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Cuvânt înainte 
 

 
„Limbile pendulei i-au explicat pe scurt situaţia marelui Pârș. Acesta, sprinten la minte zâmbi și li se adresă din nou tuturor:  
— Am înţeles, de aceea v-am și întrebat adineauri dacă voi credeţi că istorie se poate face doar bătându-vă unii cu alţii? 
— Da′ cum altfel? Întrebă Simon. 
— Cu gândul oare nu s-ar putea? Zise Pârș cel înţelept. 
— Istorie cu gândul... Adică cum? se minună Simon. 
— Adică nu faci, ci te gândești la ce ai face. și atunci gândurile tale... 
— Știu, exclamă Magda, gândurile umplu timpul și timpul umplut înseamnă istorie!” 
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VREMEA CASTANELOR 
 

Horia Petrean, 12 ani 
 
Am început documentarea prin studiul perioadei istorice vizate de tema din acest an, apoi am fost la Arhivele Naționale unde am 
cautat lucruri inedite despre Unire. Am citit atât memoriile unor oameni care au trăit în acele timpuri cât și articole din ziarele 
vremii. Am ales într-un târziu castanii, glumesc, dar în orașul nostru chiar a fost o controversă, și este inca, cu privire la faptul ca un 
anumit spațiu din zona vechii Biserici Evanghelice sa fie  modernizat, ceea ce ar presupune și tăierea castanilor existenți în jurul ei. 
De aici mi-a venit ideea, apoi am aflat ca acești castani existau acolo de prin secolul 19.  
 
Castanul ţesea neîncetat florile timpului și le uda cu lacrimile și cu seva sa Florile sale aveau ţepi groși si ascuţiţi, dar în 
curând din flori aveau sa iasă fructele acelea pe care pământenii aveau sa le cultive în timpuri grele și de secetă. Căci viaţa va 
avea întotdeauna găuri, pentru că viaţa în sine era o gaură, apărută de nicăieri, iar castanul o va umple,căci el mânuiește timpul, 
iar timpul îl mânuiește pe el… Două castane se rostogoliră pe trunchiul său… 
— Oh, nu! Ce am făcut? 

* 
E vâlvă mare în orașul imnului naţional, primăria vrea să taie niște castani. Cam asta e tot ce aud în ultimele zile în casă. Mama 
se înverșunează, tata o contrazice și uite așa eu și Maria, sora mea de trei ani, ne vedem nevoiţi să ascultăm povești 
vânătorești despre istorie, castani și primari nesăbuiţi. 
„Eu vreau în parcul mare”, suspină Maria, „ba eu vreau în parcul verde”, urlu eu. „Ba nu”, strigă mama, deja exasperată, „o să 
mergem să vedem castanii, nu se știe dacă o să-i mai vedem vreodată”. E limpede că totul se termină, ca întotdeauna, așa cum 
vrea mama. Mergem să vedem castanii de lângă Biserica Evanghelică, evident, fără nicio tragere de inimă. În fond și la urma 
urmei sunt doar niște copaci, sau pomi, niciodată nu am știut diferenţa. Maria e mulţumită, a găsit niște pietricele cu care 
poate să se joace, eu, cu cartea de istorie după mine, mâine dăm test, ai mei cu informaţii preţioase despre istoria locului, a 
locurilor și a castanilor. Habar nu am când e vremea castanelor, acum e primăvară și tot ce pot vedea sunt niște carcase 
ţepoase care nu seamănă nici pe departe cu castanele maronii cu care mă jucam când eram mic. Timpul tace, cartea de istorie e 



 

părăsită undeva pe banca pe care, mama și tata sporovăiesc în continuare, singurul sunet care se aude e cel al pietricelelor albe 
pe care Maria le aruncă pe dalele inegale din jurul Bisericii Evanghelice. În mintea mea gândurile încep să vorbească fără să 
deranjeze pe nimeni. Totul e amestecat… timp, gând, mama, istoria.  
 

* 
Alexandru se trezi înaintea de a se face ziuă sau cel puţin așa credea. De obicei dormea adânc, după ce număra exact patru 
turme de oi. Alexandru se ridică din pat și intră în baia comună. Nu avusese nici un coșmar, de ce oare se trezise? TIC… TIC… 
Se uită pe geam, însă tot ce văzu fu un grup de oameni cu torţe mici ce luminau foc albastru…. Era liniște în orfelinat, așa că se 
întinse din nou pe saltea și încercă sa numere turmele… TIC… o turmă… TIC… două turme… TIC… trei turme… Nu înţelegea ce 
se întâmplă. De obicei își simţea ochii grei după ce trecea de a treia turmă. După ce mai încerca sa ignore sunetul cu încă o 
turma, se ridică din pat, fură un creion de pe noptiera colegului său de pat și deschise cu el geamul, după care fugi desculţ în 
noapte… TIC… strada era umedă… TIC… se apropie … zări un geam cu lumini mișcătoare… TIC… era și mai aproape… TIC… Șirul 
de castani… DE ACOLO SE AUZEA!.. .O fetiţă mică arunca pietre pe jos,unde acum se aflau castanii… 

* 
Și atunci m-am trezit. Pietrele albe mă ascundeau înlăuntrul lor, bucată cu bucată. Castanii, asemenea unor duhuri, vegheau 
corpul meu întins pe jos… După ce m-am ridicat, am zărit mulţimi adunate una lângă alta… Dar nici urmă de mama, tata sau 
Maria… Oamenii din mulţime se holbau la un mustăcios aflat pe o platformă, care vorbea despre ceva unire „Unire? Ce chestie!”  
Am observat că toţi oamenii purtau pălării și costume negre, asortate cu mustaţă și baston. Se adunaseră toţi acolo, doar ca să 
audă cuvintele acelea, însăși esenţa românismului, a patriotismului, cuvintele acelea care străpung inimi, dar a căror 
străpungere face ca inima să se umple cu  liniște și pace… 
— Domnule? Ce an e ăsta? am întrebat eu cineva aflat la o distanţă mică de mine. 
- Întâiu decemvrie 1918, desigur. 
- Mulţu…Mulţumesc, am răspuns eu panicat. 
1918? Înseamnă că am călătorit înapoi în trecut! Nici Biserica nu avea turnurile dispuse in felul normal…Oh nu! Chiar am 
călătorit…Înapoi în viitor!...(scuze ,hai să încercăm din nou!).. 
. ÎNAPOI ÎN TRECUT! 
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Caietul meu mă întoarse în timp, iar lecţia era ”Consecinţele Marii Uniri in Bistriţa postbelică”! 



 

 
…căci astăzi e o zi în care toţi cei ce grăiesc limba dacilor se vor uni sub un singur drapel,un singur domnitor și un singur nume! 
Trăiască Romania Mare!își încheie mustăciosul discursul… 
—TRĂIASCĂ ROMANIA MARE! striga mulţimea… 
Trebuie să scriu asta în caiet! 

* 
Castanul urmărea toate aceste evenimente. Florile timpului pe care le crescuse pe el se încâlciseră… Făcuse o greșeala ce 
putea fi fatală daca cineva afla despre ea… Noroc că timpul era în mâinile sale… Așa că, dacă  ar încerca sa facă vreun fel de 
dispozitiv prin care să comunice… Prea târziu … Portalul pe care îl crease era prea puternic, acum depășea toate regulile fizicii, 
ale știinţei și logicii, cu siguranţă… Singurul lucru pe care putea să îl facă era să aștepte ca natura să iși urmeze cursul…  

* 
Alexandru zări pe jos un caiet, așa că îl ridică…„…căci astăzi e o zi in care toţi cei ce grăiesc limba dacilor se vor uni sub un 
singur drapel,un singur domnitor si un singur nume! Trăiască Romania Mare! își încheie mustăciosul discursul… 
— TRĂIASCĂ ROMANIA MARE! Striga  mulţimea…” începu să apară ca prin minune în caiet… 
Alexandru își scoase din buzunar creionul furat și începu să scrie: 
„ce se întâmplă” 
„Maria?” veni răspunsul. 
„nu, eu sunt Alexandru și am venit aici că am auzit tic tac și e de fapt o fetiţa care arunca cu pietre”scrise el… 
„Și pe mine mă cheamă Alexandru și am ajuns în anul 1918, în mijlocul Marii Uniri!” 
Două castane căzură pe caiet, iar Alexandru se trezi din nou în pat, la orfelinat… 
„Ce vis ciudat !” gândi el… Și avea dreptate… 

* 
— Castanii ăștia, nu știu dacă știi, sunt aici de la Marea Unire, poţi să îi spui asta la istorie, ei au 100 de ani, începu tatăl meu 
cu discuţiile sale plictisitoare, în timp ce mama mea verifica scorul de la meciul pe care voia să îl vadă, pe telefon. 
— Cred că e timpul să mergem acasă! Haide, Maria! Alexandru, ia-ţi caietul! 
— Vin , mami! spuse Maria, în timp ce eu ridicam caietul ţintuit de câte o castana… 
A doua zi, am luat un 10 la istorie când am citat vorbele rostite pe podiumul de lângă castani in Bistriţa, la 1 decembrie 1918… 
Afară,e vremea castanelor 
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Sarcina elevilor de gimnaziu a fost să imagineze o povestire prin care o piesă a muzeului găzduit de școala noastră  să își spună 
povestea. Piese de artilerie, obuze, grenade, insigne, plăcuțe de identificare a soldaților români, nemți, maghiari sau francezi, 
combatanți în Primul Război Mondial în luptele de la Oituz au fost expuse prin bunăvoința celor ce le-au descoperit, și anume 
Asociația Prospectorii Istoriei, din Comănești, județul Bacău. Nu doar obiecte care amintesc de vărsarea de sânge au fost în fața 
elevilor, ci chiar bucăți de viață: sticluțe de parfum, cruciulițe, medalioane, multe obiecte de bucătărie. De aici, folosind diverse 
informații, asimilate în spațiul școlar sau în afara lui, elevii au spus povești. Câteva dintre ele vi le vom prezenta în paginile ce 
urmează.  

Ramona Jitaru, Colegiul Național Vasile Alecsandri, Bacău 
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„PE AICI NU SE TRECE” 

Ștefan-Lucian Apostol, 11 ani  
 

 
Într-o zi, pe la sfârșitul lunii aprilie, am mers cu tata sǎ vizitǎm expoziţia de obiecte militare din Primul Rǎzboi Mondial, 
organizatǎ la școala noastrǎ ca sǎ ne aminteascǎ împlinirea a 100 de ani de când s-a încheiat războiul. Bineînţeles, eram foarte 
curios, deoarece auzisem multe povești ţesute în jurul Primul Război Mondial. Mama s-a nǎscut în Vrancea și, de câte ori 
trecem prin faţa Mausoleului de la Mǎrǎșești, îmi povestește câte ceva despre luptele care s-au dat acolo. Am vizitat și 
Mausoleul, așa cǎ nu eram chiar strǎin de istoria și istoriile din jurul marilor bǎtǎlii care purtate pe acele meleaguri. Am aflat 
despre Generalul Ieremia Grigorescu, Generalul Averescu, Ecaterina Teodoroiu, Soldatul Necunoscut sau despre oameni 
obișnuiţi, care, prin sacrificiul lor, au reușit sǎ scrie istorie într-un loc atât de puţin cunoscut, precum orașul Mǎrǎșești. 
Când am ajuns la școală, expoziţia era înţesatǎ de copii. Tata, absolvent de academie militarǎ, a început sǎ completeze 
explicaţiile date de ghid. Bombele stǎteau aliniate undeva lângǎ o vitrinǎ și mǎ înfiorau cu capetele lor din metal. Mi se pǎrea cǎ 
le aud explodând, că văd lume îngrozitǎ fugind în toate direcţiile, copii plângând… Bucăţile acelea fusiforme de metal erau ca 
niște îngeri ai morţii cǎzuţi din cer. Deasupra lor, în vitrinǎ, erau expuse pistoale, puști și baionete.  
Privind exponatele, mi-am amintit cǎ și tata avea o baionetǎ. Era de la strǎbunicul lui, care supravieţuise rǎzboiului, și tata o 
lustruia când avea timp, spunând povești pe care le auzise și el de la bunici. M-am gândit ce curaj trebuie sǎ fi avut acei 
bǎrbaţi ca sǎ se arunce în lupta corp la corp cu baioneta asupra dușmanului. Mi-au plǎcut și cǎștile de soldat. Chiar am probat 
una imaginându-mi cǎ mǎ ascund în tranșee. 
* 
Dintr-o datǎ, am auzit chiar lângǎ mine un glas cam rǎgușit. Un soldat român, cu faţa obositǎ, cu uniforma gri, tocitǎ și prǎfuitǎ 
de târâtul pe front, cu mâinile bǎtǎtorite de patul puștii și cu o cicatrice pe obraz, stǎtea lângǎ mine, scrutând cu mâna la ochi 
liniile inamice. 
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— Astǎzi cred cǎ nu vor ataca. E Paștele și la noi, și la ei. Ar trebui ca Dumnezeu sǎ ne acorde un rǎgaz, sǎ își îndrepte faţa 
cǎtre noi și sǎ nu curgǎ sânge într-o zi atât de sfântǎ.. 
Eram atât de uimit încât nu am reușit sǎ leg douǎ cuvinte. 
— Cine sǎ atace? am reușit totuși sǎ bolborosesc. 

— Cum cine? Nemţii! Vor sǎ spargǎ linia frontului pe aici. Nu putem sǎ-i lǎsǎm. 
Dacǎ trec de noi, nu vom mai exista ca ţarǎ. Miza e foarte mare. Trebuie sa fim 
atenţi. 
— Când au atacat ultima datǎ nemţii?  
—  În Joia Mare, când toţi ascultam Cele Şapte Evanghelii, ca toţi creștinii. Da′ 
ce știi tu?! Vǎd cǎ nu ești de pe aici. 

— Așa e! Sunt cu tata! Ce s-a întâmplat când au atacat nemţii? Unde suntem? 
— La Mǎrǎșești. Îţi cauţi tatǎl, copile? Au cǎzut mulţi în ziua aceea. Fii, fraţi, 
taţi… Pentru cǎ acum e liniște, o sǎ îţi povestesc. Era pe înserat. Soarele scǎpǎta 
la apus ca un glob de foc care înroșea tot cerul. Era o luminǎ stranie, roșiaticǎ. Se 
auzea doar glasul preotului povestind despre Cina cea de Tainǎ a lui Isus. 
Înţepeniţi în locurile noastre, ne aminteam cu toţii de copilǎrie, de bisericǎ, de 
ouǎ roșii și cozonaci… Aerul pǎrea înţepenit între cele douǎ dealuri. Fusese o zi 
cǎlduroasǎ și pǎrea cǎ va fi o noapte liniștitǎ. Luceafǎrul de searǎ începuse sǎ 
scânteieze ca o candelǎ pe cer. Îţi închipuiai cǎ aici domnește pacea. Doar sunetul 
metalic al lingurilor din gamele fǎcea simţitǎ prezenţa oamenilor − cǎci se fǎcuse 
ora mesei. Între aceste douǎ dealuri aveam noi tabǎra, soldaţii Armatei Române 
care ne încǎpǎţânǎm sǎ apǎrǎm ce a mai rǎmas din România. Dar, dintr-o datǎ, 
liniștea dintre cele douǎ dealuri a fost spartǎ de un trǎznet. Scântei, pietre și 
pǎmânt zburau peste tot, acoperind soldaţii care se odihneau ascultând slujba sau 
scriau familiilor. A fost un atac surprizǎ al nemţilor care ne-a prins nepregǎtiţi. O 
rafalǎ de mitralierǎ a început sǎ batǎ sacadat, secerând soldaţii care nu au apucat 
sǎ se adǎposteascǎ. Zgomotul obuzelor era asurzitor. În toatǎ aceastǎ 
învǎlmǎșealǎ se auzi un strigat atât de clar și dârz: „Pe aici nu se trece!” A început 
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bǎtǎlia corp la corp. Am luptat în cǎmașǎ, fǎrǎ sǎ mǎ uit unde lovesc. Un copac a luat foc de la o grenadǎ și fumul a învǎluit 
pǎdurea într-o pâclǎ deasǎ. Am simţit cǎ ceva îmi arde obrazul. Un glonţ rǎtǎcit mi-a lǎsat o amintire. Când m-am dezmeticit, un 
zid de oameni apǎra cele douǎ dealuri și pǎdurea în flǎcǎri. Atacul nemţilor a fost respins. Natura a început sǎ plângǎ, mângâind 
trupurile celor cǎzuţi cu o ploaie mǎruntǎ, blândǎ… Liniștea s-a așternut din nou, o liniște sinistrǎ care îngheţase strigǎtele de 
durere și suferinţǎ. Stelele au apǎrut pe cer, luminând calea celor adormiţi. Așa a fost în ziua aceea. Întotdeauna, pǎmântul va 
plânge aici, iar florile vor alina cu frumuseţea lor durerea celor rǎmași… Cum ziceai că îl cheamǎ pe tatǎl tau, copile? 
* 
— Ce ai rǎmas așa? zise tata râzând. Cred cǎ am vǎzut tot ce era de vǎzut. Mǎ simt tare mândru, dar și un pic trist. Oare când 
vom învǎţa cǎ rǎzboiul înseamnǎ moarte și durere? E timpul sǎ mergem acasă! 
— Tatǎ, eu… 
— Da, știu! Nu ai cum sǎ nu îţi imaginezi o bǎtǎlie în mijlocul unor aseamenea obiecte și mai ales dupǎ ce ai vǎzut și auzit atâtea. 
Afarǎ, soarele strǎlucea. În adierea vântului, încǎ se mai auzea „Pe aici nu se trece!” ca un vers dintr-o doinǎ veche în care 
mama își așteaptǎ fiul sǎ se întoarcǎ de la rǎzboi viu și nevǎtǎmat. Am surâs umbrei unui nor care se pierdea în zare… „Rǎmas-
bun și nu uita… Pe aici, nu se trece!” Am strâns cu putere mâna tatǎlui meu: 
— Sǎ mergem! 
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ŢARA NIMĂNUI 
Bogdan Bîrgu, 12 ani 

 
Ploaie… de parcă altceva nu există. Tot ce lipsește în această zi este o rază de soare… și poate un loc de parcare. Când aproape 
nu mai speram să pot să-mi las undeva mașina, uite că l-am zărit. M-am strecurat cumva acolo și apoi am fugit cu umbrela spre 
instituţie. Pe o pancartă scria Colegiul Naţional Vasile Alecsandri. Am intrat în campus și m-am îndreptat spre paznicul care 
tocmai închidea.   
— Bună seară! Mă mai așteptaţi și pe mine?   
 — Desigur! Dar să nu staţi mult, deoarece trebuie să închid.  
Am trecut printr-un hol frumos decorat și am zărit lucrul pentru care am venit tocmai aici. O expoziţie de istorie era în faţa 
mea. Tema expoziţiei era Primul Război Mondial. Ahhh… eu sunt istoric, ceea ce înseamnă că știu multe despre această 
perioadă, de fapt, chiar am fost repartizat într-o echipă cu alţi istorici care se ocupă de acest război.   
Locul arăta destul de bine. În faţă era o masă de prezidiu, unde am auzit că au stat niște oameni importanţi, printre care 
directorul școlii, niște oameni care se ocupă de armamentul încă activ și niște profesori foarte drăguţi. Cele mai interesante 
erau vitrinele cu artefacte recuperate din război. În una dintre acestea erau mai multe obiecte personale. Acolo am văzut o 
tăbliţă de identificare pe care scria Ion Cristea. Am rămas șocat. Despre acest om am studiat ani întregi. A fost un adevărat 
bărbat, chiar dacă nu-și mai aduc aminte mulţi de el. Ţineam plăcuţa în mână când în jurul meu a început să plutească, 
încolăcindu-se în jurul picioarelor mele, un abur moale. Deodată nu mai eram la expoziţie, nu mai eram la școală, ci eram pe 
front. 
* 
—  Ion… Ion… Ion!  
—  Da, te aud!  
 — Nu mai visa cu ochii deschiși și vino aici. Jucăm cărţi. Vii și tu?  
 — Imediat, să mai trag un fum.  
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 Acești soldaţi se aflau în tranșee, cel mai urât, groaznic și temut loc dintre toate. Acolo, oamenii își pierdeau speranţa și 
mureau. Cei mai curajoși vorbeau cu prietenii și așteptau următorul atac. Deodată, focul a început din nou și locul din 
apropierea lor a fost bombardat. Printre zgomote s-a auzit vocea generalului:  
— Pe loc repaus! Am primit noi ordine. Cum forţele inamice nu o să ne lase să spargem linia defensivă, va trebui să distragem 
atenţia mitraliorilor cu câteva grenade lansate de oameni de ai noștri și să trimitem o trupă mică în ţara nimănui să îi 
flancheze și să ne lase să îi doborâm.  

Toată lumea a rămas șocată. „Ţara nimănui” este moarte sigură. În 
acest loc între tranșee se trimit mulţi oameni care sunt rapid zdrobiţi 

de grenade, mitraliere, pământ și lunetiști.  
Aproape nimeni nu supravieţuiește acolo.  

— Va trebui să alegem o patrulă. Ion Cristea și încă cinci oameni să se 
pregătească. Ion și camarazii lui au amuţit. Cel mai tânăr a  început să 
plângă. Ion ar fi vrut să îi spună că totul va fi bine, dar cu toţii știau 
că nu va fi așa. În timp ce ei se îndreptau spre scări, totul a încetinit.. 
„Grenadele au fost lansate”, anunţă un tânăr soldat. S-au urcat pe 
scară și au pornit spre flancul drept. Peste tot era mocirlă care mânca 
oamenii de vii și îi sufoca până când moartea îi întâmpina ca un vechi 
prieten. A trebuit să meargă printre cadavre de soldaţi curajoși, 
printr-un cimitir al terorii. Poate că totul se putea termina cu bine, 
poate că puteau să trăiască să vadă, în sfârșit, pace… fericire. Doar 
că Dumnezeu avea alt plan pentru ei. Un inamic i-a zărit și a dat 
alerta. O grenadă a zburat spre ei ca un mesager al morţii și a 
detonat… liniște… întuneric… nimic altceva… oare aceasta era dulcea 
îmbrăţișare a morţii? Ion a început să simtă o durere îngrozitoare și 
s-a trezit. Un ţiuit puternic îl alertă pe acesta că lupta încă nu s-a 
terminat.  Uitându-se în spate, a fost șocat. Unul dintre camarazii lui 
îi făcea scut cu corpul, apărându-l de schije. Ceilalţi au fost înghiţiţi 
de noroiul nemilos. Era terminat, nu mai avea armă. Lângă el a văzut o 
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mitralieră distrusă. Plin de mânie, a luat arma și a început să o asambleze. Înainte să ajungă în primele linii, el a fost inginer și 
mecanic. Se ocupa de tancurile și armele stricate. Cu arma asamblată,  s-a ridicat vitejește și a tras cu precizie într-un 
grenadier. O explozie a împrăștiat inamicii și Ion, împreună cu soldaţii care l-au prins din urmă, a ucis fiecare dușman din calea 
lui. După multe bubuituri și vestea că liniile de suport au căzut, liniștea a cuprins tărâmul în care oamenii acum înotau în sânge. 
Din mocirlă, celălalt supravieţuitor al echipei soldatului Cristea a ieșit îngrozit și s-a așezat în genunchi lângă Ion cu lacrimi în 
ochi. 
— Nu mai suport, a spus acesta, vreau să mor și să termine Dumnezeu cu mine.  
Ion s-a uitat băiat, i-a pus mâinile pe umeri și i-a spus.  
— Moartea va veni, la timpul ei, dar până atunci trebuie să fim puternici pentru noi și pentru cei pe care îi iubim. Sunt sigur că 
vom prinde și noi pacea și fericrea. Mâine este doar la un vis distanţă.  
* 
M-am trezit. Nu mai erau șanţuri, nu mai erau cadavre, eram înapoi la expoziţie. Ies din clădire și când să plec, aud glasul 
paznicului:  
— Scuzaţi-mă că întreb, dar cum vă numiţi?  
— Alexandru… Alexandru Cristea.  
Acum mă mișc încet prin ploaie gândindu-mă la viitor, că nu mult mai are până mă întâmpină. Mâine este doar la un vis distanţă.  
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MUZEUL PRINDE VIAŢĂ 
 

Beatrice Chirilă, 12 ani 
 
 
Casca: Sunt zguduită într-o cutie. E întuneric. Nu pot vedea nimic. Nu știu ce se întâmplă sau unde mă aflu. Vreau ca totul să 
se termine și să mă întorc acasă, în vitrina din muzeu. 
Zguduiturile s-au oprit. Se face liniște. Aud doar vocile unor oameni. Nu cunosc vocile acestea, cu toate că am auzit foarte 
multe voci în viaţa mea. Nu pot înţelege ce vorbesc, dar presimt că nu îmi va plăcea. Se face lumină. Îl zăresc pe noul meu 
proprietar. Nu sunt la muzeu, și nici într-un loc cunoscut. Mă aflu într-o clădire mare, cu multe uși și scări. Sunt dusă într-un 
hol spaţios, cu o mulţime de vitrine goale, care parcă așteaptă să fie gazdele unor exponate. Omul care m-a adus până aici 
deschide cu grijă vitrina. Mă așază atent pe o pernuţă roșie. Lângă mine se află o etichetă cu numele meu: „Cască Adrian”. 
Omul pleacă pentru a aduce și alte exponate. Vitrinele par că prind viaţă. Sunt colorate într-un roșu−pământiu de parcă rugina 
a decis să spună o poveste tristă. Simt parcă cum în tăcerea ce s-a lăsat în jur mă trece un vag fior de răcoare. Ceva anume din 
tot ce mă înconjoară îmi trezește sentimente parcă nemaitrăite. Vreau dintr-odată să împărtășesc cuiva, să însoţesc pe cineva 
pe urma poveștilor trăite și văzute care mi se înfăţișează brusc atât de vii și dureroase. Realizez deodată că sunt parte a unui 
tezaur, că sunt de fapt un exponat de muzeu, alături de alte relicve din perioada Primului Război Mondial, expuse în acest loc 
necunoscut pentru mine, dar totuși atât de familiar....  
Instantaneu, lumina crește în intensitate și se aud zgomote de uși ce se deschid. Holul începe să se umple cu oameni de toate 
vârstele. Aceștia se așază pe scaunele pregătite, pentru a asculta un discurs, cel mai probabil în legătură cu Marele Război. 
În scurt timp începe discursul. Am avut dreptate! chiar este legat de Primul Război Mondial. Acum simt că și povestea mea e 
parte din discursul pe care îl aud ca pe un ecou. Cuvintele oratorului îmi aduc în faţă imagini amestecate, bubuituri, urlete și 
vaiete, miros de fum și pământ răvășit.  
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Nu durează mult și cei de la tribună îi îndeamnă pe invitaţi să privească exponatele și să le afle povestea. Încă sub impresia 
cuvintelor abia rostite, oamenii se îndreaptă murmurând spre vitrine. Pentru mine, toţi par identici cu cei văzuţi la muzeu: 
interesaţi de istorie, în general, fără să caute ceva anume. Încă aștept să văd o persoană care să se uite la o singură piesă de 
muzeu, știind că acea piesă e ceea ce căuta. Nu știu dacă voi vedea așa ceva azi, dar sper că da. Și mai sper că o să-mi 
împărtășesc povestea. 
Zeci de oameni se uită la fiecare vitrină. Majoritatea se îngrămădesc la vitrina cu săbii, pumnale și grenade. Mă simt inutilă. 
Nimeni nu se îngrămădește la vitrina cu căști de luptă. Simt că nu mai am niciun scop. Scopul meu a fost să îl protejez pe 
soldatul care m-a purtat, care a luptat pentru ţara sa, care a murit ca un adevărat erou, apărându-și patria. Acum sunt alte 
vremuri, stau într-o vitrină fără să fac ceva important. Doar stau și mă uit la vizitatorii muzeului, pentru care par invizibilă. 
În timpul petrecut în vitrina necunoscută, am tras cu urechea la ce se vorbea în jurul meu și nu mi-a fost greu să realizez că 
mă aflu într-o școală, pentru o expoziţie temporară. Mi-a plăcut că toţi copiii au venit nesiliţi de nimeni la o expoziţie istorică. 
Totuși, ceea ce m-a întristat din nou este că încă nu am văzut nici un copil care să spună: „Asta e ceea ce caut!” Ochii mi se 
aţintesc asupra unei fetiţe de 12-13 ani, cu părul roșcat și bogat. Întâlnesc ochii ei verzi ce se aprind când vede vitrina în care 
mă aflu. Tresar… 
 
Corina: Mă trezesc. E ora 10:30. Trebuie să ajung la școală în 30 minute! Mă dau jos din pat, fug să mă spăl pe dinţi, îmi periez 
părul, iau primul tricou pe care îmi cad ochii și primii pantaloni găsiţi în dulap și mă grăbesc spre școală. Nu am timp să mănânc, 
așa că îmi voi cumpăra un covrig pe dreum.  
Au trecut 10 minute. Stau la un rând interminabil. Toţi își cumpără covrigi! Se pare că tot orașul a început vreo dietă specială! 
Șirul de oameni din faţa mea începe să dispară, până când ajung și eu în faţă. Îi cer vânzătoarei un covrig, iar ea îl 
împachetează bucuroasă. Înșfac covrigul și las banii pe tejghea. Continui să alerg spre școală. Expoziţia începe în cinci minute… 
sper că am timp să ajung.  
Intru în școală. Merg în holul central, locul unde se desfășoară expoziţia. Sunt o mulţime de oameni așezaţi pe scaune. Caut 
repede un loc liber pe scaune și mă așez, alunecând ușor ca o stafie, pe el. Discursul pregătitor nu a început încă. M-am 
încadrat perfect în timp.   
Începe și discursul... e despre Primul Război Mondial și urmele adânci lăsate în istoria acestei ţări și al acestui neam. Sunt 
fascinată. În minte mi se desfășoară un film plin de acţiune: soldaţi români luptând și împotrivindu-se ciuntirii ţării și înjosirii 
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acestui neam; sute de morţi, răniţi, orfani și văduve. Soldaţi răcnind de încurajare, lătrat de mitralieră, miros de pământ 
răvășit și sânge. O imagine atât de dură, atât de tristă și totuși atât de eroică... înălţător.  
Nici nu am simţit când a trecut timpul. Discursul s-a sfârșit. Acum, suntem invitaţi să vizualizăm exponatele. Grenade, săbii, 
pumnale, obuze, insigne, obiecte personale și vestigii ale acestui episod de istorie.Toate sunt interesante, dar nu-mi reţin 
atenţia în mod special. Ajung la ultimele vitrine. Într-una zăresc o Cască Adrian.  Mă uit plină de interes și curiozitate la acest 
obiect. Știam din ceea ce citisem câte ceva despre istoria echipamentului purtat de armată română în timpul Primului Război 
Mondial. Casca Adrian a fost un „cadou” din partea Franţei, ţară-aliat care a echipat armată română, susţinând-o cu armament 
și îmbrăcăminte militară. Casca era iniţial purtată de armata Franţei.  
Înainte de Căștile Adrian, soldaţii români purtau chipiuri din pânză a căror eficienţă împotriva loviturilor în zona capului era 

egală cu zero.  
Un ghid se aproprie de mine și mă 

întreabă dacă mă poate ajută cu ceva. 
Îi cer câteva informaţii suplimentare 
despre cască. Îmi oferă informaţiile. 

Îmi spune că această căscă a aparţinut 
maiorului Virgil Bădulescu, din 

batalionul Vânători de Munte. Soate o 
cheie din buzunar și descuie vitrina. Ia 

în mână casca și mi-o pune pe cap. E 
foarte grea. Oare e atât de grea de la 

încărcătura sa istorică? Simt o 
legătură specială cu această cască. Îmi 

aduce aminte de ceva… sau poate de 
cineva. Îmi dau casca jos și o miros. 

Miroase a rugină și a ceva ciudat… 
oare a praf de pușcă? Probabil așa 

mirosea războiul. Îi mulţumesc 
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 din suflet muzeografului pentru experienţa de neuitat. Îmi înmâneazun bilet pe care sunt scrise datele cunoscute despre 
„Maiorul” a cărui cască am purtat-o pentru câteva momente. Pe bileţel scrie:  

„Istoria ne-a uitat acolo în tranșee, departe de casã, departe de acasã. Atunci când trupul este înghețat, doar sufletul îi dã speranțã, doar 
amintirile. Nume pe cruci al cãror numãr nu le știe nimeni. Am plecat atâția și nu s-a mai întors niciunul. Când au murit ai noștri, am murit și 
noi cu adevãrat, ne-a murit amintirea, ni s-a stins povestea, acum suntem doar litere tocite undeva departe și uneori, imagini șterse și pãtate de 
vreme, suntem un Gheorghe, un Ion, un Vasile, un tatã, un fiu, un frate, suntem pãmant, din noi rãsare iarba și peste noi se topește zãpada. Doar 
amintirea voastrã ne învie. De aicea de sus nu se vede dacã am câștigat rãzboiul. Din 11 august 1917, de când m-am prãpãdit, pânã azi, nu știu 
dacã sunteți uniți în țarã, dacã vã e bine, dacã mai sunteți români sau nu voi, urmașii mei. Din când în când, de aici de sus mai simt vânturarea 
oaselor mele rãmase pe dealul de la Cireșoaia, îngropate fãrã slujbã ș fãrã împãrtãșnie sau lumânare, de obuzele nemțești. M-au amestecat cu 
țãrâna pânã m-au acoperit de tot. Muierea n-a mai avut ce îngropa, m-a îngropat pãmântul singur. Primãvara, când țãranii arã pãmântul, mai 
trag la luminã cu plugul câte un os de-al meu. Ai, ce mã furnicã aici sus unde sunt. Simt cãldura soarelui de primãvarã cum bate pe oasele mele 
albe și pãmântul reavãn de mã împresoarã rãcoros. Apoi grâul crește rãdãcini firave din jurul oaselor mele, mã gâdilã și se înalțã peste mine de-mi 
ține rãcoare. Cel mai mult îmi place când pe deal, vine lume la secerat și vorbește sau cântã. Se vaitã de multe lucruri care nu merg bine, înjurã și 
bleastãmã țara asta și traiul lor nenorocit, dar toate astea o fac în limba românã. Așa știu și eu cã nu am murit degeaba.” 
 
Textul m-a mișcat foarte tare. Înainte să merg acasă, am trecut pe la bunica. Când eram mică, obișnuia să îmi povestească 
despre un stră-stră bunic de-al meu care a luptat într-un război foarte mare. Pe atunci nu eram pasionată de istorie și nu 
puteam reţine informaţii complicate. Se pare că informaţiile din copilărie s-au dovedit a fi de ajutor. O întreb despre maiorul 
Virgil Bădulescu. Vreau și parcă trebuie să aflu mai mult despre acest om. Ochii bunicii se umplu de mândrie, dar și de lacrimi. 
Îmi spune cu un glas aproape tremurând că a fost bunicul ei, iar eu se sunt strănepoata acestuia. După încă câteva ore 
petrecute la bunica, ajung acasă și îi povestesc mamei tot ce am descoperit în această zi. Mamă zâmbește și-mi sărută fruntea 
cu drag, spunându-mi: „Draga mea, asta înseamnă istoria... să descoperi lucruri care te uimesc, care te fac să iubești trecutul 
și să respecţi cum se cuvine acest neam.”  
Astăzi am ajuns să simt ce înseamnă valoare, curaj, dăruire, naţiune și mai ales mândrie faţă de neam, faţă de înaintași, faţă 
de ţară. Acum încep să înţeleg de ce se spune cu mândrie naţională că acesta e Anul Centenarului și de ce toţi românii ar trebui 
să cinstească cu dragoste jerfa acestor eroi pentru mărirea neamului românesc. Eu una, sunt mândră că sunt româncă! 
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PRIBEAG ÎN TIMP 
Alexandra Iacob, 12 ani 

 
După ce m-am rugat șapte zile și șapte nopţi de părinţii mei să mă ducă măcar odată într-un muzeu, n-au mai rezistat nici ei. 
Tata ar fi vrut, doar de la el am moștenit toată adoraţia asta pentru istorie, însă mama nu îl lăsa. Până și eu îmi alungasem din 
mintea mult prea fragedă acest gând, până într-o seară. Tata tocmai ce venise de la muncă. Tristeţea și oboseala i se citeau de 
pe ochii înjectaţi, însă nu aveam cum să îmi dau seama și de motiv. Mai târziu am aflat singură, când, pe masa de cafea din 
sufragerie am dat de o scrisoare. Arta cititului îmi era încă un mister la acea vârstă, însă câteva cuvinte am reușit și eu să 
descifrez. ,„Tomas Sorescu’’ era unul dintre ele. Celălalt nu îl înţelesesem pe deplin, însă, gândinindu-mă puţin mai profund, am 
înţeles neagra veste.. Am reașezat biletul pe masă exact în starea în care l-am găsit și m-am dus în camera mea tăcută. 
După ce tata a mai stat câteva ore bune pe canapea, a venit la mine:  
— Putem merge azi la muzeu, însă cu o singură condiţie: nu îi spui mamei.  
M-am prefăcut că îmi închid gura cu o cheiţă ca să îi confirm că nu voi spune nimic și am sărit spre șifonierul unde îmi ţineam 
hainele. Era joi, însă asta nu mă oprea totuși să îmi port frumoasa rochie roșie de duminică. Mi-am mai pus papuceii de lac în 
picioare, am luat un pix și un caiet cu notiţe, în ciuda faptului că, după cum am mai zis, nu știam să scriu și să citesc, și am luat-
o la goană spre ușă.  
— Știi, Eu cu bunicul meu, Tomas, mergeam mai tot timpul la expoziţii de orice fel. Vocea îi era stinsă. Căutam cu disperare în 
mintea mea un răspuns simpatic, încurajator, cu care aș fi putut să îi înseninez măcar puţin chipul, însă n-am găsit nimic. Așa că 
am continuat tăcuţi drumul, eu mai  aruncându-i câteodată tatei o ocheadă ca să văd cum se simte. 
 
