
Minunata familie a finilor mei: mama - Brândușa, fiul - Alexandru, tata - Florin 

 
 Am fost binecuvântat de Dumnezeu, ca familia mea să 
nășească această familie, care s-a dovedit, în timp, să ne fie 
foarte apropiată, respectând legământul de la cununia religioasă, 
ca relația dintre nași și fini să însemne relație dintre părinți și 
copii. 



PERSONALITĂȚILE DIN VIAȚA MEA                                769 
 
 
Cunoașterea familiei Roznovan 
  În anul 1985 am cumpărat bojdeuca de la Dragomirna, o 
oază de verde liniștit, care ne limpezea sufletul după zilele 
stresante de peste săptămână. La vremea aceea eu funcționam 
ca director adjunct la Grupul Școlar nr. 1 – Suceava, iar soția, 
Rodica, cred că funcționa ca șefă a Secției de Confecții la fabrica 
de Tricotaje „Zimbrul”, din Suceava. 
 Bojdeuca se află vis a vis de Casa Pădurarului. Pe vremea 
aceea, pădurar era domnul  Gheorghe Roznovan. S-a bucurat 
familia Roznovan că am cumpărat noi acea casă și am devenit 
foarte apropiați. Pe domnul Roznovan l-am venerat și-l venerez 
pentru hărnicia lui, pentru simțul datoriei de pădurar, cât și 
pentru frumusețea în care m-a introdus în raiul pădurii, într-o zi 
de început de iarnă, cu sania cu clopoței și am putut vedea porcii 
mistreți adunați pentru masă și la o mică depărtare stăteau în 
așteptarea mesei, cerbi și căprioare (n-aveau curajul să se 
apropie din cauza mistreților). Acea minunată întâmplare am 
imortalizat-o în poezia „Cădere din alb”, din care redau câteva 
versuri: Nu mai e toamnă roditoare / Peste ținut se-așterne / O 
mantie de nea curată / Cu zile hipoterme /....../ Veniți la 
Dragomina-n zori / La iazul „nevăzut”, de vreți / Cu-o sanie cu 
clopoței / Și cu porumb pentru mistreți / Atunci, simți-veți ca o 
boare / Ochi curioși, întrebători / De porci mistreți și căprioare / 
Veți reveni de-atâtea ori!....șamd. 
 Despre doamna Roznovan, pot spune că e o doamnă foarte 
volubilă și foarte credincioasă. Pune mult suflet în ceea ce face 
și, nu poate suporta delăsarea, neimplicarea celor din jur. 
 Familia domnului Gheorghe (Ghiță) Roznovan a crescut 6 
copii (3 fete și 3 băieți), și i-a educat cu mult sârg în slujba muncii 
și a credinței în Dumnezeu. Amiciția dintre familia mea și această 
scumpă familie, s-a amplificat prin botezul fiicei mici, Violeta.  
  
Relația cu familia Florin Roznovan 
       Pe Florin l-am cunoscut din familia lui de la Dragomirna, în 
1985. În același an a intrat la Grupul Școlar nr. 1, la care eram 
director adjunct,  dar pe atunci nu-mi dădeam seama cât de mult 
poate să însemne pentru mine. L-am observat prin școală și l-am 
simpatizat, dar nu l-am favorizat cu nimic. Mai târziu l-am văzut 
foarte apropiat de o fată, Brândușa. Îmi erau foarte dragi, dar 
credeam că-s prietenii pasagere. 
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      Au absolvit liceul, la specialitatea Electrotehnică, în 1989, 
și...tot mai des apăreau împreună pe la părinții lui Florin, la 
Dragomirna, până într-o zi, prin 1991, când domnul Ghiță și 
Nuța, mi-au propus să le devin naș lui Florin și Brândușei. Desigur 
că m-a onorat propunerea și am acceptat-o cu multă plăcere. 
      După câțiva ani Florin și Brândușa au zămislit un copil, prin 
1994. Am fost rugați să le botezăm copilul și din nou ne-am simțit 
onorați. Poți refuza asemenea fini, apropiați sufletește și  
sprijinitori de nădejde în diverse  probleme? Așa că l-am botezat 
pe Alexandru, căruia i-am urmărit cu bucurie și mândrie buna 
creștere.  
      Au tot trecut anii și ne-am luat cu problemele noastre. Cred 
că este numai vina mea că nu ne-am căutat mai des, dar am 
gândit că, ei fiind tineri, simt nevoia să se întâlnească cu tineri 
de seama lor. Am observat că la greu ne căutăm și ne găsim. Ca 
exemplu deosebit, pot să mă refer la ultimii doi ani.  

Eu am trecut prin furcile caudine, amenințat de coasa 
morții. În 2019, m-am îmbolnăvit de septicemie și mi-am putut 
da seama de apropierea finilor, cu încurajări și sfaturi. Apoi în 
2020, în luna martie am fost operat pe colon, pentru adeno-
carcinom și din nou au apărut finii, și-i vedeam ca pe niște îngeri 
păzitori. Simțeam chiar că atașamentul lor e mare, cam la fel cu 
al copiilor mei. 

Prin Luna mai 2020, s-au îmbolnăvit ei, amândoi, în același 
timp, de molima care a speriat lumea, viroza cu Covid 19.  
Simțeam că n-am liniște. Mă simțeam ca un părinte ai cărui copii 
sunt în pericol, dar cu luciditate, îmi făceam curaj și, i-am sunat 
în fiecare seară, până au fost externați, apoi, Brândușa a  mai 
avut o internare la Fălticeni, pentru tulburări gastro-
enteorologice, pentru tratamentul agresiv aplicat  pe cînd era 
infectată cu Covid 19. 

Prin încercările menționate mai sus mi-am dat seama cât 
de multă apreciere merită și cât de mult îi iubesc. 

Starea mea de sănătate este cu semnul întrebării, dacă mă 
gândesc la rezultatele de la Tomograf, dar las la voia Domnului 
și sunt foarte mulțumit că am mers de câteva ori la Dragomirna 
cu finii, la câte un grătar, dar și am fost spectator la hărnicia lor, 
prin curățarea grădinii, repararea porții și culesul cireșelor. 