Înăuntru, ne izbi o nouă stare de spirit, exact ceea ce ne trebuia. Mulţimi de oameni, conversaţii care mai de care mai fără 
sens pentru mine și, aproape că mă făcuse să chiui de bucurie, toate acele exponate incredibile. Nu mai aveam stare, ba îl 
trăgeam pe tata spre stânga, ba ne întorceam spre dreapta. Un bărbat înalt se apropie de noi. Era chel, sau cel puţin asta 
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credeam eu, ţinând cont că nu ajungeam să îl analizez până în creștetul capului. Începu cu tata o discuţie scurtă, iar apoi își 
continuă drumul cu grupul nostru de vizitatori. Eu, probabil cea mai mică și mai emoţionată din grup, încercam să mă bag cât 
mai în faţă ca să  pot observa exponatele. 
— Ne îndreptăm spre epoca preistorică, spuse ghidul, oferindu-ne un surâs scurt, de parcă și el era la fel de nerăbdător ca noi. 
Înăuntru, m-am ciupit puţin de mână și am făcut ochii mari. Pterodactili uriași acopereau tot tavanul și, într-o vitrină, un om al 
caverenelor încerca să aprindă un foc. A fost necesar un singur clipit ca tot ce văzusem înainte să prindă viaţă. Dinozaurul 
înaripat îmi zbura poate prea ameninţător deasupra capului și puteam să jur că bărbatul din vitrină se îndrepta spre mine. Îmi 
întinde cele două pietre, sperând ca măcar eu să pot readuce la viaţă multa tânjită pană a diavolului ce îi era singura sursă de 
căldură. Iar asta nu era tot. Când dau să mă uit spre ghid, acesta se preschimbă într-o maimuţă păroasă ce se caţără isteric pe 
pereţii încăperii. Iar ceilalţi vizitatori... unii deveniseră oameni ai cavernelor, alţii animale preistorice și câţiva chiar dinozauri! 
Clipesc din nou și totul a revenit la normal. Încerc să reînviu acea lume, însă nu reușesc. Poate că, în sfârșit, avusesem 
posibilitatea călătoriei în timp și eu ce am făcut? Am clipit! 
— Iar acum, îmi întrerupse ghidul gândurile, urmaţi-mă către o nouă eră, cea antică, unde romani, greci, egipteni, daci și multe 
alte naţii, unele dispărute altele nu, au schimbat pentru totdeauna lumea.  
— Cum ţi s-a părut până acum, scumpo? îmi șopti tata la ureche ca să nu-i perturbe pe ceilalţi. 
L-am zgâlţâit energic de mână ca să îi arăt cât de încântată eram. Știu ce vă întrebaţi și răspunsul este nu, nu eram nici mută 
și nici proastă. Conversaţia cu oamenii nu mi se părea pe vremea aceia un lucru extraordinar de captivant. Așa că oricine mă 
cunoștea mai bine ar fi vorbit cu mine fără să aștepte și un răspuns foarte clar. Puteau totuși să spere.   
Înăuntru, la fel ca în prima cameră, totul părea distanţat de realitate. Până și figurile din ceară ce reprezentau o bătălie între 
romani și daci păreau ca rupte din timp. Un strănut ușor, urmat de un clipit involuntar au făcut ca sabia unuia dintre soldaţi să 
se avânte spre persoana de lângă mine. Am sărit în faţa armei, încercând să o acopăr pe femeie de tăișul letal. Mi-a mulţumit 
aproape fără glas, însă n-am avut timp. Alt inamic se îndrepta exact spre tata. Tatăl meu! Mi-am folosit ca și prima oară scutul 
curbat în forma unui cerc și imediat după atac am reușit să îl împing departe de mine și de tata. Un clipit și am revenit iar în 
prezent. O vai! Nu din nou!  
— Nu te mai zbengui, îmi atrase atenţia tata. bruscându-mă ușor de mână. 
Era ciudat, părea că numai mie mi se întâmpla această grozăvie. De fapt, se părea că absolut nimic din ce mi se întâmplase nu 
avuse niciun efect lucrurilor din jur.  
Un oftat prelung îmi scăpă de pe vărful buzelor, ceea ce îl făcu pe ghid să se uite iarăși la mine. 
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— Dacă te-ai plictisit, să știi că nu mai e mult până terminăm vizita. Mai așteaptă un pic.  
Tot ce putusem să îi ofer eu în schimb fuseseră doi ochi mari și o expresie de tristeţe la care sigur nu se așteptase. Cum să 
creadă că voiam să plecăm? Erau cele mai minunate clipe din viaţa mea! 
Urma evul mediu, îmi dădusem singură seama. La intrare, două armuri lucitoare tipice cavalerilor primiseră multă atenţie. Îmi 
puteam vedea chipul reflectat de metalul nu foarte bine lustruit. Iar spada ce stătea în imediata lui apropiere părea că era 
pregătită să fie ţinută în mână de un brav soldat. Și asta și făcu, în mâna deodată își triplase puterea. Pereţii se destrămaseră 
ușor, lăsând loc aerului curat să pătrundă și unor urale ce veneau din jurul meu. Calul pe care mă aflam necheză și galopă în 
faţă. Spre ce, încă nu știam. Abia când vederea mi se obișnuise cu brusca schimbare a luminozităţii, am putut să observ 
bărbatul care se apropia ameninţător spre mine. Mă uitam spre arma ce o îndreptase exact spre pieptul meu plăpând și aproape 
că scot un scâncet după ce observ viteza cu care se apropie. Ar trebui să intind și eu spada? Nu vreau să-l rănesc, însă nici să 
fiu înfrântă nu-mi doresc...  
Tata se afla în faţa mea, lângă o machetă din carton a unei cetăţi. Nu știu dacă trebuia să mă bucur pentru întoarcerea mea, 
deoarece nu mă simţisem niciodată atât de vie. Nici măcar dăţile trecute când fusesem aruncată în timp nu avuseră un astfel 
de impact pentru mine. Părea din ce în ce mai real, ceea ce nu știu dacă trebuia să mă îngrijoreze sau nu, ţinând cont că eram 
pe punctul de a muri. Nici tura asta nu am scăpat de remarcile plictisitoare ale tatei care mă întrebă dacă mă simt bine. Dar nu 
o să le mai scriu aici. Oricum l-am ignorat și de data asta.  
Următorul popas era un lucru nou și pentru mine. Se numea „Cele două războaie mondiale’’, însă titlul mă indigna și mai mult. Da′ 
ce, s-au petrecut în aceeași perioadă? Au fost și altele înainte? Nu avea sens... Nu eram sigură dacă să exteriorizez aceste 
întrebări probabil stupide, așa că am tăcut. Asta era tot timpul cea mai bună opţiune.  
Pe la jumătatea discursului despre al doilea război mondial presupun că am aţipit. Unde, nu știu. Îmi amintesc că eram în 
picioare, încă ţinându-l strâns pe tata de mână. Iar apoi... clic! S-a făcut întuneric. Nu a durat nici acest lucru mult, deoarece 
începeam să observ cum în jurul meu se conturau oameni. Vedeam totul în ceaţă, ca un fel de amestec de culori, mai toate 
cenușii și triste. Până și auzul mi se reglase mai greu. De la niște ţipete fără rost începeam să înţeleg comenzi. Comenzi pe 
care, voiam sau nu, mă apucasem să le urmez. Era ceva în vocea generalului... Am înţeles numai când i-am privit ochii aproape 
înlăcrimaţi, arși de lipsa somnului  și de gazele toxice ce se prelingeau peste tot prin jur. Era terifiat de ce vedea în faţă, mai 
ceva ca noi, soldaţii pe care îi comanda. Și atunci am avut un gând ce m-a transformat pentru totdeauna cum priveam acești 
oameni: E o diferenţă colosală între a-ţi risca singur viaţa și a risca-o pe cea a partenerului tău. Tu te-ai bazat doar pe tine, în 
timp ce ei și-au pus totul în mâinile tale paralizate de teamă. Copilul, ce se roagă în fiecare noapte ca tatăl să-i ajungă mai 
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repede acasă. Soţia, ce nu se îndură să nu pună și a treia farfurie pe masă, pentru soţul plecat de mult timp în luptă. Și pentru 
mama lui, care speră din tot sufletul că dacă pruncul îi moare pe câmpul de luptă, măcar să îi aducă cineva un șuviţă din părul lui 
din care să-și facă lanţ în perioada de doliu. Toţi aceștia ţi-au oferit ce au ei mai important pe lume.  

Încerc să ochesc un inamic, însă tremurul mâinii îmi face datoria aproape imposibilă de implinit. Îi privesc mai bine casca prin 
cătarea armei și realizez că e cu siguranţă un german. Din acel moment reușesc să compun puzzle-ul: Germani contra români, 

arme specifice perioadei din primul război 
mondial... „O doamne! Nu suntem cumva în 

bătălia de la Mărășești?’’ Tocmai ce ne 
povestise ghidul despre ea înainte să fiu 
luată pe valul timpului. Ce n-aș fi dat să 

aflu înainte cum se termina războiul! 
Măcar aș fi știut dacă aici aveam să-mi 

dau ultima suflare sau aveam să ies 
victorioasă împreună cu fraţii mei. De 

luptat oricum aveam s-o fac până la căpăt, 
în ciuda oricărui deznodământ.  

— Soldaţi, înainte! Pe aici nu se trece!  
Îmi verific încă odată cartușul, mă mai 
scarpin un pic în cap și, fără prea mult 

chef, mă avânt spre germani. Tot ce 
zisesem înainte acum nu mai avea niciun 

rost. Nu eram puternică, nu puteam lupta 
până la sfârșit. Eram prea mică pentru 

asta. Prea... fragilă. 
Un glonte m-a trântit brusc la pământ. Deschid ochii după câteva secunde de incoerenţă și ultime rugăciuni și văd un bărbat. 
Își ţinea strâns telefonul performant în mână și mă privea buimăcit, zicându-mi să fiu mai atentă.  
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Trăiam! Și chiar mai bine de atât, eram înapoi în prezent! Nicio armă în mână și niciun miros înţepător de carne arsă combinat 
cu cel de praf pușcă. Eram doar eu cu tata, înconjuraţi de simple panouri și tablouri legate de războaiele mondiale. Nimic care 
să prindă deodată viaţă. 
— Ești bine? mă întreabă tata zgâlţâindu-mă puţin. Tocmai ce te-ai lovit de acel om. Fi și tu puţin mai atentă! 
Încerc să zâmbesc. Speram totuși că nu observase buza de jos care-mi tremura involuntar sau palmele alunecoase de la 
tranpiraţie ce-mi dădeau în vileag emoţiile.  
Continui să ascult vorbele ghidului ce păreau continuarea a ce spusese înainte să adorm. Nu fusesem plecată mult, poate doar 
câteva clipe. Sau, dacă mă gândesc mai bine, poate am oprit timpul! Asta ar fi fost chiar de pomină! Un lucru totuși mă măcina, 
ceva tot nu avea sens, și deja e apropia sfârșitul vizitei. 
— Mă scuzaţi, îmi aud eu vocea șoptită și piţigăiată, ca a oricărui copil căruia îi e frică să nu spună o aberaţie. Noi, oamenii, 
suntem de mult timp pe pământ, nu? 
— Da, îmi confirmă ghidul, ridicând o sprâneană. 
— Atunci de ce și primul, dar și al doilea război mondial s-au întâmplat în ultima vreme? Nu trebuia să fie diferit, ca noi până 
acum să fi învăţat din propiile greșeli și să știm să găsim pacea și prin alt mod? Mie mi se pare că oamenii devin din ce în ce mai 
răi și mai proști... 
Ghidul și vizitatorii s-au uitat chiorâș la mine. Numai tata m-a încurajat, strângându-mă mai tare de mână în semn că era 
mândru de mine.Un lucru era adevărat, tot timpul am fost isteaţă, chiar dacă nu-mi plăcea să arăt asta. 
— Crezi că eu n-aș vrea să aflu răspunsul la astfel de lucruri, mititico? De ce crezi că m-am făcut ghid într-un muzeu? Vreau 
să păstrez istoria pentru ca măcar următoarele generaţii să nu repete greșelile comise de părinţii noștrii și chiar de noi. Dacă 
mai mulţi din generaţia ta vor gândi la fel, atunci poate chiar avem o speranţă. 
Atunci, l-am luat de mână pe tata și am plecat. Nu îmi mai amintesc de ce. Ghidul sigur mai avea ceva să zică despre acea 
epocă, însă puţin îmi mai păsa. Voiam doar să ies de acolo și să continui să mă prefac mută pentru totdeauna. Nu am spus 
nimănui prin ce am trecut în acea zi, evident. Știam că era un secret ce nu trebuia rostit niciodată. Când mama a ajuns acasă și 
a aflat, nu știu cum, că am fost la muzeu. M-a întrebat ce am făcut acolo. Eu i-am răspuns cu un simplu ,,bine’’ și am fugit în 
camera mea, unde am plâns mai toată ziua. Nici de ce am plâns nu îmi amintesc.  
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CASCA UNUI OM BRAV 
  Daria Preda, 14 ani  

 
Era primăvara anului 2009. Faptele ce urmează să vi le impărtăşesc, deşi au avut loc cu nu mult timp în urmă, îmi par mai 
îndepărtate decât descoperirea focului de către om. Cu cât îmi scotocesc colţurile minţii mai mult, într-o căutare nesfârşită 
de informaţii legate de eveniment, cu atât totul intră şi mai mult în ceaţă mai densă. Deci mă voi strădui, cu toată putinţa mea, 
să aşez cele întâmplate pe hârtie. 
În vremurile frumoase în care singurele mele griji erau şcoala şi cât de bună era vremea pentru o partidă de baschet, o uram 
pe cea dintâi cu o pasiune, cred eu, nefirească pentru un copil în vârstă de unsprezece ani. Tocmai din acest motiv, excursiile în 
scopuri educative si vizitele la muzeu erau pentru mine un adevărat chin. Specific comportamentului meu de atunci, este că 
găseam de fiecare dată un alt elev cu care să îmi bat joc de cele prezentate la aceste muzee, unul ce neglija şcoala în aceeaşi 
măsură ca mine. Un joc de-a prinsa în jurul artefactelor şi statuilor ce se aflau în secţiunea „România în Primul Război Mondial” 
era ceva normal pentru mine. În opinia mea, aceasta trebuia să fie cea mai plictisitoare vizită la muzeu de până acum. 
Uniformele, plăcuţele, armele vechi de război, toate mă fascinează acum, în anii bătrâneţii. Insă pe atunci nu apreciam nici pe 
departe astfel de lucruri. Jucându-mă cu colegul meu, ceva foarte ciudat, straniu aş putea spune, a avut loc. Trecând pe lângă 
statuia unui soldat pe a cărui plăcuţă era inscripţionat în litere argintii ,,Aurelian Manole”, am avut impresia că statuia cu 
pricina mi-a făcut cu ochiul. 
— Matei, ştiu că sună bizar, darstatuia aia parcă mi-a făcut cu ochiul, îi spun colegului. 
— Vorbeşti bazaconii. Ce,ţi-a pus cineva ceva în suc? 
Dar ochii reci ai bărbatului mă priveau atât de pătrunzător, încât simţeam că încep să fiu hipnotizat. Îşi pierdea înfăţişarea de 
stană de piatră, pielea sa căpătând culoare. Faţa sa prindea expresivitate, îi puteam vedea cearcănele de sub ochi și număra 
genele. Chipul bărbatului mă blocase într-o transă, încât nici nu observam abisul negru ce devenise sala de muzeu. Chiar în 
momentul în care mi-am recăpătat cunoștinţa, soldatul mi-a vorbit:  
— Vino cu mine, nepoate, vino si vei privi ce nu vei mai avea ocazia niciodată în viaţă. Eu, pierdut de mine însumi. L-am urmat. 
Unde, nu ştiu cu siguranţă, căci totul era negru şi aveam senzaţia că pluteam. 
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Am avut o bună perioadă de timp ochii inchişi, căci imi era prea frică să îi deschid. 
Nu puteam mirosi ori atinge nimic, deci m-am gândit că nici să văd nu pot. În final, 
înfrângându-mi frica, i-am deschis. Odată cu această acţiune minoră, am trăit cele 

mai îngrozitoare câteva clipe ale vieţii mele de copil de gimnaziu. Mă aflam pe un 
câmp de luptă, mirosul sângelui proaspăt pătrunzându-mi nările. Nu ştiam ce bătălie 

este, însă mi-am dat seama, cu greu, unde ne aflăm. Eram in Transilvania, cu 
siguranţă.  

Eroul de razboi ce mă adusese aici trecuse prin faţa mea ca fulgerul, dându-mi 
impresia că a şi uitat că sunt aici.  
Purta o uniformă la fel ca cea pe care am văzut-o pe un soldat austro-maghiar, acum 

câteva zeci de minute. Vestonul, bocancii şi pantalonii îi veneau ca turnate, iar 
gamela si cartuşiera îi străluceau atârnate de brâu. Avea în mâinile pline de cicatrici 

o puşcă. Îl urmăream cu privirea, curios unde se duce, curios ce caut eu aici. 
Trebuie să recunosc, eram speriat de moarte. M-am uitat în jos, înecându-mi 

pupilele în culoarea de vernil vestejit a ierbii amestecate cu nuanţele de maroniu ale 
sângelui uscat. Am început să merg pe câmpul de luptă, însă îmi era prea spaimă să 

ridic privirea de jos. Focul armelor îmi ţiuia în urechi. Doar atunci când ochii mei de 
copil de unsprezece ani au luat contact cu chipul lipsit de viaţă al unui soldat căzut 

pe front, am îndrăznit să ridic privirea de la sol. Am auzit un ţipăt puternic, ce mi-a 
sfâşiat timpanele: ,,Foc!”. Am încercat să strig: ,,Ajutor!”. Dar nu mă auzea nimeni, 
nici nu mă vedea nimeni. Mă simţeam ca o fantasmă, un vis, un produs al imaginaţiei 

pe acel câmp de luptă. Oare m-am lovit la cap, iar toate acestea sunt doar un vis? 
Sunetul oribil al haosului dezlănţuit începea să mă deranjeze mai puţin, aşa că am 
decis să încerc din nou să străbat câmpul de luptă. Am observat, ascuns in iarbă, un 
deget. Pentru un moment, am avut impresia că s-a mişcat, lucru ce m-a făcut să 
tremur din cap până-n picioare. În cale îmi apăreau medici, răniţi sfârtecaţi de 
bombe, cadavre şi alte multe lucruri oribile, de care nu vă mai spun, căci nu doresc 
să vă înspăimânt şi pe voi. S-a auzit iarăşi ,,Foc!” şi am întors capul înspre locul de 
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provenienţă al sunetului. Ceva mult, mult mai fascinant decât oricine ar fi fost ofiţerul ce a strigat îndemnul mi-a apărut in 
faţă. Soldatul, pe numele său, Aurelian Manole, a început să alerge mai rapid decât orice iepure sau armăsar o face vreodată. 
El a trecut dincolo de frontul austro-ungar, lucru ce nu l-am înţeles pe moment, căci pentru ei lupta, nu? Eroul s-a camuflat 
printre soldaţii armatei române, dibace ca un cameleon, în ciuda diferenţei de uniformă. S-a apropiat de un mitralior şi am 
crezut pentru un moment că îl va omorî, dar Manole i-a plasat o lovitură în torace și i-a luat arma. Jur că în ciuda distanţei, am 
putut auzi un slab:,,Iartă-mă, frate.” În următorul minut, Manole a mitraliat un întreg regiment austro-maghiar. Sunt convins 
că ar fi întreprins şi alte acte de eroism, dar un glonţ venind din tabăra sa, ce îi era acum adversară, l-a străpuns pe bărbat 
direct prin inimă. Manole a căzut brutal la pământ, iar eu i-am recuperat casca ce a sărit în aer. Acesta m-a transportat, ca un 
portal, înapoi în sala de muzeu, unde i-am aşezat-o eroului pe capul său de piatră. 
 
Undeva, în România, un copil citeşte plictisit acest fragment din romanul lui Dumitru Manole. Ce legătură are ficţiunea cu 
Primul Război Mondial? Sau chiar este ficţiune? 
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Poveste de război 
 

Ioana-Lavinia Alani, 16 ani 
 
 
Reacțiile colegilor mei? Au fost diverse. Fiecare a văzut în această poveste ce a vrut – tranșeele, moartea, sau revederea, pacea și 
speranța. Unii au văzut în ea o imitare fidelă a realității, o portretizare a adevărului, alții au luat-o ca pe o minciună spusă cu 
nerușinare. Eu o iau ca atare... ca pe o poveste de război.  
 
Imaginează-ţi o cărare care șerpuiește neobosit peste dealuri și văi, care se plimbă de una singură pe câmpii, care a văzut 
codrii de aramă, păduri de argint și râuri cu ape limpezi. Și această cărare nu merge pe Tărâmul Celălalt sau în împărăţia lui 
Verde-Împărat, ci se transformă într-un drum de ţară care ne duce și pe noi până în satul Deleni, un sat ca oricare altul –de-o 
parte și de alta a drumului mare se află casele și grădinile sătenilor, mai mari, mai mici, mai mult sau mai puţin îngrijite, fiecare 
după avuţia, hărnicia și priceperea stăpânului. În centrul satului se află școala, o clădire ceva mai mare decât o casă, unde 
învăţau copiii și bătrânii deopotrivă, că așa a vrut popa Tudose, ca în satul lui să nu fie om care să nu știe carte.  
Imediat ce treci de școală, vei vedea biserica de lemn unde se aduna tot norodul în zilele de duminică, pentru a primi 
învăţăturile sfinte. Și ceva mai departe de biserică, aproape de ieșirea din sat, se mai afla o casă modestă, cu o grădină de 
trandafiri. În această casă trăia George Florescu, învăţătorul satului, un personaj cu ochii negri și ţinută impunătoare, dar cu 
un chip plăcut. Era iubit de copii și respectat de vârstnici. Când mergea pe stradă saluta pe toată lumea, intra în vorbă cu 
ţăranii și le zâmbea fetelor tinere.  
Se străduia să ajungă la școală înaintea tuturor, ca să deschidă ferestrele, să facă lumină în clasă. Apoi se așeza la catedră și 
citea în liniște, așteptând sosirea copiilor. Și le deslușea tuturora tainele limbii române, le recita din Eminescu și din Coșbuc, 
sau inventa chiar el tot felul de istorisiri despre creaturi fabuloase, tărâmuri ireale, zmei, prinţi și Ilene Cosânzene. După ce 
sfârșea cu toate aceste fantezii, începea ora de aritmetică... pentru unii copii se dovedea a fi o adevărată plăcere, iar pentru 
alţii o enigmă de nedezlegat. Dar cel mai frumos moment era când învăţătorul povestea din trecutul ţării. Și când povestea de 
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mărirea strămoșilor noștri, ridica o mână în sus, într-un gest de respect, dus de multe ori până la evlavie. Toţi copiii tăceau și 
ascultau povestea dascălului, dar unul anume, avea ceva aparte.  
Era vorba de Mihai, un copil slab, cu ochii de un albastru spălăcit. Era timid, arareori vorbea la ore. Parcă purta mereu o umbră 
de tristeţe pe chip. Învăţătorul îi zicea Mihăiţă, deoarece Mihai era un nume prea dur, prea greu pentru umerii firavi ai acelui 
copil. Ochii lui Mihăiţă deveneau vioi când dascălul povestea de luptele lui Ștefan cel Mare cu turcii, sau de isprăvile lui Mihai 
Viteazul. Și dascălului îi erau dragi toţi copiii, dar cel mai mult se bucura când vedea o strălucire în ochii mereu triști ai lui 
Mihăiţă.  
După ce își termina orele, învăţătorul Florescu se întoarcea acasă, în singurătatea plăcută a camerei sale și citea. Iar seara, se 
așeza pe laviţa din faţa casei și mângâia pe Ursu, câinele său de încredere. Așa își ducea omul nostru viaţa, în pace și armonie, 
cu zile aurii și nopţi liniștite... 
Dar, au venit peste locuitorii satului Deleni și peste dascălul nostru zile negre, blestemate...zile de război. S-a cerut mobilizare 
generală –toţi bărbaţii capabili să poarte arme erau mobilizaţi pentru a lupta în Marele Război. Și au plecat oameni tineri, fii, 
soţi, taţi. Cu o zi înainte de a pleca la război, învăţătorul le-a spus copiilor să fie cuminţi, să citească, să asculte de mamele lor 
și duminica să meargă la biserică, să se roage pentru ostașii viteji care se duc să apere ţara și să facă Unirea Mare. Apoi a 
mângâiat pe fiecare. A venit și rândul lui Mihăiţă, care abia-și mai putea stăpâni lacrimile. Văzându-l în starea aceasta, dascălul 
îi dă o misie foarte importantă –aceea de a avea grijă de Ursu. Apoi și-a luat cele trebuincioase, și-a făcut semnul crucii și a 
plecat. Cine avea să rămână? Oameni bătrâni, mame îndurerate, soţii singure, copii orfani... 

* 
„Pe front? N-a mai rămas nimic. În stânga mea, un camarad e pe moarte. A fost lovit de armele nemţilor. În dreapta mea, un 
alt camarad și bun prieten e deja mort. Avea o soţie și doi copii... înaintea mea se întinde, rece și stearpă ţara nimănui, acel 
pământ care chinuie omul de rând, ţinându-l captiv între viaţă și moarte. Iar războiul... În el câștigi totul. Pierzi doar un singur 
lucru –viaţa...și-atunci cu atât mai rău. Și asta se întâmpla –armata noastră era slabă, neinstruită, demoralizată... chinuită de 
frig, de foame, de dor...” Așa sunau însemnările din jurnalul de front al sublocotenentului George Florescu. Se instaurase în 
acel jurnal, pe front și în sinea lui un soi de monotonie ‒ se vorbea doar de nemţi, de frig, și de moarte... ,,Dimineaţa te 
trezești om, la prânz ești un morman de carne închis între patru scânduri... ăsta e războiul.” Și după război rămân doar morţi și 
moarte și nenorocire...și acei oameni cu noroc și cu zile. Am rămas și eu. Și cuvintele acestea goale... 
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Azi, în ziua de Crăciun  am primit o scrisoare, mai curând un bilet, cu un scris nesigur, temător: „Domn învăţător, nenorocirea 
s-a abătut peste noi. E sărăcie și e foamete aici. Și vă ducem dorul și femeile plâng... și eu plâng. Totul e așa de trist. Până și 

Ursu e trist, nici nu mănâncă. Stă doar 
cu botul pe labe. Parcă vă așteaptă. 
Seara când citesc vine lângă mine ca să 
asculte. Și-atunci citesc și pentru el. Să 
vă întoarceţi sănătos, domn învăţător, 
că ni-i tare greu.” Citind acestea, 
sublocotenentul Florescu își șterge o 
lacrimă, apoi îi răspunde: ,,Mihăiţă 
dragă, m-am bucurat enorm primind 
scrisoarea ta... Nici aici nu e mai bine. 
Dar războiul aduce glorie, ostașii sunt 
viteji și gata să apere ţara și să facă 
Unirea. Pentru asta m-am dus eu și mulţi 
alţii la război  ‒ ca să facem o ţară 
mare. Tu să fii puternic. Războiul e 
aproape gata și ne vom întoarce 
victorioși.” După ce încheie această 
scurtă scrisoare, dascălul își continuă 
fluxul gândurilor:,,Așa să ne-ajute 
Dumnezeu. Amin… Dar cine știe ce ne 
mai așteaptă? Cine știe câţi ne vom 

întoarce... dacă mă voi întoarce... Vai, cât de laș pot să fiu... urăsc războiul cu toată fiinţa mea, cu tot sufletul meu, cu tot 
cugetul meu... și totuși scriu minciuni despre glorie, victorie și unire... dar ce altceva era să-i spun? E doar un copil... ce știe el 
despre ororile ce se petrec aici? Cum să-i spun că Moartea e văzută aici ca o bună prietenă, ca o izbăvire în faţa nenorocirii ce 
avea să urmeze... sau că mulţi dintre acei ostași viteji sunt doar niște ţărani care vor să se întoarcă la casa și la pământul lor... 
mulţi dintre ei nici nu apucă să tragă în armata dușmană, că sunt răpuși de boli... sau pur și simplu își pierd minţile... De ce să-i 
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pun așa povară pe umeri? Și totuși... Nici nu știu ce mai am de zis... mai e ceva de spus? Toţi, morţi sau vii, mai devreme sau mai 
târziu vom fi daţi uitării. Dacă Timpul și Istoria ne vor ierta, ne vor uita oamenii.” Aici dascălul conteni cu scrisul și reciti 
ultimele cuvinte, apoi îl trecu un fior rece, apoi un val de căldură, apoi un alt fior, mai rece și mai înfiorător decât primul. În 
final adăugă încă o frază –,,Indiferent ce se va întâmpla, promite-mi că nu mă vei uita.”  

* 
La începutul anului o mie nouă sute șaptesprezece a avut loc o reorganizare generală a armatei române. Acest fapt s-a dovedit 
a fi asemenea unei intervenţii divine ‒ s-au obţinut importante victorii. Într-o astfel de bătălie a fost rănit și sublocotenentul 
Florescu. A fost trimis la spitalul de campanie.. Cu toate acestea, moralul armatei era restabilit. Pentru prima oară se putea 
vorbi de glorie, de victorie și de unire.  
Dar și această bucurie s-a dovedit a fi trecătoare, deoarece Rusia, la vremea respectivă, aliata noastră pe Frontul de Est, a 
ieșit din război. Așa că a trebuit să semnăm o pace rușinoasă.  
Din fericire, sfârșitul războiului ne-a prins de partea Aliaţilor, deci de partea învingătorilor. S-a făcut și Marea Unire și toţi 
românii au putut trăi într-o singură ţară, a lor.  
La puţin timp după, pe cărarea care șerpuiește neobosită peste dealuri și văi, care aleargă de una singură pe câmpii, acea 
cărare ce se tranformă într-un drum de ţară ce ne duce în satul Deleni, înainta cu greu un veteran de război. Își târa piciorul 
rănit... De cealaltă parte a uliţei, alergau un copil și un căţel. Omului cu amintiri triste i se însenină privirea.  
Dacă e să-ţi imaginezi uliţa ce iese din satul Deleni, vei vedea trei siluete ‒ un veteran de război, un copil ţinându-l de mână și 
un căţel mergând alături de cei doi. Cei trei au luat parte, fiecare în felul lui, la Marele Război. Fiecare dintre ei au  înfăptuit 
Marea Unire.  
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PORTOCALA 
 

Andra Lucia Maria Belea 15 ani  
 

 
Tema pe care am ales-o, Revoluția din 1989, m-a atras cel mai tare, pentru că este un eveniment al istoriei României la care au 
participat și părinții și bunicii mei, iar regimul comunist continuă să reprezinte o ranăi care încă nu s-a cicatrizat. și care încă are 
efecte asupra civilizației românești. Poveștile părinților despre această perioadă m-au sensibilizat și m-au determinat să mă 
documentez și din alte surse, 
. 
Crăciunul, de obicei, te ducea cu gândul la portocale. Nimic nu se compara cu fericirea din ochii părinţilor care, după ore și ore 
în șir petrecute la coadă, reușeau în final să le aducă puișorilor lor fructele de vis, iar nimic nu era mai presus de bucuria și 
extazul copiilor care le primeau. Îmi aduc aminte limpede și clar de sărbătorile de iarnă, când mătușa Vera venea la noi și ne 
învăţa pe mine și pe sora mea, Lidia, să ne machiem. Alteori, ne jucam de-a Domnul Goe cu părinţii. Aveam și eu o beretă de 
„mariner” și îmi făcea o plăcere incredibilă să i-o pun tatei în cap! 
Crăciunul obișnuia să fie o sărbătoare magică, a voioșiei, colindelor și a mamelor stresate că nu-și vor termina prăjiturile la 
timp, dar anul acesta nu-i mai ardea nimănui de prăjituri. De când au început protestele, orașul a devenit teren de război. Lidia 
a dispărut de vreo două zile. Sunt sigură că s-a dus să protesteze și fiori subţiri de gheaţă îmi străbat șira spinării de fiecare 
dată când mă gândesc la ce i s-ar fi putut întâmpla. De când au început protestele, ni se interzice chiar și să stăm în grupuri 
sau să ne oprim din mers.  
Am petrecut toată dimineaţa de sâmbătă punând în balanţă deciziile pe care le puteam lua. Cu ce rămâneam dacă stăteam 
acasă, așteptând-o? Ce s-ar fi întâmplat dacă plecam de acasă și mă apucam să protestez împotriva comunismului, cum a făcut 
ea? Aveau de gând să renunţe la cartele, ca să putem mânca și să ne ajungă? Am fi putut călători în afara ţării? Mi-aș fi putut 
găsi sora? 
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Ca lovită de fulger, am sărit din pat, croită să caut steagul tricolor. După vreo cinci minute de scotocit prin pod, l-am zărit, 
ascuns printre uneltele vechi ale tatei. Norocul meu a fost că eram singură acasă, căci puteam să-mi duc planul „malefic” la 
capăt. M-am repezit în bucătăria minusculă și, luând foarfeca, am decupat stema. Pe urmă, am vârât drapelul în buzunar și m-
am dus să mă încalţ. Limbile ceasului arătau ora patru fix, iar mama și tata nu aveau să se întoarcă de la servici decât pe la opt. 
Bilet nu avea rost să le scriu, aveau ei să afle ce e cu mine. 
Coborând cu grabă scările, mi-am dat seama cam cât de periculoasă era situaţia în care mă băgasem. Eram de capul meu și, pe 
deasupra, trebuia să dau dovadă și de discreţie, la care eram varză. Mi-am dat seama de asta când m-a salutat vecinul de la 
parter. O parte din mine pacă regreta că am ieșit în stradă, căci eram doar o puștoaică de vreo șaptisprezece ani contra 
Securităţii, dar acest regret s-a evaporat instant când l-am văzut pe Cosmin, un coleg de facultate de-al Lidiei, la ușă. Era 
blond și puţin mai înalt decât mine. Deși buza îi sângera superficial, mi-a dăruit un zâmbet asimetric... și o pușcă. 
— Se pare că așchia nu sare prea departe de trunchi. Nu-i așa, Flavia? 
— De Lidia știi ceva? Te rog, spune că da, te rog spune că da. 
Cosmin a oftat. 
— Pe ea o căutăm și noi. A dispărut pur și simplu alaltăieri, când a început Securitatea să tragă în noi. Totuși, tu speră, mi-a 
zis. Poate e ascunsă pe undeva.  
După ce am ieșit din bloc, Cosmin m-a dus printr-o mulţime de grădini și străzi lăturalnice. Se vedea că știa bine orașul, căci lua 
fiecare cotitură sigur pe sine și nu lăsa nimic și pe nimeni să-l încetinească. Auzeam neîncetat strigăte și împușcături, deși 
eram departe de zona centrală. Pesemne că, evitând nucleul dezastrului, Cosmin a încercat să mă protejeze.  
Un glonţ mi-a șuierat pe lângă ureche. Am tresărit, încercând să aflu care a fost făptașul. Cosmin m-a tras în spatele unui bloc 
și, fără să-mi dea drumul de la mână, am intrat înăuntru. 
— Ești bine? Te-a nimerit? 
Abia reușind să-mi trag răsuflarea, i-am răspuns: 
˗Da… Nu… Sunt bine… 
A răsuflat ușurat. S-a uitat la ceasul de mână. Era ora șapte fără un sfert.  
— Rămânem până la fix? am întrebat. 
— Sigur. Și pe urmă mergem la Piaţa Operei, suntem așteptaţi acolo.  
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Ajunsă acolo, am intrat în stare de șoc. De fapt, devenisem atât de albă la faţă, încât 
Cosmin se hotărî să înceapă o discuţie: 
— Nu-mi spune că ţi-e frică… 
— Păăăi, nu, am răspuns cu jumătate de gură. 
 Mi s-a părut că, pentru o secundă, întreaga faţă i s-a luminat. La început nu am înţeles 
de ce, dar pe urmă mi-am dat seama că se uita la un camion. Am presupus că acolo se 
afla grupul lui. Și am presupus corect, deoarece fără să-mi dau seama, a început să facă 
slalom printre mulţimile de revoluţionari. Era ciudat să mă văd alături de noul meu înger 
păzitor în peisajul roșu și fumuriu, dar m-am obișnuit repede. 
Imediat după ce am ajuns în camion, am devenit stană de piatră. În faţa mea stătea 
Lidia, subţirică și cu părul lung și creţ, căreia îi semănam leit.  
—Flavia, tu cum ai ajuns aici?!  
˗Ei... secret! i-am răspuns eu, zâmbind. 
S-a năpustit asupra mea, ca să mă ia în braţe. Apoi am început amândouă să plângem. 
Cosmin a ţinut morţiș să le povestească tuturor de întâlnirea mea de gradul trei cu 
ofiţerul.  
Fără să observe ceilalţi, Lidia m-a îndepărtat încetișor de grup. A scos din buzunarul 
larg un pacheţel sferic învelit în folie de aluminiu. Știam ce avea să fie acolo. 
O portocală. 
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BUNICUL ȘI RĂZBOIUL  
 

Daria Maria Bujor, 11 ani 
 
 
Bunicul meu, Dumitru Enăchesc,u mi-a povestit întâmplarea. Cei care m-au ascultat au fost foarte impresionați de povestioara mea. 
Le-a fost greu să creadă că bunicul meu, acel om bun, simpatic și bland, a trecut prin asemenea întâmplări.  
 
Când mă gândesc la vacanţă, mă gândesc la bunicii mei. Când stau la ei, timpul trece mai repede, iar plictiseala parcă nu există. 
Acolo mă joc toată ziua, iar seara imi povestesc cum era pe vremea lor. Într-o seară bunicul, Enăchescu Dumitru, mi-a povestit 
despre cum a luptat în război.   
În 1968, când rușii au invadat Cehoslovacia (actuala Cehie + Slovacie), România se afla de asemenea în pericolul de a fi 
invadată. Atunci, trupele au fost dispuse pe graniţe pentru a proteja ţara. Din aceste trupe a facut parte și bunicul meu, el 
apărând ţara la Brodina, judeţul Suceava. 
În tabăra, viaţa era grea: locuiau în corturi, dacă nu ascultau ordinul superiorului puteau fi împușcaţi, iar de mâncat mâncau 
doar biscuiţi de război, tari ca piatra. Îi puteau mâncau doar înmuiaţi în apă. În poziţie de război, făceau numai gardă, dormeau 
îmbrăcaţi cu arma la cap, puteai fi treziţi la orice oră, dacă era o problemă la graniţă. 
Bunicul meu era caporal în funcţie de plutonier ajutant. El răspundea de hrana soldaţilor, trebuia să facă situaţia zilnică, 
deoarece dacă a doua zi nu o prezenta, plutonul nu era băgat în porţie. 
Într-o seară era patrulă, iar bunicul meu a avut norocul de a se afla în prima linie, în timp ce a doua linie a fost atacată cu raze 
infraroșii (o lumină asemănătoare cu cea a farului de la mașină dar mult mai puternica). Când au plecat din tabără, au primit o 
parolă. În caz de probleme ziceau prin staţie parola și primeau ajutoare.  A avut loc un atac după 8 ore de patrulă, timp în care 
parola s-a schimbat, astfel au pierdut legătura cu tabăra. Patrula a fost nevoită să stea 48 de ore nemâncată, nedormită, 
ascunsă pentru a căuta tabăra. Când am auzit asta am fost uimită: bunicul meu iubitor și simpatic a stat două zile fără să  
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mănânce și să doarmă! Cred că i-a fost foarte greu. Vedeam asta în ochii lui care păreau să vadă trecutul în faţa lor și m-au 
făcut și pe mine să îl văd. Vocea lui a devenit mai gravă, povestind această întâmplare, mi-am dat seama că acest eveniment l-a 
afectat. Dar cred că nu regretă nimic, și știe că această experienţă l-a facut mai puternic.   
Am găsit pe wikupedia o poză cu invadarea Cehoslovaciei. Ca cumplit era dacă rușii intrau și la noi în ţară! Mă bucur că am făcut 
acest proiect, deoarece am aflat ceva uimitor despre bunicul meu. Din povestirile lui am învăţat că nu trebuie să mă tem de 
încercări, ci să le înfrunt și să învăţ ceva din ele.  
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APOCALIPSA RĂZBOIULUI 
 

Andrei Bungărzan, 16 ani 
  
 

Sursa de documentare a fost experiența străbunicului meu care a luptat pe front în Al Doilea Război Mondial. Citind colegilor mei 
povestea mea, mărturisesc faptul că i-am emoționat, iar reacțiile au fost variate, adresându-mi multe întrebări legate de firul narativ al 
povestirii. Am fost împlinit și fericit în urma feedback-ului primit. Mulțumesc! 
 
Aveam doar 26 de ani, eram un bărbat ce avea toata viaţa înainte. România a intrat în război în anul 1941. Am fost concentrat 
șitrimis la instruire. La plexare mama care îmi făcuse cadou o batistă frumoasă, și trei perechi de ciorapi de lâna tricotaţi 
chiar de ea. Odată ajuns la Alba Iulia, unde urma să fim instruiţi, am fost coleg de camera cu Ghiţă, un bărbat în toată firea, 
spătos și modest. Ce nu mi-a trecut prin minte niciodată, a fost că avea să fie chiar primarul satului de unde provin. 
Instruirea era foarte grea, dar mâncarea era acceptabilă. Dar nicio mâncare nu se compară cu pachetul trimis de mama ce 
conţinea slănina și caltaboș de casă. După aproximativ două săptămâni, am fost trimiși cu toţii pe frontul de Est.  
În anul 1941, am fost nevoiţi să luptăm împotriva sovieticilor pentru recuperarea Bucovinei si a Basarabiei pe un front cuprins 
intre munţii Bucovinei și Marea Neagra. Împreună cu nemţii am înaintat foarte greu în Basarabia. 
Într-o lună de lupte, am înaintat in jur de 100 km, iar armata germană a înaintat pe celelalte fronturi de aproape șapte ori mai 
mult. Am fost adus înapoi la baza de instruire din Alba, unde am stat foarte puţin, apoi am fost trimis în alt batalion pentru a 
înainta spre Odessa. Nu am reușit sa o ocupam nici măcar 15% din teritoriu, forţele inamice erau atât de puternice încât cu 
toţii știam că mergem spre „Sinucidere”. Era ca și când ai cădea cu încetinitorul de pe o srâncă, știind că rmează să mori, totul 
fiind doar o chestiune de timp. Am fost grav rănit, încasând două gloanţe în piciorul drept. Am leșinat din cauza durerii. Când 
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m-am trezit m-am întors pe spate și priveam cerul. Auzeam în jurul meu bubuituri, strigăte de ajutor. Dar nu-mi păsa. Eram pe 
front și realizasem cât de 
 frumos este cerul. Mi-am zis că acolo avea sa fie locul unde voi muri. M-am gândit la persoanele care se nasc nevăzătoare și 
surde, care nu pot privi nici măcar frumuseţea cerului, cele care nici măcar nu pot auzi glasul mamei, când te cheamă să vii la 

mâncare, acele persoane erau într-adevăr chinuite de soartă. Am fost găsit de doi 
soldaţi, scos de pe front unde am fost evacuat pentru îngrijiri medicale. M-am 
vindecat și nu după mult timp, aveam să fiu mutat la Sevastopol, unde am rezistat 
împreuna cu ceilalţi soldaţi până în mijlocul anului 1942. De fiecare dată când scăpam 
cu viaţă dintr-un atac, speram să vină cineva să spună „E de ajuns pentru tine, te 
trimitem acasă”. 
Cel mai trist era faptul ca nu mai puteam ţine legătura cu părinţii mei, ei neștiind 
unde mă aflu, eu neștiind dacă sunt încă în viaţă. . 
Am fost retrimis la baza militara din Alba, unde, după mult timp, am reușit în sfârșit 
să iau legătura cu mama mea, spunându-mi plângând că mă așteaptă acasă, și să ii 
promit că nu o să aibă pierderi în familie, referindu-și că vrea să mă întorc teafăr. 
Am fost lăsat la vatră în luna august 1943. La două zile după ce am ajuns acasă, tatăl 
meu a murit. După trauma războiului, asta era fix ce îmi trebuia în acel moment, 
decesul tatălui meu. Nu apucasem să ii povestesc nici măcar jumătate din tot ce am 
trăit pe front.Știam un proverb: „Pe timp de pace, fiii își îngroapă taţii. Pe timp de 
război, taţii își îngroapă fiii.” La mine nu a fost deloc așa. Moartea tatălui meu m-a 
marcat. Chiar și acum îmi amintesc, când eram mic copil, stând cu capul pe umărul lui, 
povestindu-mi întâmplări din primul război mondial Aceasta este ultima mea poza, 
soldat al armatei române.  
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GÂNDIND LA TRECUT... 

Fiică, Ioana Raluca Căpăţână, 16 ani 
Tatăl, Constantin Căpăţână   

 
Povestește tatăl, scrie fiica: „În dimineaţa zilei de 19 decembrie 1989, am plecat din Băneasa spre Centrul Bucureștiului 
pentru a-mi lua două baterii pentru aparatul de fotografiat. În drum, simţeam o revoltă împotriva faptului că totul era liniștit 
și trist în acelaşi timp; o zi de decembrie uscat; în contradicţie cu ceea ce se auzea de luptele din Timișoara împotriva 
Regimului Comunist. În Piaţa Aviatorilor am observat însă pe fiecare trotuar trecând patrule de miliţieni şi gărzi patriotice, 
ceea ce-mi confirma că explozia era aproape de declanșare, o explozie a revoltei, a urii, a nemulţumirii si a solidarizării cu 
Revoluţia de la Timișoara în care se spunea că muriseră mii de oameni! Am ajuns undeva în Centru, în dreptul actualului Palat 
Regal, unde se desfășura un miting organizat de Nicolae Ceaușescu. Scopul era de propagandă ieftină, care să confirme 
dezaprobarea acţiunilor „huliganice" organizate de „agenturile străine", aşa cum spunea tovarășul, la Timișoara. Nu știam nimic 
despre mitingul respectiv, dar am remarcat ceva sinistru... O liniște neadecvată centrului Bucureștiului și o atmosferă mocnind 
ca un foc gata să pârjolească totul. Am făcut câţiva pași dincolo de strada ce ducea în Piaţă pe la cinematograful Scala și am 
văzut alergând în spatele meu mai multe persoane una după cealaltă. Am crezut că este un hoţ alergat de alţi cetăţeni. 
Instinctiv, m-am întors din drum şi am luat-o pe străduţă spre piaţă. Lângă terasa Cina se afla un grup de tineri îmbrăcaţi 
elegant si foarte liniștiţi, dar foarte concentraţi pe ceea ce se intâmpla în piaţă. Acolo, undeva la 50 de m. erau miliţieni, 
salvări în asteptare. Nu se auzea nimic! O singură remarcă am auzit din grupul de 20-25 de persoane: „De ce nu mergem şi noi 
acolo să-i ajutăm? Să stăm şi noi cu ei!” N-am înţeles pe moment ce voia să spună. Am văzut câteva minute mai târziu o agitaţie 
la Salvare, cu o femeie căreia i se oferea primul ajutor. Am plecat crezând că nu este nimic deosebit, dar totusi aveam o 
speranţă că se va întâmpla ceva. Am remarcat oprirea circulaţiei pe cel mai mare bulevard, bulevardul Magheru. M-am deplasat 
spre Intercontinental în liniştea aceea mormântală. Câteva persoane mai treceau din când în când și, dintr-odată, s-a declanșat 
un vuiet ca de pe un stadion de fotbal când se ratează cu poarta goală!  
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Din acel moment s-a pornit etapa cea mai importantă a Revoluţiei din București! Zeci, sute de oameni s-au năpustit pe bulevard 
alergând si am observat chiar femei îmbrăcate gros, de iarnă, rostogolindu-se de pe acoperișurile caselor, ce făceau legătura  
corespondenţa între bulevard şi piaţa Palatului Regal. Miile de oameni de acolo ţâşniseră spre toate străduţele, curţile din 
vecinătate în urma spargerii mitingului de o petardă aruncată, cum avea să se confirme mai târziu. Am văzut scene cu impact 
cu totul devastator pentru starea ce dominase întregul popor, o stare de teamă, de tăcere, de nesiguranţă ce dominase zeci de 
ani ţara! Strigăte precum „Jos Ceauşescu! ", „Timișoara, Timişoara!", „Huo, dictaturii!", se auzeau din toate părţile! Am văzut 
steaguri rupte, trântite de asfalt şi n-am să uit vorbele unui bătrân: „Nu rupeti steagul României, pentru că el n-are nicio vină!" 
Şi atunci, pentru prima dată, drapelul României s-a ridicat în zeci de locuri cu golul din centru. Simţeam o bucurie imensă, o 
descătușare, mândrie, dar şi o teamă ce îmi făcea picioarele aproape nesigure şi astfel am pătruns în grupul de câteva sute de 
oameni! Am auzit atunci: „Nu distrugeti nimic, nu spargeti geamuri, să nu ne facă huligani!" Era un îndemn al unor oameni care 
ştiau ce aveau de făcut. Am mers cântând „Deșteaptă-te, Române!" şi am văzut lacrimi la mulţi oameni când versurile acelea au 
răzbătut din mulţime. Bulevardul era o mare de oameni, iar la balcoane lumea arunca cu flori. Se striga cu toată puterea fără 
teama: „Jos Ceauşescu, jos criminalul de copii!" referindu-se la morţii de la Timișoara! Ceea ce n-am putut să uit a fost o 
imagine care s-a desfășurat, poate datorită imaginaţiei sau din alte motive: când am ajuns în Piaţă ne-a inundat o lumină cu 
totul deosebită, soarele răzbătând din nori şi aveam impresia că văd îngeri cu aripi albe pe cerul acela luminat. Grupul de 
oameni cel mai activ s-a întâlnit cu alte grupuri în piaţă şi am văzut un miliţian agresat, cu chipiul aruncat pe jos, ceea ce le acel 
timp era cu totul ieşit din comun. Am plecat la Unitatea Militară. Trebuia să-mi anunţ colegii de ceea ce se întâmpla în Piaţă. 
Ajuns acolo am spus doar: „A început...". Iniţial nu au crezut că Bucureștiul luase iniţiativa de a înfrunta Regimul Comunist!  
Eram hotărât să particip la revoltă, aşa că m-am întors în Piaţă. Eram lângă Sala Dalles, o stradă largă pe care intra Nicolae 
Ceaușescu în fiecare dimineaţă. Trupe Usla cu scuturi şi căşti, ceea ce nu mai văzusem în Bucureşti, se desfășurau pe ambele 
părţi în coloană cu scopul de a rupe gruparea de oameni în două. În același timp, un tab venea cu viteza mare dinspre Piaţa 
Romană şi a intrat în mulţime cu scopul de a sparge mișcarea. Tendinţa mea a fost să-mi asigur fuga în caz de ceva şi m-am 
gândit, ca o primă reacţie, să sar prin geam într-o florărie lângă biserica Aldomoro! Am mers mai departe spre Piaţa Romană 
unde oamenii încercau să răstoarne un camion. Reacţia oamenilor era de a se așeza în genunchi de frică, oferind flori. Acest 
lucru şi astăzi îmi trezeşte o lacrimă. Oamenii strigau: „Armata e cu noi!". Într-adevăr, armata nu a avut niciun gest agresiv în 
prima zi, deși în următoarea au fost omoraţi sute de oameni! Atunci când Ceauşescu a cerut ca toţi să fie omoraţi, comandantul  
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Armatei Române s-a sinucis, nefiind capabil să îndeplinească un 
asemenea ordin. A doua zi a fost devastoare! Am participat la un 
adevărat măcel, atunci când s-a început să  setragă în mulţime. O 
imagine groaznică mi-a rămas întipărită în minte: un soldat a fost omorât lângă mine, fiind împușcat în cap și în abdomen. Am 
fost nevoit să ajut un alt soldat să-l ridice şi să-l ducă într-o maşină mare. L-am aruncat acolo precum un obiect 
nesemnificativ.  
N-am renunţat să lupt! Am rămas alături de acel miting până la sfârşit! Poate pentru voi, ce citiţi doar un sfert din ceea ce am 
simţit, trăit, totul pare ceva trecător, un meting puţin pătat de câţiva stropi de sânge, însă pentru mine... a fost o lecţie 
cutremurătoare, o acţiune, să o numesc aşa, ce mi-a rănit inima şi sufletul pentru totdeauna! N-am cerut niciodată o 
recompensă pentru că am participat Revoluţie. Am preferat să stau în umbră, căci n-am riscat să mor pentru o casă... sau 
pentru o bucăţică infimă de pământ, ci pentru o Românie mai bună, pentru un trai bogat, pentru copiii pe care atunci nu-i 
aveam, dar de care mă bucur acum. Am fost alături de patria mea şi n-am renunţat nicio clipă să lupt pentru ea. 
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Ani. Evenimente. Mărturisiri 
 
Poveștile de mai jos au fost adunate adunate de membrii cercului de lectură Aspirații 
 din Valea Moldovei, jud. Suceava. 
 
Beșa Valeria scurtă cronică a celui de Al Doilea Război Mondial 
22 iulie 1938: „Perioada în care m-am născut a fost una blestemată. Mulţumesc Domnului că am scăpat!” 
Anul 1940: „Rușii au devastat teritoriul satului nostru, au furat animalele, în special caii, fiindcă aveau nevoie pentru război, au 
dat foc caselor. Nemţii mi s-au părut că nu fac nici rău, dar nici bine." 
1941 plecarea din sat: „am fost evacuaţi o parte la Găinești o parte la Hangu (Piatra Neamţ) unde am stat un an." 
1942 întoarcerea acasă: „Parcă totul s-a schimbat. Vedeam lumea cu ochii unui copil ce tocmai si-a pierdut casa" 
1943 O alta latura a nemtilor: „Era o zi de vară. Aveam șase ani. Neștiind de pericol stăteam la poartă desculţă agăţându-mă 
cu putere de gard. Un neamţ s-a apropiat de mine și mi-a dat niște bomboane, a rostit ceva și a fugit. Credeam ca sunt mai 
buni atunci. Oricum mama m-a certat și mi-a zis să nu mai stau acolo. De buna seamă neamţul acela avea și el copii ...cred"  
O altă latură a rușilor: „Rușii au făcut rău, dar după aceea s-au revanșat. Ne-au scăpat de păduchi si ploșniţe si de tifos. Ne-au 
luat hainele si le-au curăţat, au dezinfectat casele." 
1944-1945 terminarea razboiului: s-a terminat, dar tot a continuat sa zdruncine sufletele..." 
 
Botezat Paraschiva „În anul 1944 când a fost războiul, toţi am fost evacuaţi din sat cu tot cu animale și timp de două 
săptămâni am stat în pădure. După două săptămâni am plecat la Negrileasa și am stat acolo până s-a sfârșit războiul. Când ne-
am întors în sat și când am intrat în ogradă n-am găsit decât ierburi înalte și multă, multă pustietate. Nimic mai mult. Ţin minte 
că se făceau fuste din foi de palatcă ale soldaţilor care erau pentru ploaie și iarna se făceau fuste, haine, opinci și ciorapi din 
lână. Acele vremuri au fost grele, și acum că ţi-am povestit, parcă aș retrăi acele momente și m-aș simţi ca și cum aș mai fi 
fost odată acolo.” 
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Popescu Dumitru: „Pe mine m-a luat în armată și am făcut trei ani de armată.  Când am ieșit din școala de militari de gradaţi, 
am fost caporal, m-a detașat la Calafat la Batalionul de Gardă Drapelul Unit, apoi m-a detașat la Solonta și am făcut școala 
Regimentul de Grăniceri din care am ieșit sergent cu diagonală. Apoi m-a detașat la Plasca pe graniţă la bulgari să păzesc 
graniţa ţării, după care m-am eliberat în 1941, după trei ani de armată pentru a putea face faţă și să luptăm în război.” 
 
Popescu Violeta, 81 ani: Pe timpul războiului ne-a evacuat în Găinești și se trăgea cu tunurile și când ne-am retras ne-au 
pușcat animalele, casele ni le-au făcut praf. Mie mi-a luat viţica din mână și m-a ameninţat cu pistolul că altfel mă pușcă, după 
aceea ne-am retras în pădure și am dormit acolo peste noapte. Umblau avioanele ca muștele pe sus și a ucis oameni străini și 
mai multe nu mai știu că aveam opt anișori. Nu am mai făcut școală, deoarece când am ajuns acasă din evacuare toate erau praf 
și la pământ.” 
 
„Eu, Mihai Rusu, în timpul războiului în anul 1944 aveam 9 ani. Frontul era la  localitatea Brăiești și pe noi ne-a evacuat în 
localitatea Găinești. Am luat de acasă ce am putut și am plecat în evacuare. În Găinești am stat două săptămâni, de acolo am 
fost evacuaţi în localitatea Stulpicani, unde am stat patru luni. Între timp frontul a ajuns la Stulpicani, iar eu împreună cu 
familia mea ne-am ascuns într-un dos de sobă, deoarece rușii lansau proiectile. După câţiva ani războiul s-a terminat iar noi ne-
am întors acasă. Casa era plină de spini și buruieni.  
În acest timp tatăl meu, Ioan, comandant de grup a fost prins și dus în lagăr de către ruși. În câteva luni tatăl meu a reușit să 
scape din lagăr, fugind spre Nistru, însă nu a putut trece fiindcă erau ruși. El a ales să înoate până la celălalt mal. Apoi a fugit 
prin porumb până a găsit o casă, în care a găsit oameni care i-au dat mâncare și haine. După aceea s-a retras într-o gară. El a 
căutat un tren care venea în România. S-a urcat în el și a plecat. Ajuns în România a venit pe jos sute de kilometri. A ajuns 
seara acasă și a strigat că are nevoie de haine și de apă pentru a se spăla. Părinţii mei aveau un cal, o vacă și niște găini. Am 
crescut alături de părinţi până la douăzeci de ani și apoi am plecat în armată timp de trei ani. Când m-am întors din armată m-
am căsătorit, respectiv în anul 1959.Am avut trei copii, doi băieţi și o fată. După doi ani a venit marele necaz, colectivizarea. 
Ne-o dat 20 de ari lot de întreţinere. Colectivul a ţinut aproximativ 28 de ani.” 
: 
Poveste auzită de la Tanti Paraschiva: Într-o zi, merse să aducă apă de pe malul Moldovei pentru vaci. Stând ea și luând apă, 
a auzit gloanţele. Era primul semn al celui de-al doilea Război Mondial. Biata femeie, târâș și în genunchi a reușit să ajungă 
acasă. Și-a anunţat părinţii și sora, fără să intre în panică. Sora sa mai mică cu unsprezece ani a fost evacuată la Găinești în 
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timpul războiului, iar bătrânica noastră a fugit cu părinţii și animalele în Bălcoaia. După vreo săptămână, mama ei a trimis-o la 
sora ei, să-i ducă mâncare. A mers ea ce ce mers, dar a oprit-o un poliţist. I-a spus să se întoarcă, pentru că este primejdios. 
Așa a și făcut. A luat-o printr-un șanţ. A ajuns cu bine acasă, dar mama sa a fost dezamăgită, pentru că fata ei cea mică nu 
avea ce să mănânce. Așa că a decis să se ducă ea, luând-o printr-o pădure și ajungând cu bine la fiica ei cea mică.  
Câţiva ani mai târziu, se căsătorește, iar după nuntă lucrează la colectiv. Ca răsplată, a primit o căruţă de paie uscate și când a 
ajuns în sat, miliţianul a oprit-o, fiindcă credea că e furată. Bătrânica Paraschiva, pe numele ei, știind că muncise pentru asta, 
nu s-a lăsat și a mers cu paiele acasă. 
Și iată că tanti Paraschiva nu a uitat toate aceste lucruri, deși are 94 de primăveri. Am întrebat-o ce este cel mai important 
pentru ea în viaţă. Mi-a răspuns cu un glas moale: ,,Dumnezeu, iar apoi copiii mei!” 
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DIALOG PESTE TIMP... 
 

Andreea Carmen Ciucă, 16 ani  
 
Vara abia începuse pentru Cristian iar acum se afla în casa bunicilor săi, singur, așteptând ca ei să se întoarcă de la 
cumpărături.! Cristian se plictisea așteptându-i, așa că a intrat în camera bunilor săi și scoate dintr-un sertar cele două albume 
cu poze vechi, pe care le vedea din nou și din nou de fiecare dată când venea aici. Dar, de data aceasta nu albumele sunt cele 
care îi atrag atenţia. În sertar se mai află o cutie de culoare neagră ce părea destul de veche. Nu ieșea cu nimic în evidenţă, 
dar ceva îi spunea că este importantă. Cristian o deschide și dă de câteva plicuri îngălbenite de vreme, pe care sunt scrise 
numele bunicilor săi. Ia prima scrisoare și o deschide cu atenţie pentru a nu rupe nimic. Scrisul caligrafic de mână îi stârnește 
și mai mult curiozitatea! Era o scrisoare adresată bunicii sale.  
 
                                                                                                                      18 martie 42, Odessa 
„Dragă Cassandra, 
Sunt 110 zile de când sunt pe frontul de Răsărit, ceea ce înseamnă că sunt 110 zile de când nu am putut să îţi văd chipul care 
îmi aduce de fiecare dată bucurie în suflet. Îmi pare foarte rău, dar nu am putut să îţi scriu nimic. Am fost obligat să iau viaţa 
unui om! Un om ce avea strâns în pumn un inel mic, din aur, ce avea o piatră de culoare roșie, un inel de logodnă. Lângă el stătea 
mototolită o fotografie a unei femei tinere, cu un zâmbet aproape la fel de frumos ca al tău. Atunci am realizat, draga mea 
Cassandra, că nu vreau să mai fac parte din acest masacru al vieţilor. Războiul nu ucide doar soldaţii, ucide și sufletele celor 
care ţin la acel soldat! Nu vreau să pier, nu vreau ca, odată cu moartea mea, să îţi dispară acea strălucire a ochilor, zâmbetul la 
fel de mângâietor precum razele de soare după ploaie sau roșeaţa obrajilor ce apare de fiecare dată când îţi vorbesc! 
Mai am cinci săptămâni până la permisie, cinci săptămâni chinuitoare fără tine, dar îţi promit, draga mea Cassandra, că nu voi 
muri, voi lupta până la ultima suflare să fiu din nou lângă tine, să te strâng puternic în braţe la scumpa revedere, să te ţin de 
mână în timp ce ne plimbăm pe malul mării, să mă arunc în apa îngheţată pentru a-ţi arăta cât de mult te iubesc, chiar să mă 
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așez într-un genunchi în faţa ta și să îţi jur credinţă veșnică, să îţi văd ochii azurii umezi de fericire și să mergem amândoi 
pentru a le cere binecuvântarea alor tăi! Te iubesc, Cassandra, te iubesc mai mult decât orice pe lume, și, chiar dacă tu nu ai 
spus-o cu voce tare până acum, știu că și tu mă iubești! 
                                                                               Cu sincere sentimente, al tău  
                                                                                                       pe vecie Alexander” 
Cristian e pe cale să lase scrisoarea unde a găsit-o și să pună capacul la loc, dar ceva în interiorul său îl face să ia următoarea 
scrisoare și să o deschidă. Aceasta avea un scris mult mai elegant, fiind scrisă de bunica sa. 
 
                                                                                                                     25 martie ’42, Paşcani 
„Dragul meu Alexander,  
Nu pot să îţi spun prin cuvinte cât de dor îmi este de tine, nu pentru că nu aș ști cum, dar nu ar exista atât de multă hârtie 
unde să-mi scriu toată afecţiunea pe care o port pentru tine! Cinci săptămâni vor părea o veșnicie pentru mine, fiind închisă 
între pereţii camerei mele și citind, din nou și din nou, scrisoarea primită de la tine. Abia aștept să ne reîntâlnim și precum ai 
spus și tu să ne petrecem ore întregi, ce vor părea doar secunde neînsemnate unul alături de celălalt, să îmi oferi haina ta 
atunci când voi tremura de frig când ne vom plimba prin parc și, mai mult de atât, să îţi ofer o sărutare pe obraz atunci când 
ne vom vedea la gară. Te iubesc, Alexander, și te voi iubi până la ultima mea răsuflare! 
                                                                                               A ta iubită, Cassandra” 
Cristian se simte mișcat, nu cunoscuse niciodată această parte a lor, cu toate că îi văzuse cu încă se ţin de mână și chiar uneori 
surprizându-i cum își fură câte o sărutare. Citind aceste scrisori se simţea cumva vinovat, pentru că erau atât de intime, dar 
totodată voia să citească în continuare. Astfel, mai ia încă o scrisoare, care nu se mai afla în plic. 
 
                                                                                                                          12 mai 42, Cotul Donului 
 
„Draga mea Cassandra, 
Timpul trece atât încet încât uneori am în gând să dezertez, fiindcă nu mă interesează ce mi se va întâmpla, nu mă interesează 
unde duce drumul vieţii mele, dar știu că alături de tine voi fi bine, fiindcă unicul lucru pe care îl deţin este iubirea mea 
nesfârșită faţă de tine și știu că, dacă iubirea nu ar mai exista, Pământul s-ar transforma într-un cimitir! Doar câteva zile, zile 
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atât de lungi încât par ani, dar merită asteptarea! Este doar un obstacol ce îl voi trece cu bine, știind că vei fi acolo, în gară, 
atunci când trenul meu va sosi, și te voi vedea.  
                                                                                                         Al tău, Alexander” 
Cristian trece peste câteva scrisori și o ia pe ultima, care era într-un plic de culoare albastră, cu același scris elegant al bunicii 
sale, ce anunţa că acea scrisoare trebuia săajungă la iubitul său. Data însemnată îl informa că a fost scrisă la aproape un an de 
la celelate scrisori citite, astfel făcându-l și mai curios pe Cristian.  
 
                                                                                                                        17 mai 43, Paşcani 
 „Dragul meu soţ, 
        În urmă cu doar o zi am dat viaţă copilului nostru! Este tare chipeș, având ochii la fel de negri precum ai tatălui său și 
același zâmbet strâmb  cu care mă înduoșezi întotdeauna. M-am gândit să îl numesc Gavril. Abia aștept să vii definitiv acasă, să 
te bucuri de băiatul nostru, să îl înveţi jocurile copilăriei și să fim o familie 
                                                                                                     A ta, Cassandra” 
 
Cristian aude motorul mașinii vechi a bunicului său și pune la loc scrisorile, apoi închide sertarul. Avea atât de multe întrebări 
în minte, pe care abia aștepta să i le adreseze atât bunicului, cât și bunicii lui. Ușa de la intrare se deschide, iar el aleargă 
pentru a-i întâmpina și pentru a-i ajuta la plasele pline cu bunătăţi, dar înainte se uită la amândoi și observă zâmbetul dulce al 
bunicii și zâmbetul șmecheresc al bunicului, realizând că, de fapt, sunt aceiași oameni dintotdeauna. 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELOR ÎN TRANȘEE 
 

Maria Coleșa, 13 ani 
 
Îmi place să știu multe despre trecut și despre oamenii de demult. De aceea mi-a plăcut ideea  acestui concurs, căci prin intermediul lui aș putea 
face cunoscute faptele înaintașilor mei. Am știut că bunicul meu va avea o mulțime de idei despre care să scriu. El a scos la lumină în fața tuturor 
celor strânși în jurul lui întâmplări de mult părăsite în negura trecutului. 
Multe dintre compunerile mele au ca punct forte concluziile. Sper ca și de această dată să se întâmple la fel, căci am scos în evidență cel mai 
important  mesaj al întâmplării care se potrivește perfect cu ceea ce românii sărbătoresc anul acesta: Centenarul Marii Uniri. 
Înainte de a trimite fragmentul la acest concurs, pentru a vedea și părerea celorlalți despre el, l-am trimis la selecția de articole pentru revista 
școlii. Doamna profesoară de română, fiind în comisia de evaluare a acestora, l-a citit înainte de a apărea în revistă și mi-a spus că e foarte bun și 
că trebuie neapărat trimis la concurs. 
 

Sunt un copil fericit... Am bunici la ţară și acolo îmi petrec vacanţele. Îmi place să colind dealurile din jur, să admir cerul la 
apus, dar cel mai mult îndrăgesc clipele petrecute alături de bunicul, care are un har deosebit de a povesti.  
De curând am sărbătorit Paștele, spre bucuria mea tot la ţară. Bunicul mi-a povestit o întâmplare din război, pe care tatăl său 
a trăit-o. Străbunicului îi plăcea să o povestească fiindcă trăind-o, l-a marcat foarte mult. Chiar și la bătrâneţe o povestea cu 
atâtea amănunte încât ai fi zis că i se întâmplase cu o zi în urmă. 

* 
Într-un an, străbunicul meu a prins Paștele pe front, în al Doilea Război Mondial. Afară era o vreme urâtă, cu ploaie și lapoviţă. 
Aflaţi în linia întâi, pe frontul din Rusia, străbunicul meu și ceilalţi soldaţi care erau cu el în același pluton, stăteau într-o 
cazemată și se gândeau la soarta lor nemiloasă, la faptul că erau în război, murdari, flămânzi și în faţa morţii, departe de cei 
dragi de acasă, care măcar se puteau îmbrăca în haine de sărbătoare și merge la slujba de Înviere. Frământaţi de astfel de 
gânduri negre, nu mai erau atenţi la paza liniei frontului pe porţiunea care era în grija lor. Astfel, soldaţii ruși inamici s-ar fi 
putut apropia și ataca oricând. 
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La un moment dat, străbunicul meu, fiind conștient de pericol, a ieșit afară din cazemată, împreună cu un alt soldat, ca să stea 
ei de pază, ascunși într-o groapă anti-tanc. Această groapă era săpată special, cu gura foarte îngustă pentru ca tancurile să 
poată trece peste ea, fără să li se întâmple nimic celor care erau ascunși acolo. Deoarece ploua, cei doi și-au pus deasupra 
capetelor un placaj. 
Stând astfel și povestind încet, cei doi soldaţi au auzit deodată vocile a doi soldaţi ruși și pașii lor, trecând foarte aproape de 
ascunzătoarea lor. Și-au dat seama atunci că rușii, știind că românii sărbătoreau în acea noapte Paștele și bănuind că nu vor sta 
de pază, au îndrăznit să se apropie. După ce cei doi inamici s-au îndepărtat, străbunicul meu și celălalt soldat s-au întors la 
cazemată ca să-i anunţe pe ceilalţi de pericolul iminent care-i așteaptă și să se pregătească. Auzind că inamicii au trecut linia 

frontului, dar neștiind exact unde sunt, ci numai 
bănuind că s-ar putea să fie undeva în faţa cazematei, 
toţi soldaţii din pluton s-au panicat și neștiind ce 
altceva să facă, au început să tragă în continuu. 
Văzând agitaţie, soldaţii din cazematele vecine, 
presupunând că se trage într-un inamic bine 
identificat, au început să tragă și ei, iar astfel, în 
scurt timp toată linia frontului consuma muniţie 
degeaba, căci rușii erau adăpostiţi în tranșeele 
românești săpate la baza cazematelor și astfel în 
afara bătăii mitralierelor soldaţilor români. Însă într-
un timp la fel de scurt, vestea că puștile trag în gol de 
frica rușilor a ajuns la comandamentul armatei 
române. Aici, comandanţii realizând marele pericol 
creat de pătrunderea rușilor la baza cazematelor, au 
transmis plutonului vinovat că dacă, până în dimineaţa 
următoare nu reușesc să-i alunge de acolo pe toţi 
rușii, îi așteaptă moartea în pădure în faţa plutonului 
de execuţie. 
 



 
46 

Aici bunicul meu, depănând amintirile tatălui său, a făcut o pauză. În imaginaţia mea, toţi soldaţii plutonului se gândeau cu 
disperare că nu mai era nici măcar o speranţă, că familiile lor vor fi doar informate de soarta și moartea lor rușinoasă și ar fi 
suferit nespus de mult. 

* 
Din fericire, unuia dintre soldaţi i-a venit ideea salvatoare de a arunca de sus, de pe marginea culmii pe care erau înălţate 
cazematele, grenade defensive, care, ajunse jos, vor exploda aruncând schije de jur împrejur, inclusiv în tranșeele de la baza 
dealului. Cuiele grenadelor erau trase, apoi grenadele erau ţinute puţin și lăsate să cadă, astfel încât să explozia să se producă 
exact la baza cazematei. Înainte ca grenadele să fi explodat, ei aveau să se tragă înapoi ca să nu fie răniţi de eventualele 
schije care ar fi zburat în sus. Procedând astfel, au reușit să omoare pe majoritatea soldaţilor ruși inamici, ultimii  rămași în 
viaţă predându-se de bunăvoie. Au văzut atunci că în tranșee fuseseră mulţi ruși, iar dacă aceștia ar fi străpuns linia frontului, 
ar fi fost foarte rău pentru întreaga armată română. 

* 
De când am auzit povestea aceasta, îmi zic că oricine spune că ar trebui să se facă ceva pentru ţară, dar în același timp face 
totul împotriva ei, ar trebui să își schimbe comportamentul. Dacă fiecare s-ar strădui să facă ceva bun pentru ţara lui, sigur ar 
reuși, căci cu toţii știm că faptele grăiesc cel mai clar. De aceea, în Anul Centenar trebuie nu doar să ne gândim la ţara 
noastră, ci și să facem ceva pentru ea. 
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TABLOU DE SOLDAT 
 

Rami-Mihai Cristescu  
 
 
Date concrete pentru povestea mea am găsit în cartea scrisă de Lazăr Ioachim și Nicolae Cerișer, „Hunedoara și Marea Unire”, apărută la Editura 
Altip, Alba Iulia, în 2009. Am găsit date despre prima bibliotecă de la Deva, despre școlile din satele hunedorene. Am simțit emoția din interviul 
dat de doamna Sabău Eugenia, nepoata lui Susan Lăscuț, din Almașu Mic, jud. Hunedoara, care a luptat în Primul Război Mondial și a 
participat la Unirea de la Alba-Iulia. Am discutat la cerc despre istoria mare și istoria mică, istoria coaptă și istorioare de elev. Apoi am început să 
scriu. Îmi place să cred că scriu proză bine, că personajele mele simt și trăiesc. Acestui perssonaj nu i-am dat nume, am simțit că vor fi fost mulți 
ca el. Reacții? Nu le divulg, să nu vă influențez.  
 
Eram fericit – inexplicabil... – să ţin pușca în mână, chiar dacă pentru austro-ungari, și să lupt. Până în acel moment, războiul 
fusese urât, mai hidos ca oricare altul despre care citisem. Poate mi se părea așa doar pentru că eu îl trăiam. Mi se părea o 
pseudocapodoperă politică, ce avea drept învingător doar haosul, care lua totul în stăpânire. Mă simţisem ciudat de la început, 
îmi fusese greu să plec pe front ca tuturor românilor, citisem multe. Unchiul meu, învăţătorul, chiar mă luase o dată oaspete la 
Casina Românească, la Deva. Doar el, din sat de la noi, reușise să strângă florini să-și plătească cotizaţia, cerută membrilor 
societăţii de lectură, cum își spuneau. Îi ascultasem cu respect pe oamenii aceia citând din cărţi de care nu auzisem, cu autori 
cu nume greu de pronunţat și mai greu de scris, vorbind despre neam și ţară și unire... Unchiul meu își pusese multe speranţe în 
viitorul meu. Înţelesesem demult ce înseamnă patriotism, îmi imaginam cum ar fi să fim și noi România... Când m-au chemat la 
batalionul de marș de la Orăștie, în iarna lui 1914, n-am fugit peste munţi, aveam părinţi și fraţi acasă în sat...  
Ne-au trimis la Regimentul 64, direct pe frontul de la Scorcoviţe, apoi am trecut un râu și ne-am săpat tranșee și adăposturi, 
lângă Vistula. Eram singurul din sat, dar mulţi din plasa Hunedoarei. Era greu să fii român în Transilvania... Luptai fără să vrei, 
luptai contrar a tot ceea ce simţeai, luptai ca să fii în continuare nedreptăţit, ca să nu ai drepturi... 
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Într-un anumit moment, acel moment, nu-mi amintesc exact când, războiul a început să mi se pară frumos... Gloanţele păreau 
pensulele rapide ale unei arte concrete, îngrozitor de concrete, care trasau linii și tranșee de sânge, împroșcând pete de 
morţi, nuanţe cenușiu-însângerate de viaţă mai mult moartă. Gândeam că sângele trebuie vărsat pentru patrie și popor, doar că 
eu trebuie să mă sacrific pentru o patrie pe care nu o recunosc...  Unii ar putea spune că războiul mă înnebunise. De fapt, care 

soldat nu era nebun?... Dar acum văd mai clar. Acum am vederea unui artist 
parcă mângâiat de „zâna verde”, de absintul fricii, un artist care învaţă să 
îmblânzească moartea, să iubească să moară, puţin câte puţin, prin peisajul 
fiinţat de gloanţe și salve de tun. Citisem doar despre impresionism, 
văzusem câteva imagini, dar nu mă gândisem prea mult la pictură, ceea ce 
vedeam în faţa ochilor impresiona, dar ca oroare, nu mai era impresie, 
era... poate că a trăit vreun om care a fost în stare să pună pe o pânză 
ororile astea. 
Am luptat cu sârbii, am trecut peste pământuri arse și trupuri moarte, 
gândind la viaţă. Omoram oameni, ca un mercenar. Și pentru ce? Dacă am fi 
învins, am fi fost eroi de război; dacă am fi pierdut, am fi fost criminali de 
război. Pentru aceleași fapte eram fie aclamaţi, fie pedepsiţi, deși 
fusesem obligaţi la alegeri nedorite. Cu ce-am greșit noi? De ce am ales 
greșit, dacă nu aveam decât o opţiune? Noi devenisem niște pensule ce 
explodau culoarea pe tabloul macabru al războiului. Eram niște stropi vii de 
vopsea, ce așteptam să ne lăsăm pe pământ, culorile vieţii noastre să intre 
în pământ, să fim noi înșine pictaţi.  
Moartea devenise ceva atât de obișnuit. Mulţi de-ai mei muriseră. Nimeni 
nu mai plângea. Nimeni nu mai avea lacrimi. Deveniserăm niște împietriţi 
care omorau ca să nu fie omorâţi, ca să nu plângă ai noștri, acasă. Eram 
atât de departe de ei, de noi, distrugeam și ne distrugeam. O dependenţă 
care ne copleșise încet, din dorinţa de a trăi... Îmi amintesc că, atunci când 
am fost înrolat, am primit două uniforme. Una era peticită la piept, chiar 
lângă buzunar. Era o gaură de glonţ... Atunci am simţit întâia oară fiorul 
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războiului, doar ca pe o răceală în dreptul inimii, deasupra căreia era peticul. Mă gândeam că voi rezista, sunt tânăr, trebuie să 
mă întorc acasă, trebuie să trec munţii în ţară, dar nu... Răceala se întinde, se adâncește. Văd definiţia pictată a apocalipsei... 
căci lupt în armata împăratului, de doi ani. Îmi pierd credinţa, credinţele, căci trupurile – pe care uneori le văd – care cad sub 
gloanţele mele pictează, hrănind tabloul morţii...  
Până când am aflat că a intrat România în război! Cineva a adus o bucată murdară dintr-o gazetă românească, pe care se putea 
citi: „Fraţi români, ... De astăzi locul vostru... părăsiţi... veniţi sub steagul român...” Însemna că luptam împotriva neamului 
nostru românesc! Pînă aici! M-am ridicat în tranșee și am simţit, aproape de locul peticit de lângă buzunarul de la piept, o 
arsură, apoi am simţit cum devin stropul de vopsea care va colora pământul, voi picta pictându-mă în moarte. Dar m-am trezit la 
un spital de campanie... m-au lăsat la vatră. Mâna mea stângă nu mă mai asculta, am ajuns în sat înainte ca lista cu morţi și 
dispăruţi să fie pusă la biserică. Lângă numele meu scria „dispărut în Galiţia”. s-ar fi prăbușit mama, să nu fi ajuns în sat... Am 
rămas acasă, tocmai când aș fi avut de luptat, aveam pentru ce, aș fi trecut la ai noștri... Am arat și am semănat și am citit și... 
am așteptat! Parcă un... dor de război mă urmărea prin brazde, când cuţitul plugului pătrundea adânc sau când coasa tăia crud 
iarba crudă... Începuse să îmi placă vărsarea de sânge?... 

* 
 
În toamna lui 1918 venise vremea! Toată Europa, dar tot Ardealul fierbea! Știam că era șansa noastră la independenţă. Trebuia 
să ne ridicăm acum, răsuna iar „Deșteaptă-te, române!” din Transilvania, ca în '48, acum ori niciodată! Și ne-am ridicat, noi, 
ţărani foști soldaţi și toţi soldaţii reveniţi de pe front, i-am ridicat pe ţărani și ne-am năpustit asupra asupritorilor! Jandarmii 
făcuseră gard uman, dorind să-i apere pe maghiari, temându-se de nebunia acelora care vor răzbunare. Dar i-am alungat din 
sate și pe ei, noi suntem stăpâni! Noi vrem să ne unim cu ţara!  
La 1 noiembrie ne-am adunat mulţi în faţa primăriei, la Deva. Nu se știe de unde aflaserăm, eu și unchiu-meu, învăţătorul. Îmi 
luasem pușca. Mulţi aveau puști, deși trebuia să fie o adunare pașnică. Simţeam că venise timpul să îmi hrănesc tabloul, să fac 
ceea ce învăţasem atât de bine. Vedeam în ochii multora nebunia mea. Eram fericit, de parcă mă duceam la războiul cel drept, 
în care nu apucasem să lupt. Mă pierdusem de unchiu-meu, vorbeam cu necunoscuţi din piaţă, dar în același timp cu nimeni, căci 
nimeni nu mă asculta, fiecare părea pierdut în propria revoluţie, căci fiecare revoluţie nu este decât o mare de mici revoluţii. 
Vorbeam despre iubirea mea pentru România stând pe pământ austro-ungar și scandând pentru pace și unire cu arma în mână... 
Din balcon, cineva ne vorbea de meritul revoluţiei din Ungaria. Noi să fim cuminţi, că încă nu câștigasem nimic. Dacă trăgeam, 
ne pierdeam singuri revoluţia. 
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Eu mă simţeam gol, parcă înţelegând pentru prima oară ceva. Fără să vreau am scăpat arma pe jos și am căzut. Printre 
revoluţionari existau și dintre acei fanatici, de credeau că întâi tragi, așa că ei erau gata să ne încheie socotelile cu această 
lume, fără vreun motiv anume. Am privit spre piept: un glonţ îmi trecuse prin haină, mă străpunsese. Prima oară când am fost 
lovit nu înţelegeam că puteam să mor, credeam că sunt invincibil, trecuseră atâtea gloanţe pe lângă mine pe atâtea fronturi, să 
nu mai treacă unul? Și am trăit iar acel moment. Dar eu deveneam pensulă și culoare, un punct al tabloului pe care eu îl 
hrăneam. Simţeam cum se stinge ceva, se depărtează ceva, știam ce se întâmplă în jurul meu, auzeam ţipete lângă mine, voiam 
să mă ridic și să le spun că sunt soldat al ţării mele, dar nu reușeam. Parcă totul trecea printr-o sită incoloră ce păstra totul în 
ea, departe de mine. Și muream departe de eroismul de care aș fi vrut să am parte. Muream ca un ţăran, un fost soldat, adică 
un criminal de eroi, un român batjocorit de cei pentru care a luptat. Nu puteam fi amintit drept un erou, pierdusem locul de pe 
crucea pomenirii, eram soldatul care a omorât, nu cel ce și-a apărat patria, gândul trecea dureros de încet prin pământ, până 
joooos... căci trupul meu hrănește inutil tabloul ororii. Așa că fug cu pușca la piept, să uit tabloul morţii prin care am trecut, 
pictându-l pictându-mă, și să mă uite și el pe mine... 
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A FOST ODATĂ ÎN BASARABIA 
 

Matei-Andrei Dicu, 12 ani 
 
 

Am folosit ca primă sursă de documentare poveștile mamei mele, povești care au circulat și circulă mereu în familie.Citind 
compunerea și în fața colegilor am simțit că au fost impresionați și am rămas surprins să aflu că și povestea bunicului doamnei 
profesor se leagă de același pact Ribbentrop-Molotov și de părăsirea Bucovinei.  
 
A fost odată în Basarabia... În anul 1940, România a primit un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care se cerea 
anexarea Basarabiei și transferarea unei părţi din nordul Bucovinei. Acest eveniment a avut loc în urma pactului Ribbentrop-
Molotov din 23 august 1939 dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică prin care și-au împărţit sferele de influenţă 
teritorială.  
În acea perioadă, în zona Bălţi din Basarabia trăia străbuicul meu, Grigore Bulbeș, în vârstă de 36 de ani, care era locotenent 
de infanterie. Pe fondul acestui ultimatum, s-a cerut evacuarea administraţiei civile și a armatei române din Basarabia și 
nordul Bucovinei, în termen patru zile.  
Intrarea armatei ruse în Basarabia a fost urmată de incidente antiromânești. Preoţi, intelectuali, soldaţi și chiar civili români 
au căzut pradă unor scene tragice. Au fost atacaţi, bătuţi, soldaţii au fost dezarmaţi și chiar omorâţi.  
În cadrul acestei campanii de persecuţie împotriva românilor, străbunicul meu a căzut victimă a violenţei soldaţilor ruși, fiind 
omorât în luna iunie a anului 1940.  
Drept urmare, străbunica mea, Stepanida Bulbeș, a fost nevoită, împreună cu restul familiei să se refugieze în România, în zona 
Olteniei, abandonându-și gospodăria și toată agoniseala.  
La vremea aceea, bunicul meu, Alexandru, avea 9 ani, iar sora lui ‒ 11 ani.  
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În singurul bagaj pe care a reușit străbunica să-l ia cu ea, a strecurat o fotografie în care apare și străbunicul meu. Era 
singura amintire care îi rămăsese de la el... care există și acum în familia noastră. 
Este o poveste tristă, dar adevărată, pe care eu am aflat-o de la mama mea, iar ea la rându-i a aflat-o de la tatăl ei. Acum ea 
merge mai departe spre voi... 
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CERTFICAT DE BUNĂ PURTARE  
 

Erika-Ilinca Duţă, 11 ani 
 
 

După găsirea certificatului de bună purtare, m-am documentat căutând imagini pe internet cu mai multe astfel de certificate pentru a 
înțelege ce sunt și ce informații conțineau, deoarece al meu era rupt. Bucățile  pe care eu le am recuperat m-au făcut să cred că fusese 
eliberat de regele  
Carol al II-lea, dar semnătura acestuia nu corespundea. 
Am scris această povestire,  deoarece chiar sper să îi fac și pe alți copii să fie curiosi și să dorească să descopere în familiile lor  
documente vechi.Cei care mi-au ascultat povestea au fost uimiți să afle cum am putut să îmbin nu numai piesele rămase, ci și datele 
înscrise acolo. 
 