Dă Doamne să o ținem tot așa! 
Finilor dragi, această postare în cartea „Viața mea ca o 

fantomă” este un semn că vă prețuies și vă iubesc. 
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PERSONALITĂȚI ALE ȘCOLII DIN DÂMBROCA 
 

   
Constantin Enuș Gelu Negoiță Vasile badea 

 

   
Nicolae Toma Liliana Șerbănică Constanța Albu 

 

   
Tatiana Preda Elisabeta Popp Maria Enuș 

 
Constantin ENUŞ 
     Născut la data de: 03.01.1932, în com. Găvăneşti, jud. 
Buzău 
Din părinții: Dragu şi Paraschiva Enuş 
Studii şi activități:1939–1944,  -  Şcoala primară, în Găvăneşti; 
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1944–1952,  - Şcoala Pedagogică Buzău – însușirea noțiunilor 
de grad mediu, practică pedagogică şi metodologia predării  - 
șef de promoție; 1952–1953,  - Învăţător la Glodeanu Siliștea;  
1953–1956,  - Stagiul militar, la Unitate de Marină; 1956–1957,  
- Instructor Superior de Pionieri, la Găvăneşti|; 1956–1960,  - 
Învăţător şi director al şcolii Dâmbroca; 1960–1972, - Prof. şi 
director la Şcoala Generală Dâmbroca; 1969–1972 , - Dir. 
coordonator, al şc. din comuna Săgeata; 1964–1970,  - 
Facultatea de Istorie – Filozofie, secția Filozofie, din cadrul 
Universității Babeș – Bolyai, din Cluj; 1972–1994, - Prof de Şt. 
Socio – Pol. la Lic. Ind. Buzău 
 
Gheorghe NEGOIȚĂ 
Născut: 01.01.1944, în Săgeata, 
Copii:  1 fiică, secretară la Școala Nr. 11 Buzău și un nepot, 
Studii: Școala Generală Săgeata; Școala Pedagogică Buzău; 
Facultatea de Biologie (IP3), Buc.; Diferențe, Profesor I, Buc. 
Ocupații:1963-1971, învățător – Dâmbroca; 1971-1989 – 
Profesor de Biologie, Săgeata; 1990 – Profesor de Biologie la 
Liceul Mihail Eminescu; 1991-2009 – Prof. Biologie la Școala 
Generală Nr. 2 Buzău, 
Rezultate deosebite: 
 O elevă a obținut a II-a mențiune la faza națională, 
 Într-un an în care nu a avut loc faza națională, a obținut  
cu elevii premii la faza județeană: premiul I, premiul II și 
prima mențiune 
 
Vasile BADEA 
Născut: 08.12. 1944, în satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, 
județul Buzău, din părinții: Constantin şi Veta Badea. 
Căsătorit cu: Stana  
Copii: Sorina Alexe, prof. Fizică, şi Constantin. 
Studii şi ocupații: 1951–1955 – Şcoala  Elementară Dâmbroca; 
1955–1959 – Şcoala Generală, Casa de Copii – Bușteni; 1959–
1963 – Şcoala  Medie” George Enescu – Bușteni;1964–1972 – 
profesor suplinitor, la Şcoala Generală Dâmbroca; 1972–1981 – 
secretar – Consiliul Popular Săgeata; 1975–1980 – Facultatea de 
Matematică – Fizică ( FF), București; 1981–2004 – profesor de 
Matematică, Şcoala Generală Săgeata; 1989–1996 – director al 
Şcolii Generale Săgeata; 1990–2003 – consilier local la Primăria 
Săgeata. 
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Nicu TOMA 
Născut: 23 aug. 1953 în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
Din părinții: Vasile şi Floarea Toma 
Căsătorit cu Maria Dinu, din Baniţa,  prof. Matematică. 
Copii: - Georgeta Gabriela, 40 ani, căsătorită, 3 copii, - Adrian, 
34 ani, 
Studii:1960–1968 – Şcoala Generală Dâmbroca; 1968–1972 – 
Liceul „Mihail Eminescu” Buzău, secția reală; 1974–1977 – 
Facultatea de Matematică – IP3, Bacău, 
Ocupații, funcții:1972–1973 – profesor suplinitor, la Biologie-
Agriculltură, Dâmbroca; 1977–1978 – profesor Matematică la 
Ciolpani, Ilfov; 1978 – prezent – profesor Matematică, Şcoala 
Generală Dâmbroca; Iunie 1989–decembrie 2012 – director 
coordonator,  Şcoala Generală Săgeata. 
Activități cultural – artistice: Membru al formației corale a 
comunei  Săgeata, laureată la Cântarea României; Membru al 
formației de teatru poetic, după poezia lui Nichita Stănescu, 
condus de regizorul Eusebiu Ștefănescu; Ca actor în teatrul pe 
județ - în rolul unui preşedinte CAP. 
 
Liliana  ŞERBĂNICĂ 
Născută – 1 iunie. 1970 
Părinții: Aurora şi Trandafir Stanciu 
Studii şi funcții: 
1976–1984 – Școala Generală din Dâmbroca 
1984–1988 – Liceul Pedagogic Buzău 
1998–2001 – Colegiul „Petre Andrei” – Iași – Ed. Fizică 
2005–2008 – facultatea de Psihologie şi masterat-ul  
1990 - 2013 , ca învăţătoare la  Şcoala Generală Dâmbroca 
clasele I-IV 
2013 – 2018 – Dir. Șc. Gen. Săgeata 
2018 – prezent, profesor de Educație Fizică și Dir. Adj. Șc. Gen. 
„Nicolae Efrimescu″ Săgeata 
Notă de autor – Din câte am putut observa, doamna Liliana 
Șerbănică este model de cadru didactic și director adjunct, prin 
dăruirea profesională, cultural-artistică și sportivă. Are un har 
deosebit în a descoperi activități atractive pentru elevi: de a 
organiza și instrui echipe de dansuri populare și dansuri de 
societate, activități sportive: atletism, rugby, fotbal, tenis de 
masă, șah,  rachetomodelism. A participat la multe competiții și 
la concursuri cu caracter educativ, obținând premii și mențiuni. 
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Multe preocupări educative ale doamnei Liliana Șerbănică sunt 
precizate la Capitolul Activitatea Cultural-Artistică și Sportivă. 
Știe să popularizeze activitățile elevilor prin înregistrări video și 
postări pe Face book. 
 
Constanţa  ALBU 
Născută: 16 mai 1947,  în Săgeata, județul Buzău, 
Părinții: Dumitru și Maria Boacă; 
Căsătorie: 1972, cu Vasile Albu, inginer mecanic 
Studii: 1954-1961 – Șc. Gen. de 7 clase, din satul Săgeata; 
1961-1965 – Liceul Pedagogic; Liceul teoretic – Buzău; 1966-
1973 – Facultatea de Lb. și Lit. Română (FF) – Buc 
Copii: Albu Teodora, n: 1974, vicepreședinte Tribunal Mureș; 
Albu Jean Cristian, n: 1978, Prof. Lic. Tehnologic de Meserii şi 
Servicii din Buzău. 
Activitate profesională: 1965-1969 - Prof. supl. – Şc. Gen. 
Săgeata; 1969-1971 - Prof. supl., Şc. Gen. Dâmbroca și 
comandant de pionieri; 1971-1973 - Prof. supl. Şc. Gen. Moșești, 
com. Săgeata; 1974-2003 – Prof. titular, Şc. Gen. Săgeata; -   
1989 – Gr. Did. I; 1990.1996 - Bibliotecară  la biblioteca Şcolii 
Săgeata; 1974-2000 – Resp. Comisiei de Circulație rutieră din 
şcoală; 1974-2000 – Resp. Comisiei diriginților; 1974-2000 –
Resp. cu munca culturală din şcoală, (brigadă artistică de 
agitație, teatru); 2000  - Traducător autorizat de Ministerul 
Justiţiei, în şi din limba franceză; 2001-2003 -  Şcoala Generală 
Săgeata 
2003-2005 – Prof. Liceul Ind. nr.7 -  Râmnicu Sărat 
 
Tatiana PREDA,  
Născută: 1914, decedată: 1999 
Pregătire: Lic. Industrial de meserii 
1952–1953. – cursuri de învăţători  
Activitate: Profesoară de Lucru Manual la Şcoala Generală  
Scurteşti  şi la Şcoala Generală Dâmbroca 
1951–1971: învăţătoare, Şcoala Generală Dâmbroca. 
 A fost foarte ataşată familiei. A fost model de cumpătare, 
hărnicie, devotament. A lucrat peste 20 de ani ca învăţătoare în 
satul Dâmbroca şi a pus mult suflet în educarea copiilor.  
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Elisabeta POPP 
Data şi locul naşterii: 2. sept. 1944, în localitatea Plavia – 
Prahova 
Din părinţii: Constantin şi Tatiana Preda 
Domiciliul: Str. T. Vladimirescu 22, Buzău 
Profesia: Biolog 
Căsătorită: în 1966 cu Marcel Popp,  medic stomatolog. 
Copii:  , 45 ani, medic stomatolog. 
Funcţia actuală: pensionară 
Studii şi funcţii: 
- 1951–1954 – şcoala elementară Dâmbroca 
- 1954–1957 – gimnaziul, la Şc. Medie Nr 3, Buzău 
- 1957–1962 – Liceul B.P. Haşdeu, Buzău 
- 1963–1968 – Facultatea de Biologie, Secţia Protecţia Plantelor, 
Univ. Bucureşti, 
- 1968–1976 – Profesor de Biologie, la Şcoala Generală 
Dâmbroca, 
- 1973–1976 – Directoare la Şcoala Generală Dâmbroca, 
- 1976–1990 – Biolog la Apele Române, 
- 1990–1996 – Biolog la Agenţia de Protecţie a Mediului, 
- 1996–1999 – Director la Protecţia Consumatorilor 
 
Maria ENUŞ - Învăţătoare în perioada 1956–1974:          
 „Am venit în Dâmbroca, ca învăţătoare, în al doilea an de 
activitate – 1956. Aveam 19 ani şi am primit clasa a II-a. În acel 
an am funcţionat şi ca directoare.  
  La fiecare serie de copii, am avut echipe de dansuri, nu 
numai pentru serbările de sfârşit de an ci şi pentru concursuri.  

Aveam două echipe de dansuri şi la nivelul satului: una era 
cu tineretul şi una cu cei căsătoriţi.  

Eram membră şi în corul comunei Săgeata. Mă luau şi mă 
aduceau cu maşina, în mod special.  

Dintre copiii pe care i-am remarcat în şcoală, menţionez: 
Dedu Dumitru – copil foarte bun, Iordache Nicuşor, care era 
plăcut, harnic şi foarte bun la învăţătură, Costel Alecse, un copil 
tăcut, liniştit.  

Când aveam concursuri sau la serbări de sfârşit de an, 
părinţii ziceau: „Doamna noastră! Toţi s-au prezentat bine, dar 
ca doamna noastră, nici-unul!” 
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FII AI SATULUI, DRAGI SUFLETULUI MEU 
 

   
EC. C-tin Glineschi Ec. Ion Stanciu Ing.Valentin Zaharia 

 

   
Dr. C-tin Zaharia Ing. Valeriu Florea Pr. Costel Ion 

 

  
Aneta Pandele Neculaui Pandele 
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Ec. Constantin GLINESCHI, 
Născut: la data de    09. Noiembrie 1938,  
în satul Dâmbroca, com. Săgeata, jud. Buzău,  
Din părinţi: - Glinischi Paul, lăcătuş mecanic,  Glinischi Anica, 
casnică  
Domiciliul actual:  oraşul Buzău,  
Căsătorit – în 1961 cu Victoria, decedată în 2007, 
Copii: Adrian – 44 ani – inginer la C.F.R. Călători; Cristian – 34 
ani – economist la CFR. IRLU S.A. BuzăU  
Profesie: economist, 
 
Ec. Ion STANCIU 
Născut: 08.07.1959. În satul Dâmbroca 
Părințiii: Gheorghe și Dobrița Stanciu 
Studii: ASE 
Profesia: Contabil Șc. Generală „Nicolae Efrimescu” Săgeata 
 
Ing. Valentin ZAHARIA 
Născut: la data de 6 iunie 1936, în satul Dâmbroca, comuna 
Scurteşti, raionul Buzău, regiunea Ploieşti.  
Părinţii: Neculai Zaharia, croitor și Paraschiva Zaharia, casnică. 
Studii şi activităţi: Șc. Politehnică, la Institutul Politehnic Braşov; 
Profesii: inginer constructor, proiectant în construcții, cercetător 
științific    Din 1998 – pensionar. 
 
Dr. Constantin ZAHARIA  
Născut la data de 02.05.1941,  
în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău,  
Părinţii:-Neculai Zaharia, croitor-Paraschiva Zaharia, casnică. 
Profesii: Medic stomatolog 
Ocupația actuală: pensionar 
 
Ing. Valeriu FLOREA 
Născut. 24 febr.1937 În satul Dâmbroca, con Scurteşti, Buzău, 
Din părinţii: Dragomir şi Ioana Florea 
Căsătorit cu Felicia Iva, din Arad, prof. de Matematică. 
2 copii:- Mihaela, 45 ani, medic primar;  - Dan, 40 ani, economist 
Domiciliu: Buzău 
Profesia: ing electrotehnic. 
Ocupaţia actuală: pensionar 
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Preot Costel ION  
Născut: 1 mai 1961, în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, din 
Părinţii: Constantin şi Maria Alexe; 
Studii şi activităţi: Facultatea de Teologie de 4 ani – la 
Universitatea Bucureşti; 
Preot – din 1988 – la parohia Boboc și                                                                                              
Profesor de religie la şcolile generale din Boboc şi Cochirleanca; 
 