Când te porţi bine, știi și se vede! Nu trebuie să ai un document scris... sau, cel puţin, așa am crezut eu până să dau printre 
lucrurile vechi de o foaie de hârtie mai mult ruptă, decât întreagă.  
Bunica mi-a dat-o, iar eu am lipit pe masă piesele ca într-un puzzle și am citit ceea ce puteam distinge din acestea, pentru că 
totuși câteva părţi lipsesc. Și am aflat câteva lucruri pe care le-am lipit, apoi, cu alte „piese” din poveștile lui mama-mare și din 
poveștile lui mare-internet.  
Mai întâi, am crezut că fratele străbunicii mele, Marin I. Florea, a primit acest certificat de la însusi regele Carol al II-lea, 
dar fragmentul ”VIAŢIE” și fragmentul de semnătură care nu seamănă cu cel găsit printre semnăturile regale găsite pe 
internet mă fac să cred că doar regimentul de aviaţie căruia îi aparţinea fratele străbunicii purta numele „celui mai 
controversat rege al României”, după cum mi-a spus bunica.. Puzzle-ul meu e bine documentat: știe și ce articol din 
Regulamentul Serviciului Interior le permitea soldaţilor să aibă un document pentru a-și dovedi buna purtare. Prin puterea 
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articolului 30, comandantul Ionescu Emanoil certifică, de drept, că Marin I. Florea „a avut o bună purtare pe timpul aflării sale 
sub drapel și a servit cu onoare și credinţă”.  
Tânărul de 22 de ani, căci e născut la 6 august 1914 (contingent 1936), este mobilizat în aviaţie, probabil aflându-se destul de 
aproape de capitală, în comuna Hotarele, judeţul Ilfov. Probabil că descrierea fizică era folosită, deoarece nu erau făcute prea 
des fotografii. Străunchiul meu ar fi fost „nu mare la stat”, de 165 de cm, părul blond și ochii verzi. Restul trăsăturilor nu ar 

fi avut nimic neobișnuit, pentru că apar cu descrierea „potrivit”, dar tare 
sunt curioasă să văd ce puteau scrie în alte certificate: nasul cârn sau 
grecesc, bărbia despicată sau cu gropiţă...  
Părinţii eroului meu, Marin Florea ‒ Ilie și Dumitra ‒ trebuie să fi fost 
mândri că, în armată, feciorul s-a arătat bun și ascultător pe unde a fost dus. 
Ori poate că nu numai de mândrie a fost comandantul său pus să controleze și 
foaia de pedeapsă goală, poate că certificatul a folosit la vreo avansare în 
grad, căci bunica nu-și aduce prea bine aminte...  
Un lucru e sigur: să fii soldat în aviaţie și distins cu certficat de bună 
purtare aduce mare măgulire unei strănepoate curioase din fire!... 
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CE VA VREA DUMNEZEU... 
 

Gabriel Gyorbiro, 12 ani 
 
 
Principala  sursă de documentare pentru această povestire  a fost  bunica mea de 83 ani. Pentru că anumite aspecte ale poveștii bunicii păreau 
incredibile, cel puțin pentru ziua de azi, ca de exemplu sacrificiul suprem pentru apărarea țării, am început să investighez și să probez cele spuse 
de bunica.Astfel că prima dată am căutat pe Wikipedia „Regimentul 32 Infanterie (1916-1918)” și nu mică mi-a fost mirarea, dar și bucuria, când 
am aflat despre vitejia soldaților acestui regiment. Apoi, am citit un articol despre cel care a comandat regimentul la intrarea in război 
(www.telegrama.ro) „România 100. Portret de erou – Lascăr Caracaș” scris de Eugen Stănescu. Pentru că pe măsură ce citeam creștea dorința de 
a afla și mai multe , am mers împreună cu mama mea la muzeul de istorie din Ploiești unde, spre bucuria mea am gasit o sală special amenajată 
dedicată Primului Război Mondial și unde ghidul muzeului ne-a povestit lucruri interesante despre cum a început, cum s-a desfășurat și cum s-a 
terminat conflagrația, foarte multe din aceste consemnări (multe preluate din cartea Dlui Lucian Vasile „Ploieștii în marele război 1916-1918”) 
venind în completarea poveștii bunicii.  
Căutând informații pe internet (www.rarehistoricalphotos.com) am găsit o poză foarte sugestivă din multitudinea de fotografii necenzurate din 
primul război mondial (pe care am și atașat-o in eseu, făcută de Walter Kleinfeldt care avea numai 16 ani !!! când a luptat în Bătălia de la Somme 
1916). M-a impresionat și m-a inspirat să încep povestea mea exact cu primul gând cu care a plecat  stra-stra-bunicul la război... 
Poza pe care am atașat-o este făcută înainte să plece pe front și îl reprezintă pe el alături de soția sa Ecaterina și fiica sa de 3 ani, Maria. 
Tot in familie avem si mărturia că numele lui este scris la Mausoleul de la Mărășești (mătușa mea care a văzut și ne-a spus). Am scris și un email 
Muzeului de Istorie din Vrancea, cerând ajutor pentru o fotografie în acest sens, dar fără rezultat, așa că în vacanța de vară  voi face o vizită  la 
Mausoleu pentru a vedea cu ochii mei numele stră-stră- buincului. 
Doresc să scriu o povestire despre cele întâmplate, deorece am considerat că este foarte important să rămână ceva scris despre el și m-am simțit 
dator să fac acest lucru, din respect pentru stră-stră-bunicul și eroii neamului.  
Dacă bunica mea nu ar mai fi fost, oare cine ne-ar mai povestit toate amănuntele? 
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„Ce va vrea Dumnezeu, Ecaterină!” Cu acest gând a plecat la război stră-străbunicul meu, Ilie Simion, iar acestea au fost 
ultimele cuvinte pe care soţia și fiica sa de trei ani (bunica mamei mele) le-au auzit de la el. 
Stră-străbunicul meu a fost recrutat in anul 1916 în Regimentul 32 „Mircea″ din cadrul Brigăzii 9 Infanterie din Ploiești, 
condus de colonelul Lascăr Caracaș, pentru a participa la acţiunile militare de pe frontul românesc din Primul Război Mondial.  
Pentru că pe drumurile scurte armata germană nu a putut ajunge la București, fiind oprită pretutindeni, comandamentul 
german a hotărât să încerce drumul cel lung pătrunzând pe Valea  Jiului. 
Astfel că, regimentul din care făcea parte și stră-străbunicul avea scopul să apere Valea Jiului. Ilie Simion era un om foarte 
puternic, asemeni celorlalţi soldaţi români care au biruit foamea, gerul, goliciunea și mașinile nimicitoare de viaţă, fără să-și 
piardă curajul în biruinţa dreptăţii și speranţa că ziua eliberării are să vie.  
Puterea, voinţa și încăpăţânarea soldatului român de a lupta până la sacrificiu i-au incomodat pe nemţi, așa că de cele mai multe 
ori aceștia au câștigat luptele lovind pe neașteptate. 
Așa s-a petrecut și cu o parte din regimentul stră-străbunicului meu. Soldaţii, în momentele de liniște când nu se mai trăgea, 
au intrat in râul Jiu să se spele, lăsând-și pe mal hainele și puștile. În timp ce se spălau, nemţii i-au atacat. Regimentul, în loc să 
fugă, a luptat până la moarte, în izmene, cu puștile cu baionetă, deși știau că vor fi măcelăriţi. 
„Așa a vrut Dumnezeu...” A spus stră-străbunica Ecaterina  când a primit vestea tristă, demonstrând că la fel de vitejește a 
îndurat și populaţia civilă greutăţile cele mari ale războiului. 
* 
Dar povestea nu se termină aici... 
Regimentul 32 Infanterie a continuat să lupte glorios pe frontul românesc pe toată perioada războiului și pentru vitejia și 
avântul remarcabile, a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie de război, Ordinul „Mihai Viteazul″ clasa a III-a, emis prin 
Înalt Decret numărul 1171 din 9 octombrie 1917. 
După părerea mea, stră-străbunicul meu a fost un mare erou care, la fel ca ceilaţi români, a avut curajul să lupte până la 
moarte cu pieptul gol si cu pușca cu baionetă, atunci când nemţii aveau arme performante. Noi, cei rămași care ne bucurăm de 
rodul jertfei lor, ne vom arăta recunoștinţa fiind totdeauna cu credinţă în Dumnezeu. 
În prezent numele lui stă adânc scris la Mausoleul de la Mărășești: ILIE SIMION. 
Așa a vrut Dumnezeu...ca eu să scriu despre el azi... 
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117 
Vitalina Ivănuș, 13 ani 

 
Fac parte dintr-o familie greu încercată, din Republica Moldova. Am hotărât să vă dezvălui câteva lucruri 
pe care le-am aflat și eu abia acum. De aceea, am ales să iau câte un interviu membrilor familiei. 
 
Interviu cu tata 
Eu: Unde te-ai născut?  
Tata: Eu m-am născut în satul Cușmirca, raion Șoldănești, Moldova.  
Eu: Cu ce se ocupau părinţii tăi?  
Tata: Mama a fost educatoare la grădiniţa din sat, dar un copil a murit pentru că s-a spânzurat de 
patul de la grădiniţă, așa că și-a dat demisia și a lucrat pe câmp. Tata a fost muzician ‒ știa să cânte 
la toate instrumentele care erau în școală ‒ vioară, pian, trombon etc.  

Eu: Cum era la școală?  
Tata: Prima mea învăţătoare până în clasa a III-a a fost Maria Ivanovna. Dintr-a IV-a până a X-a a fost Steliana Iacoblena, 
profesoară de geografie. Datorită ei am fost la olimpiada de geografie și am luat locul doi pe ţară. Limba rusă era obligatorie. 
În școală, se scria în limba română cu caractere rusești.  
Eu: Cum era viaţa?  
Tata: Toată vara de cum se termina școala umblam desculţi. Nu că nu aveam pantofi, dar așa ne plăcea nouă. Ne jucam cât era 
ziua de mare.  
Eu: Pentru că voi nu eraţi oameni foarte înstăriţi, tu unde ai lucrat? 
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Tata:În vacanţe mergeam în brigada școlărească și lucram la cules de cireșe, la prășit de porumb, la cosit de mazăre. Când 
creșteam mai mari lucram la brigada de tractoare. Atunci când am împlinit 18 ani, mi-am luat carnetul de șofer de tractor și 
am mers în armată în U.R.S.S. la graniţă cu China și Mongolia.  
Eu: Cum era în armată?  
Tata: Am făcut armata cu toate naţiunile din U.R.S.S: cu ucranieni, cu ruși, cu bureaţi, cu iacuţi, cu ceceni din Cecenia (Caucaz 
de Nord), mordvini de lângă Volga, baschirieni din Siberia etc. Chiar daca eram toţi de naţionalitate diferită vorbeam rusa. La 
armată am fost șofer de zil, adică căram apă din vale pe munte, la o altitudine de 3200 m. Eu aveam program special *5 
dimineaţa trezirea (ceilalţi la 6); *5-11 plecam cu mașina după apă; *11 mâncam; *12-16 mă odihneam; *16-18 mergeam la sala 
de sport; 19-20 masa; *20-22 ore libere.  
 
E rândul mamei să fie chestionată. 
Eu: Unde te-ai născut?  
Mama: Eu m-am născut în satul Bălăurești , raion Nisporeni, sat aflat pe malul Prutului, Moldova.  
Eu: Cu ce se ocupau părinţii tăi?  
Mama: Mama a fost medic în sat, iar tata se ocupa cu instalaţii de gaz.  
Eu: Ce mâncai de obicei?  
Mama: Pe atunci mâncarea era mult mai simplă: mâncam multe fructe, unele chiar verzi, ciorbe, salate, ochiuri, pelmeni, 
plăcinte de toate felurile, în general, prăjituri pe tigaie.  
Eu: Venitul  era destul de mare ca să vă întreţineţi?  
Mama: Așa și așa, dar de foame nu muream.  
Eu: Cum era la școală?  
Mama: Cam toată ziua eram la școală, unde era disciplină. Uneori era interesant, alteori nu. Sistemul nostru era un pic diferit 
faţă de cel de acum: I-III= clasele primare;  IV-VIII= un fel de gimnaziu;  IX-X= clasele mari (pe atunci nu se numea liceu, 
doar clasele mari) După clasa a VIII-a, puteai să mergi la școli profesionale. După clasa a X-a, când terminai, mergeai ori la 
facultate ori la o școală profesională.  
Eu: Cum era regimul comunist pe vremea când Moldova se numea R.S.S.M.? (Republica Socialistă Sovietică Moldova)  
Mama: Erau de toate. Chiar dacă eram copil era bună viaţa. Pentru că mama era medic, adoram să merg pe la pacienţi prin sat 
sau la cabinet. Salariile erau mici, dar și preţurile erau mici. Hainele se găseau greu, dar alimentele nu erau o problemă. Erau 
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diferite concerte ce se ţineau de sărbătorile comuniste. Primăvara se organiza un festival cu o tematică anume la care 
participau toţi elevii raionului. Nu erau teme religioase pentru că religia era interzisă de regim. 
Eu: Atunci cum erau sărbătorile dacă nu aveaţi voie la biserică?  
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Mama: Se ţineau strâns în familie, ţin minte că profesorii de la școală nu ne lăsau să mergem să colindăm sau cu uratul,dar ei 
inșiși ar fi dorit să colinde.  
 
Deportarea din anul 1949 din R.S.S.M. Poveste transmisă de bunica din partea mamei 
Bunica s-a născut în Bălăurești pe data de 2 decembrie 1943. Când a fost deportată cu fratele ei, ea avea cinci ani. Pe drum au 
pornit cu căruţele până la gară. Din gară până în Siberia au mers cu trenul și au ajuns la nr. 92 (zona) care era aproape de 
pădure. Acolo ei trăiau în bărăci lungi de lemn. Într-o baracă trăiau mai multe familii, dar nu erau despărţite de pereţi, ci 
puteai să vezi dintr-un capăt în altul. Acolo toată lumea era obligată să înveţe limba rusă. Până în clasa a II-a a trăit împreună 
cu familia unui om pe nume Mircea Badea. Apoi s-a mutat la 117. Ea încă iși amintește cum și-a întâlnit tatăl pentru prima oară 
doar în clasa a III-a, pentru că tatăl ei a fost deportat mai devreme. Bunica cu fratele ei au vorbit cu niște oameni care au 
fost deportaţi tot din Moldova și au aflat că tatăl lor se află într-un lagăr de concentrare care era foarte aproape de 117. 
Acel lagăr era păzit de soldaţi, iar fratele ei fiind mai mare a vorbit cu soldaţii. Aceștia recunoscând prizonierul care le era 
tată le-a spus să se ascundă până ajunge mașina de la brigadă ca să îl poată întâlni. Când a coborât tatăl din mașină, i-a 
îmbrăţișat și a început să plângă, dar pentru că bunica nu îl cunoștea, s-a ferit de el și încă se amuză de faptul acesta. Mai 
târziu, când tatăl lor a fost eliberat, le-a povestit cum în mașina cu care se întorceau prizonierii în lagăr, aceștia au început să 
plângă și ei pentru că și-au amintit de familiile pe care le-au lăsat acasă. Bunica a mai locuit și la 120 și a mers la școala la 117. 
Uneori când mergea la școala iarna, fiind atât de frig, le îngheţa elevilor cerneala în călimară. Așa că pentru câteva săptămâni,  
se închidea școala din cauza frigului. La 117 au locuit cu o familie de ucranieni din nordul Ucrainei, la graniţă cu Polonia și între 
117 și 120 au locuit cu o familie din Călarași, din Moldova. Când a murit Stalin toată lumea plângea, plângra chiar și ea pentru că 
a văzut cum plânge profesoara, numai un moldovan râdea în hohote.  
Fratele ei s-a căsătorit cu o localnică și a rămas în Rusia, iar apoi, fiindcă graniţele s-au deschis, ea s-a întors acasă cu tatăl ei. 
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SOLDAŢII DE LA „DOI COCENI” TREC OLTUL 
 

Ioana Mariţescu, 12 ani 
 

 

Pentru a putea scrie textul, mi-am sunat bunicul și l-am rugat să îmi  povestească câteva întâmplări interesante de pe vremea de când 
străbunicul era în armată. După aceea, eu am ales-o pe cea mai captivantă și l-am rugat să mi-o dicteze, în timp ce eu  am scris-o pe o 
foaie și a doua zi am adus-o la școală. 
Cea mai grea parte din realizarea acestei compuneri a fost strângerea informațiilor exacte. Iar cea mai reușită parte din crearea poveștii 
a fost faptul că am putut fixa în scris o experiență atât de importantă a unui om foarte curajos.  
 
Îl chema Nistor Barbu. Era bunicul bunicului meu. Comandantul lui era colonelul Traian Moșoiu, devenit general și conducător al 
armatelor române.  
Nistor Barbu era caporal transmisionist al regimentului 2 Vâlcea, regiment alintat în glumă Doi Coceni.  
El a participat la Primul Război Mondial (războiul de întregire a neamului), în urma căruia s-a format România Mare.  
Atacată de puternica armată germană, armata română a primit ordin să se regrupeze în Moldova. Trebuia ca regimentele să 
treacă munţii, înaintând din sudul ţării spre răsărit.  
Când au ajuns la Olt, s-au speriat de tot, așa că au stat acolo, adăpostiţi, la mal, riscând să fie omorâţi. Gloanţele nemţilor se 
auzeau căzând în apă.  
Apoi, a venit un alt grup de ostași români. Militarii și-au ridicat puștile deasupra capului și au trecut Oltul.  
După ce l-au traversat și ei, soldaţii din regimentul lui Nistor Barbu căutau munţii cu privirea, așa cum fuseseră învăţaţi. Voiau 
să se orienteze, ca să fie siguri că merg în direcţia corectă. Atunci, un alt grup de soldaţi a trecut pe lângă ei și  le-a zis, cu 
bunăvoinţă:  
— Măi, da’ nu vă mai uitaţi după munţi, ci după fum!  
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Toţi au privit înspre ei miraţi. Atunci au aflat că, în Ploiești, armata română a incendiat sondele. Era un fum care se vedea de la 
mare distanţă.  
Când au ajuns în Ploiești, mergând pe jos trei săptămâni, au găsit un tren cu care au călătorit până la Iași. Acolo s-au întâlnit cu 
comandantul Moșoiu, viitorul general al armatelor române.  
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PPPAAARRRTTTIIIZZZAAANNNIIIIII   –––   LLLUUUPPPTTTĂĂĂTTTOOORRRIIIIII   DDDIIINNN   MMMUUUNNNŢŢŢIII      
   

DDDiiiaaannnaaa   MMMeeettteeeaaa,,,   111222   aaannniii   
 
 

a. Am facut rost de informații de la tatal și bunicul meu, care obișnuiau să îmi povestească despre partizani și inainte. 
b. Am scris povestea sub formă de eseu structurat, fiecare alineat reprezentând un răspuns sau o argumentare a unei idei.  
c. Consider că cea mai interesantă parte este rezumatul despre viața partizanilor în munți și prinderea lor.  
d. Am prezentat eseul în fața clasei și după aceea am avut o discuție despre el. Pot spune că le-a plăcut colegilor, deoarece au fost activi 
la discuția noastră. Am dezbătut despre ce înseamnă a avea curaj, ce înseamnă trecutul și asumarea lui. Am fost revoltați și am fost 
mândri. Am avut o oră splendidă, d-na profesoară lăsându-ne să vorbim, să ne exprimăm ideile și sentimentele.  
 
Probabil nu mulţi oameni știu despre partizani, deci prima întrebare ar fi: Cine sunt partizanii?  
Partizanii erau un grup de oameni care, pe vremea comuniștilor, s-au refugiat în munţi. Ei s-au împotrivit comunismului. 
Majoritatea erau studenţi, medici, profesori, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. O altă întrebare ar fi: De ce ţi-ai lăsa 
studiile/serviciul pentru a fugi în munţi? Oare de ce au ales să trăiască departe de casele lor, departe de familie? Răspunsul 
este: comunismul. Pentru a înţelege motivul lor, trebuie să înţelegem ce însemna viaţa în timpul comunismului. 
Comunismul, sinonimul cuvântului „teroare”, era un sistem social, politic și economic constituit pe principiul abolirii vieţii private 
și a instaurării proprietăţii colective asupra mijloacelor de producţie și de schimb. Astfel, pe vremea aceea, viaţa privată a 
oamenilor era controlată de comuniști.. 
„Noi suntem creier!”- asta spuneau comuniștii. Oare creier înseamnă a-ţi tortura oamenii, pentru a scoate informaţii de la ei? 
Asta e ceea ce făceau comuniștii. Viaţa era grea pe vremea aceea comparativ cu vremurile noastre. Oamenii nu erau lăsaţi să 
se exprime liber. De aceea partizanii s-au împotrivit. Deși numărul lor era destul de mic, sperau că o să li se alăture și alţii. 
Scopul și dorinţa acestora era dispariţia comunismului. Era puţin probabil ca un grup mic de oameni să poată doborî regimul 



 

 
 

65 

comunist, dar, ca de obicei, speranţa moare ultima. „Spuneţi-le să-și păstreze increderea că intr-o zi toată România va fi 
liberă!” spunea Ion Gavrilă Ogoranu. Și a avut dreptate. 
Pentru a intelege mai bine viata lor, am vizionat un film pe care mi l-a recomandat tatal meu. Filmul „Portretul lupătorului la 
tinereţe” prezintă viaţa partizanilor în timpul perioadei în care trăiau în munţi. Acesta este foarte bine realizat, încât te poate 
transpune în vremea aceea. Pentru a înţelege filmul, trebuie să inţelegi emoţiile și motivele. Dacă reușești să înţelegi 
personajele, acţiunea te va face să înţelegi totul. Acţiunea din film filmului și cea reală este plasată în jurul Făgărașului, în 
diferite sate, totul petrecându-se la câţiva ani după instaurarea comunismului, lupta lor durând în jur de șase ani. 
Deși părea o luptă pierdută pentru ei, deoarece americanii pe care s-au bazat nu au mai venit și comuniștii erau pe urmele lor, 
puteai să le vezi speranţa, chiar și în momentele în care ea nu își avea locul. „Spuneţi-le să-și păstreze increderea că intr-o zi 
toată România va fi liberă!” le-a spus Ogoranu oamenilor dintr-un sat. Pot spune că a fost scena mea preferată, pentru că m-a 
făcut să simt încrederea în reușită, deși eram doar un telespectator. 
Poate că viaţa lor părea îngrozitoare: să fii urmărit în toată ţara, să trăiești din mâncarea găsită în pădure, să nu ai o casă 
stabilă și să dormi în pădure în colibe săpate în pământ, nu este deloc o viaţă ușoară, dar vedeam în zâmbetul lor că încercau să 
se bucure de ea. Un moment din film mi-a incălzit inima: stăteau toţi împreună discutând, unul scria o poveste despre natură, 
altul făcea o demonstraţie matematică, fiecare ocupându-se cu ceva și fiind încă legat emoţional de activitatea pe care o făcea 
înainte de viaţa de partizan. 
Bineînţeles, acesta este un act curajos, dar asta nu inseamnă că nu aveau frici. Curajul nu înseamnă absenţa fricii, ci 
dimpotrivă, frica intră în componenţa unui act curajos, acesta combinându-se cu dorinţa de a realiza ceva, acea dorinţă care 
infrânge orice frică. 
Urmărind filmul și ascultând poveștile despre ei, am remarcat o antiteză puternică  între comuniști și partizani. Aici intervine 
meseria mea ca „jurnalist”. Am observat că atunci când ţi se povestește ceva, iar povestitorul își exprimă foarte bine 
sentimentele prin intermediul cuvintelor folosite, înţelegi atât de bine, de parcă ai fi fost acolo. 
Persoana cu care am vorbit cel mai mult despre partizani este bunicul meu. El mi-a dat majoritatea informaţiilor și m-a făcut 
să înţeleg importanţa „micii revoluţii” a partizanilor. Ca majoritatea oamenilor, nu era de acord cu regimul comunist. Mi-a 
povestit despre perioada aceea, iar eu mi-am selectat impresii pentru ambele părţi. Comunismul mi-a fost descris prin 
intermediul unor cuvinte ce indică dispreţul și dezgustul, comuniștii fiind asociaţi cu niste hoţi. Partizanii, dimpotrivă, sunt 
adevăraţii eroi ai poveștii. Consider că, de fapt, în acea vreme adevăraţii bandiţii erau comuniștii. Treaba comuniștilor era să le 
arate oameniilor ce se intamplă daca ei se impotrivesc regulilor lor, dându-i exemplu pe partizani. Este usor să influenţezi 
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gândirea oameniilor, mai ales că principiul lor a fost tortura. Am aflat de la bunicul și de existenţa unor „informatori” falși 
care ajutau partizanii, dând informaţii greșite autorităţilor. Mi se pare incredibil să riști atât de mult pentru a apăra niște 
oameni pe care nu ii cunoști foarte bine. Trebuie acceptat că și cei care au riscat pentru ei pot fi recunoscuţi ca luptători. 
Astfel, am făcut rost de câteva nume: Olimpiu Borzia ii ajuta pe partizani cu arme,  iar medicul Nicolae Burlacu îi trata. 
De asemenea, am aflat modalităţile lor de supravieţuire. Pe timpul verii, era ușor sa se intreţină cu ajutorul oamenilor din sat  
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care îi ajutau cu alimente și alte lucruri. Pe timpul iernii însă, se ascundeau în hambare, deoarece era imposibil să infrunte 
frigul. Oamenii, deși știau ca se pun în pericol, ii ajutau pe partizani cu orice puteau, inclusiv cu adăpostirea lor. Iernatul nu îl 
făceau impreună, ci împrăștiindu-se în sate diferite din zona Făgărașului. De asemenea, pe lângă arme, cu ei aveau câteva 
lucruri care îi ajutau pentru a găti mâncarea - o mică moară de facut mălai, spre exemplu, și o plită.  
Se știe că ei au făcut pușcărie pe timpul comunismului, dar au fost prinși in moduri diferite, în perioade diferite. Câţiva au fost 
prinși în casele oamenilor, alţii în timp ce își vizitau familiile, alţii din întâmplare au fost impușcati pe câmp în incercarea de a 
fugi. În cele din urmă, din unsprezece au rămas doar șase. Și-au dat seama că nu mai e nicio speranţă și s-au hotărât să plece 
în Grecia, unul câte unul, pentru a nu fi recunoscuţi. Regula era să trimită o scrisoare după ce ajungeau în Grecia. Însă ei au 
fost trădaţi de un profesor, căruia nu i-am aflat numele. Ogoranu, ultimul rămas, și-a dat seama că ceva nu era în regulă, 
deoarece în toate scrisorile erau folosite aceleași cuvinte. Asta se datora faptului că ofiţerii le scriau și le trimiteau după 
prinderea fiecăruia dintre ei. Cei cinci care urmau să ajungă la închisoare au fost lăsaţi să bea apă dintr-o cișmea și să vada 
munţii pentru ultima dată în drumul lor. Am aflat că trădătorul lor a murit într-un accident de mașină chiar în locul acela. 
Ogoranu a fost singurul care nu a fost prins. 
De-a lungul timpului până astăzi, ei au fost consideraţi fie eroi, fie bandiţi. Dar singura lor dorinţă a fost să trăiască într-o 
ţară liberă, cu demnitate și respect unul faţă de altul. Pentru acest ideal și-au sacrificat tinereţea.  
Consider că lupta lor nu a fost în zadar, reușind să dea un exemplu de curaj și respect de sine. De la ei putem să învăţăm să nu 
ne lăsăm călcaţi în picioare și să fim demni în orice situaţie.  
Sper că eseul meu va schimba părerea negativă a celor care sunt împotriva lor. 
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CIREȘELE AU GUSTUL POVEȘTILOR LUI 
  

Maria Nicolae, 12 ani 
 

 
 
Am făcut rost de pozele pentru această povestire cu ajutorul mamei și al bunicilor mei, rugându-i să caute prin sertarele cu fotografii.  
M-am bucurat tare mult când bunicul mi-a zis că are încă ziarul la care el a lucrat. Am fost foarte impresionată și să văd 
 imaginile cu bunicul tânăr.  
 
Când eram mai mică și mergeam la bunici, obișnuiam să îl rog pe bunicul să îmi spună o poveste, atunci când mă culcam. În 
momentele în care îl ascultam, mi se părea că nimic rău nu mi se poate întâmpla vreodată. Îmi plăcea mult să îi aud vocea. 
Bunicul era foarte expresiv, povestea foarte detaliat și eu imi imaginam că sunt acolo, în povestea lui. 
De obicei îmi spunea povești din folclor, dar când am crescut mai mare m-am plictisit de ele și l-am rugat să îmi spună 
întâmplări reale. Acestea mi se păreau mult mai interesante decât celelalte.  
La început, mi-a vorbit despre vremea când el era mic.Apoi, despre întâmplări din adolescenţă și din tinereţe. 
Pe când era de vârsta mea, se ducea cu copiii din cartier la Lacul Tei. Acolo, ei prindeau pești cu undiţa. În plus, cei mai 
curajoși copii se băgau până la fundul apei, să prindă raci și scoici. Bineînţeles că și bunicul era printre ei. De atunci îi place să 
mănânce raci, preferinţă pe care eu nu am înţeles-o niciodată.  
Bunicul meu a copilărit într-o perioadă grea, în timpul unei crize politice dure, de la sfârșitul anilor ’40 și copilăria lui nu a fost 
una fericită. Veniseră la putere comuniștii, niște oameni care pretindeau că toţi românii sunt egali, însă doar comuniștii se 
bucurau de privilegii. Detestau intelectualitatea și recunoșteau doar supremaţia clasei muncitoare.  
Nu respectau ideea de proprietate privată, afirmând că toate bunurile sunt comune și aparţin statului. În realitate, comuniștii 
din fruntea partidului trăiau în bunăstare. Aveau haine, mâncare, bani, pe când oamenilor de rând le era foarte greu. Cei care 
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aveau puterea politică îi exploatau pe ceilalţi, iar legile erau dictatoriale și nu îi apărau – de fapt – pe cei care munceau; de 
aceea oamenii obișnuiţi erau săraci. Comuniștii puneau pe piaţă puţină mâncare și aproape nimic altceva.Totul era raţionalizat. 
Rareori găseai haine bune, dar și dacă le găseai, erau foarte scumpe. 
Totuși, bunicul a reușit să crească alături de părinţi, de sora și de fratele lui, să aibă un trai cât de cât decent și a mers la 
școală doar unsprezece clase.A muncit de când era foarte tânăr și i-a plăcut să înveţe să repare cu mâinile lui tot felul de 
aparate. 
Împlinise douazeci de ani când a fost chemat în armată. Era în anul 1961. Pe plan mondial situaţia politică era nefavorabilă 
ţărilor din Europa care faceau parte din lagărul socialist. În acel an a fost ridicat zidul Berlinului. Bunicul mi-a povestit că, 
atunci când s-a ridicat zidul, Germania a fost împărţită în două: Germania comunistă și Germania federală. Multe familii au fost 
despărţite atunci, deoarece nu au mai putut trece dintr-o parte în alta, din cauza acelui zid din Berlin.  
Bunicul meu a făcut armata doi ani și, la eliberare, a avut gradul de sergent.  
Întors acasă, s-a dus la Facultatea de Jurnalism și, după patru ani, a ieșit ziarist. A lucrat la marile cotidiane ale vremii, a 
căpătat experienţă, ba chiar a devenit profesor la facultatea pe care a absolvit-o, unde a educat multe generaţii de tineri 
jurnaliști.  
Din acea perioadă, de când lucra la ziar, o întâmplare semnificativă pentru el a fost atunci când, fiind la redacţie, a primit o 
scrisoare trimisă de o tânără. Fata povestea că, la vârsta de douăzeci de ani, cunoscuse un baiat care îi plăcea, dar părinţii ei 
se împotriveau legăturii lor. Ba mai mult, ţineau neapărat ca ea să se întâlnească cu un alt tânăr pe care nici nu îl cunoștea.  
Bunicului i s-a părut nedrept, așa că a scris un articol în ziar despre acest lucru. În articol spunea cât de important este să îţi 
lași copilul să se descurce în viaţă și să facă propriile alegeri. 
Această ultimă poveste am aflat-o zilele trecute. Eram la casa bunicului, lângă pârâul din livadă. Stăteam pe o pătură alături de 
el și de sora mea, mâncând cireșe culese de noi. Mi-a plăcut foarte mult felul în care a acţionat bunicul mai demult, ajutând-o – 
într-un fel pe tânăra care își apăra dragostea.  
 
Din ziua aceea, toate cireșele au gustul poveștilor spuse de bunicul meu, care a trăit multe și s-a ocupat cu atâtea.  
Sunt recunoscătoare că acum el are cea mai importantă meserie dintre toate: Să ne fie cel mai bun bunic! 
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ŢI-AI MAI DA VIAŢA PENTRU PATRIE?... 
 

Ana Mincu şi Catinca Sporiş, 12 ani 
 
 

Suntem Catinca-Maria Sporiș și Ana Mincu. Îi mulțumim atât domnului Gheorghe 
Cerbu Nicolae pentru că ne-a permis cu drag să asistăm la o adevărată poveste de viață,  
dumneavoastră că ne-ați oferit ocazia să spunem mai departe ce nu s-a auzit!!! 
 
1936... 22 de ani împliniţi... război... un tânăr plin de speranţă, la început de viaţă îşi 
începea o altă... viaţă, un alt destin! Un om înalt, brunet, cu meseria de tâmplar, își 
începe dureroasa poveste de viaţă, care l-a purtat până în Ucraina. Cerbu Gheorghe 
Nicolae din Rm. Vâlcea pleca la acea vârstă să lupte pentru ţară, în Cel de-Al Doilea 
Război Mondial.   
O căruţă cu cai înainte și tot regimentul, respectiv Regimentul 2 Vâlcea, în spate. 
Au mers săptămâni în șir, trecând prin Donbass. Erau obosiţi și murdari, dar, din 
fericire, unul dintre ofiţeri a descoperit o baltă, şi, de comun acord cu comandantul 
regimentului, au hotărât ca ostașii să facă baie în ciuda faptului că afară era un ger 
cumplit! Aceasta avea sa fie ultima baie pe care au facut-o până la întoarcerea în 
ţară! Din spusele domnului Cerbu, războiul s-a pierdut de către nemţi din cauza a 
două gafe uriașe: prima a fost lipsa hainelor groase și a  doua, echipamentul 
neadecvat. Poate vă gândiţi cum de a fost oprit războiul doar din cauza frigului... 
Deoarece s-a produs fenomenul de contractare, adică pușca nu a mai tras, iar tunul 
nu a mai funcţionat. 
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Timpul se scurgea greu prin clepsidra de gheaţă! Dar ostașii mergeau înainte cu gândul la familie și la casa părintească. Au 
urmat zile grele după încercuire: „10 zile n-am mâncat, n-am băut!”. Încercuirea a fost o strategie a rușilor prin care au reușit 
să elimine o mare parte dintre români şi nu numai. Într-o vale imensă, românii alături de nemţi și italienii, s-au adunat să își 
facă un plan, dar nu a funcţionat așa cum au plănuit ei. Două tancuri rusești au încercuit zona și să tragă în inamici. Doar cei cu 
mult curaj au reușit să scape, fugind din acea zonă într-un moment de neatenţie a rușilor. Și așa a reușit și veteranul nostru să 
iasă din încercuire: „Mi-am luat inima-n dinţi și am mers cu gândul curat înainte. Tare mult m-a ajutat rugăciunea în acele 
timpuri!”. Luptând în linia a doua și având meseria  de tâmplar era pus să repare căruţe și să  construiască tot felul de  lucruri. 
O dată, pe un deal plin de zăpadă, cei câţiva din plutonul lui rămăseseră în urmă. Fiindcă trebuia să se apropie cât mai repede 
de restul regimentului, Nicolae a construit o sanie din lemne pe care au alunecat două zile să ajungă înapoi la linia I: „Meseria 
m-a salvat!”. 
„A fost greu, dar am scăpat!”, îşi încheie bătrânul veteran de 104 ani povestea!. ,,Nu-i da, Doamne, omului cât nu poate duce!! 
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FRÂNTURI DE ISTORIE  
 

Alexia și Anastasia Muncaciu, 11 ani 
 
 
Am rugat-o pe mama să ne povestească despre familia noastră. Am așezat pe o foaie toate informațiile și am dus fișa la școală. Am 
citit-o. Doamna dirigintă ne-a spus că e  bine dar să mai căutăm și alte informații. Am mai căutat și, după ce ne-a ascultat iar, ne-a 
spus că putem să scriem povestea. 
 
Noi suntem două surori gemene, Alexia și Anastasia. Doamna noastră dirigintă ne-a propus să scriem o compunere despre 
istoria familiei noastre. A sunat interesant. Iată ce am putut afla de la părinţii noștri:   
În anul 1982, la Mediaș, când mama avea doar 15 ani, bunica noastră era greu bolnavă și, înainte de a muri, a rugat-o pe mama 
ei, care încă trăia, să aibă grijă de copiii ei. Străbunicii nu i-a păsat de nepoţi, așa că mama, fratele ei, care avea 10 ani, și sora 
ei, de 11 ani, au trebuit să se descurce cum puteau. Până să moară, tatăl lor a avut grijă de ei cum se pricepea. Mai făcea și de 
mâncare. Alteori, mama se ocupa cu gătit, ea fiind cea mai mare dintre fraţi.  
A venit și perioada în care alimentele se găseau mult mai greu, iar la lapte, carne sau altele se stătea ore întregi la coadă. Am 
găsit o poză pe internet cu cozile din acea vreme. 

* 
Tata e dinTurda, judeţul Cluj. El o ducea mai bine, deoarece mama lui, bunica noastră, care încă mai trăiește, lucra la o 
alimentară și le mai aducea din când în când câte ceva de acolo. 
Mama și tata s-au cunoscut la Cluj, în anul 1994. 

* 
Acum stăm la birou și ne gândim ce să mai scriem, așa că o întrebăm pe mama: 
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— Mami, ce mai știi despre istoria familiei? 
— Mai știu că străbunicul vostru din partea mamei mele a murit în Cel De-al Doilea Război Mondial și a luptat pe front, 
străbunicul vostru din partea tatălui meu a luptat în Al Doilea Război Mondial și a supravieţuit, dar mai târziu a paralizat, iar  

stră-străbunicul din partea tatălui 
vostru a luptat tot în Cel De-al 
doilea Război Mondial, pe frontul 
de est, în Rusia și s-a întors în ţară 
cu o rană foarte gravă la plămâni, 
din cauza căreia a murit. 

* 
După ce am aflat toate acestea, 
ne-am dat seama că viaţa pe care o 
ducem noi este mult mai ușoară. 
Trebuie să fim fericiţi și mulţumiţi 
cu tot ce avem. Nu știam că am 
avut niște adevăraţi eroi în familie. 
Putem spune că încă sunt vii, 
deoarece nu i-am dat uitării. Am 
pus și o poză cu cozile de pe 
vremea comunismului. 
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UNCHIUL AUREL SAU DRUMUL LUNG DE ÎNTOARCERE SPRE CASĂ 
 

Angelina Nechita, 11 ani 
 

 
Eseul este  despre unchiului Aurel. Eu am prelucrat informațiile aflate de la bunicul meu, deoarece unchiul i-a povestit faptele  acestea 
cu mult timp înainte. Le-am prezentat sub forma unui jurnal ca și cum unchiul mi le-ar fi povestit mie. 
Cele mai interesante momente pentru mine au fost participarea unchiului Aurel la evenimentele de la Stalingrad, evacuarea și atunci 
când a vorbit în germană cu doctoral neamț.  
În clasa mea am scris șase povești. Pe baza lor am pus întrebări, căutând răspunsuri și încercând să înțelegem istoria. La sfârșit am 
făcut o expoziție cu poveștile eroilor noștri.  
 
21 Aprilie 2018, Brașov 
În spiritul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, vorbind despre familiile noastre şi evenimentele petrecute în secolul care a 
trecut, am realizat ce norocoasă sunt că pot să ascult pe viu întâmplări petrecute chiar în timpul războiului, întâmplări care fac 
parte din istoria noastră.  
Unchiul meu Aurel s-a născut în data de 22 iulie 1919, lângă Târgu Mureş, într-o familie destul de săracă, cu şapte copii. Îşi 
aminteşte că în acea vreme avea un singur coleg de scoală mai înstărit, deoarece se lăuda că el mânca singur un ou, iar unchiul 
împărţea un ou cu încă doi fraţi. 
Deoarece prin dictatul de la Viena teritoriul natal a fost ocupat de Ungaria, în 1940 s-a refugiat în Brașov şi s-a înrolat în 
armata română ca artilerist, urmând o școală militară de opt luni care îl pregătea de război cu instructori germani. A terminat 
școala militară de la București şi a fost trimis la unitatea militară „Mihai Bravu” Giurgiu care îi pregătea pentru participarea pe 
front. Înrolarea sa a avut loc la 1 noiembrie 1941. 
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În războiul pentru eliberarea Basarabiei, a luptat ca sergent în Divizionul 1 Artilerie din Regimentul 1 Artilerie Motorizată pe 
frontul din est, timp de doi ani. Plecarea din ţară spre front (Rusia) a durat aproape 50 de zile, mai exact din 21 noiembrie 
până în 10 ianuarie 1942. 
A ajuns în mijlocul luptelor grele de la Cotul Donului. Ulterior, a luptat cu unitatea sa pe frontul de la Stalingrad, unde se 
ducea una dintre cele mai grele și sângeroase bătălii din istoria omenirii. A fost unicul supravieţuitor din unitatea sa. 
 
1 Mai 2018 
Ieri unchiul Aurel mi-a povestit mai departe. Condiţiile de pe front erau de neimaginat, soldaţii nefiind echipaţi pentru frigul 
din zona de război. De asemenea, ei erau prost hrăniţi, deseori mâncau doar o zeamă caldă, strecurată. La Stalingrad, într-o 
noapte când era de gardă, a îngheţat de frig, căzând la pământ şi nemaiputand să se ridice. A avut șansa sa fie văzut de un 
locotenent care l-a dus la el în oficiu. Dimineaţa, a fost dus cu targa de doi colegi la spitalul de campanie. Apoi l-au luat de 
acolo şi l-au mutat la un alt spital.  
După trei zile a venit un medic neamţ cu un translator şi, după ce a controlat cam 20 de răniţi, a ajuns şi la unchiul Aurel. 
Doctorul s-a repezit să-i spună ce avea de spus, dar unchiul i-a răspuns în germană să vorbeasca frumos şi clar cu el. Mirându-
se, doctorul i-a pus câteva întrebări. Unchiul Aurel i-a răspuns în germană, fiecare cuvânt l-au impresionat așa de tare pe 
medic, încât a început să-şi ceară scuze. La un moment dat, unchiul Aurel l-a întrebat pe doctor ce va urma și i-a răspuns că ii 
va da drumul să plece cu primul avion. 
Când a venit maşina care-i ducea la avion, a fost strigat printre primii şi a plecat. În avion, pilotul a întrebat cine vorbește 
germană şi unchiul a ridicat mâna. Pilotul l-a chemat la el şi i-a spus să le transmită celorlalţi că au plecat cu bine. Condiţiile nu 
erau foarte bune, deoarece era un avion de marfă şi nu aveau scaune. Stăteau pe fân. După un timp, ei au văzut pe geamuri 
proiectile trecând pe lângă ei, dar au scăpat. Pilotul l-a chemat din nou pe unchiul Aurel, spunându-i să le transmită celorlalţi că 
totul este în regulă. 
De fapt, a avut norocul să fie evacuat din spitalul militar din Stalingrad pe calea aerului cu unul dintre ultimele avioane care au 
decolat din încercuire. 
 
8 mai 2018  
Am stat cu sufletul la gură, ca să aflu istorisirea unchiului Aurel mai departe. Mi-a spus că la aterizare, ei se aflau la 
aproximativ 100 km distanţă de front. De acolo, au urcat cu toţii într-un tren ce mergea spre România. Trenul făcea multe 
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opriri, iar la una dintre ele li s-a spus că este o cantină cu mâncare bună în gară. Au mâncat într-adevăr bine, dar când au ieşit 
de la cantină, trenul era deja în mișcare. A mai văzut un tren şi, când să urce, l-au impins jos doi nemţi. Atunci a strigat că este 
german (desigur, în germană) şi în secunda urmatoare l-au tras înăuntru. După o jumatate de oră, ei şi-au dat seama  că nu e 
neamţ şi l-au întrebat de ce i-a minţit, iar el le-a povestit totul. Unchiul Aurel i-a întrebat unde merge trenul. I-au spus că 
trenul merge în Germania, dar va putea coborî la urmatoarea oprire şi urca în alt tren ce ducea la Odessa (Rusia). 
Atunci el a ales să meargă la Odessa, de unde a luat un alt tren  spre București. În București s-a dus la spital, deoarece în 
timpul „călătoriei” sale, luase râie  
După revenirea în ţară și refacere, a activat o perioadă la partea sedentară a Regimentului 1 şi apoi a fost mobilizat la 
rafinăria din Braşov, care era militarizată în timpul războiului, ca specialist tehnic în producţie.  
Pentru participarea la acţiunile de luptă din timpul războiului a fost decorat cu ordine şi medalii şi a fost apreciat în anii 
petrecuţi pe front pentru comportamentul faţă de camarazi. 
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O RĂSTIGNIRE CU ISTORIE 
 

Nichita Oleinic, 13 ani 
 
 
Pentru a scrie acest eseu narativ cu tematică istorică am apelat la amintirile tatălui meu, care este o sursă nesecată de istorisiri legate 
de bunici, decedați când eu eram mic de tot, și de străbunicii mei, de copilăria sa din satul Drăgănești, raionul Bălți. Informațiile date 
de el m-au ajutat la scrierea acestei povestiri. Am optat pentru acest gen de text și pentru că am exersat frecvent, în cadrul orelor de 
limbă și literatură română, dar și în cadrul cercului,scrierea narațiunilor cu caracter realist. Cred că m-am descurcat și datorită 
pasiunii mele pentru istorie. În plus, urmează să menționez și încurajarea mamei mele, Oleinic Viorica, profesoară de limbă și 
literatură română. 
Am citit textul familiei mele. În timpul lecturii am observat un sincer interes față de cele povestite, deși cei apropiați mie cunosc 
istoria răstignirii. Presupun că am reușit să le captez atenția. Tatăl meu s-a arătat foarte mândru de mine. La sfârșit, am fost felicitat 
pentru muncă și lucrarea a fost lăudată ca fiind demnă de pus într-o carte despre istoria familiei noastre, dar și a țării, ca să fie citită și 
de alți copii care au nevoie să cunoască istoria.  
 
— Trezeşte-te, hai odată, am ajuns!  
— Ahhh... Unde? s-a auzit o voce somnoroasă. 
— Cum unde? La bunici, nu la ei ne-am pornit? 
— A, da!  
Sora mai mare se îndreptă spre spatele maşinii, pentru a da o mână de ajutor la descărcarea bagajelor, pregătite pentru un 
sejur de patru zile la fosta casă a bunicilor, acum devenită casa de vacanţă a familiei Oleinic. Nichita, pe-atunci mezinul 
familiei, se întinse, apoi ieşi din maşină. De atâţia ani era obişnuit cu priveliştea acestei case bătrâneşti ce întâmpină cu 
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demnitate privirea curioasă a trecătorilor, alături de o răstignire veche-veche, de aproape un secol, ce înfrumuseţează poarta 
mare. E o poartă care duce spre un loc fără de griji, unde este mereu soare (cel puţin, vara, când vin ei) şi unde familia Oleinic 
organizează  de câte ori poate câte o escapadă pentru a se dezintoxica de agitaţia oraşului Chişinău. Nichita avea mai multe 
nedumeriri în legătură cu acest loc aproape mirific, dar nu avut cutezanţa să-l întrebe vreodată ceva pe tata, care copilărise 
aici şi ştia totul despre această casă. Printre aceste mistere se număra şi mărul din grădină, care, spre surprinderea lui şi a 
surorii sale mai mari, Ana-Maria, făcea  trei feluri de mere. La vremea celor întâmplate, copiii încă nu auziseră despre altoi și 
ei percepeau un astfel de copac ca fiind scos din poveşti, la fel de tainic ca pomul cu mere de aur din grădina împăratului. 
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O altă curiozitate era legată de răstignirea de la poartă, ce srăjuia un nuc și o fântână. Luate împreună, acestea recomandau 
fosta gospodărie a bunicilor drept o casă de buni creştini. Totuşi, ceea ce-l nedumirea era faptul că tatăl său nu voia, nici în 
ruptul capului, să asculte ideile în legătură cu achiziţionarea unei noi răstigniri, una care nu ar fi încărcată de ani, arsă de 
soare, umezită de zăpadă, cu vopseaua scorojită. De ce era ataşat de un lucru atât de vechi? Sub influenţa acestor întrebări  
„existenţiale”, băiatul decise  să facă primul pas în acea seară şi să-l întrebe pe tatăl său povestea acelei răstigniri. Ziua se 
scurse ca apa de izvor în munte, iar ora decisivă se apropria. În cele din urmă, Nichita luă cuvântul la cină şi adresă întrebarea: 
— Ce este cu răstignirea de la poartă, de nu te poţi despărţi de ea? 
Tatăl se uită la el şi spuse: 
— Cred că e timpul să-ţi povestesc o istorie, pe care o port de mult în amintire, ce spui? 
— Cum, adică, să-mi spui o istorie? Mă așteptam doar la o explicaţie. 
— Așa gândeai până a cunoaște lucrurile. 
 „Gândurile umplu timpul, iar timpul umplut înseamnă istorie”, își aminti Nichita o frază dintr-o carte citită. 
— Este o istorie adevărată sau o istorie de duzină? întrebă băiatul, citând altă secvenţă pe care a reţinut-o din carte. 
— Este o istorie adevărată. Ceea ce urmează să-ţi relatez este demn de a fi pus chiar şi într-un manual. Totul începe pe 28 
iunie 1940, când au intrat în ţară rușii. Trebuie să spun că sub conducerea lor s-au întâmplat multe orori şi au fost săvârşite 
multe crime. Comuniştii, căci rușii erau comuniști, au început să denigreze religia, să interzică oamenilor dreptul la credinţă, să 
închidă biserici, să distrugă orice era socotit sfânt pentru oameni. Printre aceste lucruri distruse de monştrii roşii, se numărau 
şi răstignirile, care se găseau la multe case de gospodari. Ei bine, să ştii că străbunicul tău a fost un bun creştin şi niciodată nu 
a întors spatele lui Dumnezeu. Casele nu erau încă perchiziţionate, aşa că străbunicul tău a avut curajul şi voinţa de a ascunde 
crucea în podul casei, cu gândul că marele război, care a urmat, se va termina cât de curând. Dar s-a înşelat. A fost trimis pe 
front, în urma recomandărilor pe care le-a obţinut din timpul Primului Război Mondial. A luptat, a fost rănit, dar a reuşit să 
supravieţuiască. În acel răstimp a fost acasă de vreo două sau trei ori pe câteva zile. În rest, război!     
Astfel, într-o scurtă reîntoarcere, soţia sa, bunica mea, Aculina, îl anunţă că „colhozul” a început să percheziţioneze casele şi 
să confişte bunuri de la oamenii gospodari. Atunci străbunicul tău a luat o decizie periculoasă, dar care demonstra încă o dată 
credinţa sa în Dumnezeu.  
— Măi femeie, măi, ce ne facem? Ne-au  nenorocit, femeie, nu mai pot! Pe front mor oameni, iar celor rămași în sat nu le mai 
dau voie să trăiască! Doamne apără şi iartă! Ce ne facem? Dacă găsesc crucea la noi în casă, ne spânzură! 
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— Chiar nu ştiu ce putem face, măi Vasile! Nu mai pot de griji şi de frământări, mă tot rog zi şi noapte, fără de somn, să te 
aibă Cel de sus în paza sa. 
— Gata, Aculină, nu mai plânge, ştiu cum se poate de făcut. Am să îngrop crucea în pământ, undeva, unde să n-o afle nimeni, nici 
măcar tu. Amu taman a început o ploaie şi-i vreme bună de furişat. Am să iau răstignirea în cârcă şi am s-o ascund, să-mi ierte 
Domnul păcatele. Gata, mă duc, şi să nu m-aştepţi  până mâine-dimineaţă, ai înţeles? 
— Da, da, fă tu ce crezi că-i mai bine, bărbate. Drum bun şi Domnul să te aibă în pază! 
... astfel Vasile Oleinic, tatăl lui Ion Oleinic, bunicul lui Aurel Oleinic şi străbunicul lui Nichita Oleinic a plecat în căutarea unui 
loc sigur, lipsit de primejdii, în care putea săpa nestingherit. El luă cărarea spre ieşirea din sat, ce ducea în pădure. Pas cu pas 
se îndrepta spre o salvare a răstignirii din calea comuniştilor. După ce străbătu o distanţă sigură de la sat, bărbatul se opri şi 
îşi dădu jos crucea din spate. Dar dintr-o dată simţi o prezenţă străină. Când s-a întors, l-a văzut pe Emin, evreul din sat. 
Aflase că Emin fusese condamnat la moarte şi că acesta fugise. Străbunicul lui Nichita zăbovi o clipă, dar urma de îndoială îi 
dispăru. Ştia că avea nevoie de ajutor pentru a îngropa crucea, şi nu avea de gând să rateze ocazia. Porni discuţia cu un aer 
prietenesc: 
— Iată că soarta ne-a adus alături, Emine. Nevoia şi problemele înfrăţesc mulţi oameni. Fă-mi un bine ş-am să-ţi fac şi eu altul. 
Ia de mă ajută să îngrop această răstignire, s-o scap de năpasta focului. Deşi nu eşti creştin,  comuniștii te-au fost pedepsit 
pentru crezul şi neamul tău. Și eu la fel de pedepsit sunt în aste clipe grele. 
— Bine, Vasile, îmi las soarta în mâinile tale! Facă Dumnezeu parte! Nădăjduiesc că El le vede pe toate! Să le stea în gât crucea 
asta  afurisiţilor de comunişti. Nu mai am curaj să mă gândesc la ziua de mâîne! 
— Lasă că și mâine-i zi! Cel de sus să ne aibă în pază.  
Se puseră amândoi pe treabă..... 
— Tată, toate astea s-au întâmplat în realiate? 
— Ascultă până la capăt şi-ai să decizi. Acum, unde rămăsesem? 
... se puseră amândoi pe treabă, cu măinile goale, bătătorite, ajutaţi de niște cioturi uscate, au săpat o groapă adâncă. Cu puţin 
înainte de răsărit au terminat. Aveau mâinile însângerate, rănite, dar sufletele împlinite. Erau murdari din cap până-n picioare 
de lut şi glod, iar dacă nu aveau să se grăbească, cineva dintre activiștii mai matinali putea să-i denunţe: pe un om cu frică de 
Dumnezeu şi altul condamnat pe nedrept.  
Ajunși acasă, pe drumuri ocolite, feriţi de ochii lumii, Vasile Oleinic i-a oferit haine de schimb şi nişte mâncare, din leaca pe 
care o avea, lui Emin, care, la rândul său, i-a rămas recunoscător pentru toată viaţa lui scurtă, cât a mai trăit, deoarece mai 
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târziu a fost prins și arestat. Fusese găsit de un consătean în pădure şi predat autorităţilor. Străbunicul Vasile Oleinic s-a 
reîntors pe front şi a luptat până la sfârşit. În timpul unei bătălii s-a ales cu o rană la nas, cauzată de un glonte, care i l-a 
străpuns. Dar a supravieţuit ororilor de pe front.   
Când s-a întors, a mai răbdat niște ani, până se mai înmuiaseră acei de la conducere. Se vede că aveau alte griji și i-au mai lăsat 
pe oameni în pace, cu credinţa lor. Atunci străbunicul tău, Vasile Oleinic, a dezgropat crucea care arăta deja veche şi a plasat-
o la locul ei de drept, în faţa porţii, unde stă şi acum. Părinţii mei și bunicii tăi au mai restaurat-o, între timp, cum au putut.  
— Iată istoria răstignirii, copile, povestită mie chiar de străbunicul tău! O răstignire cu istorie! Ce părere ai? 
— Este cea mai incredibilă întâmplare pe care am auzit-o! Mi-aş dori să-l fi cunoscut pe străbunicul. Uite asta se poate numi o 
istorie adevărată! Mă bucur că nu m-am născut în acele vremuri negre. 
— Și eu, fiule, mă bucur! 
 



 

 
 

83 

 
 
 

ALUATUL 
 

Ana Orza, 15 ani 
 

 
Poveste auzită de la Orza Parasca, Strâmtura, jud. Maramureș, 83 de ani, în  9 aprilie 2018. 
 
,,De fiecare dată când îmi amintesc de întâmplarea aceea, ochii mi se umplu de lacrimi. Când mă gândesc la acea zi, de fiecare 
dată, îmi vine în minte aceeași frază: „cei care au făcut asta nu pot fi numiţi oameni”.  
Viaţa mea nu a fost deloc ușoară, a trebuit să mă confrunt cu o căsnicie dificilă, din cauză familiei soţului meu. Mereu a trebuit 
să îndur criticile lor legate de faptul că nu am putut rămâne însărcinată până la vârsta de treizeci și nouă de ani. În primăvara 
anului 1968, la începutul lunii aprilie, eram în a șaptea lună de sarcină și, fiind data de doi aprilie, la magazinul din centru soseau 
alimentele date la „raţie” de Partidul Comunist al cărui conducător era marele dictator Ceaușescu.  
Drumul până la magazin era plin de gropi şi foarte alunecos din cauza ploii, care odată căzută peste pământul abia dezgheţat, a 
format la suprafaţă lui un aluat umed și periculos. Odată ajunsă în fata micuţului magazin din centrul satului, m-am lovit de 
oameni furioși,  înfometaţi și nerăbdători,  care se împingeau unii în alţii, asemănându-se cu animalele sălbatice al căror unic 
scop era lupta pentru mâncare. M-am apropiat reticentă de mulţime se mi-am așezat mâna, grijuliu, peste partea mai 
proeminentă a abdomenului,  încercând parcă să-mi protejez copilul nenăscut.  
Am tras adânc aer în piept și am intrat în marea de oameni și am așteptat. După trei ore lungi un strigăt s-a făcut auzit din 
spatele tejghelei, care anunţa că magazinul a rămas fără alimente. Îmi amintesc perfect clipa în care infernul s-a dezlănţuit,  
oamenii au început să ţipe scandalizaţi și copiii să plângă tare.  Futioși, bărbaţii de la coadă au început să înainteze, netulburaţi 
de copiii sau de femeile pe care îi călcau în picioare. „Aluatul” din solul îmbibat cu apă, mi-a făcut fuga imposibilă,  așa că am 
fost prinsă de mulţime.  
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Copilul meu cel mult dorit să fie ucis de acești oameni fără suflet? Nu, așa ceva nu se poate.  Furia îmi pulsa prin vene ca 
sângele. Nici acum nu știu cum am scăpat din mulţimea înnebunită.  

* 
Deși anii au trecut,  niciodată nu am putut uita ce mi s-a întâmplat. Partidul Comunist i-a sălbăticit pe oameni, i-a transformat 
în niște fiinţe fără suflet, fără compasiune pentru cei din jur.  Din fericire, acum,  lucrurile s-au schimbat. Oamenii au început 
să redevină umani, iar comunismul, cu tot ce ţine de el, a fost dat  prea repede uitării.”  
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TIMPUL GÂNDURILOR  
 

Denisa Pelin, 18 ani 
 
 
Zilele noastre grăbite sunt fade şi căci în urma unei săptămâni nu ne rămâne decât să constatăm că timpul a trecut.  
Timpul a trecut gol, fără ca noi să lăsăm urme... fără să lăsăm în urma noastră ceva semnificativ. Dar el, bătrânul pe care l-am 
întâlnit zilele trecute are pe chipul său amprenta timpului plin. Sora Dumitru trăieşte să spună şi altora coşmarul unui război şi 
mândria de a fi român.  
 
În anul acela, era o iarnă cumplită. Cu toţii sufeream, oameni şi animale laolaltă,dar ştiam că nu trebuie să ne dăm bătuti, iar 
duşmanul părea să sporească. Atunci caporalul Dimache mi-a zis că la el în Bărăgan e o vorbă: „şura de paie trebuie făcută până 
sus, altfel nu-i şură”.Aşa că ne-am zis că vom face şură din duşmanii care măcinau din trupul ţării. 
Până la atacul decisiv, eu şi cu caporalul Dimache ne umpleam gândurile cu poveştile de acasă, despre copii, despre peticele de 
pământ nelucrate, despre nevestele plânse.  

* 
O bufnitură cumplită. O lumină ca un fulger. Valuri de pământ şi ta-ta-ta-ta... sunetele mitralierelor care rupeau carne din noi. 
Apoi linişte. Nu se mai auzeau decât gândurile mele care încercau să umple timpul. Iar timpul stătea pe loc. Încremenise. În 
urmă vedeam câmpul gol... golit de suflete... şi plin de istorie. De morţi şi de bucăţi de istorie.  

* 
Caporalul s-a oprit. M-a aşezat pe pământ şi îmi spunea ceva. Doar buzele i se mişcau . M-am ridicat şi am simţit sângele 
şiroind, iar el mă luă pe sus şi porni. Încet, încet, auzeam strigătele camarazilor. Apoi mi-am amintit că atacasem şi reuşisem să 
punem pe fugă inamicii. Şi atunci s-a făcut întuneric.  
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* 
Vorbele acestui om simplu îmi ajungeau până în adâncul inimii. Îmi umpleau golurile imense din timpul săptămânilor în care 
simţeam că trăisem degeaba. 
Oare ce simţeam era patriotism? 
Oare era mândrie? 
Oare aceasta este istoria?  
Bătrânul continua această istorie de demult. Aş fi pus-o în cartea de istorie. Ca pe o primă lecţie care să umple golurile din 
sufletele noastre.  

* 
Iar caporalul ajunse cu mine în transee unde nişte mâini grăbite îmi căutara rana....şi iar se făcu întuneric. Aşa că, măi copilo, 
istoria este lungă şi am scris-o cu sânge.... pentru că acum prezentul să vă oblige să celebraţi astfel de momente. Ziua 
Veteranilor... În câţiva ani murim cu toţii, că nu mai suntem aşa de mulţi. 
L-am îmbrăţişat pe Sora Dumitru, un om care nu mi-a povestit despre el, ci despre caporalul Dimache. 
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POVESTEA UNUI OM CARE FACE ISTORIE 
 

Maria-Victoria Pop, 17 ani 
 
 
Consider că am reușit să surprind detalii interesante din viața unui om cu totul deosebit. Știu că a depus mult suflet 
 în munca cu elevii.  
 
 
Dascăl de meserie, acum pensionar, domnul Ursa Ionel și-a petrecut cea mai mare parte din viaţă la catedră, în faţa elevilor: 
„Am absolvit liceul pedagogic de la Năsăud în anul 1978. Era greu pe atunci pentru părinţi să te ţină la școală și nu toată lumea 
făcea liceul, doar cei care aveau bani și care își dădeau interesul să înveţe. Nu cum e azi: dai banu`, ai școală și serviciu 
asigurat. Atunci trebui să îţi meargă mintea” 
 
Deși această meserie reprezenta visul lui pentru viitor, domnul învăţător a întămpinat și atunci probleme în ceea ce privește 
sistemul „După 4 ani de dăscălie am ales să renunţ și să mă fac controlor de trafic. Am lucrat mai bine de 15 ani în domeniu. 
Era mai profitabil și nu era atât de multă birocraţie. Sistemul de atunci m-a determinat să mă adaptez. Lucram cu oamenii; 
pentru aproape doi ani am lucrat pentru partid, cot la cot cu miliţia.” 
Și totuși, nu a uitat de marea lui dragoste, „dăscălia”: „M-am întors în sistem mânat de un dor pentru copii cu speranţa că ţara 
s-a deșteptat.. Eram așa de mulţumit când vedem tot mai mulţi oameni realizaţi, oameni care au ieșit din mâinile mele. Prima 
dată când am simţit că am reușit a fost în anul 1991, când, după  revoluţie, unul dintre elevii mei s-a întors la școală, în Lunca, 
unde predam. Era deja bărbat în toată firea  absolvent de liceu, urmând să  fie învestit ca locotenent  în armată...  în ce a mai 
rămas din armată... S-a apropiat încet de mine, cu sfială. Era la vreo 20 de metrii de mine, așa că am strigat «Ce faci George? 
Te-au trimis înapoi în clasa a doua?» Mi-a zâmbit rușinat și a răspuns: «Ei, domnu` învăţător! Dacă nu eraţi dumneavoastră să 
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îmi puneţi creionul în mână cred că nici cu două clase nu rămâneam».> Am înţeles că acolo era locul meu. Acolo oamenii aveau 
nevoie de mine. Nici nu am mai plecat in Lunca până acum 3 ani, când m-am pensionat”. 

Am fost curioasă care au fost aspectele mai puţin plăcute ale vieţii de dascăl, iar răspunsul a fost unul neașteptat: „Nu mi-a 
plăcut când am înţeles cum stă treaba cu birocraţia. În ultimii ani am avut chiar și patru clase simultane. Eram singurul dascăl 

din sat. Și tot statul mi-a pus cele mai mari piedici, atât înainte de `89, cât și după. 
Asta e una din problemele rămase de la comuniști și nerezolvate nici de 

„democraţia” de azi, că nu pot să o numesc democraţie”.  
Atunci de ce a rămas  în învăţământ? Ce l-a determinat să continue să investească   

timp și energie într-o meserie care îl nemulţumea? „Singurul lucru care mi-a plăcut 
în meseria de dascăl au fost copiii. Erau foarte cuminţi. Eram conștient că le inspir 

frică, cu toate că nu am aplicat niciodată pedepse fizice, deși se obișnuia la acea 
vreme. Și cu părinţii m-am înţeles foarte bine. În ultimii ani, majoritatea părinţilor 

elevilor mei mi-au fost și ei elevi, elevi care vin cu recunoștinţă și mă cheamă la  
banchetul de sfârșit de clasă a VIII-a, la majorate sau la căsătorii.” 

Cât de puternică poate fi legătura ce se creează între un dascăl și elevii săi? Mai 
puternică decât mi-aș fi imaginat!  Când s-a apropiat vârsta pensionării, domnului 

învăţător i-a fost foarte greu să se despartă de  elevii săi, motiv pentru care a 
amânat-o cu un an: „Mi-au trecut prim mâini zeci de generaţii, de fiecare m-am 

despărţit cu durere de inimă, dar în același timp cu mulţumirea că am lăsat ceva în 
urmă. Măcar atâta urmă să las și eu pe Pământ.”  

Am vorbit cu câţiva dintre foștii lui elevi. Încă îi spun „domnul învăţător”, 
indiferent cât timp a trecut de când „domnul învăţător” nu le-a mai dat teme sau 

evaluări. Îi sunt recunoscători pentru tot, pentru timpul investit în ei, pentru 
sentimentele puse la bătaie, pentru felul său de a fi ca dascăl, dar în primul rând ca 
om. „ Domnul învăţător m-a inspirat de când eram mică. Când am aflat despre liceul 

pedagogic din Bistriţa mi-am spus că asta trebiue să fac: să formez oameni, așa 
cum dânsul m-a format pe mine”, afirmă Ioana Pop, una dintre elevele care visează 

să îi calce pe urme și să devină învăţătoare în satul ei natal. 
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Acum, după mai bine de 30 de ani petrecuţi la clasă, domnul învăţător și-a schimbat ocupaţiile. Teancurile de teste de pe birou 
nu mai există. Nici manualele în care bastonașele stau așezate frumos, pe rânduri. Nici măcar elevii nu îl mai așteaptă la clasă 
cu frica în sân că ar putea oricând să primească lucrare de control. Astăzi singurele lui ocupaţii sunt albinele și fructele care 
cresc în grădină. Pentru că după atâţia ani, acum a sunat pentru el clopoţelul care anunţă recreaţia mare. 

* 
Aș putea spune o mulţime de lucruri depre el, însă în viaţă cel mai adesea vorbesc faptele și urmele pe care le lăsăm. Unii scriu 
cărţi, alţii construiesc imperii, dar mai sunt și persoanele care formează oameni și scriu, indirect, viitorul, printr-o istorie a 
creaţiei unei lumi, pentru că „la început a fost cuvântul...” 
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ISTORIA LOCURILOR MELE STRĂBUNE 
 

Iulia Subţirelu, 13 ani 
Doina Subţirelu (mama elevei 

 
 
Vǎ voi spune o poveste pe care am ȋncropit-o din poveştile bunicului Popa Gavril, amintirile unchiului mamei,Godeanu Ion  
şi iubirea mamei mele pentru rǎdǎcinile ei şi ale neamului din care se trage.  
Povestea este una de luptǎ şi vitejie, supravieţuire şi curaj a doi bǎrbaţi tineri pentru care, reȋntregirea ţǎrii a fost un ideal de viaţǎ. 
 
Ȋn fapt, este vorba despre sublocotenenţii Vasile Godeanu şi Gavril Godeanu, ambii din Regimentul 2 „Vâlcea” ‒ primul cǎzut 
eroic la datorie ȋn luptele din zona Orlat–Sibiu ȋn cursul zilei de 9/22 septembrie 1916, ambii nǎscuţi ȋn Nisipii Vâlcii. Ȋn arhiva 
strǎbunicului meu matern, fostul ȋnvǎţǎtor Alexandru Godeanu (pe care ȋl veţi regǎsi în arborele genealogic  „O istorie ȋn alb şi 
negru”), ȋnvǎţǎtor ȋn satul Becşani (arondat o perioadǎ comunei Nisipi), judeţul Vâlcea. Mama mea a descoperit scrisoarea 
doamnei ȋnvăţǎtoare Florica Nisipeanu, sora celor doi bravi soldaţi, scrisoare datatǎ 27 martie 1977. Legǎtura celor doi 
(Florica Nisipeanu şi Alexandru Godeanu), mai mult decât meseria comunǎ avutǎ, a reprezentat-o tatǎl dnei. Florica Nisipeanu, 
Ioan Godeanu, care i-a fost ȋnvǎţǎtor strǎbunicului meu, Alexandru Godeanu. 
Pentru respectarea adevǎrului, mǎ simt datoare sǎ vǎ spun cǎ ȋntre strǎbunicul meu şi doamna Florica Nisipeanu (nǎscutǎ 
Godeanu) nu se ştie a exista un grad de rudenie deşi, negura timpului şi a sosirii neamului Godenilor pe meleagurile Nisipi-
Becşani, Vâlcea, mai mult ca sigur cǎ ascunde, ȋn fapt, o ȋnrudire pierdutǎ ȋn timp. Cǎci ei au aparţinut aceluiaşi neam al 
Godenilor a cǎrui istorie aproape s-a pierdut. Un grup de oieri, plecaţi ȋn transhumanţǎ din munţii Godeanu, a fost prins de 
zloatǎ şi vreme rea printre munţi, şi-au pierdut turmele şi bruma de avut ce şi-o luaserǎ cu ei, parte dintre membrii grupului 
pierzându-se şi ei. Cei care au rezistat, s-au aşezat ȋn Becşani unde şi-au ȋntemeiat un nou rost.  
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Rǎzboiul din 1916 a gǎsit poporul roman pregǎtit pentru eliberarea fraţilor din Ardeal, era aşteptatǎ doar scânteia care s-a 
declanşat în noaptea de 14-15 august 1916. Parte dintre tinerii României au trecut Carpaţii cu un entuziasm de nedescris: 
„Sǎ-i eliberǎm, ne-aşteaptǎ fraţii 
De-atâta vreme subjugaţi“ 
Satul Nisipi, atât de mândru de vitejii lui feciori, ȋntre care şi cei doi fraţi ai doamnei Florica Nisipeanu, a rǎmas ȋmpuţinat și 
ȋntristat cu tot entuziasmul de care era cuprins. Familia primea cărţi poştale scurte care înştiinţau cum le merge celor doi 
fraţi, pe unde treceau: Proeni, Boiţa, Sibiu, Caceva, Orlaţi: „Apoi, o tǎcere care ne-a apǎsat douǎ sǎptǎmâni dupǎ care tata a 
fost chemat la telefon la Rm. Vâlcea sǎ se prezinte la Regimentul 2, Vâlcea, unde erau fraţii mei înrolaţi. Când a venit acasǎ, 
era duminicǎ dimineaţa, a venit direct la bisericǎ unde eram toţi la sfârşitul slujbei pentru ȋncurajarea ȋntregului sat, ne-a dat 
ştirea cutremurǎtoare: «Am avut şi eu doi feciori, care erau mândria şi nǎdejdea mea. Au căzut amândoi ȋn luptǎ la 9 
septembrie 1916 sus, pe muntele Orlat, ȋn apropiere de Sibiu »“. 
Consemnarea luptei rezultǎ şi dintr-un document autentic, o scrisoare  a lui Gavril Godeanu, datatǎ 9/22 septembrie, care a 
fost pǎstratǎ de către doamna Florica Nisipeanu, scrisoare impregnatǎ de o picǎturǎ din sângele eroului Vasile Godeanu, aşa 
cum este consemnat la pag. 87 ȋn cartea „Bǎtǎlia din zona Sibiu-Câineni“, scrisǎ de către colonelul Victor Atanasiu, publicatǎ de 
editura „Militarǎ“, Bucureşti, 1982, carte primitǎ în dar de la doamna Florica Nisipeanu: pe care mama a gǎsit-o în biblioteca 
strǎbunicului meu. 
Peste doi ani ȋnsǎ, Gavril Godeanu, care fusese rǎnit şi luat prizonier în Germania, fiind deţinut ȋn lagǎrul de prizonieri români 
de la Crefeld, s-a întors acasǎ. Dar unde acasǎ? La 8 noiembrie 1916, ȋntr-o noapte ȋntunecoasǎ cu ploaie rece şi spic de zǎpadǎ, 
ȋnvǎţǎtorul Ioan Godeanu, ȋmpreunǎ cu fiica Florica şi soţia Ecaterina Fârtat, au luat drumul pribegiei spre Moldova unde au 
stat doi ani. Familia se reȋntregeşte la 3 august 1918 când doamna Florica Nisipeanu ȋşi reȋntâlneşte fratele, Victor (absolvent 
de Școalǎ Militarǎ la Botoşani, luptase şi el pe front), fratele Gavril şi fratele Virgil (absolvent de Seminar Teologic la Galaţi). 
Ȋn locul unde s-au dat luptele din 1916 şi unde a cǎzut ucis sublocotenentul Vasile Godeanu, de un glonţ „dum-dum“ la 9 
septembrie, ȋmpreunǎ cu cei 75 ostaşi din regimentul 2 Vâlcea pe care-l comanda, s-a ridicat un monument ȋn satul Fântânele 
(fost Cacova) aşezat ȋn munţi,  ȋntre Orlat şi Sǎlişte, la 15-20 km de Sibiu, prin stǎruinţa şi interesul unui fost martor ocular al 
luptelor din septembie 1916, originar din Fântânele, domnul Stanciu Stroie, fost medic, acum pensionar. Familia doamnei 
Florica Nisipeanu a fost acolo, ȋncepând cu 1921, au urcat muntele unde s0au dat luptele. 
Au găsit copacul cioplit cu baioneta şi urme ale scrisului “Vasile Godeanu”, groapa ȋn care au voit să-l ȋngroape cei veniţi ȋndatǎ 
dupǎ lupta decisivǎ, dar n-au avut timp, aşa cǎ au fost ȋngropaţi ȋn douǎ gropi mari, comune, la câteva zile. 
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Dupa 7 ani, au fost deshumaţi şi osemintele au fost reȋnhumate aproape de sat, pe platoul „Angur”. La 9 septembrie 1921, ȋn 
prezenţa sǎtenilor din Cacova (azi Fântânele), preotul a oficiat un serviciu religios şi tinerii băieţi şi fete au cântat diferite 
cântece ȋn onoarea Eroilor. 
Este greu de spus dacǎ urmaşii acestor mari iubitori de neam şi ţarǎ vor avea ocazia sǎ citeascǎ aceste rânduri. Ȋn fapt, ele 
reprezintǎ un omagiu amintirii celor care au clǎdit ţara ȋn care trǎim, meleagurile pe care ne ducem zilele, brazda pe care 
umbra oricǎrui copac ȋşi reȋntâlneşte dorul. 
Dedic acest mic „remember” celor care nu mai sunt, dar care ne ajutǎ sǎ ne cunoaştem! 
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GROZĂVIILE UNUI RĂZBOI IZBUCNIT DIN URĂ 
 

Ancuţa Șcheul, 19 ani 
  
 

 

De mică am fost mai apropiată de bunica Valeria. Cel mai mult mă fascina căsuța ascunsă în spatele unei vii bogate. Fiecare obiect din 
casă parcă te privea scrutător și te implora să-i asculți povestea. Și așa, din curiozitate, am început să o întreb pe bunica tot felul de 
lucruri. La început, poveștile erau despre lucruri mărunte, dar după o vreme a început să-mi povestească despre război și despre 
copilărie. Nu i-am acordat prea multă atenție inițial, dar cu timpul am înțeles că în poveștile bunicii se află o comoară nespusă. 
Bunica nu a luptat în război, dar ce a trăit ea merită împărtășit și altora. Acum are 86 de ani. Poveștile relatate le-am cules anul 
trecut. Într-o seară, învățam la istorie despre al Doilea Război Mondial. Repetam cu voce tare, iar ea asculta în liniște. După ce am 
închis cartea, mi-a spus: „Eu am văzut cu ochii mei cum soldații români au ucis un evreu“. Atunci am activat reportofonul ca să nu 
pierd niciun detaliu din ce-mi va povesti. Am redactat mult mai târziu ceea ce am înregistrat. Am redat totul la persoana întâi pentru 
că voiam să evidențiez trăirile și sentimentele bunicii. 
Ceea ce m-a marcat cel mai mult în povestea bunicii sunt detaliile. Chiar și peste opt decenii, memoria ei este impecabilă. Deși copil, a 
înțeles că ce se întâmpla atunci nu era deloc normal.  
Dorința mea este ca prin povestea aceasta, bunica mea să fie cea care să iasă în evidență și să fie ascultată, pentru că peste ceva timp va 
fi prea târziu. 
 
M-am născut într-o zi geroasă de ianuarie în anul 1932. Eram a treia din cei cinci copii. Copilăria mea a fost, până la o bucată, la 
fel ca a celorlalţi copii din sat: lipsită de griji. Din păcate, nu eram la fel de liberi precum ne-am fi dorit, pentru că trebuia să 
muncim, să ajutăm și noi cum puteam mai bine la bunul mers al gospodăriei. Eram ţărani de mijloc; de fapt, noi credeam că 



 

 
 

95 

suntem bogaţi. Tata avea o mică afacere; cumpăra lapte din sat, îl prelucra și vindea germanilor din satele învecinate unt și 
smântână. Astfel am prosperat și aveam o casă mai mare decât a vecinilor. Fiindcă aveam o casă încăpătoare, odată cu venirea 
războiului, o cameră a fost transformată  în cancelarie pentru ofiţeri. Cam așa era pe atunci. În fiecare casă mai spaţioasă 
erau soldaţi. Aveam 11 ani când am simţit pe pielea mea grozăviile unui război izbucnit din ură. Prima mea amintire despre 
război, care m-a marcat foarte mult, a fost momentul în care am văzut cum câţiva soldaţi au ucis un evreu.  
Într-o zi, s-a oprit în faţa casei noastre o căruţă cu soldaţi. Prima dată nu i-am acordat atenţie. Era ceva obișnuit, având în 
vedere circumstanţele în care ne aflam. Însă, la o privire mai arentă, desigur aruncată pe furiș (pentru că nu prea aveam voie 
să le stăm în cale sau să-i privim prea insistent), am observat că ceva era diferit de data aceasta. În căruţă, legat de mâini, de 
picioare și de gât, stătea un om cu faţa albă ca varul și cu hainele pline de noroi și rupte, semne ale bătăii zdravene pe care o 
primise. Mi-am dat seama imediat că e evreu. Mama mă mai lua câteodată în oraș și de fiecare dată treceam pe la casele 
evreilor pentru a lăsa câte ceva. Erau și ei clienţi fideli ai produselor noastre. Și cum spuneam, soldaţii l-au dat jos pe omul 
acela din căruţă și l-au legat de stâlpul porţii noastre. Nici tancurile germane care au venit mai apoi în sat nu m-au speriat la 
fel de mult precum imaginea acelui om sărman legat acolo ca o vită și bătut. De frică, am fugit și m-am ascuns în lunca din 
spatele casei. Când am apreciat eu că am stat destul și că pericolul a trecut, m-am întors acasă, însă evreul era tot acolo. Ochii 
lui erau rugători. Puteam să-i văd buzele crăpate și uscate de sete. Mi-aș fi dorit să-i dau apă, dar tata a fost foarte ferm 
când ne-a spus că, dacă vrem să rămânem cu toţii în viaţă, trebuie să ne prefacem că soldaţii nu există. La scurt timp au apărut 
soldaţii din nou. M-am dat repede îndărătul gardului. De acolo am privit cum l-au dus mai la vale, spre luncă, și l-au împușcat. Nu 
am putut să privesc scena morţii lui, dar sunetul acelei arme descărcate îmi răsună în minte și astăzi.   
Fiindcă eram speriaţi, tata ne-a spus motivul morţii evreului. Nu știu dacă e adevărat sau dacă era doar un zvon de prin sat sau 
o încercare disperată a oamenilor de a-și explica atitudinea soldaţilor noștri pe care noi îi respectam. Se spunea că omul acela 
a băgat panică în soldaţi. Armata română înainta pentru a construi frontul. Pe drum l-au întâlnit pe omul acesta care cobora de 
la munte și l-au întrebat dacă a văzut ceva suspect, iar el a spus că sovieticii sunt aproape de Vicov. Atunci s-a produs o 
învălmășeală, iar soldaţii s-au călcat în picioare în încercarea lor de a se retrage.    
Încă nu eram plecaţi în evacuare, când am văzut al doilea tablou ce înfăţișa tragicul și grozăviile războiului. Era iarnă și omătul 
era deja gros. După o bătălie câștigată, nemţii au luat prizonieri sovietici pentru a-i duce în Germania. Nu am văzut niciodată în 
viaţa mea atât de mulţi oameni la un loc. Din „deal la Popa” și până la noi acasă era o mare de soldaţi. Erau atât de slabi și aveau 
o culoare pământie, fiind mai mult morţi decât vii. Prin dreptul casei noaste, ofiţerii germani le-au ordonat să se oprească 
pentru a face un popas. Toţi oamenii de pe la noi au ieșit la garduri ca să-i privească. Unii prizonieri erau doar niște copii, de 
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vreo 18-20 de ani. În momentul acela de răgaz ei au încercat să ne ceară mâncare. Fiindcă nu aveau voie să vorbească, ne-au 
arătat doar ce aveau ei de mâncare: câteva grăunţe și niște oase pe care le rodeau. Am înţeles imediat că eram chemaţi să 
facem o faptă bună. Niciun sătean care privea terifianta  scenă nu s-a gândit la prizonierii aceia ca la dușmanii lui. Fiecare a 
alergat în casă și a luat ceva de mâncare din puţinul lui: o bucată de mămăligă, pâine, cartofi și le-au aruncat apoi peste gard. 
Nu am să uit niciodată cu câtă sălbăticie s-au repezit sărmanii prizonieri spre ce le-am dat. Mâncau cu tot cu zăpadă! Atunci 
m-am bucurat nespus că tatăl meu era prea în vârstă pentru a mai merge la război. 
În primăvara anului 1944, am fost ocupaţi de sovietici. Cei rămași în sat au fost scoși cu forţa la săpat tranșee. Apoi ne-au 
trimis în evacuare. Am fost refugiaţi undeva în zona Dorohoiului. Am luat de acasă o vacă de lapte și câteva găini. Tata, de când 
îl știu eu, era obsedat de curăţenie ca să spun așa. Dacă ceva era în dezordine sau dacă podeaua nu lucea, se isca imediat 
ceartă. Când am ajuns acolo, ne-am umplut de păduchi. Tata s-a panicat foarte tare atunci, a mers la primărie și a venit cu un 
ordin ca fiecare om din sat să scoată totul afară din casă și să deratizeze. Cumva am trecut și peste perioada de evacuare. 
Când ne apropiam de Rădăuţi, am primit vestea că în cătunul nostru, în Tecioara, au fost arse casele. Femeile au început atunci 
să plângă, să se tânguiască, la fel ca la înmormântarea unui copil drag. Mama era o femeie foarte puternică și credincioasă, nu a 
vărsat nicio lacrimă și nu și-a exprimat în niciun fel îngrijorarea. Când am ajuns acasă, am descoperit că ceea ce auzisem nu era 
doar un zvon, ci un crunt adevăr. Nu mai aveam casă, iar curtea era plină de lobodă, mai înaltă decât mine de câteva ori.  După 
ceva timp am început să ne construim casa. Surorile mele și cu mine, chiar daca eram doar niște copile, am tăiat șindrilă  din 
butuci groși de molid. A fost o muncă atât de istovitoare, iar tata era foarte sever cu noi. Nu ne lăsa nicio clipă de răgaz. Din 
oameni cu o stare materială bună, am ajuns foarte săraci. Când i s-a aranjat o căsătorie surorii mele, Măriuţa, nu avea mama 
nimic ce să-i dea în zestre. A găsit totuși o soluţie pentru a-i face surorii mele niște așternuturi. Fratele ei era invalid de 
război și avea câteva beneficii de pe urma acestui lucru. Avea cartele pentru diferite bunuri pe care noi nu ni le permiteam. Cu 
o cartelă primită de la el a cumpărat pânză și a cusut feţe de pernă.  
După foamete, a venit o altă urgie. Tifosul. Părintele ducea și câte patru oameni într-o zi la groapă. Atunci s-a îmbolnăvit de 
tifos și sora mea, Ileana. Parcă se usca de vie. Nu vorbea cu nimeni, parcă nu ne mai recunoștea și avea momente de delir în 
care râdea înfricoșător.  A dat bunul Dumnezeu și a scăpat. Noi am fost dintre cei norocoși. Nu știu să fi fost în sat casă fără 
vreun mort. Și să nu crezi că am scăpat de plăgi. A mai venit una la casa noastră. Râia. 
Tot Ileana, săraca, a luat-o. Ileana mergea des la copiii lui Titus Cioban; copii sărmani, abandonaţi parcă. De la ei a luat râie. 
Tata a dat-o cu păcură. 
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Ne-am amuzat copios cu toţii când am văzut-o neagră din cap până în 
picioare. I-a fost totuși de ajutor. A scăpat repede de asta. Mai ușor 
decât de tifos, cu siguranţă.  
Și uite așa am simţit și eu războiul. Nu știam prea multe despre 
situaţia politică, dar am trăit eu pe pielea mea destule experienţe, 
astfel încât să nu doresc la nimeni să treacă prin așa ceva. După 
război au venit cotele, după ele colectivizarea și tot așa. N-am apucat 
să-mi petrec copilăria și tinereţea în libertate deplină. Voi aveţi darul 
acesta. Așa că bucuraţi-vă de el. Aveţi grijă de libertatea voastră, 
atât cât atârnă de voi.  
În fotografie se vede Valeria Șcheul (în dreapta), cea care a povestit 
întâmplările. Fotografia datează din 1956.  
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STRĂ-STRĂ...  
 