Aneta PANDELE 
Născută: 18.iulie.1951, 
Părinții: Radu și Ioana Bratosin 
Studii: Școala Profesională și Liceul în domeniul Chimie 
Căsătorită: cu Nicolae Pandele 
Copii: Un băiat și o fată 
Profesii: Controlor de calitate la Fabrica de Mase Plastice Buzău, 
Actualmente: pensionar 
 
Nicolae PANDELE 
Născut: Aprilie 1951, Valea Nucului, jud. Buzău, 
Fiul: lui Ion Pandele, cojocar. 
Studii: Școala Profesională și Școala Tehnică, la Făgărași 
Căsătorit: Cu Aneta Pandele, 
Copii: doi (băiat și fată), 
Nepoți: doi 
Profesii: maistru la Fabrica de Mase Plastice Buzău 
 
Enache ALEXE – Povestea unui tată erou 

(de Pr. Protopop Constantin Alecse  - extras) 
 

Enache Alexe era fiu de ţărani gospodari (Voicu si 
Smaranda Alexe,), născut în satul Dâmbroca, comuna Săgeata-
Buzău, la 5 februarie 1922. Enache, fiind primul născut (avea un 
frate, Costică şi o sora mai mică, Veronica, căsătorită cu Ion 
Pâslaru din Beilic-Săgeata), a murit pe data de 23 octombrie 
2001, la  Los Angeles. Tata a urmat numai 4 clase primare, în 
satul natal. Îmi aduc aminte că adesea glumeam, că are cu 2 
clase mai mult decât trenul. De mic copil şi-a pierdut tatăl şi, fiind 
cel mai mare din fraţi, a devenit stâlpul casei îngrijindu-se 
de mama sa, de fratele Costică şi de sora cea mică - Veronica, 
câștigând existenţa familiei prin truda câmpului 



PERSONALITĂȚILE DIN VIAȚA MEA                                779 
 
 

 
Enache Alexe                          
(14 iulie,1948) 

     Nici nu împlinise 18 ani când, 
începând cel de al doilea război 
mondial, a fost înrolat în armată şi a 
luptat  împotriva inamicului bolșevic 
şi apoi împotriva nemților, 
ajungând  până în munţii Tatra. Era 
mândru de vitejia  sa. În ultimul an 
al războiului, pe când se afla într-o 
scurtă escapadă, de numai câteva 
zile, în satul natal, cu o săptămâna 
înaintea începerii postului mare din 
primăvara anului 1944, s-a căsătorit 
cu Anica Dumitrache (care avea să 
fie draga mea mămică). 

 Soţii Enache şi Anica Alexe au fost binecuvântați cu 4 copii: 
Paulina (1947), Constantin (1951), Ioana-Gina (1954) si Maria-
Mia (1957).Anii, din primele 2-3 decade de după război, le-au 
adus un adevărat coșmar, ca şi anii din timpul războiului. Cum 
bine se ştie, bolșevicii au acaparat puterea în România şi forţat, 
au luat proprietăţile în diferite moduri (confiscare, naționalizare, 
colectivizare), părinţii mei au suportat cele mai crude tratamente 
ale sistemului comunist. Enache Alexe a refuzat, toată viaţa lui, 
înscrierea la colectivă, pentru care a plătit scump, atât el, cât şi 
copiii săi.  În anii 1960-1965, când comuniştii i-au  confiscat 
utilajele agricole, animalele şi țarina din afara vetrei satului, spre 
a-şi câştiga existenta, Enache a lucrat mai întâi la o fermă din 
apropiere, apoi, timp de peste 20 de ani, făcând zilnic naveta, cu 
bicicleta, sau cu autobuzul, a lucrat în oraşul Buzău, pe rând, la 
Fabrica de Sârma şi Fabrica de Sticlă şi Oglinzi,  apoi la Fabrica 
de Zahăr, de unde s-a pensionat în 1987. 
 În 1988, la solicitarea familiilor copiilor (a sorei mele 
Paulina şi a mea), stabiliți în America încă din 1980, li s-au 
acceptat vizele şi s-au stabilit în SUA, locuind în Los Angeles cu 
familia fiicei mari, Paulina Ciocan, până când şi-a dat obștescul 
sfârşit……. 

Tata a fost un om credincios, cu frica de Dumnezeu, 
înscrisă adânc în inima sa. A fost om rugător la Dumnezeu, 
nelipsit de la slujbele bisericeşti, exceptând vremurile în care se 
afla în boală şi suferinţă.    ……. Dormi în pace suflet blând şi 
Domnul Iisus să te sălășluiască în împărăția Sa! 
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Anica ALEXE – o mamă, dulce mamă 

(de Pr. Protopop Constantin Alecse- extras) 
 

 

      Anica Alexe (Dumitrache), s-a 
născut la 13 noiembrie 1921, din 
părinţii Simion şi Gherghina Dobre-
Dumitrache. A plecat la veșnicie pe 
data de 1 mai 2009. Părinţii mamei, 
Simion şi Gherghina au fost 
binecuvântați de Dumnezeu cu 3 fiice: 
Nastea, Anica şi Ioana. Nastea s-a 
căsătorit la vârsta de 16 ani, cu 
Oprişan Ispas (erou în cel de al doilea 
război mondial). 

    Rămânând văduvă la o vârstă tânără, Nastea nu s-a mai 
căsătorit niciodată. Nici sora mai mica, Ioana, nu s-a bucurat de 
prea multă fericire la tinereţe, căci bărbatul  ei a murit la scurtă 
vreme după ce i s-a născut cel de-al doilea copil, Marcela. 
 Ioana, ajutată de sora cea mare, Nastea, şi-a crescut cei 
2 copii (Mia „Pușa” şi Marcela), în condiţii foarte grele, în vatra 
satului natal, Săgeata. Ca şi tata, mama Anica, a urmat numai 4 
clase primare, în satul natal, Săgeata. Pierzându-şi tatăl, de pe 
când era mică, Anica, dimpreună cu cele 2 surori au dus viaţă 
grea, la ţară, alături de mama lor, Gheorghina, trudind pe tarlaua 
câmpului. Când avea 18 ani, Anica a cunoscut un tânăr din satul 
Dâmbroca, la vreo 3-4 km de satul ei, pe nume ENACHE ALEXE, 
care într-o duminică după-amiază, veniseră cu câţiva flăcăi 
dâmbroceni, la horă în satul Săgeata, nădăjduind să-şi găsească 
sufletul pereche. .... 