Rareş Străchinariu, 12 ani  
 

 
Ideea scrierii unui asemenea tip de text mi-a dat-o dna dirigintă care este și 

profesoara mea de română. Nu știam prea multe despre trecutul familiei 
mele, îmi aminteam anumite momente spuse de tata, dar, totuși, le-am 

povestit la ora de dirigenție. Dnei i-a plăcut modul meu de a povesti și, în 
acest fel, m-a convins să scriu. În următoarele zile, le-am făcut o vizită 

bunicilor și i-am întrebat ce știu despre părinții sau chiar bunicii lor.  
Din povestirea mea, cred că este uimitor 

 faptul că un om poate supraviețui unui război, se poate întoarce acasă și , 
culmea, să fie bătut de ai lui pentru mâncare... și, de aici, să moară.  

 
 

Stră-stră-străbunicul meu care cea mai veche rudă din Draxini și a locuit într-o casă făcută numai din lemn și care a ținut patru generații. El a fost 
primul primar al Draxiniului și și-a construit casa în mijlocul satului. A adăpostit oamenii care s-au refugiat în sat în Primul Război Mondial, i-a 
hrănit, i-a îmbrăcat și le-a construit case. Toți care veneau în satul Draxini erau întâmpinați de oameni cum se cuvine. Stră-străbunicul meu care a 
fost pădurar a lăsat toată pădurea și inclusiv satul Draxini, moștenire pentru următoarea generație. Dacă cineva trecea prin pădure fără să îi 
ceară voie, era prins în capcane, iar lupii veneau și îl mâncau.  
În al Doilea Război Mondial, o armată întreagă de soldați ruși a intrat în pădure și toți soldații au murit, mai puțin, comandantul care l-a omorât 
pe stră-străbunicul. Străbunicul meu a fost un om simplu și foarte darnic. Într-o vară, de foamete, străbunicul și patru copii de-ai lui, printre care 
și bunicul, s-au dus în Ardeal pentru a aduce mâncare. Bunicul și cei trei frați ai lui au rămas acolo. Când străbunicul s-a întors, a adormit în gară, 
iar, la el, avea mâncare. A fost bătut așa de tare de niște oameni ca să-i ia mâncarea, încât nu mai putea să se miște, iar, când a ajuns acasă, a 
murit. 
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Zece intrebări care mi-au arătat cum era școala pe vremea bunicilor mei! 
 
Dragoș: In ce localitate ai copilărit? 

Bunicul: Comuna Bratila, judetul Bacău. 
Dragoș: Cum trăiau oamenii pe vremea ta, faţă de zilele noastre? 

Bunicul: Oamenii se respectau mai mult între ei, iar copiii dădeau bineţe celor mai în vârstă. 
Dragoș: Cine era prietenul tău cel mai bun si ce mai știi acum despre el? 

Bunicul: Coman Gheorghe se numește, a fost maistru minier iar acum este pensionar. 
Dragoș: -Existau școli si pe vremea ta s , ti se pareau plictisitoare ca in zilele de azi? 

Bunicul: -Da, erau scoli noi construite. Am mers în clădiri noi atât în clasa I cât și în clasa a-V-a. 
Dragoș: Cum erau profesorii?  Se chinuiau să îţi dea note cât mai bune ca să iţi iasă medie mare? 

Bunicul: Profesorii erau exigenţi, dar nu atât încât să afecteze copilul moral. Notele se dădeau pe merit iar profesorii erau 
foarte respectaţi și de elevi, și de oamenii din sat. 

Dragoș: Ce materii îţi plăceau cel mai mult? 
Bunicul: Matematica și fizica dar și materiile cu specific uman dacă profesorii știau sa ne atragă. 

Dragoș: Câte zile de școala erau în fiecare săptămână? 
Bunicul: Șase zile. 

Dragoș: Care erau acele zile? 
Bunicul: De luni până sambata, inclusiv. Lipsa de la școală crea mari semne de intrebare. 

Dragoș: Cum vă petreceaţi vacanţele? 
Bunicul: Păzind animalele din gospodărie și ajutându-i pe părinţi la diverse treburi în gospodărie. 

Dragoș: Deci voi nu va relaxaţi ..... 
Bunicul: Ne relaxam toata ziua pe dealuri, jucam fotbal , oina, de-a v-aţi ascunselea si alte sporturi celebre. 

Dragoș: Mulţumesc pentru interviu! 
Dragoș, 12 ani, Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj 
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GOGOŞI CALDE 
 

Cosmin Baltag, 17 ani 
 
Am discutat cu bunica mea despre cât de greu era să mergi la şcoală.  
Drumul de munte era dificil, mai ales iarna, dar era dificil mai ales pentru că părinţii, 
 săraci, aveau nevoie de copii în ridicarea gospodăriei. Este o poveste cam tristă, dar cu final fericit.  
Bunicii i-a plăcut la şcoală, chiar dacă nu a făcut decât 8 
clase.  
 

Pe vremea când bananele şi portocalele erau văzute 
cu alţi ochi, fiidcă nu se găseau – păreau un fel de 

sfinţi ai Crăciunului -, pe vremea aceea, bunica mea 
voia să meargă la şcoală.  

În vreme aceea, bunica mea, care îşi ducea traiul în 
peisajul de munte, străbătea, pe timpul iernii, 
zăpada de grosimea unui salcâm, în plină maturitate ‒ 
asta în zilele cele mai fericite ‒ în rest se cufunda, 
pur şi simplu, în zăpada care parcă nu atingea 
pământul, rămânând suspendată, în aer. Locuia în 
Săruleşti, Bisoca, zonă de munte, de creastă chiar. 
Nu a uitat nici astăzi drumul spre şcoală, aflată la o 
mică distanţă de primărie, şi ea cocoţată pe o 
stâncă.  
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Aşa cum v-am zis, drumul nu era unul uşor de străbătut, dar devenise un fel de rutină, ca atunci când te scoli dimineaţa şi ştii 
că trebuie să-ţi faci programul, chiar dacă patul te cheamă la el. Cam aşa era şi în cazul ei, dar nu se plângea. Cei care se 
plângeau erau părinţii ei, oameni simpli, muncitori, pot să spun, cei mai vrednici din sat. Din lipsă de posibilităţi, şcoala a fost 
pusă-n cui.  
Prin nu ştiu ce legături, primarul, om cu suflet, a aflat de această problemă. Mare le-a fost surpriza străbunicilor mei când s-
au trezit la poartă cu primarul. Erau fericiţi, într-o măsură. mândri şi puţin confuzi. Fetiţa vrednică şi mai timidă, bunica mea, a 
fost trimisă atunci să aducă gogoşile calde, pudrate cu zahăr, proaspăt scoase din cuptor, gogoşile cu miros îmbietor, o minune! 
Printre puţinele minuni pe care şi le putea permite familia când primeau oaspeţi de seamă. Între timp, părinţii discutau cu 
primarul în camera de oaspeţi, o simplă odaie mai dichisită.  
Singura parte din discuţie de care îşi aminteşte bunica a fost: „Lăsaţi, oameni buni, fata la şcoală, că o să-i prindă bine mai 
târziu!” ar fi spus primarul. Şi a plecat grăbit, fără să guste din gogoşi.  
La îndemnul acestui om, care a sprijinit-o pe fetiţa timidă, străbunicii mei i-au dat voie să meargă din nou la şcoală.  
Viaţa lor s-a schimbat, căci bunica mai avea un frate, mai mare, şi el voia la şcoală, iar părintele trebuia să taie pâinea pe 
jumătate, ca să dea din ea şi celuilalt frate. Şi aşa, cei doi fraţi au mers fiecare câte o zi la şcoală, cu rândul, mâncând puţin, 
foarte puţin. Era sărăcie mare.  
În ziua când lipsea unul de la ore, celălalt învăţa după notiţele fratelui său.  
Dar cum rămânea cu temele? Ei bine, erau făcute în ogradă sau pe câmp, atunci când vacile şi cârlanii păşteau. Şi în acest fel a 
terminat draga mea bunică opt clase. 
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VIAŢA UNUI BĂIAT  
 

Desiree Barraco, 12 ani  
 

     18 Aprilie 2018 
Dragă jurnalule,  
 
Azi îţi voi așterne pe hârtie o poveste. 
A fost odată ca niciodată,  prin anii ’50, un băiat, pe nume Gheorghe.  
De când era mic, acel băiat a avut o viaţa nu tocmai uşoară. În 1952, pe când avea numai doi ani, a rămas 
fără tată din cauza unui accident la locul de munc. Tatăl lui lucra la C.F.R., a fost într-un mic strivit de 
două vagoane, încercând să le unească tampoanele. Mama lui, rămasă văduvă încă de tânară, a trebuit să-şi 
continue viaţa, crescându-şi cei trei băieţi şi nedorind să se recăsătorească. Gheorghe era mijlociul 
familiei, mai avea un frate mai mare, de 4  ani, şi un frate mai mic, de un an.  
Încă de mici, au trebuit să se descurce singuri, mama fiind mai mereu plecată la muncile câmpului (la 

C.A.P.). Gheorghe, de la vârsta de 7-8 ani făcea mâncare, curăţa, era micul ,,gospodar” al casei. Niciodată nu i s-a părut greu, 
din contră era mândru că îşi poate ajuta mama, care venea istovită în fiecare seară.  
De mâncat aveau ce mânca, gospodăria era plină de animale şi păsări. Aceea era adevărata avere la sat. Aveau vaci şi oi, laptele 
şi brânza erau mereu pe masă. Aveau găini, raţe şi gâşte, deci aveau şi ouă din belşug. Chiar dacă mesele principale conţineau 
mămăligă, fiecare familie îşi făcea pâinea în casă, în cuptoare de lut, sau turtele pe plită. Ce bune erau calde! Hainele nu erau 
aşa importante ca în zilele noastre. De cele mai multe ori se cumpăra un rând de haine fiului mai mare, ce trecea la fiecare 
frăţior mai mic. Dar ei nu erau pretenţioşi, erau fericiţi să alerge în picioarele goale, iar în „sfânta zi de duminică” să îmbrace 
haine de sărbătoare, adică pantaloni şi cămăşuţă albă apretată, şi mai ales pantofiorii care erau purtaţi cu mândrie la biserică. 
Şcoala era diferită de cea de azi, copiii şi profesorii erau diferiţi. Ca să îl citez pe personajul principal al acestei povestiri : 
„La şcoala era aspru, dacă nu învăţai, iţi luai bătaie de-ţi suna apa-n cap. Uneori, de frică uitai ce învăţai, ceea ce era foarte 
rău, că o luai de la capăt“.  Şcoala la sat era la fel de importantă ca şcoala la oraş, poate mai importantă pentru copii, fiindcă 
cei care învăţau carte aveau şansa de a ajunge la oraş, de a face un liceu bun şi de a găsi un serviciu bun. 
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Gheorghe învăţa seara la lampa cu gaz, pentru că în timpul zilei îi ajuta pe cei din familie la muncă. 
* 

Mă gândesc ce greu era pentru ei să nu aibă lumină, să nu aibă televizor sau desene animate. Ce ciudat să nu ştii la vârsta 
aceea ce este un desen animat! Şi totuşi, nu mi se pare că erau nefericiţi, din contră, mi se pare că erau mai fericiţi decât noi,. 
Se jucau împreună cu toţii până se făcea noapte şi nu aveau timp să se certe. Cred că pentru ei era mai important jocul decât 
orice nimic din care se certau. Ce bine era!!! Dacă se juleau la picior în timp ce jucau fotbal, nu fugeau repede acasă să pună 
pansament. Luau praf de pe uliţă şi îl puneau pe rană şi se jucau mai departe. 
Erau veseli şi prietenoşi, nu cred că aveau timp să fie invidioşi unul pe celălalt. Daaaa, poate dacă unul avea mai multe vaci sau 
oi, sau dacă avea vreo minge din alt material decât cârpă.  

* 
 
Povestea acestui băieţel este de fapt povestea bunicului meu drag. Ar fi multe de povestit, fiindcă povestea vieţii lui încă nu s-
a încheiat, însă acum am vrut să mă opresc la copilărie. Îl ascult de fiecare dată şi mi se pare extraordinar cât de mult s-au 
schimbat lucrurile, cât de mult ne-am schimbat noi, oamenii.  
Ce copilărie simplă, dar foarte frumoasă a avut şi, uitându-mă la el când povesteşte, îmi dau seama că e fericit. S-a împăcat cu 
timpul.  
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O ŞCOALĂ GREA 
 

Andrada Boancă, 11 ani  
Să mergi la şcoală nu a fost mereu foarte simplu, aşa mi-a spus bunica.  
Povestea fetelor care merg la şcoală e mai dificilă, fiindcă, demult, numai băieţii învăţau. 
 Drumul spre şcoală era foarte greu, trebuia să mergi pe jos şi să înfrunţi primejdii.  
În rest, şcoala a fost mereu un loc în care s-a învăţat. Asta le-am spus eu colegilor mei, care sunt de părere că am scris frumos.  
 

Şcoala din zilele mele este minunată: astăzi, profesorii nu sunt exigenţi şi sunt foarte apropiaţi de elevii lor, clădirea este 
mare, are multe săli de clasă, laboratoare, un amfiteatru, o bibliotecă mare şi dotată cu multe cărţi iar, în plus, aici învaţă elevi 
din gimnaziu şi din liceu.  
Dar, pe vremea stăbunicilor mei, 1935-1939, totul era diferit. Şcoala era din cărămidă şi avea forma unei case ţărăneşti, poate 
chiar mai mică. Avea 2 săli de clasă în care învăţau simultan câte două clase (I şi a III-a într-o sală, iar a II-a şi a IV –a în 
alta), un hol, o cancelarie, iar toaleta era în curte. Era un singur învăţător în toată şcoala, iar elevii făceau doar patru clase. Pe 
atunci existau puţine materii, dar se învăţa temeinic. Din clasa I pâna în a IV-a se studia: citire (română), aritmetică 
(matematică), religie (preot era și învăţător), sport, muzică, iar în clasa a III-a şi a IV-a s-au adăugat istoria şi geografia.  
În clasă elevii aveau mobilierul făcut din lemn, iar în bancă stăteau câte 3 copii. În afară de bănci, mai aveau o tablă, scaune şi 
o catedră (în fiecare sală era la fel). Unii copii mergeau la şcoală îmbrăcaţi în costum popular şi aveau în picioare opinci, făcute 
din piele de viţel. Nu e nevoie să spun că unii oameni erau atât de săraci încât nu îşi puteau trimite copiii la şcoală. Străbunica 
era nevoită să străbată câţiva kilometri prin pădure, ca să ajungă la ore. Tatăl ei a insistat ca toţi copiii lui să meargă la şcoală, 
se gândea că o să le prindă bine în viaţă să ştie să citească şi să scrie. Străbunica mergea la şcoala din sat împreună cu fraţii ei 
şi cu alţi copii din vecini. Se adunau mai mulţi, ca să treacă dealul, şi nu se mai temeau de vulpi sau de mistreţi. Nu li s-a 
întâmplat niciodată nimic, deşi s-au mai întâlnit pe cărare cu vreun urs. La şcoală, iarna, sobele trebuiau încălzite, aşa că tot cei 
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mici tăiau lemne şi le cărau în clasă. Nu avea cine, că nu exista femeie de serviciu. Uneori, aşchiile le intrau sub unghie sau li se 
înfigeau în degete şi le provocau o durere ascuţită. Dar nu luau în seamă fleacuri din acestea. Fetele nici nu prea mergeau la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
şcoală, se măritau şi aveau grijă de gospodării, cum avea să facă şi străbunica, imediat după ce a terminat patru clase. Nu a 
mers la liceu. De facultate, nici nu putea fi vorba. Se apropia războiul. Deci, aşa arăta şcoala pe vremea străbunicii mele.  
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Pe vremea bunicilor mei (1940-1948), lucrurile s-au mai modernizat. Bunica din partea mamei a mers la aceeaşi şcoală ca mama 
ei. Nu s-au schimbat decât două lucruri: erau doi învăţători în şcoală, nu mai făceau religie şi nici nu mai aveau voie să meargă 
la biserică.  
Însă, pe vremea bunicii din partea tatei, care este din altă zonă a ţării, lucrurile stăteau altfel. Elevii învăţau acolo până în 
clasa a VIII-a. Şcoala era construită tot din cărămidă, dar era mai rezistentă şi avea mai multe încăperi: un laborator de 
chimie, unul de botanică şi unul de agricultură, o cancelarie, multe holuri, o bibliotecă, o sală de sport, o seră, un teren agricol 
şi o toaletă în curte. Mai erau şi peste 15 săli de clasă unde învăţau elevii în două schimburi: I-IV dimineaţa şi V-VIII după-
amiaza. Erau învăţători din clasa I până în clasa a IV-a şi profesori din clasa a V-a până într-a a VIII-a.  
Elevii de pe atunci studiau multe materii. Cei din gimnaziu studiau desenul, muzica, sportul, limba română, aritmetica 
(matematica), cunoştinţe ale naturii (biologie), iar cei din liceu studiau în plus algebra, geografia, geometria şi istoria. În 
fiecare clasă mobilierul era făcut din lemn şi era alcătuit din bănci, scaune, un cuier, o tablă, o catedră şi un dulap. Elevii 
purtau uniformă, care era obligatorie: fetele purtau, din clasa I până în clasa a IV-a un şorţ, o rochie în carouri, iar din clasa a 
V-a până în clasa a VIII-a purtau o bluză albastră şi un sarafan bleumarin. Băieţii purtau sacou, pantaloni bleumarin şi cămaşă 
albă din clasa I până în clasa a IV-a, iar din clasa a V–a până într-a a VIII-a purtau aceleaşi haine, doar cămaşa trebuia să fie 
albastră.  
Aşa arăta şcoala pe vremea bunicilor. Trebuie să recunosc că este destul de asemănătoare cu cea din zilele noastre, dar 
diferită de şcoala de pe vremea stăbunicilor. Voi ce credeţi? 
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ŞOIMI ŞI U.T.C.-IŞTI 
 

Robert Borcan, 11 ani  
 
Bunicul meu crede că şcoala pe care a făcut-o el a fost destul de serioasă, deşi erau şi multe lucruri forţate. A rămas cu amintirea orelor de practică 
agricolă. A înţeles cum funcţiona ideea de educaţie în anii aceia şi mi-a explicat şi mie. 
Colegii au spus că nu au înţeles chiar tot ce am scris eu şi că era mai bună o poveste mai simplă. Dar mie îmi place.  
 
L-am ascultat pe bunicul meu vorbind despre şcoala din comunism şi nu a fost deloc critic sau ironic. El face parte din rândul 
nostalgicilor, aşa că mi-a ţinut o lecţie, cu multe date. Bunicul a generalizat, nu mi-a spus, neapărat, povestea lui; a făcut un 
tablou al generaţiilor trecute. Şi-a căutat bine argumentele, ca să-mi arate că nu a fost aşa de rău. A fost, desigur, o perioadă 
de trecere, de la învăţământul interbelic, la ce a urmat. Şi lucrurile chiar s-au schimbat radical, nimic nu a mai fost la fel, 
pentru nimeni.  
Cu o tradiţie îndelungată şi rezultate deosebite în perioada interbelică, învăţământul românesc a suferit o schimbare vizibilă 
după anul 1950, în timpul comunismului, adică pe timpul bunicilor noştri. S-au construit şcoli, pentru a reduce analfabetismului, 
fiindcă asta îşi propusese Partidul Comunist. A urmat însă şi îndoctrinarea generaţiilor tinere cu ideile comuniste, adică 
uniformizarea personalităţii şi folosirea elevilor şi a cadrelor didactice la muncile agricole. Ceea ce nu a fost bine.  
Pe vremea bunicilor era o diferenţă mare între şcolile din mediul rural şi cele de la oraş. La sate erau şcoli puţine şi elevii 
învăţau şi câte două clase în aceeaşi sala de curs, cadrele didactice erau puţine şi dotările aproape inexistente. Mulţi copii nu 
mergeau la şcoală deoarece erau ţinuţi acasă de părinţi din lipsa posibilităţilor materiale şi pentru ai ajuta la muncile din 
gospodărie. Şcolile nu erau dotate cu materiale didactice, se scria pe table de lemn, se învăţau materii de bază, ca aritmetica, 
citirea, scrierea, iar copiii erau puşi şi la diferite munci.  
La oraş, condiţiile erau mai bune, şcoli mai multe, mai dotate cu materiale didactice, învăţători si profesori mai mulţi si mai 
bine pregătiţi. Datorită acestor cauze nivelul analfabetismului era ridicat, mai ales datorită situaţiei din mediul rural, dintre 
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cei cu carte marea majoritate aveau 4patru clase primare, cei de la oraş cu posibilităţi materiale mai bune reuşeau să absolve 
șapte clase, şi foarte puţini reuşeau să meargă la o şcoală de meserii sau la facultăţi.  
Dupa anul 1960, Partidul Comunist de la putere a început o puternică campanie de susţinere a unui anume tip de şcoală, cea 
care să dea olimpici, oameni care să construiască socialismul. S-au clădit mai multe şcoli, s-au modernizat în special cele din 
mediul rural, au fost dotate cu materiale didactice moderne, a fost crescut numărul cadrelor didactice. În esenţă, şcoala 
începea să devină o uzină. Elevii şi profesorii erau toţi muncitori. Toamna împreună cu profesorii, elevii erau chemaţi la culesul 
roadelor de pe câmp. Elevii şi profesorii au devenit toţi agricultori. Îi prindea zăpada pe câmp, culegând porumbul. 
A fost introdusă obligativitatea grădiniţei pentru copii până în 7 ani, învăţământul primar cls. I-IV, învăţământul gimnazial cls. 
V-VIII şi învăţământul liceal cu treapta I pentru cls. IX- X şi treapta a II-a pentru cls. XI-XII. Elevii erau obligaţi să poarte 
uniforma şcolară – fetele aveau sarafan bleumarin şi bluză bleu, emblemă cu număr matricol şi bentiţă pe cap, iar băieţii purtau 
pantaloni şi haină bleumarin, cămaşă bleu, număr matricol şi şapcă pe cap. În afara orelor de curs, elevii aveau şi activităţi 
practice, numite “lucru manual”, în clasele primare sau “atelier”, în clasele de liceu, unde li se descopereau aptitudini în diferite 

domenii. Bunicul spune că asta cu “lucrul manual” chiar era o prostie. El a 
învăţat să facă croitorie, apoi steno-dacticlografie. În fine, dacă erai la 
mecanică, deveneai strungar sau cam aşa ceva. Totul era de formă, fiindcă 
nimeni nu învăţa mai nimic.  
Copiii de grădiniţă erau organizaţi în detaşamente de “Şoimii Patriei”, 
copiii până în 14 ani erau în detaşamente de “Pionieri”, iar elevii de liceu 
erau U.T.C.-işti. Bunicul a fost şi şoim al patriei, şi utecist. Nu se putea 
altfel, mai ales dacă învăţai bine. La orele de curs, temele predate erau 
mai avansate, existau cărti şi materiale didactice mai bune. Astăzi şcoala 
este cu adevărat altceva, e mai modernă, mai apropiată de familie.  
Bunicul spune că aceasta era şcoala pe timpul lui. Anii aceia i-au marcat 
viitorul şi existenţa, dar mie mi se pare că şcoala de atunci erai lipsită de 
orice perspectivă. 
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ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 
 

Daria Buie, 11 ani  
 
 
Povestea fetiţei fotbaliste m-a impresionat, fiindcă nu m-aş fi gândit vreodată că bunica putea să alerge, ca băieţii, şi să-i şi întreacă. 
Bunica are umor şi povesteşte lucrurile acestea râzând, fiindcă îi place să-şi amintească de copilăria ei, care nu e mult diferită de a 
mea. Compunerea le-a plăcut celor care au auzit-o.   
 
Era 15 septembrie, acum mulţi ani. Nu știu sigur perioada pentru că străbunica mea e foarte bătrână și mai e şi cochetă, 
refuză să dea ani fiindcă nu prea îşi acceptă vârsta! Bunica este un copil cu părul alb. Înapoi la poveste... Cum ziceam, era prima 
zi de școală pentru elevii din ciclul primar de la Pietroasele, un sat de lângă Buzău. Şcoala nu avea decât clasele I-IV, gimnaziul 
făcându-se într-o altă şcoală, mai mare, din satul vecin. 
Străbunica mea avea pe atunci șapte anișori, dar să vă spun ce fire spontană era! Nu era elegantă, cochetă și capricioasă ca 
toate fetiţele. Ea era mereu îmbrăcată „lălâu”. Cu un tricou albastru, căci asta era culoarea ei preferetă, cu niște pantaloni 
oarecare, bunica era băieţoasă. În picioare purta papuci pentru că nu putea să joace fotbal pe ulicioară încălţată cu hidoșii 
pantofei cu fundiţă rozică. Încălţări sport nu se găseau. Chiar dacă era fată, îi plăcea la nebunie să joace fotbal împreună cu 
băieţii. Toată ziua alerga, ţipa, chiar se tăvălea pe jos, numai pentru a înscrie un gol. Visa ca atunci când se va face mare să 
devină fotbalistă.  
Era o zi specială pentru străbunica mea, Lucreţia. Începutul clasei I. Avea emoţii. Mama ei a negociat cu dânsa, ca măcar în 
ziua aceea de sărbătoare să se îmbrace cu fustiţă, să-şi ia pantofiorii, cum făceau, fetiţele celelalte. Lucreţia a fost de acord 
cu o singură condiţie – aceea de a se îmbrăca tot restul anului după bunul ei plac. Acum, după ce costumaţia a fost pusă la 
punct, nu mai rămânea decât problema codiţelor. Să fie ele împletite sau să fie lăsate în coada de cal? Mămica Lucreţiei s-a 
decis ușor. Două codiţe împletite școlărește erau alegerea ideală, doar că asta le-a luat o grămadă de timp. 
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În mare grabă, au ajuns în sfârșit la școală. Festivitatea organizată cu ocazia începutului de an școlar începuse deja. Elevii erau 
repartizaţi în clase. Își luau rămas-bun de la părinţi pentru un timp, mai cu voie, mai fără voie. „Tovarăşa” Lucreţiei, o femeie 

trecută de prima tinereţe, dar foarte vioaie, i-a 
salutat pe copii şi le-a spus că aşa trebuie să i se 
adreseze, cu „Tovarăşa”. 
S-a strigat catalogul pentru prima dată, s-a discutat 
despre roadele învăţăturii şi s-a sunat. Acum urmau 
jocurile. La un moment dat, ceva le-a împins pe fete 

într-un conflict. Acestea au început să se tragă 
zdravăn de codiţe. Doamna învăţătoare le-a liniștit, 

mai apoi  
interzicându-le să iasă afară. 

— Toţi copiii să ia loc în bănci, vă rog! a spus aspru 
„tovarăşa” învăţătoare, pe un ton iritat. Cum astăzi 
am avut un conflict între fete, acestea nu mai au 
voie să iasă afară, la joacă. Așa că, dragi băieţi, 
sunteţi liberi la fotbal! 
Băieţii s-au ridicat din bănci, dar nu numai ei, ci si 
colega lor, Lucreţia, protagonista întâmplării. Știm 
cu toţii că fetiţei îi plăcea să joace fotbal și să 
creadă că are aceleași caliţăţi ca băieţii. Așa că ea a 

considerat că are voie afară. Văzând cum stau lucrurile, învăţătoarea a chemat-o pe fetiţă la catedră. Auzind că fata e cea mai 
bună la fotbal, tovarăşa învăţătoare a început să râdă şi a lăsat, până la urmă, pe toată lumea să iasă afară. Copiii s-au bucurat 
împreună de un meci pe cinste. De atunci, Lucreţia a fost cea mai apreciată dintre fete, pentru că a reușit să o înduplece pe 
tovarăşa să le lase și pe ele să intre în joaca băieţilor. Tot din acea zi, străbunica a rămas căpitanul echipei de fotbal 
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PRIETENIA, UN SOARE LUMINOS 
 

Alexia Mihaela Ciobănuc, 10 ani 
 
 
 
Mă numesc Alexia și sunt elevă în clasa a III-a. Am aflat multe de la bunica și mama despre cum se făcea școala pe vremea lor. Chiar 
dacă  nu mai trebuie să poți uniformă și nu trebuie să faci pe jos un drum lung până la școala, și astăzi sunt copii răi care râd de cei 
mai săraci și mai prost îmbrăcați.   
Nu demult am văzut la Teatrul Gong din Sibiu o piesă după o carte care mi-a plăcut foarte mult. Se numește „100 de rochii” și este 
scrisă de Eleanor Estes. Am observat că prezintă o situație pe care o întâlnești și în școala mea. 
Cu ajutorul doamnei învățătoare și al mamei mele (care e profesoară de limba și literatura română), am înțeles că atunci când vrei să 
scrii ceva, trebuie să ai curaj și să te exprimi sincer. Am răsfoit câteva pagini ale revistelor „Fabulafia”, „Consilierul de lectură”, 
„Ordinul povestitorilor” în care am descoperit că și alți copii de vârsta mea scriu despre experiențele lor deosebite. 
Le-am citit colegilor mei povestea mea despre și am scris despre ea la un concurs școlar. I-am determinat și pe alți colegi ai mei să 
meargă să vadă spectacolul care pe mine m-a impresionat atât de mult. Cred că se vor schimba 
 
În ianuarie 2018, am aflat, de pe site-ul Teatrului Gong din Sibiu, de un nou spectacol, o adaptare a cărţii „O sută de 
rochii” de Eleanor Estes pe care eu tocmai o citisem în cadrul Clubului de Lectură din școala mea. Cartea m-a 
impresionat foarte mult, așa că, atunci când am aflat că s-a făcut o piesă după ea, am dorit să merg să o văd. Am 
invitat-o și pe prietena mea Sonia și, alături de mamele noastre, am mers la premiera acestui spectacol.  
Încă de la intrarea în teatru, am fost foarte emoţionată. Un actor ne-a oferit câte un pliant, din care am aflat 
numele actorilor, date despre spectacol. Eram curioasă să aflu, cum au reușit să transpună cartea într-o piesă de  
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teatru. Așa am aflat că există doi regizori, pe nume Radu Apostol și Mihaela Michailov, care au adaptat cartea 
aceasta pentru scenă. Tot din pliant am aflat că la realizarea acestui spectacol au participat mai mulţi oameni 
(scenograf, coregraf, muzician, ilustrator, operator lumini, operator sunet etc.). 
Pentru prima dată mi s-a întâmplat ca, după spectacol, să particip la discuţiile dintre actori, public și un psiholog 
invitat special. Atunci am aflat despre fenomenul numit bullying care se regăsește des în școlile noastre. 
La final, am fost în culise și am întâlnit-o pe actriţa Alexandra Ioana Șerban (Wanda), care mi-a oferit un autograf. 
Și atunci m-au copleșit emoţiile, dar a fost o experienţă de neuitat. Atunci m-am gândit că mi-ar plăcea să fiu 
actriţă, sau să trăiesc cumva în lumea teatrului. 

* 
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A doua zi, la școală, atât eu, cât și Sonia, le-am povestit colegilor noștri de experienţa trăită. Am luat cu noi pliantul 
pe care l-am arătat tuturor, chiar și doamnei învăţătoare, lăudându-ne cu autograful primit. Doamna învăţătoare a 
descoperit în pliant câteva activităţi ce pot fi realizate la clasă și i-a îndemnat pe copii să meargă la teatru alături 
de părinţii lor. 
Colegii mei au aflat de la mine povestea Wandei, iar unii dintre ei chiar au mers la spectacol. Alţii m-au rugat să le 
împrumut cartea „100 de rochii.  
Poate dacă mai mulţi copii ar vedea acest spectacol sau ar citi această carte, ar înţelege cât de greu le este celor 
care sunt discriminaţi în școală. 

* 
Acţiunea se petrece într-o sală de clasă a unei școli din Chicago. Wanda Petronski, orfană de mamă, locuiește într-un 
cartier sărac, unde s-a stabilit familia sa după mutarea din Polonia. Tatăl ei, Jan Petronski, construiește blocuri 
până la nori. Fratele ei, Olek, cântă la trompetă, iar Wanda desenează. 
Colegii de clasă ai Wandei, Nick, Thomas, Alma, Vicky, Maddie și Peggy, se poartă urât cu ea. O jignesc strigând-o 
Skonski Petronski sau Petronski Mincinonski, o împing, o lovesc și o mint.  Însă Wanda crede în vorbele mamei sale, 
lăsate drept moștenire: „Desenează, Wanda, și lumea întreagă va încăpea în dulapul tău.” Astfel, Wanda la spune 
colegelor sale că are acasă 100 de rochii, frumos aranjate în dulapul său. Fetele nu o cred, deoarece ea vine la școală 
cu aceeași rochie albastră care miroase a mâncare. 
Obosită și speriată de glumele proaste ale colegilor săi, Wanda îl imploră pe tatăl ei să se mute într-un oraș mai 
mare. Așa că familia Petronski se mută, fără să mai afle că Wanda câștigase Premiul I la un concurs de desene, cu 
100 de desene ce reprezentau rochii frumoase și elegante. 
Aceasta este povestea Wandei, o fată curajoasă, blândă, harnică și talentată. Spectacolul m-a emoţionat până la 
lacrimi, deoarece am fost tristă și dezamăgită de comportamentul colegilor Wandei. Dar, acești copii erau și ei 
triști, neînţeleși, fiecare având o problemă de familie. Încercau să-și ascundă nefericirea în spatele violenţei. 
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VREME DE RĂZBOI 
 

Andreea Coman, 13 ani 
 
 
Povestea bunicilor şi a străbunicilor îmi este totuşi neclară. Am stat totuşi destul de mult de vorbă cu mama. Nu am aflat prea multe lucruri, dar 
m-a îngrijorat faptul că, în război, neavând ce mânca, curăţau copacii de scoarţă.  
 
Aceeași școală, aceleași obiective, alte tipuri de elevi, alţi profesori, altă mentalitate, altă societate. 
Modalităţile de educare erau destul de diferite faţă de confortul pe care noi îl avem acum. Bunica îmi spunea că nu aveau prea 
multe clase de studiu, nu mulţi ajungeau la facultate, existau pedepse, dar și recompense. Bunica nu avea mereu toate cărţile 
sau toate rechizitele pentru că nu existau prea multe librării sau biblioteci. Copiii erau puţin informaţi în legătură cu titlul 
cărţii și diferite informaţii  importante despre autori. Nu se inventase internetul! 
Bunica mea era o elevă foarte silitoare. Ea mi-a spune că pe vremea ei cartea era iubită, era respectată de copii. Să mergi la 
bibliotecă era o experienţă aparte, ca un ritual. Bunica chiar crede în vorba aceea „Ai carte, ai parte!”. Ea a învăţat la Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu din Buză, care era, pe atunci, o școală de fete. Bunica avea o uniformă frumoasă şi nu lipsea în nicio zi 
de la cursuri. Avea un păr negru, frumos împletit în cozi groase, acoperite de o bentiţă albă, arătându-și astfel respectul faţă 
de școală. Doamna ei dirigintă îi spunea mereu bunicii că se vopsește, ceea ce o supăra foarte tare pe copilă. Pe atunci, 
profesorii erau foarte stricţi în legătură cu aspectul elevilor.   
Străbunicii mei au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, pe vremea Regelui Mihai, care era şi el tânăr. După spusele bunicii 
mele, străbunicii mei, neavănd provizii de hrană în război, se săturau cu mușchi de copac. Aşa şi-au ţinut copiii în viaţă. Era 
sărăcie mare şi foamete, aşa că se săturau cu scoarţă de salcie sau de plop. Îngrozitor! Să nu ai ce mânca şi să fii nevoit să îţi 
potoleşti aşa foamea... După ce bunica a terminat studiile, a lucrat la Cooperativa „Arta”. Acolo realiza dispozitive şi tot felul 
de materiale pentru laboratoarele medicale. 
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Există oameni de vârsta bunicilor, pentru care şcoala veche mai păstrează un anumit farmec, ca un parfum abia sesizabil. 
Amintirile din vremea aceea ar merita fixate până în cele mai mici amănunte. Multe lucruri s-ar lămuri pentru cei mai tineri, 
lucruri neclare fiindcă nu le ştii începutul. 
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CHETYRE(ЧЕТЫРЕ) 
 

Anca Cruceru, 12 ani 
 

 
Mama este o bună povestitoare, aşa că a fost simplu să aflu această poveste despre anii ei de şcoală. Mi se pare intereant că limba rusă  
nu se mai studiază azi deloc în şcoală, iar atunci era chiar importantă pentru olimpiadă. Am citit compunere în clasă şi am stârnit comentariile 
ironice ale colegilor mei, referitor la olimpiadă.   
 
Ca toţi copiii, am fost interesată de amintirile părinţilor și ale bunicilor noştri de pe vremea când erau copii. O întâmplare mi-a 
rămas întipărită în minte pentru că mama mi-a povestit-o aducându-şi aminte cu drag de vremea aceea. 
Este vorba de prima ei notă de 4 din liceu. Era în clasa a IX-a, la ora de rusă. Mama a fost elevă la Liceul Economic, la profilul 
de Contabilitate. Erau clase formate din 36 de elevi, iar la acel moment se predau trei limbi străine: franceză, rusă și engleză. 
Mama a nimerit într-o clasă cu predare franceză-rusă, în condiţiile în care nu făcuse nicio boabă de rusă în școala generală. La 
fel ca mama, mai erau în clasă nouă copii. Profesorul de rusă, un domn Poștovei, de origine rusă, aşa cum se vede şi din nume, 
era o persoană rece, sobră, un om care nu râdea niciodată. Nu le preda nimic elevilor săi, îi lăsa să înveţe singuri în primul 
trimestru, dar, pentru că trebuia să aibă și niște note, le dădea lucrări de control. 
La prima lucrare, când a strigat-o pe mama, i-a spus nota: Chetyre. Mama, îmbracată frumos, cu sarafanul bleumarin şi cu nişte 
codiţe împletite splendid, peste care aşezase bentiţa, era atât de fericită când s-a dus să-și ia lucrarea, fiindcă, de fapt, nu 
știa ce înseamnă chetyre. Dar, când a văzut nota 4 scrisă cu roşu pe lucrare, i-a pierit bucuria, în condiţiile în care punctajul 
începea oricum de la 4. 
Situaţia nu s-a îmbunătăţit nici la următorul test. Și, ca să nu rămână corigenţi, mama, împreună cu aproape jumătate de clasă, 
au participat la olimpiada de rusă! Cu toate că nu ştiau mai nimic! Își amintește că au avut ca subiect o compunere intitulată 
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„Casa mea” și că absolut toţi colegii au făcut aceeași compunere, copiată după o colegă, care avea un caiet cu multe compuneri, 
moştenite de la o soră mai mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Și așa mama a luat un 7 la limba rusă şi a trecut clasa! 
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AMINTIRI CU BUNICA 
 

Costin Dobre, 11 ani  
 
 
Bunica a fost o elevă foarte bună şi este acum o foarte bună povestitoare.  
De aceea, am putut  scrie această istorisire despre şcoală. 
 
Era o seară plăcută de vară. Eu și verișoara 
mea eram cu bunica pe băncuţa din grădină. 
Priveam licăritul stelelor și ascultam 
cântecul greierilor. Eram tăcuţe și ne 
gândeam la sfârșitul anului școlar. Bunica 
ne-a întrebat dacă suntem triste sau dacă 
regretam ceva din anul școlar ce se sfîrșea 
și apoi ne-a povestit o întâmplare din anii ei 
de școală. 
Era sfârșitul clasei a VIII-a. Părinţii bunicii 

au hotărât ca la anul să se înscrie  pentru 
examenul de admitere la Liceul Economic, 

însă ea s-a înscris la Liceul B.P. Hașdeu, 
unde mergeau alţi colegi de-ai ei. 