Pătrunși de fiorii dragostei, Enache şi Anica şi-au 
împărtășit iubirea, care s-a materializat mai târziu într-o 
căsătorie sănătoasă, ce a durat aproape 60 de ani, până la 
mormânt.  .... În timp ce Enache trudea la câmp,  ANICA se 
ocupa de gospodărie (îngrijirea animalelor şi păsărilor din ogradă, 
creşterea copiilor, gătitul mâncării şi făcea, zilnic, mulţi kilometri, 
să ducă lui Enache mâncare la câmp şi bucurându-se pentru 
câteva clipe de servirea mesei împreună cu bărbatul ei, la umbra 
căruţei...... 
 După ce bărbatul a plecat pe veci la locul unde nu este 
durere, nici întristare, mama Anica şi-a continuat viaţa în casa 
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fiicei mai mari, Paulina, a cărei familie  a îngrijit-o cu multă 
afecțiune. 
  Şi eu m-am străduit să-i alin necazurile, în urma pierderii 
lui tata şi să o sprijin în tratarea trupului şi a sufletului. 
Ca şi bărbatul ei, mama ANICA, aşa cum îsi reamintesc copiii si 
cunoscuții lor, era o femeie credincioasă, nelipsită de la slujbele 
bisericeşti  ,…. În ultimele 2 decade ale vieţii (alternativ cu tanti 
Măndița Canciu), era „prescurăreasa bisericii”. La Duminica 
Praznicului Floriilor, 12 aprilie 2009, mama Anica a participat 
pentru ultima dată la Slujba religioasa, oficiată de mine, fiul ei, 
in Biserica „Sf. Treime” din Los Angeles, California. 
 

ALȚI FII AI SATULUI – DRAGI SUFLETULUI MEU 
 

    
Enache Dedu Ghe. Dumitru Aurora Stanciu Floarea Filipoiu 

 
Enache DEDU 
Născut: 2.Oct. 1936,  
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, 
Judeţul Buzău 
Din părinţii: Neculai şi Zamfira Dedu, 
Soţia: Maria, născută în 1940. - decedată 
Copii: 3 fete, de 58, 54 şi 50 ani 
Studii: 8 clase 
Pregătire profesională: excavatorist 
Ocupaţia actuală: pensionar şi agricultor 
 
Gheorghe DUMITRU – muncitor la oraș, țăran la sat 
Născut: 25.06.1949, 
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti 
Din părinţii: Ion şi Ştefana Dumitru, 
Căsătorit, are doi copii (băiat şi fată), ambii cu studii superioare. 
Domiciliul: oraşul Buzău 
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Studii şi funcţii: 
* 1956-1963, Şc. Gen. Dâmbroca, 
* 1963-1966, Şc Prof. Mec. Motoare Diesel – Câmpina, 
* 1966-1972, muncitor la Atel. Mot. Diesel – Floreasca, 
* 1972- prezent, mecanic motoare Diesel – Fabrica de Geamuri 
– Buzău. Este un om care prin hărnicie şi  bonomie, este demn 
de înalt respect. În ultimii 10 ani, şi-a sprijinit mult familia  din 
sat şi din nefericire în anii 2011-2012, i-a condus pe cei trei ai 
casei (tata, mama şi fratele mai mic), pe ultimul drum.  
Acum la pensie, iarna locuiește la oraș. Alături de fiică și nepoți, 
iar vara locuiește mai mult la țară. El și soția lui Rica, sunt harnici 
gospodari. 
 
Aurora STANCIU – cu recunoștință față de înaintași 
Am mers la bărbatul meu cu tămâie şi trec şi pe lângă mormântul 
lui nea Neculai Iordache şi al țaței Sanda. Ei au fost ca părinţii 
noştri. În miezul nopţii dacă-l chemam, venea la copii, la injecţii, 
la mine, la oricine avea nevoie şi zic: „ Doamne, au avut o casă 
ca un boboc şi nici un bob cu tămâie nu-i dau. Cât au îngrijit de 
el? ….    
 Am două fete, amândouă sunt învăţătoare. Cea mică era 
ca şi copilul lui nea Neculai. Pe la trei ani se ducea singură la 
injecție. Zicea: „ Mă duc la nenea doctorul” 
 
Floarea FILIPOIU – femeie atașată bisericii 
 
Născută: 23 iulie 1938 
Şcoala primară în sat, Agricultoare, Pensionară 

A rămas fără mamă la 6 ani. Tata, Gheorghe Ciobanu, nu 
s-a recăsătorit şi a murit în 1957. 
Au fost 5 copii la părinţi – 4 băieţi şi o fată: 
Are 4 copii:  
Benone – 55 ani – sudor în Italia, 
Aurel – 50 ani – şofer pe autobuz, 
Georgeta – 49 ani – comerciantă, 
Maria – 48 ani – îngrijitoare – Buzău 
 

Sunt încă mulți care ar merita să fie aici, căci îmi sunt dragi 
sufletului. Îi rog să nu fie supărați, că nu am avut posibilitatea,  
căci paginația este limitată. 

Vă îmbrățișez pe toți cu drag..... Mircea Iordache 
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ÎNCHEIERE 

AUTOPORTRET 

Mircea IORDACHE 

 

       Născut: 18.03.1939, în comuna 
Tisău, judeţul Buzău, 
       Botezat de Pr. Ştefan Coman, 
fratele profesorului dr. Ioan G. 
Coman. 
    Deşi casa părintească era în satul 
Dâmbroca, tata era cantor bisericesc 
la Tisău. 
 Părinţii:  
Mama - Sanda - casnică 

Tata - Neculai Iordache – fost cântăreț bisericesc și felcer al 
comunei Săgeata, după revenirea din prizonierat – 1949 
Căsătorit cu: Rodica, n. 1945, inginer textilist. 
Copii: 
- Dan – Cristian, n. 1970, ing. constructor, Suceava 
- Sandu – Mircea, n. 1974, doctor în psiho – sociologie, 
Auckland, Noua Zeelandă; 
 Nepoţi: - de la fiul cel mare – 2 copii (n. 1998  şi 2007); - de la 
fiul cel mic – 1 ( n. 2005) 
Studii şi activităţi 
-  1946 – 1948 – Colegiul Militar de Orfani, la Arad şi la Lugoj, 
-  1948 – 1950 – Şcoala Elementară Dâmbroca, 
- !950 – 1953 – Gimnaziul, la Şcoala Generală Scurteşti, 
- 1953 – 1957 – Şcoala Medie Tehnică Sanitară Bucureşti, 
-  1957 – 1958 – Felcer, la Mina Ojasca, comuna Unguriu, jud. 
Buzău, 
- 1958 – 1959 – Felcer la Circa Medicală Cojanu, jud. Buzău, 
-  1959 – 1961 – Stagiul Militar, ca instructor sanitar. 
-   1962 – 1963 – Asistent medical, la Dispensarul  Fabricii de 
Mase Plastice, Buzău, 
 - 1963 – 1968 – student la Facultatea de Mecanică, secţia 
Proiectare Maşini Unelte şi Scule, de la Institutul Politehnic 
„Gheorghe Asachi”, din Iaşi. 
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- 1968 – 1974 – inginer (tehnolog, şef secţie Control Tehnic de 
Calitate, şef atelier Mecanică Uşoară, şef Secţie Montaj), la 
Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava. 
 - 1973 – Diplomă de Evidenţiat în Muncă 
- 1974 – 1995 – profesor de Discipline Tehnice şi director 
adjunct, la Liceul Nr. 1 – Construcţii de Maşini din Suceava. 
- 1980 – Onorat cu ordinul „Profesor Evidenţiat” 
- 1992 – Obţinerea gradului didactic I în învăţământ, 
- 1995 – 2001 – inspector şcolar de specialitate, la Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Suceava. 
- 1998 – curs de instruire „Management Educaţional”, pentru 
inspectorii şcolari de specialitate, finalizat cu Diplomă 
- 1999 – Cursuri de formarea inspectorilor şcolari, finalizat cu 
Certificat de Absolvire. 
- 2001 – prezent: pensionar. Hobiuri: poezii, eseuri în proză, 
schiţe monografice, studii de chipuri omeneşti, navigare pe 
internet, muzică clasică şi populară, filosofie, grădinărit. 