Când s-au afișat fișele cu cei admiși, 
părinţii au mers la Liceul Economic și s-au 
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întors foarte supăraţi acasă, certând-o pe bunica pentru că nu i-au găsit numele pe liste. Bunica le-a spus părinţilor adevărul și 
au mers la celălalt liceu unde au găsit-o admisă printre primii elevi. Părinţii au fost bucuroși, însă au certat-o pe bunica pentru 
minciună. 
Astfel, bunica mea a terminat Liceul B.P. Hașdeu la secţia matematica-fizică și i-a făcut pe părinţii ei mândri de ea. 
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SCRISUL FRUMOS 
 

Bianca Gavrilă, 17 ani 
 

 
 
Să mergi la şcoală, dacă erai fată, era un lucru excepţional, aşa mi-a spus bunica. M-a impresionat că, pe vremea aceea, studiau fizică 
şi matematică, dar făceau şi caligrafie. Noi nu mai acordăm atenţie scrisului de mână. Am scris exact cum mi-a povestit bunica, 
aproape la virgulă, ceea ce le-a plăcut bunicii şi mamei mele.  
 
 Suntem în 1967, anul în care bunica mea a terminat cele opt 
clase. A învăţat la Şcoala Nr. 14 din Măracineni, raionul 
Buzău, regiunea Ploieşti. Pe vremea aceea nu existau judeţele.  
Şcoala avea două clădiri cu câte două clase cu soba de 
teracotă care. Școala în anul 2000 a devenit oficiul poştal din 
comună şi un magazin second hand, urmând ca unitatea să fie 
demolată. Astăzi, acea clădire nu mai există. Bunica îmi 
povesteşte cu emoţie despre pauzele mari de 20 de minute, 
în care se grăbea să prindă loc să joace şotron în curtea şcolii 
şi despre testele, care nu erau anunţate ca în zilele noastre. 
Deşi erau trimestre, tezele erau doar la română şi 
matematică. Ora de sport se desfășura afară, în curtea şcolii 
sau în clasă, atunci când era vreme rea. Bunicii i-au plăcut 
matematica şi fizica, după cum am văzut notele de pe spatele 
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diplomei vechi şi rupte, datând de acum 50 de ani.  
Domnul Teodoru, profesorul de limba română nu prea era iubit de elevi, care-l porecliseră „tataie". Bunica râde când îşi 
aminteşte de el şi îmi spune că „te trăgea de urechi până dădea sângele dacă nu erai cuminte". Ea nu a avut numai 10 la purtare, 
deci cred că şi ea a păţit-o.  
Ora de caligrafie a existat până în clasa a V-a, iar dacă s-ar fi rupt tocul roşu pentru peniţă l-ar fi înlocuit cu vârful unui 
covrag, adică o tulpină de porumb, suficient de tare ca să o poţi înmuia în sticluţa cu cerneală. Ea nu scria grozav de frumos, 
aşa că domnul profesor îi spunea că şi gâştele ar fi scris mai bine. Culmea este că, în timp, chiar a ajuns să aibă un scris 
caligrafic, de care a avut nevoie, mai târziu, când femeile de prin sat veneau la ea să scrie câte o scrisoare şi-i lăsau, pentru 
asta, ca plată, un bănuţ. Devenise un fel de maşină de scris a satului, fiindcă ştia să facă literele ca „tipărite”. 
Când a trecut în clasa a IV-a, în 1963, străbunicul meu a murit, iar bunica a fost obligată de mama ei să renunţe la şcoală şi să 
muncească. Nu aveau cu ce trăi. Fata învăţa foarte bine şi obţinuse premiu în fiecare an până atunci; de aceea dirigintele nu a 
fost de acord cu decizia străbunicii şi a mers la ea acasă, cu speranţa că o va face pe mamă să se  răzgândească. A revenit la 
şcoală, dar absenţa ei s-a observat în note. În fiecare zi, după orele de la şcoală, fata mergea să muncească la o fermă, dar 
întotdeauna avea o carte sau două ca să înveţe. După terminarea celor opt clase, chiar dacă bunica şi-a dorit să studieze mai 
departe, mama sa nu i-a dat voie pentru că „numai băieţii se duc la liceu". Îmi povesteşte că nu putea să comenteze niciodată 
alegerea mamei sale, nu avea cum să nu fii mereu de acord cu ea. Probabil acesta a fost şi motivul pentru care nu vorbește 
despre ea cu dragul cu care m-aş fi aşteptat. Dar numai când vine vorba de şcoală, numai atunci! Aşa au fost vremurile! I-a 
rămas doar scrisul frumos... 
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PE CULMI DE VIS 
 

Alex Gorcea, 13 ani 
 

 
Documentarea: impresiile mele și ale colegilor care au participat la Olimpiada de Fizică. 
Am ales narațiunea la persoana I, întrucât ceea ce vă povestesc este  o experiență autentică. 
Cel mai interesant aspect al narațiunii mele este acela în care am surprins emoțiile mele față de evenimentul relatat. 
Colegii de clasă m-au apreciat atât pentru rezultatele mele, cât și pentru curajul de scrie despre experiența mea.  
 
În luna aprilie a anului 2017, am participat pentru prima dată la Olimpiada Naţională de Fizică. Dintotdeauna mi-am dorit să 
ajung la un astfel de nivel, să fiu printre cei mai buni și cele mai luminate minţi ale acestei ţări. Însă, în momentul în care am 
aflat că m-am calificat la etapa naţională, toate aceste gânduri au dispărut, rămânând doar un singur scop și anume să muncesc. 
Timp de o lună, am răsfoit până în cel mai mic detaliu, fiecare manual și am rezolvat orice problemă de fizică pentru clasa mea.  
Olimpiada s-a desfășurat la Târgu-Jiu și a început cu o festivitate extrem de sofisticată, cu concerte, discursuri și 
reprezentaţii de toate felurile. Sincer, toate aceste atenţii, m-au impresionat profund, deoarece nu credeam că există un 
astfel de interes pentru olimpiade. Totuși, încă eram concentrat asupra probelor, singurele care contau. Am intrat în sala de 
concurs mai motivat ca niciodată. După ce am terminat eram încrezător că am lucrat bine, la fel părea toată lumea. Acum era 
momentul să culeg roadele muncii mele de pe parcursul anului. A fost îngrozitor să aștept rezultatele, datorită incertitudinii 
mari pe care o aveam că voi reuși. Eram speriat de ce ar putea spune profesorii sau că voi fi o dezamăgire. Câteodată, când 
colegii mă încurajau, îmi imaginam gloria celui mai bun rezultat, fericirea pe care mi-ar adduce-o. Tot acest amestec de 
sentimente, când fericire, când tristeţe îmi măcina mintea care abia mai putea funcţiona de nerăbdare.  
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În ziua afișării am aflat, în sfârșit, că am fost printre primii. Am fost 
cuprins de bucurie. Nu-mi venea să cred că din atâţia și atâţia copii mă 
aflam printre cei mai buni. Cred cu sinceritate că această împlinire, 
acest rezultat frumos datorat multor luni de pregătire, este unul din 
cele mai minunate realizări ale mele. Multă lume, printre care 
profesori, rude, prieteni, m-au sunat să mă felicită. A urmat 
festivitatea de premiere unde am primit o medalie și o diplomă, însă cel 
mai frumos a fost să fiu felicitat de profesori, inspectori, oameni 
importanţi ai acestei ţări.  
Toate acestea mă făceau să mă simt ca într-un vis frumos din care nu 
mai voiam să mă trezesc. Atunci am înţeles, pentru prima oară în viaţă, 
că munca și ambiţia îţi pot aduce satisfacţii la care poate nici nu te 
gândeai înainte, și că merită din plin să-ţi urmezi visele. 
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UN PACHEŢEL 
 

Ana-Maria Ilea, 17 ani 
 
 
Mama mi-a povestit cât de greu era să trimiţi un copil la şcoală, fără să-i dai pacheţel, toţi copii aveau pacheţel, fiindcă unii părinţi se 
descurcau mai bine. Era sărăcie şi penurie de alimente. Plus că învăţătoarea era abuzivă.  
Asta mi s-a părut important şi, la fel, şi colegii mei au observat genul de pedeapsă aplicat, etichetarea.  
 
Vorbesc cu mama pe whatsapp. O rog să o întrebe pe mama ei (bunica mea) dacă știe vreo întâmplare de când mergea ea la 
școală. Dimineaţa următoare mă sună: „Hai să-ţi povestesc”.  
Era anul 1949, la București. Bunica mergea la grădiniţă, îmbrăcată într-un șorţ alb cu vestă roșie și pampon roșu. Mi-a spus că 
era cea mai năzdrăvană din cei cinci copii, ea fiind cea mai mare. Din cauza poznelor, ca să o mai liniştească şi să-i dea o 
preocupare, într-o zi, mama ei a luat-o de la grădiniţă și a dus-o la Şcoala 53, prin zona abatorului pe Calea Văcărești. Spre 
surpriza străbunicii mele, învăţătoarea era o fostă prietenă de-a ei din copilărie, a primit-o în clasă, cu copiii mai mari, nu 
oficial însă. Așa a ajuns bunica mea să meargă la școală înainte de vreme.  
În fiecare zi, copilul primea de la mama ei un ghiozdănel cu mâncare, iar ea, fiind o „mâncăcioasă”, cum singură recunoaşte, 
desfăcea ghiozdănelul și mânca în timpul orelor.  
Povestea cu „pacheţelul” era dificilă, în sine, fiindcă nu prea se găsea nimic de mâncare. Magazinele erau goale. Hamsii şi 
măsline, dar nu puteai să-i dai pachet unui copil asemenea lucruri. O felie de brânză între două felii de pâine sau o bucată de 
pâine cu margarină şi magiun, cam asta însemna un pacheţel. Când găsea eugenii, era sărbătoare. O delicatesă era pateul ‒ 
conservele de pate nici nu apăreau la vânzare, în rafturi, se vindeau pe sub mână. Multe alimente deveniseră obiect de speculă. 
Învăţătoarea i-a zis de câteva ori fetiţei, care se înfunda cu totul în bucata de pâine cu magiun, să aştepte pauza: „Domnișoară 
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Anișoara, se mănâncă în pauză, nu în timpul orei”. Dar asta nu a oprit-o pe bunica mea. Prin urmare, învăţătoarea i-a lipit un 
bileţel pe spate pe care scria „mâncăcioasă” și a plimbat-o pe la alte clase.  
Scena, în sine, m-a cutremurat, pentru că eu o 
citisem în „Jane Eyre”, romanul lui Emily Brontë, 
cred că apare şi pe la Dickens ceva asemănător, un 
bilet prins pe spate, cu alt înscris, dar un bilet ca 
o etichetă. Mi s-a părut umilitor pentru bietul 
copil şi, cu siguranţă, aşa a fost. Totuşi, de atunci 
nu a mai mâncat în timpul orelor, s-ar spune că 
soluţia aceasta ciudată a avut efect. Bunica 
măăncă astăzi tot timpul, cred că o traumă tot a 
rămas! 
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NUIELUŞA DE PLOP 
 

Diana Marin, 13 ani 
 
 
Bunica a fost o elevă bună. Dar se temea de bătaia la palmă, cu nuieluşa. Ce bine că noi nu trăim aşa ceva la şcoală! Compunerea mea 
este simplă, dar cred că arată cum erau lucrurile cândva, într-o perioadă nu foarte îndepărtată. 

 
În trecut, totul era diferit: şcoala, mâncarea, civilizaţia. Bunica 
mea mi-a povestit multe din acele vremuri. Lucrul care m-a 
impresionat cel mai mult a fost legat de ceea ce se întâmpla în 
şcoala de atunci.  
În 1976, bunica mea începea şcoala generală într-o comună a 
judeţului Buzău. Ţinuta obligatorie pe care o aveau elevii, la acea 
vreme, era uniforma, care cuprindea un sarafan pepit şi un șorţ 
cu un guleraș alb. Purtau vreme îndelungată o singură pereche de 
tenişi, până se rupeau, deoarece posibilităţile materiale ale 
părinţilor erau limitate. 
Bunica îşi aminteşte cu drag de învăţătorul dumneaei, domnul 
Mușat, un dascăl foarte sever. De fiecare dată când unii dintre 
elevi nu știau lecţia, îi așeza în faţa clasei, în șir indian, și îi 
punea să întindă palmele. Apoi, domnul trimitea un copil la plopul 
din curtea școlii, să rupă o „nuielușă”. Cu „nuielușa” îi bătea peste 
palme, până li se înroșeau. Nu le dădea sângele, dar nici mult nu 
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mai era. A păţit-o şi bunica, într-o zi, când a fost cam neastâmpărată şi a întârziat la oră, fiindcă a stat de vorbă, în curtea 
şcolii, cu alte eleve. Vreo câteva zile nici nu a putut să scrie, aşa de tare o dureau palmele. 
Pe lângă faptul că bunica trebuia să meargă la şcoală, era nevoită să ajute şi la treburile din gospodărie. De exemplu, trebuia 
să hrănească animalele, să-şi ajute mama la „lipitul” casei cu pământ, să participe la lucrările agricole şi la multe altele. După 
toate acestea, bunica primea un leu, ca răsplată, cu care își putea cumpăra patru „biscuiţi populari”, pachetul zilnic la școală. 
La sfârșitul fiecărui an școlar, elevii care aveau media peste opt primeau o cravată de pionier. Bunica a ţinut să-mi spună că 
cravată avea pe margine tricolorul. Ceea ce am dedus eu din povestile ei, este că era foarte mândră de asta și că pe vremea 
aceea copiii erau patrioţi, erau mândri că sunt locuitori ai României. Cântau imnul şi la serbări spuneau versuri despre patria 
lor. 
În concluzie, trecutul este diferit de vremurile pe care le trăim. Trebuie să învăţăm să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă 
prezentul. 
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LA PIELE 
 

Bogdan Mărunţiș, 13 ani  
 

 
Şcoala avea partea ei absurdă: de ce să se tundă cineva chilug doar pentru că a vrut să se parfumeze în exce?  
Am aflat de la bunicul meu că disciplina era cuvântul de ordine în epoca aceea. 
 Compunerea mea i s-a părut interesantă doamnei profesoare şi mamei mele.  
 

Povestea începe în anul 1959 când bunicul meu, tatăl mamei mele, era 
în clasa a-VI-a.  
În  acea perioadă, scoala gimnazială era de 7 clase, după care urma 
liceul sau școala profesională, fiecare după posibilităţile materiale 
ale părinţilor. Școala în care a învăţat bunicul meu era și este o 
școală de prestigiu in orașul lui natal, Râmnicu Sărat. Pe atunci 
raionul Rm. Sărat, ce aparţinea Regiunii Ploiești. Pe vremea bunicului  
se numea Școala Nr. 2 de băieţi și fete, apoi pe vremea mamei mele 
şi-a schimbat titulatura, devenind Școala cu clasele I-VIII nr. 5, iar 
din anul 2000 se numește Școala cu clasele I-VIII Vasile 
Cristoforeanu. 
Bunicul meu era și este un tip foarte șugubăţ, pus întotdeauna  pe 
șotii și  glume. Pe atunci, școala avea reguli stricte în ceea ce 
privește uniforma și disciplina elevilor. Pornind de la vorba „regulile 
sunt făcute pentru a fi încălcate”, bunicul a încercat marea cu 
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degetul. 
Într-o zi, un coleg, de origine basarabeană, a adus la școală o sticluţă cu ulei de păr parfumat. Și ce s-au gândit ei? Că ar fi 
bine să-și aranjeze puţin părul pentru a impresiona fetele din clasă. Zis și făcut. Și, cum oglindă n-aveau la purtător, se uitau în 
sticla geamului de la clasă, sub stricta îndrumare a fetelor.  
Întâmplarea face ca în acea zi clasa să aibă lecţie deschisă la limba română cu doamna directoare. În clasă era un miros 
ameţitor de ulei parfurmat și 12 băieţi mândri de cum arătau și miroseau.  
Nu mai era nimic de făcut! Profesorii veniţi la activitate se tot mirau de unde vine parfumul acela puternic, de-a dreptul 
enervant. Dar lucrurile au fost lăsate aşa, până după oră, când elevii parfumaţi au fost invitaţi în biroul tovarăşei directoare.  
După analiza cazului, li s-a cerut ca, a doua zi, toţi băieţii să vină tunși la piele, drept pedepsă pentru ceea ce au făcut. Ce s-au 
mai rugat și jelit la directoare, jurându-se că nu mai fac, doar-doar o să-i ierte, să nu-i tundă. Dar totul a fost în zadar. Ştiţi 
vorba aceea veche – „să vii mâine cu tac-tutuns la şcoală!”. Cam aşa stăteau lucrurile. 
Acum mi se pare ciudat să fii pedepsit pentru că ai vrut să arăţi un pic diferit faţă de ceilalţi colegi din școală. Atunci n-aveai 
ce face. 
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PÂINE COAPTĂ 
 

Andrei-Ștefan Mihalcea, 17 ani 
 
 
Am urmat aceeaşi şcoală în care a învăţat, cândva, bunica mea. Aici a învăţat şi mama. 
 Sunt dornic să aflu poveştile despre şcoala aceasta în care mai răsună, iată, paşii unui elev din familia noastră.  
Amintirile bunicii sunt pline de amănunte, de parcă timpul n-ar fi trecut. Mama s-a înduioşat când mi-a citit textul. Bunica a plâns.   
 
Este 1 Iunie. Deși mai am câteva luni și, oficial, depășesc vârsta copilăriei, toată lumea mă felicită. Este bine oricum să mai ai o 
zi a ta în an. Ziua asta este luată cel mai mult în serios de bunici.  
Este soare, a început vara, semn clar că se apropie vacanţa, iar eu stau în curte, pe bancă, lângă bunica. Vorbim despre ultimele 
ieșiri cu bicicleta, urmate de aceleași întrebări îngrijorate. Port cască de protecţie? Am grijă la mașini? Nu obosesc făcând 
atâţia kilometri? Vorbim și despre școală. Nu orice școală, ci despre școala noastră. E a noastră fiindcă aici au terminat liceul 
și bunica, și mama, e școala în care voi termina liceul și eu.  
Îi cer bunicii să-mi povestească o întâmplare extraordinară din vremea liceului. Mai știam câteva lucruri pe care le aflasem în 
timp. Știam despre controalele la poartă, despre uniforma strictă, despre practica agricolă, despre ce însemnau atunci 
relaţiile dintre profesori și elevi. De câte ori vorbim despre școală, îmi place diplomaţia bunicii. Nu spune niciodată că în anii 
aceia, școala era mai bună sau mai rea. Bunica s-a oprit o clipă și, brusc, a devenit neîncrezătoare. Mi-a spus imediat că pe 
vremea ei, la școală, nu se întâmpla nimic extraordinar, așa cum îi cerusem eu. Mai ales, fiindcă era o școală de fete, și, aprioric 
vorbind, fetele sunt cuminţi. A început însă să vorbească despre începutul liceului.  
Era o fetiţă timidă, de undeva de la ţară, dintr-un sat nu foarte departe de oraș, din care ieșea când și când pentru a veni la 
începutul verii la Drăgaică. Îi plăceau mult braga și gogoșile. La școala din sat nu îi plăcuse. Învăţătoarea îi spunea mereu că 
mănâncă pâine neagră acum fiindcă străbunicul fusese chiabur. Bunicul bunicii, cel pe care ea îl iubea cel mai mult pe lume, o  
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adusese în oraș, o lăsase la gazda din apropiere și îi spusese să fie cuminte și să înveţe carte. Școala îi plăcuse, dar, la început, 
se simţea foarte stingheră, a nimănui parcă. Funcţiona și pe atunci serviciul pe școală.  
Într-o zi, se afla la ora de germană, ţinută de cea mai severă profesoară din școală. Și când își aduce aminte de profesoara de 
germană, descopăr în glasul bunicii o urmă de admiraţie. Se temea de ea dar nu putea să nu o admire pentru frumuseţe, pentru 
pieptănăturile sofisticate și pentru taioarele pastelate, cu nasturi mari, argintii. Mi se părea fascinant că bunica mai ţinea 
minte acum nasturii de la taiorul profesoarei. Am încercat să fac același lucru, să mă gândesc la nasturii de la haina unui 
profesor al meu. N-am reușit. Glasul bunicii se aude din nou. 
Pe la jumătatea orei de germană, eleva de serviciu bate timid la ușă și anunţă că bunica este așteptată în holul de la intrarea în 
liceu. Profesoara s-a uitat pe sub ochelarii cu rame aurite și a continuat lecţia. Timpul a trecut greu, spune bunica. Pe ea nu 
avea cine să o caute. În pauză a mers în hol. Cu neliniște și cu nerăbdare. Așezat cuminte lângă eleva de serviciu, bunicul bunicii 
aștepta. L-a îmbrăţișat, ca și când nu îl mai văzuse de ani. Iar bunicul, deși trecuse prin război, deși nu mai avea un ochi, deși 
fusese cândva om de vază în sat, își șterse și el o lacrimă de bunic. Oprise căruţa la marginea orașului și venise să o vadă și să 
îi spună că lăsase la gazdă o pâine mare, cu coaja groasă și rumenă, cum îi plăcea ei, coaptă la cuptorul din curte și un caș din 
lapte proaspăt. I-a dat câţiva bani de buzunar și a plecat. A rămas bunica singură în holul mare al școlii. Dar era fericită. Acolo, 
în satul de câmp, cineva se gândea la ea și îi purta de grijă.  
S-a terminat povestea bunicii. Nu mi-a spus o întâmplare deloc extraordinară, dar tocmai asta mi-a plăcut. Uneori e bine să ne 
mai aducă cineva și printre lucrurile obișnuite și atât de umane. Și cine poate face asta mai bine decât bunicii? 
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LA PANOUL DE ONOARE 
 

Bianca Ioana Mincu, 11 ani 
 
 
Şcoala de altădată era mai strictă. M-a impresionat, în povestea pe care am auzit-o de la bunica, faptul că era neastâmpărată, dar şi că  
domnul învăţător a ştiut cum să facă dintr-un copil năzdrăvan un copil cuminte. Copiii au spus despre compunerea mea că este frumoasă, chiar 
dacă e greu de crezut povestea cu prunele.  Dar chiar aşa a fost.  

 
Viaţa era mai diferită acum cincizeci şi trei de ani când bunica a mers la 
şcoală la vârsta de şapte ani. A fost cea mai frumoasă zi din viaţa ei, o 
bucurie în acea vreme. Timpul a trecut, acum e în vârstă, dar ea îşi 
aminteşte cu drag de momentele acelea şi parcă întinereşte povestind. 
În primii doi ani de şcoală, l-a avut învăţător pe domnul Gheorghe, care 
avea deja vârsta de pensionare. Nu i-a plăcut ideea că are un domn 
învăţător și nu o domnişoară învăţătoare, dar pe domnul Gheorghe îl ştia 
din sat, era vecinul lor. Învăţătorul era şi cam bătrân, mai moţăia la 
catedră, deşi rămăsese un om pasionat de meserie.  
În clasa întâi, bunica şi-a umplut buzunarele cu prune coapte, iar când a 
văzut că învăţătorul moţăie a aruncat cu toate prunele spre dânsul, să-l 
trezească. Drept pedeapsă pentru îndrăzneală, învăţătorul a dat-o afară 
din clasă. Dar ea s-a suit în copacul care se găsea în faţa ferestrei de la 
clasă şi a privit înăuntru. Nu puteai scăpa de ea. Văzând-o zvăpăiată, dar 

curioasă,domnul învăţător s-a ocupat mai mult de ea, aşa încât, la sfârşitul anului, fetiţa a apărut la panoul de onoare, pentru 
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rezultate foarte bune la învăţătură şi pentru disciplină! A fost un moment de mare mândrie. Așa da, Era acolo, pe panou, şi un 
loc în care apăreau cei leneşi şi obraznici, la „Aşa, nu!”. 
Uniformele erau toate la fel: o rochiţă în carouri şi şorţuleţ albastru. Dacă părul era lung, trebuia împletit. Şcoala era veche, 
dar era bine îngrijită, şi copiilor le plăcea să vină la ore. În şcoala asta încă mai învaţă copiii, dar au rămas foarte puţini în sat. 
Când închide ochii, bunica încă îşi aminteşte ce zarvă era în pauză, cum alergau copiii, cum se jucau!  
Dacă elevii nu se prezentau la şcoală îmbrăcaţi în uniformă, dacă nu veneau la adunările de pionieri sau răspundeau obraznic, 
erau pedepsiţi cu scăderea notei la purtare. Când un elev nu îşi făcea temele, era pus de către profesor să o scrie de zece ori! 
Din clasa a V-a, copiii mergeau în practică, la cules de porumb şi de struguri, pe terenul cooperativei agricole de producţie. 
Cea mai frumoasă perioadă a copilăriei a fost în clasele I-VIII. După aceea, bunica a mers la liceu şi, cu mai multe studii 
postliceale, a ajuns secretară la o unitate militară din judeţul Buzău. 
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GLAS CU LACRIMI 
 

Beatrice Mirică, 16 ani  
 

Bunica ne vorbeşte despre şcoala din satul ei. Clasele erau mici şi pline de fum de lemne. Învăţau la lumina lămpii. Erau săraci, dar erau fericiţi. 
Am scris totul la persoana I, fiindcă aşa mi s-a părut mai emoţionant,  
aşa cum au zis şi colegii mei. Se păstrează ceva din timbrul bunicii. 
 

Bunica are glasul plin de lacrimi. Nu plânge, dar e ca 
şi cum ar plânge.  
Cu 35 de ani în urmă, păşeam pentru prima dată, 
sfios, în micuţa noastră şcoală din satul Begu, 
comuna Pănătău, Buzău, şcoală alcătuită din două 
clase, unde învăţam laolaltă toţi elevii.  
Am fost aşezat în a doua bancă, una sărăcăcioasă, 
făcută din lemn, cu crestături în ea. De aceea, cred, 
nu puteam să scriu caligrafic. Mereu am avut un 
scris cam urâţel, mărturisesc. Aceasta era şcoala 
noastră primară la care făceam o navetă pe jos de 3 
km zilnic, ca apoi spre şcoala gimnazială, care se 
afla în comună, să trebuiască să mergem  zilnic 14 
km pe jos. Se întâmpla să plouă cu găleata, dar noi 
mergeam prin noroi, ca nişte soldăţei bravi, fără să 
ne pese.  
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Iarna pot spune că era foarte greu, dar mama avea grijă să ne îmbrace bine, ne dădea ciorapi şi mănuşi din lână, împletite de 
ea. În clasă, exista o sobă din teracotă care încălzea destul de bine. Soba funcţiona pe lemne, fapt pentru care, uneori, nu 
puteai sta în clasă din cauza fumului. Hainele ne miroseau a fum, iar pe coate şi la manşeta cămăşii se strângeau firicele de 
funingine.  
Duşumelele erau făcute din lemn vechi, de salcâm, iar când ne mai hârjoneam se ridica în aer un praf pe care de-abia puteai 
respira. Şi scârţâiau podelele astea… Doamna învăţătoare făcea naveta pe jos zilnic 10 km, fiindcă stătea la oraş. Era nevoită 
să facă asta şi nu se plângea. Avea şi dumneaei doi copii. Îi aducea, din când în când, pe navetă, căci nu avea cu cine-i lăsa 
acasă. Învăţau şi copiii ei cot la cot cu noi. Era o femeie cumsecade. Ne aducea covrigi şi eugenii de la alimentară. Uneori, ne 
mai urechea, când făceam boacăne, iar noi, de teamă, nu spuneam nimic părinţilor acasă, pentru a nu fi pedepsiţi mai rău.  
Temele pentru acasă erau sfinte, scriam şi citeam la lumina unei lămpi pe gaz, pentru că nu aveam curent electric. Lumina se 
întrerupea la ora 22, iar noi nu ne terminam temele până la ora aceea, fiindcă ne jucam cu toţii prin sat până seara târziu. Nu 
aveam deloc condiţii, eram săraci, însă nu ne dădeam seama de asta şi eram fericiţi. La şcoală, obţineam rezultate foarte bune 
la învăţătură. Îmi este dor de copilăria mea cu multe lipsuri, dar atât de frumoasă, încât aş face orice să retrăiesc acele clipe. 
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CU URSUL LA ŞCOALĂ 
 

Anca Moise, 11 ani 
C.N. „Mihai Eminescu” Buzău 

coord. Gabriel Nicolae 
 

 
Povestea asta o ştiu de la mama, care a moştenit firea veselă a bunicului. 
Am stat de vorbă special pentru acest concurs.  
Am scris pe foaie şi apoi am transcris pe calculator. Mi s-a părut grozav ce ideea a avut bunicul şi că erau urşi pe stradă atunci.  
Colegii mei au spus că am scris foarte bine, deşi, de obicei, eu scriu poveşti de groază, cu fantome şi dispariţii. Dar şi cu ursul la şcoală este bine.   
 
Se întâmpla prin 1951. Bunicul meu, Mircea, tatăl mamei, era elev la Liceul de băieţi B.P. „Hasdeu” din Buzău. Bunicul avea un 
deosebit simţ al umorului, din câte se povesteşte în jurul meu. Eu nu l-am cunoscut. A murit cu două luni înainte să mă nasc eu. 
Era o fire veselă şi ironiza mereu pe cei din jur. Când era elev în anul III de liceu, a fost exmatriculat timp de o săptămână. 
Era primăvară, prin luna mai, perioadă în care adolescenţii visau cu ochii deschişi. Numai la carte nu le era gândul.  
Bunicul era elev de serviciu, împreună cu un coleg, Puiu, când s-a iscat mare zarvă pe lângă zidurile liceului. Erau vreo doi ţigani 
ursari, cu un urs de lanţ, care strigau în gura mare că au un urs bine dresat. Uite-aşa s-a întâmplat pozna! Cei doi bravi elevi de 
serviciu au băgat ursarii cu tot cu urs pe uşa din spatele liceului şi i-au pus să dea o reprezentaţie, în pauza mare. Am făcut 
chetă printre colegi şi au plătit timpul şi rostogolirile ursului. S-au străduit ceva să strângă banii, dar au fost mulţumiţi.  Ursul 
se dădea în spectacol! 
Bineînţeles, găăgia a ajuns şi la cancelaria liceului. Atunci a început cu adevărat „reprezentaţia”. Ursarii au fost goniţi, iar 
vinovaţii au fost certaţi şi exmatriculaţi. Bunicul nu a spus nimic acasă, dar Poşta, bat-o vina, a adus o scrisoare oficială din 
partea directorului. A fost de rău! 
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Străbunica, o femeie aprigă, care ştia şi să călărească, şi să tragă cu pistolul, a venit la şcoală. Şi-a prezentat scuze publice în 
faţa directorului şi a colectivului de profesori, după care şi-a vărsat bine oful pe obrajii bunicului, în faţa tuturor.  
Pe vremea aceea nu era uşor să ţii un copil în şcoală. Profesorii au dat dovadă de mărinimie şi au intervenit pe lângă directorul 
de atunci să-i suspende pedeapsa elevului Mircea, cel dornic de distracţie! 
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CA O FLACĂRĂ 
 

Bianca Mihaela Pascu, 16 ani 
 
 

Bunica povesteşte uşor, pe îndelete, doar eu să am timp şi răbdare să o ascult. A fost o elevă foarte 
bună şi a făcut şi sport de performanţă.  
Doar că avea părul roşcat, ceea ce trezea bănuieli: părea că se vopseşte, iar asta era interzis. Am ales 
să folosesc şi persoana I, ca să îi aud vocea bunicii, în timp ce scriu.  
 

Am găsit-o de dimineaţă în bucătărie. Bunica Elena, mama tatălui meu, spăla niște vase, 
fierbea o cafea, se gândea la ce mi-ar plăcea mie să mănânc. Am rugat-o să-mi caute 
niste poze cu ea, din liceu, apoi să-mi mai spună câte ceva din ce-și mai amintește. Cu 

pozele pe masă, îndemnate de cănile curate, pline de cafea cu lapte aburind, am început 
să vorbim. 

„Știi că eu am terminat Hasdeul, aici, la noi în oraș. Sunt patruzeci și ceva de ani de-
atunci. Eram la profil real, cei umaniști nu prea erau văzuţi bine de profesori. Trebuia 

să fim treizeci și doi de elevi într-o clasă. În anul doi de liceu, parcă,  au fost așa mulţi 
repetenţi încât a trebuit să facă o clasă doar cu noi ăștia care am trecut. Patruzeci și 

doi de elevi într-o clasă, douăzeci și opt de fete și patrusprezece băieţi... Vai, Doamne! 
Să vezi ce era la ora de sport!” și o serie de amintiri îi trec prin faţa ochilor, lăsându-i 

un zâmbet pe faţă.  
Își amintește la fel de bine cu câtă stricteţe erau trataţi elevii acelui timp. Fiind 
sportivă de performanţă, handbalistă mai exact, bunica mea și-a luxat glezna odată, 
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într-un cantonament, și a venit, un timp, cu niște pantaloni evazaţi pe sub sarafanul de la uniformă, ca să mascheze ghipsul. 
„Era sfântă uniforma. Eu purtam o camașă bleu, sarafanul, părul prins, nu mă abătusem de la reguli. Când m-a văzut una dintre 
profesoarele mele, m-a trimis direct la director, să mă dea afară din școală în ziua aceea și să-mi scadă nota la purtare.” A 
avut noroc, au înţeles, până la urmă, că avea glezna în ghips!  
* 
O altă poveste, mai puţin amuzantă, în legătură cu regulile școlii comunismului, se leagă de ziua în care bunica mea a fost scoasă 
de un profesor suspicios, în faţa careaului, deoarece avea părul roșcat. „Credea că mă vopsesc. Era convins! Mă dădea ca 
exemplu negativ în faţa tuturor. Zicea că degeaba am note mari dacă-mi bat joc de mine. A intervenit dirigintele meu care i-a 
explicat că mă cunoaște din generală și aceea era culoarea mea naturală. A fost greu să creadă una ca asta, dar până la urmă 
m-a lăsat să plec. M-am simţit umilită.” Bunica mea avea părul ca o flacără. Era o flacără! 
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BUNICA ŞI COMUNISMUL 
 

Florin Gabriel Pascu, 16 ani 
 

Eu am trăit foarte mult în Spania, unde am făcut aproape 10 ani de şcoală. De aceea îmi e greu să înţeleg multe dintre lucrurile pe care mi le 
povesteşte bunica. Pare că regretă comunismul, deşi părinţii mei spun că a fost rău în vremea aceea. Cred că bunicii i-a plăcut  
comunismul pentru că pe  atunci a fost tânără.  
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Perioada comunismului în România a fost grea pentru mulţi dintre oameni, mai ales între 1947 și 1989, dar a fost și o perioadă 
de neuitat, fiindcă s-a suprapus cu tinereţea lor. 
Cei care erau copii pe atunci își amintesc cu nostalgie de anumite lucruri, mai ales cele petrecute la şcoală. De fiecare dată 
când o întrebăm pe bunica noastră cum a fost comunismul, ea nu se poate abţine să nu plângă. Ne povesteşte cu ce drag și cu 
ce emoţii se ducea în prima zi la școală și găsea pe bancă abecedarul, aritmetica și o floare.  
Primul lucru pe care îl învăţau copii la şcoală era „Tricolorul”, imn pe care-l cânta cu mare mândrie la începutul fiecărei zile: 
„Trei culori cunosc pe lume…, cam aşa începea. Copiii erau învăţaţi să iubească necondiţionat Partidul Comunist, pe conducătorul 
Nicolae Ceaușescu și ţara.  
De două ori pe săptămână, cam două ore, aveau program special de pregătire pentru cor. La cor, chiar şi cei fără voce, afonii, 
învăţau cântece patriotice. Mergeau apoi, cu aceste cântece, la concursuri judeţene sau chiar naţionale. Şcoala de la 
Cărpiniștea, din Beceni, Buzău, ajunsese de mai multe ori pe primele locuri, fiindcă avea un profesor de muzică foarte bun. 
Omul fusese cândva, în fostul regim, cântăreţ la Operă, dar, nu se ştia bine de ce, fusese dat afară şi ajunsese în satul acesta 
al lor. Bunica ţine minte și acum acele cântări.  
Mai spune bunica mea că cea mai mare bucurie urma în clasa a II-a, atunci când elevii fruntași erau făcuţi pionieri într-o 
ceremonie deosebită la care luau parte directorul școlii, profesorii și alte personalităţi. Bunica își amintește cu ce drag purta 
acea cravată la toate festivităţile și activităţile școlii. Mai târziu, la vârsta de paisprezece ani, pionieri erau trecuţi la o altă 
categorie, U.T.C. (Uniunea Tinerilor Comuniști), partea pregătitoare pentru ca la vârsta de optsprezece ani să poate deveni, 
dacă meritau, membri de  partid. O mare tristeţe a fost pentru bunica faptul că, atunci când să devină şi ea membru, s-a 
sfârșit comunismul.  
Dacă ar fi posibilă călătoria în timp, fără nicio îndoială, bunica s-ar întoarce în comunism pentru cp, spune ea, toată populaţia 
avea un serviciu și o locuinţă și era multă disciplină. Bunica spune că pe atunci trăiai într-o lume în care să fii român era o mare 
cinste. Dar, adaugă tot ea, de trăit nu e rău nici acum.  
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ÎN VREME DE RĂZBOI 
 

Florina Ștefania Pîrjolescu, 11 ani 
 

Am vorbit cu bunicul meu, într-o seară, şi mi-a povestit ce făceau, pe vremea lor, la şcoală. Mi-a plăcut să stăm de vorbă şi am reţinut 
 că şi atunci băieţii erau mai neastâmpăraţi. Bunicul a zis că am scris frumos. Mama a fost de acord, la fel şi tata. Şi eu cred că am 
scris bine pentru vârsta mea.  
 
Totul a început când... 
Venise iarna anului 1944, o iarnă grea și destul de apăsătoare, căci era război... era al doilea război mondial. Elevii mergeau 
totuși la ore, chiar dacă erau îngrijoraţi și le era frică de ceea ce se întâmplă. Viaţa continua. 
Și de aici începe povestea noastră... Pardon, vreau să zic, povestea bunicului meu... 
Ce să zic... din câte mi-a povestit, pare un om care chiar și-a trăit viaţa... Deci haideţi să începem... 

* 
Într-o zi, pe la sfârșitul lunii decembrie, după ora de istorie bunicul, prietenii săi, Vasilică, Gheorghe, și alţi câţiva, ca orice 
copii de altfel, se băteau cu bulgări. Și, atunci când bunicul se pregătea să-l nimerească pe Gheorghe cu un bulgăre de zăpadă î, 
se pare că a greşit ţinta şi l-a aruncat în geamul de la clasa lor. Și chestia era că acel bulgăre de zăpadă nu eranumaii de 
zăpadă, era gheaţă și un pietroi așa că ce altceva putea să facă decât să spargă geamul... 
Primul lucru care i-a venit în minte a fost să îi spună unui profesor păţania sa, cu toate că știa că o să fie pedepsit. Dar, după 
ce s-a gândit mai bine, și-a zis că ar exista o altă cale, care nu o să-l bage în bucluc. În primul rând, a studiat geamul și a văzut 
că doar partea de mijloc a geamului lipsea și pe  de lături era doar un pic fisurat. Așa că a luat bucata de geam și a încercat să 
o fixeze, astfel încât să nu se observe acea „experienţă”. 
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În timpul orei de matematică, a căzut însă bucata de geam peste Ionel, un coleg de clasă al bunicului meu. Bineînţeles că 
domnul lor învăţător a întrebat cine a spart geamul. Dar nimeni nu a recunoscut. Bunicul, de asemenea, nu a zis nimic. Deci, 
nimeni nu știa nimic în legătură cu isprava. 
Și nici până astăzi  nu știe nimeni cine a spart geamul, după cum mi-a spus bunicul meu. 
Și, după ce mi-a povestit bunicul meu aceste lucruri, mă gândesc câte poţi să faci într-o pauză de zece minute... 
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O UNIFORMĂ 
 

Robert Rădulescu, 11 ani  
 
 

Mai întâi am vorbit cu mama şi cu mătuşa mea, apoi am fost în vizită la bunica. Am scris cât mai simplu, aşa cum a spus doamna dirigintă.  
Cred că este interesant că bunica a transmis fetelor ei dragostea de şcoală. Şi că eu învăţ în aceeaşi şcoală în care a învăţat şi bunica mea,  
doar că are alt nume acum. Copiii au fost foarte bucuroşi că am scris bine şi mi-au dat like pe Facebook, la postare. 
 
Pe vremuri, adică imediat după al Doilea Război Mondial, şcoala unde învăţăm noi nu se numea 
Colegiul Naţional ,Mihai Eminescu Buzău, ci „Şcoala secundară de fete”.  
Bunica mea maternă a fost atât de încântată de uniformele purtate de fetele care învăţau la 
această şcoală, încât l-a convins pe tatăl ei, străbunicul meu, să meargă împreună să o înscrie. Fetele 
treceau pe stradă şi bunica le vedea vesele şi frumoase. Şi-a dorit să fie ca ele.  
Ajunşi la şcoală, tatăl ei a aflat că trebuia să plătească anual o taxă, ca la un fel de şcoală 
particulară. Străbunicul a vrut să renunţe, dar în urma lacrimilor şi a rugăminţilor fierbinţi ale 
bunicii, omul s-a gândit să încerce să-şi lase fata la învăţătură. Bunica era ambiţioasă şi învăţa bine, 
aşa că a primit o şansă. Străbunicul nu era bogat, dar fiind mecanic de locomotivă îşi putea permite 
plata taxei şcolare. Primul an şcolar a decurs în condiţii bune, bunica având rezultate foarte bune la 
învăţătură. Un eveniment nefericit a schimbat totul. Bunicul a avut un accident de muncă. El a rămas 
fără mâna dreaptă, care i-a fost tăiată de tren. Familia a rămas fără singura sursa de venit, iar 
străbunica aştepta venirea pe lume a celui de-al treilea copil. 
Aşa că bunica urma să fie retrasă de la şcoală. Străbunicul a stat şi s-a gândit bine şi a zis: 
— Las-o, Ecaterino, las-o să mearga la şcoală, că acum nu e nici cal, nici măgar! 
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În urma accidentului de muncă, străbunicul a primit despăgubire o sumă de bani, de la serviciu, şi şi-a deschis o prăvălie în 
curte. Astfel au reuşit să supravieţuiască, iar bunica a putut  să-şi continue studiile. Condiţia a fost ca, după orele de curs, 
fata să vândă în prăvălie. Deci bunica acolo îşi făcea temele. 
Toate rugăminţile şi toată strădania ei au meritat, pentru că bunica a reuşit să termine şcoala cu rezultate foarte bune. Bunica 
a lucrat întâi ca voluntar la U.T.M., după aceea s-a căsătorit şi a stat nouă ani acasă şi a crescut-o pe mătuşa mea, apoi, până a 
ieşit la pensie, a lucrat la Poștă. Ar mai fi o chestie interesantă în viaţa ei, bunicul, fiind ofiţer la Poliţie, în tinereţe, s-au 
mutat de 13 ori. 
 