Mă simt motivat a pune în pagină cât mai multe experiențe 
de viață, pentru a păstra trează conștiința neamului meu și în 
deosebi a consătenilor mei din satul Dâmbroca, com. Săgeata, 
Jud. Buzău.  

Ajută-i Doamne să priceapă și strădaniile mele de a-și 
păstra tradițiile și credința în Tine!  Mircea Iordache 
 
Activitatea literară: 
 Prin anii regimului comunist, am scris doar câteva poezii 
antisistem: Căderea din alb, Lozinci, Șeptel, Cancer…… 
 Abia după ieșirea la pensie, din 2001, am început să am 
preocupări literare mai intense.  O mare parte din preocupările 
mele a fost pentru o carte autobiografică, "Viața mea ca o 
fantomă" la care mai am de lucru pentru finalizare, căci am avut 
alte proiecte, dintre care unele pentru cărțile expuse mai jos și 
altele cu poezii, care urmează a fi cuprinse într-o carte, 
"Trăsăturile vieții". 

Cărțile realizate de mine, sau având coautor pe Părintele 
Protopop Constantin Alecse, cât și cele în care eu sunt coautor, 
autor fiind Părintele Protopop, le-am prezentat în detaliu  la 
Capit. XV – Viața de pensionar 
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Doar le voi nominaliza aici:  
Ca autor: 

1.- Șase  broșuri legate de revederile colegiale, fiecare cu 
paginația în jur de 100 pg .; 

2.- Dâmbroca – Curcubeu peste timp – Repere  mono-
grafice 
  3.- Credință și apocalipsă  - cronici rimate, 

4.- Cu capul în nori – poezii, 
5.- Săgeata – Zbor prin vremuri – pagini monografice, 
6.- Drumul sufletului – poezii, 
7.- Cu capul în nori – poezii, 
8.- Viața mea ca o fantomă, 

Coautor: 
 Cugetări Creștine,  
Tehnoredactare:  
 1.- Puterea Credinței în trei volume, autor Pr. Prot. 
Constantin Alecse – carte autobiografică (cca 2000 pg) 
  a.- Printre îngeri și demoni 
  b.- Misionarul, 
  c,- Culisele vieții pastorale 

2.- Nihil Sine Deo – carte autobiografică – Ion Anton, 
3.- Rădăcinile nu se uită – carte autobiografie –  .             

Constanța Albu. 
REMEMBER VIAȚA 

 
MOMENTE DEOSEBITE ALE VIEȚII 
1.- În 1941, tăticu a plecat pe front și mămica a rămas cu trei 
copii de hrănit. 
2.- În 1942, tăticu a fost luat prizonier la ruși, 
3.- În 1943,  m-am fript pe burtă  cu acid fenic, (aveam 4 ani), 
- Am fost la un pas de moarte și mămica m-a salvat. 
4.- În 1944.- m-am îmbătat (aveam 5 ani), - Am intrat în comă 
alcoolică și mămica m-a salvat, 
5.- Iarna – 1945 – 1946 (?), a fost foarte grea în satul Dâmbroca, 
cu zăpada cât casa și am fost salvați de flăcăul Ion Dumitru, al 
lui Constantin Puşcoi. 
6.- În 1946, vara a murit tata mare, de dizenterie. -  
7.- În 1946, am  fost dat la Colegiul Militar de sărmani: - Mămica 
m-a dus căci nu avea cu ce să ne întrețină, 
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8.- În 1947, mi-a crescut un lipom la ceafă. – Am fost operat la 
spitalul Militar din Timișoara. Mămica a venit de acasă de la 
Buzău, până la Timișoara, să mă vadă, 
9.- Din 1947, a început o secetă foarte mare, care a ținut până 
prin 1949, păduchi, pureci, ploșnițe epidemii grele: tifos, râie. 
10.- În 1948, am fost dat la școala primară din sat 
11.- În Decembrie 1948, luna decembrie, în ziua de Crăciun, s-
a întors tăticu din prizonieratul rus. 
12.- Din Septembrie 1950, până în iunie 1953 – am urmat 
Gimnaziul, la școala din Scurtești, 
13- În August 1953, am susținut examen de admitere la Colegiul 
Sanitar Medico-Farmaceutic, din București, 
14.- În primăvara anului 1954, m-am îmbolnăvit de scarlatină, 
fiind spitalizat timp 3 săptămâni, 
15.- În 1956 (?), a fost o iarnă foarte grea, în București, 
16.- În primăvara anului 1957 (?), am fost bolnav de Rubeolă, 
17.- În 1957 – am fost încadrat ca felcer la Întreprinderea 
Minieră Ojasca, jud. Buzău. 
18.- în 1958, am fost transferat la Circa Medicală Cojanu, 
19.- În octombrie 1959, am satisfăcut Serviciul Militar (Pe 
parcursul Stagiului Militar, am dat diferențe de 3 clase de liceu), 
20.- În ianuarie 1962, am fost încadrat pe posturi de suplinitor 
la Buzău (Școala Profesională de fete, Policlinica Buzău), 
21.- În anul 1962, luna iulie, am obținut Bacalaureatul, 
22.- În 1962, luna august, detașat la Fabrica de Mase Plastice 
Buzău. 
23.- În oct. 1963, admiterea la Facultatea de Mecanică, din Iași, 
24.- În luna iunie  - 1968 , Examenul de Diplomă în Inginerat. 
25.- În luna septembrie, 1968, Încadrarea ca inginer mecanic șa 
Uzina de Piese de Schimb, din Suceava, 
26.- În decembrie 1968 m-am căsătorit, 
27.- În aprilie 1970, s-a născut primul copil, Dan-Cristian, 
28.- În 1970 – Am fost numit Șef Secție CTC, 
29.- În 1972, Tehnolog al Secției Prelucrări Mecanice, 
30.- În 1973, Șef Secție Montaj 
31.- În aprilie 1974, mi-am dat demisia de la IUPS și m-am 
încadrat în Învățământ, 
32.- În septembrie 1974, am fost numit Director Adjunct al 
Grupului Școlar Construcții de Mașini,  
33.- În 1979, am făcut o răceală la rinichi, care s-a lăsat cu litiază 
renală, 
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34.- În 1985, am cumpărat o căsuță veche la Dragomirna, 
orientați de prietenii din familia Cosovanu, 
35.- În 1986, nu am mai funcționat ca director adjunct, noi, 
cadrele tehnice fiind retribuiți de Întreprinderea Tutelară, IMUS, 
36.- !980 – 1989, am scris câteva poezii anticomuniste și în mod 
deosebit împotriva conducătorilor „iubiți”, 
37.- In 1990, cadrele tehnice de predare, au revenit cu înca-
drarea la școală și am fost reales ca director adjunct, 
38.- În iulie 1995, a decedat tata socru, Gheorghe Crăciun, 
39.- În octombrie 1995, am fost numit ca inspector școlar, 
pentru discipline tehnice, 
40.- În luna mai 1997, a murit mămica, 
41.- În luna iulie 1997, am avut tensiunea 22,3/12,7 și am 
început tratamentul împotriva hipertensiunii arteriale, 
42,- În luna septembrie 1997, s-a căsătorit fiul cel mare, Dan-
Cristian, și nepoata Nicoleta, 
43.- În luna noiembrie a anului 1997, au murit  fratele Ion 
Iordache, și Tăticu, Neculai Iordache. 
44.- În luna ianuarie 1998, am susținut examen pentru postul 
de inspector și am fost declarat admis, 
45.- În luna martie 2001, a murit mătușa Munteanu Olimpia, 
care fusese pentru o perioadă de timp la căsuța noastră de la 
Dragomirna, ca apoi până la sfârșitul zilelor să și le petreacă la 
azilul de bătrâni de la marginea orașului Suceava, spre Ipotești. 
Am îngropat-o la cimitirul pacea, în cavoul familiei noastre. 
46.- În luna aprilie 2001, am fost scos la pensie. 
47.- În septembrie 2001, s-a căsătorit fiul cel mic Sandu – 
Mircea, și după scurt timp a plecat în Noua Zeelandă, unde s-a 
stabilit, și-a cumpărat casă, și-a dat Masterul și Doctoratul în 
Psiho-Sociologie, mai apoi a inventat jocul de Hungerbaall, pe 
care-l gestionează ca afacere. 
48.- După ieșirea la pensie am încercat să-l ajut pe feciorul Dan 
ca lucrător în echipa lui, După scurt timp am renunțat din teama 
de accidente. 
49.- Cca 32 de ani, adică din 1985, până prin 2017, am îngrijit 
de grădina de la Dragomirna și am cultivat legume, pe un lot de 
2 ari, dar treptat, treptat ne-am restrâns activitatea, datorită 
vârstei 
50.- În 2004, am fost internat la Spitalul Fundeni, cu Pancreatită, 
suspect cancer de pancreas – alarmă falsă; 
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51.- Începând din 2008, am Scris 6 broșuri pentru revederile 
colegiale 
52.- În 2009, am avut acțiunile: 

-  Revederea la 40 de ani de la absolvirea Facultății de 
Mecanică din Iași;  

- Revederea de la Suceava cu fostul coleg de Școală 
Tehnică Sanitară, Ioan Bâlcan;  

-  Revederea cu  4 colegi de la Școala Tehnică Sanitară. 
- Vizită prin județul Buzău, pe unde am lucrat în calitatea 

de felcer medical; 
- Am mers în vizită prin satul natal și mi-a venit ideea unei 

cărți monografice a satului. 
53- În 2010, stabilirea legăturii cu Părintele Protopop Constantin 
Alecse, din Los Angeles – California, fost consătean în satul 
Dâmbroca, com. Săgeata, jud. Buzău și am hotărât ca, împreună 
să-i dăm satului o carte monografică; 
54.- Alte întâmplări în 2010: 
 - Mi-am tăiat, cu o freză atașată pe flex,  articulația 
genunchiului stâng, 
 - Revederea cu colegii de facultate, la Suceava, 
 - Revederea cu colegii de Școală Tehnică Sanitară (11 
colegi),  
 - Revederea  de la Câmpina cu - Ioan Bâlcan, 
55.- În 2011, acțiuni: 
 -  Revederea studențească de la Vrancea, 

- Investigații în satul Dâmbroca pentru cartea 
monografică, 

- Revederea de la Suceava cu fostul coleg Ioan Bâlcan, 
56.- În 2012, activități: 

- M-am îmbolnăvit de diabet, 
- Revederea studențească de la Bacău 

57.- În 2013, acțiuni: 
 - Revederea studențească de la Iași,  
 - Lansarea cărții monografice „Dâmbroca – Curcubeu 
peste timp – Repere monografice” – a=coautor Pr. Protopop 
Constantin Alecse. 
 - Revederea cu Ioan Bâlcan  la Câmpina și vizita la Corbi, 
la fostul coleg Petrică Achimoiu, 
58.- În 2014, acțiuni: 
 - Filmarea unor secvențe pentru filmul „Preotul imigrant”, 
cu un grup de actori români și câțiva actori figuranți, autohtoni, 
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sub bagheta regizorală a doamnei Diana Busuioc Angelson, de la 
studioul particular din Hollywood, 
 - Revederea de la Tulcea – la care nu am participat, 
59.- În 20015, - Lansare, în satul natal, a două cărți de poezii 
(„Credință și Apocalipsă” și „Cu capul în nori”), 
60.- În 2017, acțiuni: 
 - Revederea studențească de La Brașov, 
 - Finalizare carte, în calitate de coautor și tehnoredactor a 
cărții „Cugetări creștine”, autor Pr. Protopop Constantin Alecse, 
61.- În 2018, au fost activitățile: 
 - Revederea studențească de la Iași, 
 - Tehnoredactarea cărții „Puterea credinței”, autor Pr. 
Protopop Constantin Alecse, în trei volume: „Printre îngeri și 
demoni”; „Misionarul” și „Culisele vieții pastorale” , carte 
autobiografică, 
 - Invitație la Primăria Comunei Săgeata, unde am fost 
rugat să realizez cartea monografică a comunei, pe care am 
întitulat-o „Săgeata – Zbor prin vremuri – Pagini monografice” , 
coautor Pr. Protopop Constantin Alecse,  
 - Tehnoredactare cartea „Nihil Sine Deo” („Nimic fără 
Dumnezeu”), carte autobiografică, autor Ion Anton, 
 - Întâlnirea cu domnul Ion Anton, din America 
62.- În 2019, activități și necazuri:  
 - Investigații în comuna Săgeata, pentru cartea 
monografică a comunei, 
 - Revederea cu doamna Diana Busuioc Anghelson, 
 - Internarea pentru o lună de zile la Secția Infecțioase a 
Spitalului „Sf. Ioan cel Nou”, de la Suceava, pentru septicemie, 
63.- în anul 2020: 
 - Editarea  cărții monografice a comunei- „Săgeata – Zbor 
prin vremuri – Pagini monografice” 
 - Editarea cărților de poezii: „Drumul sufletului” și 
„Caracterul – Înger vs Demon” 
 - Am fost operat de adenocarcinom la colon de Domnul 
Doctor Valeriu Gavrilovici, 
 - Tehnoredactarea cărții Rădăcinile nu se uită, autor Prof. 
Constanța Albu, 
 - Tomografia indică modificări structurale la plămâni (!) 
 - Editare cartea vieții mele „Viața mea ca o fantomă” 
 Or fi încă multe acțiuni și întâmplări, dar nu au 
semnificația deosebită 
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RECUNOȘTINȚE SPECIALE 
 
 Lui Dumnezeu, că mi-a asigurat o viață, plină de încercări, 
care m-a format ca OM, 
 Părinților mei pentru dragostea și grija părintească, cu 
care m-au însoțit în toată viața lor și care și astăzi mă orientează 
de undeva de prin ceruri, cu amintiri care îmi îndrumă pașii vieții; 
 Părintelui Protopop Constantin Alecse, pentru prietenia 
frățească și contribuții imense la realizările mele literare (Cu 
ajutor inclusiv pecuniar), 
 Doamnei Dr. Elena Turtă, de la Secția de Infecțioase a 
Spitalului Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, pentru 
profesionalismul și dăruirea de care a dat dovadă în lupta cu 
septicemia de care am fost tratat în anul 2019. Nu pot uita 
triumful cu care a venit cu medicamentul miraculos, salvator. 
 Domnului Dr. Valeriu Gavrilovici, pentru chipul său sfințit 
de Dumnezeu, și profesionalismul  de care a dat dovadă,  și  prin 
intervenția la timp, în 2020, în operarea mea de adenocarcinom 
la colon, dându-mi un răgaz de viață să pot finaliza unele dintre 
proiectele literare.  

CUPRINS 
 

NR. CRT. TEMA Pg. 
1 PAGINI DE TITLU  
2 PREFAȚA 5 
3 ARBORELE VIEȚII 13 

 BUNICII 14 
 PĂRINȚII 21 
 FRAȚII ȘI SORA 51 
 UNCHI ȘI MĂTUȘE 62 
 VERI ȘI VERIȘOARE 63 
 FAMILIILE FRAȚILOR ȘI A SOREI 67 

4 PRIMII PAȘI ÎN VIAȚĂ 71 
5 HABITATUL SATULUI 89 
6 COLEGIUL MILITAR 129 
7 ȘCOALA PRIMARĂ 139 
8 GIMNAZIUL 149 
9 ȘCOALA MEDIE SANITARĂ 165 
 INTRODUCERE 165 
 VIAȚA  ȘCOLARĂ 180 
 VACANȚELE 186 
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 IMAGINI CU FOȘTI COLEGI 189 
 REVEDERI CU FOȘTI COLEGI 194 

10 SERVICIUL MILITAR 237 
11 SERVICIUL SANITAR 263 

 INTRODUCERE 263 
 DISPENSARUL MEDICAL OJASCA 264 
 CIRCA MEDICALĂ COJANU 269 
 DETAȘAREA LA STAȚIA DE SALVARE 283 
 CONCLUZII, IMPRESII DEOSEBITE 285 
 SERVICIUL SANITAR DUPĂ ARMATĂ 288 
 DIFERENȚA DE LICEU 290 
 LA FABRICA DE MASE PLASTICE BUZĂU, 294 
 REMEMBER – 2007 296 

12 FACULTATEA 299 
 INTRODUCERE 299 
 PROFESORII NOȘTRI 307 
 COLEGII 323 
 STUDIILE 348 
 VIAȚA DE CĂMIN 357 
 DISTRACȚIILE 361 
 PRIVIRI EPIGRAMATE 376 
 REVEDERILE COLEGIALE 390 
 ALE STUDENȚIEI VALURI 413 
 IMAGINILE UNOR REVEDERI 428 
 VICIA FABBA 446 
 GRUPAJ POEZII DE STUDENȚIE 455 

13 INGINERATUL 469 
 INTRODUCERE 469 
 VIAȚA DE ÎNTREPRINDERE 470 
 ȘEF CTC 472 
 TEHNOLOG DE SECȚIE 477 
 ȘEF ATELIER MECANICĂ UȘOARĂ 479 
 ȘEF SECȚIE MONTAJ 483 

14 FAMILIA 491 
 GRIJA CĂSĂTORIEI 491 
 CUNOAȘTEREA VIITOAREI SOȚII 494 
 CĂSĂTORIA 497 
 NUNTA 498 
 LOCUIREA LA COMUN 501 
 COPIII 503 
 PREOCUPĂRI DEZVOLTAREA COPIILOR 506 



792                                         VIAȚA MEA CA O FANTOMĂ 
 
 
 ASPECTE LEGATE DE MEMBRII FAMILIEI 512 
 VIAȚA DE FAMILIE 515 
 SITUAȚIA ACTUALĂ A FAMILIEI 517 
 CONCLUZII 528 

15 ACTIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 531 
 ACCEDEREA LA GRUPUL ȘCOLAR 531 
 DIRECTORII ȘCOLII 538 
 REVOLUȚIA LA ȘCOALĂ 557 
 DIRECTORII ADJUNCȚI 563 
 IMPLICAREA MEA 567 
 COORDONAREA INSTRUIRII PRACTICE 584 
 PEDAGOGII 59I 
 PERSONALUL TESA 591 
 ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA MEA 597 

16 INSPECTORATUL ȘCOLAR 607 
 INTRODUCERE 607 
 INSPECTORII GENERALI 614 
 INSPECTORII GENERALI ADJUNCȚI 622 
 INSPECTORII 626 
 SERVICIILE OPERATIVE 633 
 GRUPAJ DE POEZII 636 

17 VIAȚA DE PENSIONAR 643 
 INTRODUCERE 643 
 IMPACTUL CU PENSIONAREA 646 
 REVEDERI DUPĂ IEȘIREA LA PENSIE 649 
 CÂTEVA DIN CĂRȚILE MELE 664 

18 PERSONALITĂȚILE VIEȚII MELE 741 
19 ÎNCHEIERE 783 

   
 