P.S. Mătuşa mea a fost profesoară de limba română. S-au cunoscut cei nouă ani staţi acasă de bunica. 
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LECŢII ÎNVĂŢATE 
 

Andra Teodorescu, 13 ani 
Am vorbit cu mama, fiindcă învăţ la şcoala unde a făcut şi ea liceul.  
Eu sunt la gimnaziu, în clasa a VII-a. Am aflat că era un chin să te duci la şcoală.  
Erau multe teme şi profesorii erau foarte aspri. Mi-am dat seama că şcoala noastră este chiar uşoară. Colegii ştiau şi ei poveşti din acestea.  
 

Am auzit că, pe vremuri, școala era diferită mult faţă de 
cea de acum. Zilele astea, am avut o discuţie cu mama 
despre anii ei de școală.  
Clasa a XIIa! Putem spune ca este cea mai grea clasă, dar 
nu și pentru mama, fiindcă era conştiincioasă. Erau 30 de 
elevi în clasă, la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Buzău. 
Prima săptămană din an era cea mai ușoară. Asta până 
când începeau orele adevărate. Şi a început anul cu prima 
oră de chimie! Doamna profesoară era cea mai dură şi mai 
absurdă profesoară de chimie pe care ţi-o puteai imagina. 
Nu puteai să vii la ora dânsei fără tema nefăcută, iar, 
dacă îndrăzneai acest lucru, luai un 2, fară dar și poate. 
Era o femeie în vârstă și foarte aspră. Când se enerva, te 
scotea la tabla şi te mai alegeai cu un 2. Foarte rar punea 
un 10 curat, numai acelora care izbuteau, sărmanii, să îi 
fie pe plac, nici ei nu ştiau să spună cum. Chimia nu a fost 
materia preferată a mamei.  
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A venit apoi povestea cu profesorul de matematică. Un  profesor  în vârstă, foarte pedant, dar și foarte aspru, cum altfel?! Te 
controla la temă în fiecare oră şi, dacă nu o aveai, îţi punea 4 fără a sta pe gânduri. Dădea test în fiecare săptămână, pentru a 
vedea ce a înţeles fiecare copil din lectia predată. Odată, la ora de matematică, elevii au fugit din clasă pentru a nu mai da o 
lucrare - nota se trecea în catalog. Dar nu au scăpat ieftin! În ora următoare, fiecare copil a ieşit la tablă, iar domnul profesor 
a pus notă pe ce a știut fiecare. Mai nimic! 
Cel mai important lucru într-o școală era uniforma, care era alcătuită dintr- un sarafan, pe care se scria un număr matricol, o 
emblemă, apoi o bluză albastră şi o bentiţă albă. Dacă nu aveai acestă uniformă, nu aveai voie să intri în școală. În fiecare 
pauză aveai o inspecţie, care te verifica dacă aveai uniforma completă, ca la armată, iar, dacă nu, îţi chema părinţii la școală. La 
ore nu aveai voie să intri fără lecţie învăţată sau nu aveai voie să chiulești de la ore, altfel de alegeai cu nota scăzută la 
purtare şi cu o scoatere în careu, adică te ştia toată şcoala.  
Andra era prietena cea mai bună a mamei şi colega ei de bancă. Au rămas prietene şi aşa se face că şi eu port acelaşi nume. 
Mama ii spunea Andrei orice şi avea încredere deplină în ea. Şi Andra îi spunea mamei aceleași lucruri. Diriginta  mamei era 
doamna profesoară de limba română, o femeie foarte iubitoare și caldă. În fiecare săptămână, la ora de română, te punea să 
prezinţi o carte din lista dânsei. Dacă făceai acest lucru şi răspundeai la întrebările puse, luai 10, dacă nu, 4. 
În 1999, mama şi-a terminat aventura liceală. 



 
150

 
 
 

MULTE DE POVESTIT 
 

Ana Maria Ungureanu, 16 ani 
 

Fetelor le place să aibă părul lung, doar că, mai ales dacă apar probleme, mama nu se poate ocupa chiar bine de igiena copiilor.  
Povestea păduchilor mi-a spus-o bunica mai cu fereală, simţind parcă şi astăzi ruşinea de atunci.  

Povestea este însă frumoasă 
 
Cu siguranţă aţi auzit expresia „cine n-are bătrâni, să și-i cumpere”.  Cuvântul, 
„bătrâni”, ascunde multe povești minunate, amuzante, triste sau vesele. Aşa sunt și 
poveștile dragii mele bunici, adică sunt întâmplările reale, din copilăria ei, o vreme 
care ar părea de mult uitată. E de ajuns să îi adresezi bunicii o singură intrebare şi 
de îndată afli fel de fel de lucruri pierdute în timp. Îţi poţi lua lângă tine o ceașcă 
de ceai, pentru că bunica are mult de povestit.  
Așadar, să ne întoarcem în timp, prin anul 1953, când bunica era o  ștrengăriţă de 
fată, nici prea-prea, nici foarte-foarte, o zgâtie care, din dorinţa de a-și depăși 
condiţia, era foarte silitoare, poate doar puţin cam îndrăzneaţă. În clasă, lucrurile 
stăteau în felul următor: ori răspundea ea ori nimeni altcineva. Domnul învăţător 
Grădinaru Vasile se obișnuise cu felul ei de a fi şi încerca, prin diverse mijloace să 
o mai potolească. Chelfăneala făcea parte din rutina zilnică a bunicii.  
La un moment dat, mama ei s-a îmbolnăvit destul de rău şi, nemaiavând cine să se 
ocupe de igiena ei, cine să o spele, că doar era o mână de om, fetiţa s-a umplut de 
niște bube prin cap. După o perioadă, când mama ei s-a făcut bine, şi-a dat seama 
că era nevoie de măsuri drastice: fata a trebuit să fie tundă destul de scurt, așa 
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că, la școală, de ruşine, umbla mereu cu un batic roșu, ca să-şi acopere părul periuţă. Pierduse o splendoare de păr, pe care-l 
purta regeşte împletit în coroniţă. Dar n-a fost chip să scape altfel de păduchi, căci despre asta e vorba. Cei doi repetenţi ai 
clasei o supărau mereu pe bunica, trăgându-i baticul din cap, spre amuzamentul tuturor. Noroc că i-a crescut repede părul, a 
venit şi vacanţa şi, din toamnă, a avut din nou codiţe. 
Anii au trecut și copila a ajuns în clasa a treia, momentul când a debutat cu succes în piesa „Albă-ca-Zăpada”, câștigând 
diploma de merit pentru cel mai bun rol. Urcase pe scenă plină de aplomb, fiindcă redevenise frumuşică ‒ avea din nou părul 
lung, prins în coroniţă regală. Bunica avea veleităţi de acriţă, cu toate că, mai târziu, n-a mai urcat pe nicio o scenă. Poate că şi-
a irosit talentul.  
Mulţumesc, dragă bunică, pentru poveştile tale şi aștept cu nerăbdare să aud o alt poveste, la o altă ceașcă de ceai. 
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POVESTEA FAMILIEI BAȘAGĂ 
 

Vlad Başagă, 12 ani 
 
 
Eu sunt Başagă Vlad şi vă voi prezenta familia mea cât mai adânc, de la origini. Am aflat că Başagă înseamnă conducator al armatei 
otomane, ceea ce înseamnă ca unui bașagă i-a plăcut de o româncă din Moldova... acum să ne îndepărtăm din zona provenienţei 
numelui şi să ajungem la rudele mai îndepărtate, despre care pot spune ceva cu certitudine. 
 
Într-o după- amiază, când îmi făceam temele, a sunat-o bunica pe sora mea. După ce a vorbit cu ea, mi-a oferit şi mie 
receptorul pentru a o întreba în legătura cu acest concurs. Mai exact, am rugat-o să-mi spună tot ce știe despre începuturile 
familiei noastre. Cu cât mai mulţi stră-stră, cu atât mai bine. 
Bunuica mi-a spus de Axinte Tuader care a fost primar şi s-a căsătorit cu Aspasia Mitoşeru și au întemeiat o familie cu opt 
copii, printre care şi străbunica mea, Maria, care s-a căsătorit cu Melinte Ilie. Împreună au alcătuit o familie de zece copii, 
unul dintre ei fiind şi bunica mea, Rodica, care s-a căsătorit cu Başagă Vasile. Din această căsătorie, au rezultat doi copii, 
Viorel şi Petronela, Viorel fiind tatăl meu. Acesta a întemeiat o familie cu Popescu Mihaela. La rândul lor, au dat viaţă la doi 
prunci: Cătălina şi Vlad.  
Melinte a fost capturat de ruşi ca prizonier de război timp de 7 ani, la Cotul Donului. În război a fost împuşcat în picior de 
unde i s-a tras boala. În urma accidentului nu a mai putut lupta pe front şi a fost trimis la cantină, cu rolul de cafetier. A 
îndurat frig si foame, dar a ieşit din toate cu ajutorul lui Dumnezeu, acesta fiind foarte credincios. Vasile Başagă a fost 
agricultor, şofer pe tractor.  
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Bunica lucrat la Sanatoriul de TBC, fiind 
bucătăreasă. M-a dus în natură, când eram 
mic şi mi-a făcut toate poftele, mergând cu 
mine la pescuit şi la ,,vânătoare”. Niciodata nu 
m-a refuzat. De aceea eram atât de apropiat 
de ea când eram mic.  
Tata a crescut la ţară, lângă padurea lui 
Coroi, la Guranda, comuna Durneşti, judeţul 
Botosani. A avut o copilarie frumoasă, cu 
multe peripeţii specifice vârstei.  
Familia mamei a fost simplă si cinstită, cu 
mulţi copii.  
Bunicii au fost şi sunt oameni cinstiţi şi 
harnici, credincioşi.  
Au lucrat în fabrică pentru a putea creşte 
copiii .  
Sunt mândru de familia mea!  
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TRECUTUL MEU… 
 

Alexandra-Elena Haras, 12 ani  
 

Săpând în trecutul meu, respectiv al familiei mele, am reușit să mă teleportez undeva prin anul 1890, în Germania,  
acolo unde s-a născut stră-străbunica mea, Ana.  

 
Dar străbunica Ana nu peste mult timp avea să părăsească ţară, 

refugiindu-se într-un colţ de lume, în satul Popeni, undeva în judeţul 
Botoșani. Cu greu a reușit să construiască o casă, să înveţe limba, să-şi 

gasească un loc de muncă stabil, iar, mai apoi, nu după mult 
timp, să-şi întemeieze o familie,. S-a căsătorit cu Vasile 

Cucuruz, care a fost veteran al primului război mondial. Au 
avut cinci copii: trei băieţi şi două fete, una dintre fete 
fiind străbunica mea, Domnica, cea mai mare dintre toţi, 
născută în anul 1917, în același colţ de lume, satul Popeni. 

Nu după mult timp au apărut şi Ghiţa, Neculai, Vasile şi 
Mariţa. Ambii stră-stră-bunici mor undeva în jurul  
vârstei de 82 de ani.  
Neculai, urmând principiul „mai bine mor în luptă, cu glorie, 
decât sclav pe pământurile Romaniei”, moare undeva în jurul 
vârstei de 30 de ani, în  cel de-al doilea război mondial, 
acum apărând numele lui pe tabloul cu eroi. Stră-bunica 
mea, Domnica, se căsătoreşte cu Savel Rauţu, ai cărui 
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părinţi, Raveica şi Gheorghe Rauţu, fiind boieri. Până la revoluţia din anul 1989 în casa lor se afla magazinul și grădiniţa din sat. 
Majoritatea pământurilor din sat purtând, încă, numele boierilor Rauţu. Străbunica şi străbunicul meu au avut șase copii, 
printre care şi bunica mea, Elena. Ceilalţi copii fiind următorii: Aurica, Iulia, Iulian, Vasile şi Savuca. Copiii au fost orientaţi 
către meseriile în care învăţai oamenii, astfel majoritatea devenind profesori, învăţători ori pictori. Neculai Rauţu a fost unul 
dintre fondatorii liceului A.T. Laurian. Acesta a locuit în Botoşani, casa lui fiind actualul sediu PSD. 
Aurica a fost casnică, având, şi ea, la rândul ei, trei copii. A decedat în 2014.  
Iulia, născută în 1946, a devenit asistentă medicală. 
Iulian, născut în 1948, a fost mecanic în Târgoviște şi a decedat în 1999. 
Vasile, născut în 1949, a devenit  strungar matriţer. 
Savuca, născut în 1953, a fost constructor şi a murit în 1994.  
Cea mai mică dintre copii, Elena, care e şi bunica mea, s-a născut în 1954. Se căsătoreşte cu Fedor Costică, născut în 1949. 
Contabil de meserie, are trei fraţi şi două surori. Sora lui, Marcela, e în prezent, proprietara a magazinului sătesc, Leorda. 
Mitica, ieșit la pensie, a fost profesor de matematică, iar Cornel, inginer mecanic. 
Au împreună un copil, Fedor Carmen Elena., născută în data de 13 martie 1976, absolventă şi șefă de promoţie la Liceul 
Economic şi absolventă cu media 9,55 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, specificul finanţe şi bănci.  
S-a căsătorit cu Haras Dragoș Ioan, în 2004, iar in 2006, pe 28 mai, am apărut eu. ACUM, POVESTEA CONTINUĂ…  
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CINE SUNT? 
 

Veronica Macovei, 12 ani 
 

 
Cel mai tare e că mă trag din neam de doftoroaie! Parcă vin dintr-o carte! Îmi place să cred că sunt urmașa ei și totul se transmite din 
generație în generație. Interesant! Sigur rădăcinile mă duc înapoi, dar, în același timp, îmi arată drumul spre viitor! 
 
Cum ar fi să nu știi cum arată părinţii tăi? Să crești, să devii adult, să îmbătrânești, și tot să nu știi, pur și simplu să nu știi 
„din cine" te tragi?  Eu sunt un copil fericit pentru că familia îmi este aproape. Numele meu este Veronica și m-am născut în 
Botoșani. Am trei surori, mama, tata, doi câini și două pisici. Despre animăluţe vă povestesc altă dată. Povestea familiei mele 
începe cu mult timp în urmă. 
O ramură a familiei mele vine din judeţul Galaţi (Valea Mărului), de unde se trag străbunicii de pe tată (părinţii bunicului ). Tot 
aici se naște și tatăl meu. Străbunicii mei erau gospodari, cultivau legume, au muncit la C. A. P.-ul din sat. O altă ramură se 
întinde până în Roman, judeţul Neamţ (satul Boghicea), de unde se trag străbunicii de pe tată (părinţii bunicii). Aici tata va 
copilări și va merge la școală. „Bunicul” așa cum l-am cunoscut eu, era de fapt străbunicul meu. El a fost înţeleptul familiei. Deși 
avea o postură impunătoare, era calm, avea răbdare, o vorbă bună și încurajatoare pentru cei șapte copii și gloata de nepoţi .Se 
spune că în tinereţe străbunicul a fost un bărbat frumos și curajos, dar nu foarte bogat. Avea pământuri puţine și de aceea a 
făcut toată viaţa, butoaie, putini și căzi din lemn. Străbunicul Ion povestea rar și fără tragere de inimă, despre război, 
foamete sau lepră. Alegea să stea între nepoţi și să se bucure de năzdrăvăniile lor, căci nu erau chiar cuminţi. Tot el a fost un 
exemplu de corectitudine și hărnicie. Și acum toată lumea se raportează la cum a fost el. Străbunica Milica se trăgea din 
oameni bogaţi, dar a crescut cu mamă vitregă și a fost o Cenușăreasă. Bunica mea, Georgeta, este cea mai mare dintre fraţi și 
prima care a plecat în lume să caute de lucru. Așa a ajuns la Galaţi unde l-a cunoscut pe bunicul. De pe urma străbunicilor au 
rămas foarte puţine documente ce le pot dovedi existenţa. Doar urmașii lor sunt cei ce pot duce povestea vieţii lor mai 
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departe. Tatăl meu este cel mai mare din cei nouă copii (șase băieţi și trei fete) ai Georgetei și este un tată fantastic. Rudele 
spun că seamănă leit cu străbunicul Ion (au chiar și același nume). Toţi ceilalţi unchi și mătuși se raportează la el. Cred că 
acest respect pentru fratele mai mare s-a păstrat din generaţie în generaţie și sper să îl învăţ și eu. Acum toţi unchii și 
mătușile sunt împrăștiate prin lume și nu s-au adunat toţi laolaltă, de când erau copii. Suntem 15 verișori deocamdată (între 20 
și trei ani) și ne înţelegem bine. 
O altă ramură a familiei mele vine din Botoșani, de aici este familia mamei mele. Străbunicii (părinţii bunicului de pe mamă) se 
trag din cunoscutul sat Poiana, comuna Vorona. Știu din poveștile bunicului meu că bunica lui (mămuca, așa îi spunea el) a fost 
moașa în sat și doftoroaie, iar bunicul lui a făcut parte din Sfatul bătrânilor din sat. Au fost oameni harnici și respectuoși. 
Străbunica Maria făcuse șapte clase la vremea când puţini copii mergeau la școală. Împreună cu străbunicul Gheorghe au avut 
șapte copii (șase băieţi și o fată), iar bunicul meu, Ioan, este al doilea băiat. Harnic, vorbăreţ, perseverent, uneori supărăcios, 
dar este bunicul meu, am crescut lângă el, am învăţat multe. 
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În familia mea, un loc special îl ocupă bunica Aglaia. Chiar dacă locul ei pe pământ este gol, ea își îndeplinește și acum rolul de 
cea mai bună bunică, de acolo de sus, dintre stele. Bunica se trage din satul Sarafinești, comuna Corni, Botoșani. Din poveștile 
mamei mele știu că ei au fost bunicii de poveste. Căsuţa cu cerdac, aleea cu flori până la portiţă, cireșul uriaș de la fântână, 
mărul parfumat din livadă și curtea cu orătănii plină. Bunicul mamei, rănit în  război, își povestea istoria lui cu mult curaj. 
Vorbea și despre „ rușii” care au ocupat casa bunicilor, despre o bunică curajoasă ce era singură cu cei opt copii într-o casă 
ocupată de ruși, despre foamete și boală. Povestea amuzat cum unul dintre fraţii bunicii, fiind mic copil a vândut o bucată de 
mămăligă pentru mulţi bani, unor refugiaţi. Bunicul mamei era un bărbat vânjos, blond cu ochii albaștri și șugubăţ. Bunica mamei 
era înaltă, subţire, cu ochi căprui și castanie la păr. Au fost printre oamenii înstăriţi din sat. Casa lor cu foarte puţine 
modificări există și astăzi. Străbunicii, Gheorghe și Elena (tătuca și mămuca), vor rămâne pentru totdeauna bunicii de poveste.  
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O FAMILIE CU PERIPEŢII 
 

Daria Marchiș, 12 ani 
 
 
Bunicul meu este o sursă inepuizabilă de povești. Am aflat de la el că unul dintre strămoșii mei, fratele bunicului din partea mamei, pe 
care îl chema Sabin, cel mai mic dintre cei patru frați, a trecut granița ilegal. Pe vremea comuniștilor a trecut granița înot. După 
multe aventuri și arestări s-a stabilit în Franța unde s-a căsătorit, a trăit și a murit.   

 
Tot el mi-a relatat că soţul surorii străbunicii mele, Badea David, a participat la cel de al Doilea Război Mondial, iar într-o 

bătălie și-a pierdut un picior. În locul piciorului pierdut, purta un ciot din lemn care îl ajuta să umble. Chiar și așa lucra foarte 
mult la câmp. De multe ori, ceilalţi bărbaţi nu puteau ţine pasul cu el. Familia noastră 

destul de numeroasă se pare că a avut câţiva membri celebri. Stră-străbunica mea, 
Maria Bădocan a purtat o corespondenţă cu celebrul poet George Coșbuc. Din păcate 

scrisorile s-au pierdut în timpul Refugiului, când au plecat grăbiţi, uitând 
corespendenţa. Tot străbunica mea a adăpostit pe unul dintre haiducii lui Pintea.  

Unchiul Sebi, după ce a stat în lagăr în Serbia, a ajuns în Italia, unde s-a căsătorit cu 
fiica directorului de atunci de la L᾽Oreal, în biserica Sf. Petru din Vatican. După mai 
mulţi ani, a dorit să divorţeze, dar acest lucru a fost foarte dificil. Într-un final, 
divorţul s-a pronunţat și el a plecat la Paris unde a întâlnit-o pe Cristina Metulesco, o 
fată dintr-o familie veche boierescă de români. S-au căsătorit, au trăit și au murit la 
Paris. Astfel, m-am hotărât să îi iau un interviu bunicului pentru a afla mai multe 
detalii interesante. 
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Bunicul: Mă numesc Petre, am 70 de ani și sunt bunicul Dariei. 
Daria: Când ne-am întâlnit prima data? 
Bunicul: Când te-ai născut, în 2005. 
Daria: Ce impresie ţi-am făcut? 
Bunicul: Ca orice copil, eram bucuros și așteptam evoluţia ulterioară. 
Daria: Care este prima amintire din viaţa ta? 
Bunicul: Prima nu o pot identifica, cred că au fost mai multe. Îmi aduc 
aminte că îi ajutam pe bunici la lucru, mergeam cu ei la sapă, la fân. Era o 
perioadă când se trudea din greu pentru fiecare bucăţică de pâine. 
Daria: Există vreo diferenţă între copilăria ta și a noastră? 
Bunicul: Oh, diferenţele sunt uriașe! Atunci trebuia să muncim în fiecare zi, 
ei, acum sunt și momente mai plăcute, mai libere. 
Daria: Care a fost cel mai fericit moment al vieţii tale? 
Bunicul: N-aș vrea să exagerez, dar când mi-am întemeiat familia. 
Daria: Care era mâncarea ta preferată, făcută de mama ta, când erai mai 
mic? 
Bunicul: Supa de tăieţei cu carne de găină. 
Daria: Dacă ai putea da timpul înapoi, în ce perioadă te-ai întoarce? 
Bunicul: Știu eu, când am terminat a doua facultate. Trebuia să mă 
reorientez pentru altă meserie. 
Daria: Dacă peștișorul auriu ţi-ar îndeplini trei dorinţe care ar fi acelea? 
Bunicul: Sănătate, sănătate, sănătate 
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POVESTE DESPRE FAMILIA NAVAL, DIN SATUL NIMEREUCA, RAIONUL 
SOROCA, MOLDOVA 

Ilinca Negru, 15 ani 
 
 

Uneori când toata familia noastră se adună la bunei, la Vărăncău, bunelul Tudose se lasă dus de amintiri și ne povestește despre viața 
buneilor și părinților săi așa a fost. Nu demult, la două februarie ne-am adunat toată familia pentru a sărbători a 77-a zi de naștere a 
bunelului. Nu scăpăm niciodată posibilitatea să ascultăm povești despre familia noastră. Și de această dată l-am îndemnat pe bunelul 
Tudose să ne vorbească...  
 
El a început să povestească încet, rar, parcă nevrând să scape ceva important: 
„Toţi buneii mei erau basarabeni, tătuţa Mihail și mămuţa Lisaveta (Elizaveta) erau din Nimereuca, iar bunelul Iosub și cu mâca 
Catinca (Ecaterina) erau din Vărăncău. Pe primii nu-i mai ţin minte, ceea ce știu despre ei, o știu de la mama, mătușile și unchiul 
meu. Tătuţa Mihail și mămuţa Lisaveta aveau șase copii, cinci fete și un băiat: mama – Maria, apoi Ilenuţa, Artina (Aritina), 
Ivdenia (Ovidenia), Cătunea (Ecaterina) și Iacob, mezinul familiei. 
Ei au avut mult de suferit. 
În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, au început deportările, în timpul cărora au fost exilaţi doar capurile 
familiilor. Puţini dintre ei s-au întors acasă, iar în 1944, când se apropia armata rusă, mulţi gospodari din toată Basarabia, 
temându-se de alte deportări și mai având speranţa că totul va reveni la normal, s-au retras cu armata română. Au fugit, lăsând 
totul, case, copii, familii, părinţi... fără a-și lua măcar rămas bun de la cei dragi. Tătuţa Mihail a fugit și el, s-a oprit la Iași, la 
un boier care l-a angajat la lucru și i-a oferit adăpost. În acea perioadă, ţaca Ilenuţa, sora mamei, era elevă la Școala Normală 
pentru Fete din Soroca, și împreună cu colegele și profesorii săi au trecut graniţa în România, fără să știe nimic despre tătuţa. 
Ea a ajuns până la București, acolo stătea în gazdă la un general, în casa căruia s-a angajat ca servitoare. 
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Pentru că se știa că mulţi basarabeni s-au refugiat în România, ajunși departe de casă, ei au început să se caute unii pe alţii, 
așa ţaca Ilenuţa a dat de urmele lui tătuţa. A început să îl caute și cu ajutorul generalului la care lucra, l-a găsit. L-a aflat într-
un spital din Iași, fiind grav bolnav de hepatită. După ce tătuţa Mihail a făcut tratamentul prescris de medici, el s-a făcut bine 
și de atunci nu s-au mai despărţit, dar nici în Moldova nu s-au mai întors. 
Nu au mai primit mult timp vești de la rude,  
Acum, tătuţa Mihail și ţaca Ilenuţa se odihnesc la cimitirul Belu din București. 
Cât tătuţa și ţaca erau în Romania, mămuţa Lisaveta s-a îmbolnăvit și în scurt timp a decedat, iar copiii au rămas orfani. Casa, 
pământul si tot pentru ce munceau ei cândva, le-au fost confiscate de stat; pământul acum aparţinea colhozului, iar casa a fost 
transformată în grajduri. Ei au rămas în continuare să trăiască acolo, în altă parte nu aveau unde se duce. 
Fiecare a supravieţuit cum a putut. Ajungând la maturitate, s-au căsătorit și au avut familii.  
Mama, Maria Naval, fiind cea mai mare, a plecat prima din Nimereuca. A plecat in Vărăncău și s-a măritat cu tata, Tudose 
Boţoc, băiat din familie mare de gospodari care creșteau 12 copii. Asta nu îi încurca să aibă un trai decent. 
Cătunea era cea mai mică și cea mai frumoasă dintre toate surorile sale. Vrând să  afle de la dânsa rușii unde se ascunde 
tătuţa, au speriat-o ameninţând că o bagă în cuptorul pregătit din timp. Băgaseră acolo și lemne și încinseră din timp focul. Nu 
au putut afla nimic pentru ca nici ea nu știa unde se ascunde tătuţa Mihail. Și cu toate că nu i-au făcut nimic mai mult decât 
numai să o ameninţe, ea s-a speriat atât de mult încât a înnebunit, nu s-a mai ales om dintr-însa, si murise încă fiind tânără. 
Mama și tata au trăit în bună înţelegere, dar nu prea mult timp. Tata era soldat în armata română și s-a îmbolnăvit de 
tuberculoză. I s-a oferit concediu de o săptămână pentru a face tratament, doar că a început să se simtă încă și mai rău. A 
fost la spitalul din Soroca unde a fost tratat de un doctor evreu. Când s-a întors acasă, la fel de bolnav, a fost întâlnit de 
soldaţii trimiși să îl aresteze ca pe un dezertor, pentru că nu se întorsese la timp la slujbă. A fost judecată, ca martor a fost 
chemat doctorul său de la Soroca, datorită mărturiilor căruia, tata a scăpat de pedeapsă, care pe timpul acela era împușcarea. 
Mama în acea perioadă era aproape să nască, să mă aducă pe mine pe lume. Tata nu a avut mult zile de trăit. La câteva 
săptămâni după judecată, tata a fost răpus de boală. Patru zile mai târziu, pe 2 februarie 1941, mama m-a adus pe lume și mi-a 
dat numele tatălui, Tudose. 
Mama a rămas văduvă tânără și cu copil mic. Avea și avere, pământ, casă, care trebuiau îngrijite de un bărbat, părinţii mei, au 
fost oameni gospodari și au reușit să agonisească de toate. Rudele au insistat ca mama să se mărite din nou, și fiindcă avea 
copil, nu s-au găsit prea mulţi peţitori. Mama s-a măritat cu Petru Furdui, deja după război, porecla lui era Cioroi, din cauza 
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caracterului său. Petru era veteran de război, luptase de partea rușilor si era om respectat de toţi. Anume datorită lui, mama 
si toată familia a scăpat de deportările din 1946.  
Trecusem prin multe atunci, chiar și prin foamea din 1946-1947, aveam vreo cinci sau șase ani, și încă ţin minte cum stăteam 
noaptea în casă încuiaţi și auzeam pe cineva în camera de alături, în magazie, căutând prin oale mâncarea, și uneori o găsea, dar 
nu îndrăzneam niciodată să ieșim din casă. Oamenii de atunci erau gata de orice, pentru o bucată de mămăligă erau gata de 
omor, o nuntă se considera extraordinar de bogată dacă avea pâine și vin pe masă. 
Mama cu Cioroi nu se prea înţelegeau, mereu se certau și casa tot timpul răsuna a ceartă. Cu toate acestea ei au avut trei 
copii, Nina, Vera si Andrei. Dintre toţi fraţii mei, cel mai bine mă înţelegeam cu Andrei. 
Se întâmpla ca Cioroi să o lovească pe mama, și ca să nu se mai întâmple asta prea des, ea chema seara să stea  fete din vecini 
ca sa stau cu dânsa. El nu îndrăznea să o lovească faţă de străini, mama făcea asta mai ales atunci când Cioroi era la chefuri și 
se întorcea beat acasă, ceea ce se întâmpla destul de des.  
Eu eram deja însurat, aveam vreo 30 de ani când s-a repetat o astfel de seară, Cioroi se întorsese beat de la un chef acasă, a 
alungat fetele care au fost chemate de mama la șezătoare și beat fiind a început să ţipe, să lovească în ce i se nimerea. Eram 
în apropiere de casa lor, când am auzit un sunet puternic, ce semăna cu o împușcătură... 
Eram nedumerit deodată, nu înţelegeam ce auzisem, în scurt timp mi-am dat seama ce ar putea fi și am luat-o la goană spre 
casă. Speram să mu fie ceea la ce mă gândeam. Vestea se răspândise printre vecini cu viteza luminii, când mă vedeau, se uitau 
la mine cu jale, iar eu inca nu știam sigur ce se întâmplase.  
Ajuns la faţa locului am descoperit-o pe mama într-o baltă de sânge. Cioroi o împușcase, nimeni nu știa că el are la păstrare 
armă, probabil o ascunse în timp ce lupta pe front. 
Eram distrus, am început să strig, să urlu de durere! “Îl voi omorî! Jur! Îl voi omorî” și cred că aș fi făcut-o, mergeam urlând 
așa către Cioroi, care era deja un moșneag bătrîn, avea și el vre-o 70 de ani cred, în starea în care eram puteam face orice, si 
dacă nu erau barbaţii din vecini, care să mă oprească, chiar să mă ţină cu forţa, cred că aș fi putut chiar să îi pun capăt zilelor 
lui Cioroi.  
A fost judecată și Petru Furdui a fost condamnat la 10 ani de închisoare, a făcut doar 7 dintre ei, fiind amnistiat. Vera și Nina 
i-au tinut tot timpul apărarea, și atunci la fel. Andrei nu a făcut asta si pentru asta îi sunt foarte recunoscător. 
Ultima veste pe care am primit-o despre Cioroi a fost cea despre moartea lui, murise de bătrâneţe, prin somn.  
Fetele mele, Viorica și Mariana, o știu pe mama, bunica lor, doar din cele auzite de la noi și de la alte rude”  



 

 
 

167 

În timp ce bunelul Tudose povestea, nimeni nu îndrăznea să îl întrerupă. Mult timp dupa ce își încheie povestirea, toti cei care 
eram acolo, nu puteam sa rupem tăcerea.  
Basarabia, fiind un centru de interes a Uniunii Sovietice (URSS), a avut mult de suferit, aceasta e doar istoria câtorva oameni 
care au trăit în timpul celui de-al Doilea război Mondial și perioada postbelică. 
Acum oamenii spun ca e grea viaţa, că ei suferă, că e greu să trăiești, pentru că nu ai condiţii bune de viaţă; dar ei nu înţeleg că 
moșii și strămoșii lor au trăit în tiranie, sărăcie, nedreptate și foame, visând la viaţa pe care o avem noi acum.  
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O SCURTĂ ISTORIE A OMENIRII 
 

Sabina Oprișan, 14 ani 
‘ 
 

Familia noastra, așa cum e ea, reprezintă omenirea. E strâns legată cu o funie de sentimente. Ea m-a învățat să  fiu om. M-a învățat 
cum să  alegdintre o mulțime de calități și defecte. Dintre bine și rau. Familia e o poveste. Si sunt mândra că o pot repovesti și celor 
care vor urma/’ 

 
Totul a inceput acum aproximativ 120 de ani, la finalul secolului 19. Departe, nu-i asa? Preconizez ca atunci s-au născut 
străbunicii mei. Cei care au fost bunicii bunicilormei. Cei care i-au învăţat cantece, poezii, care trăiau la ţară, care aveau 
animale… Incet, incet se apropia Primul Război Mondial. Cine putea ști câtă suferinta urma sa fie in perioada dintre anii 1914-
1918? Pe langa ranile fizice, mult mai adanci si mai dureroase erau cele sufletesti. Pierderea oamenilor apropiati era 
inimaginabil de grea. In acea perioada neagra, s-au nascut strabunicii mei.  
„Când mă gândesc la Primul Război Mondial, mă gândesc la timpuri grele. Dar faptul că atunci, în acele vremuri, se nășteau 
copii, te face sa realizezi că lumea nu era chiar cu susul în jos. Încă ne agăţam de normalitate cu disperare.’’ 
Străbunicii mei din partea tatalui s-au născut in 1912, 1912, 1916. respectiv. 1919. „În perioada interbelică erau tineri. Se 
imbrăcau bine. Femeile ţineau să fie elegante la fiecare ocazie.  
In 1938 și în 1939 s-au căsătorit străbunicii mei.  
„Tata a luptat în război. A fost și prizonier… A fosteliberat cu divizia Tudor Vladimirescu. A fost pe la bulgari… Cum îi spunea 
la aia? Caliacra, Cali… Cum spunea ? ‘’ 
Bunicul s-a născut la Tighina, in Republica Moldova. Era anul 1943, in plin razboi, asta insemnand o noua perioada „’neagră’’. 
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Dupa război, s-au mai liniștit apele. In România însă, a început altă perioadă: comunismul. Toata lumea vrea ca pur si simplu sa 
stearga cu buretele acele vremuri. Dar nu putem inchide ochii. E o perioada ce face parte din ce este astazi Romania, in acelasi 
timp din aceasta scurta istorie a omenirii.  
„In 1965 am făcutbanchetul, da…Nu era ca acum. L-am organizat la cantina școlii. Ce-am mai dansat…’ A fost simplu, dar pentru 
noi a însemnat mult.”  
Bunica imi povesteste des despre revelioanele cu prietenii în perioada comunismului. Chiar si ingraditi, in anii ’70-’80, pentru ei 
însemna mult sa se intalneasca, sa comunice, sa se bucure pur si simplu unii de prezenta celorlalti. 
„Poti sa inregistrezi? Ca vreau sa iti zic ceva. L-am trimis pe taica-tu odata in tabara, era in clasa intai. A stat o saptamana, 
cred… O saptamana sau zece zile, oricum. Cum l-am trimis, asa s-a intors. Cu aceleasi haine cu tot…Râde. Sau altadata, se 
intorcea din tabara si… Aici m-am speriat putin, recunosc. S-a dus si cu matusa ta, au fost amandoi. Cand a ajuns trenul in gara 
la Galati si am vazut ca era numai ea, mi-a fost foarte frica. Apoi am aflat ca se daduse jos intr-o gara unde a stationat trenul 
sa-si cumpere ceva si a plecat fara el.“ 
Inainte de 1989, de Craciun, venea Mos Gerila care le aducea cadouri copiilor cuminti. O portocala era ceva pastrat cu 
sfintenie si savuratdin plin.” La fel si nuntile. Lumea le adora. Bunicii mei din partea mamei s-au căsatorit in 1982. Si povestea e 
haioasa. Au avut o nunta mare. Cu poze in stanga si in dreapta… incepea sa devina o moda. Dimineata, obositi, auadormit, dar 
fotograful a venit dupa ei, pentru ca nu avea poze cu mírele si cu mireasa. Si s-au imbracat din nou cu hainele de nunta… 
Dupa cum spuneam, oamenii din perioada comunismului par sa fi pus mai mult preţ pe sarbatori, pe festivitati si pe alte lucruri 
de acest gen. Dar, nimic nu e mai dulce decat libertatea. Asadar, Revolutia din 1989 a insemnat ca romanii nu isidoreau sa le fie 
dictate viata. Isi doreau ca libertatea de exprimare sa nu fie ceva incredibil, regasita doar in soapte pe la colturi si vanata in 
permanenta de Securitate.  
A urmat apoi perioada de tranziţie a anilor ’90. Intenși, trăiţi din plin.  
„Făceam rost de casete. Piratate, evident. Derulam banda cu vârful creionului. De îmbrăcat …cu ce găseam, să fim și noi 
„trendy’ ca cei din vest.’’ In România a fost o explozie de cultură : muzică, filme, cărţi. Fără cenzură.  
Puţin mai târziu, în 2004, am apărut eu. Pregătită să fac faţă realităţii. Un mic bebeluș ce se avânta cu capul înainte în viaţă.  
A trecut ceva timp de atunci… și mai am atât de multe lucruri de învăţat. Si desigur, voi continua povestea…  
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ISTORIA FAMILIEI MELE 
 

Alexandra Spasici, 11 ani 
 
Mi se pare interesantă toată istoria familiei mele, ce și-a găsit o nouă patrie. Acum câţiva ani, împreună cu tata am fost în Macedonia 
şi am încercat să ne găsim rudele la adresele pe care le păstrase străbunicul, însă ajunşi acolo am constatat că nici una dintre acele 
adrese nu mai există. 
 
25 Aprilie 2018, Brașov, România 
 
Stră-străbunicul meu se numea Spasovic Stephan şi provenea dintr-o veche familie macedoneană a cărei obârşie datează încă 
de pe vremea Ţarului Ştefan Duşan, când unuia dintre strămoşii mei i s-a şi acordat titlul nobiliar de “Comes”, însemnând conte 
sau însoţitor al regelui.  
Prevalându-se de acest titlu şi de cinstea care îi caracteriza, mulţi dintre antecesorii stră-străbunicului au ocupat funcţii de 
demnitari, la început în capitala Macedoniei, Skopje, şi mai târziu, la curtea Regelui Alexandru I, după ce acesta a unificat 
ţara, denumind-o Iugoslavia. 
După asasinarea Regelui, în 1934, stră-străbunicul a făcut parte dintre ofiţerii cu funcţii înalte care s-au opus Tratatului 
Tripartit, semnat de Prinţul Paul la Viena, prin care acesta se supunea presiunii fasciste. 
Astfel că, sub comanda generalului Duşan, ei au iniţiat o lovitură de stat şi la întoarcerea Regelui în ţară au arestat delegaţia 
de la Viena şi pe Prinţ l-au exilat, oferindu-i puterea Regelui Petru (fiul lui Alexandru), care era în vârstă de 17 ani. 
Acest lucru l-a înfuriat pe Hitler, care a decis atacarea Iugoslaviei la 6 aprilie 1941. Belgradul şi alte oraşe importante au fost 
bombardate, iar pe 17 aprilie a fost nevoit să capituleze. Peste 300.000 de soldaţi şi ofiţeri, printre care şi stră-străbunicul, 
au fost luaţi prizonieri Reuşind să evadeze, el s-a refugiat mai întâi în Macedonia, 
pe meleagurile natale, apoi s-a întors la Belgrad, unde s-a înrolat în mişcarea de rezistenţă a regaliştilor naţionalişti, numită și 
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Mişcarea cetnicilor, supunându-se guvernului în exil al Regatului Iugoslaviei. Cuvântul „cetnic” vine de la ,„ceta” care în sârbă 
înseamnă ,,companie militară” dar în turceşte „cete” înseamnă şi bandă de criminali. 
Mai târziu, după victoria asupra naziştilor, Iugoslavia, aşa cum s-a întâmplat şi cu ţara noastră, a intrat sub influenţa lui Stalin 
şi a armatei roşii, iar puterea a fost preluată de liderul comunist Iosif Broz Tito. 
Ca şi la noi, comuniştii au început să aresteze pe toţi cei care rămăseseră loiali regelui, comiţând aceleaşi nedreptăţi şi jafuri. 
Stră-străbunicului şi familiei sale i s-au confiscat toate proprietăţile şi a fost declarat duşman al poporului şi exploatator. 
Norocul a făcut să plece din Belgrad chiar în noaptea în care se punea la cale arestarea şi asasinarea sa. Ca să scape de sub 
urmărirea comuniştilor, el a fost nevoit să îşi schimbe numele şi să emigreze. Pentru că în România avea mulţi prieteni, s-a 
hotărât să se refugieze aici, unde, mai târziu, s-a căsătorit şi şi-a întemeiat o familie. 
De teamă să nu îşi pună familia în pericol, care suferea încă persecuţiile comuniştilor, el nu s-a mai întors niciodată în fosta 
Iugoslavie. 
Străbunicul meu a păstrat o vreme legătura cu ei, însă odată cu trecerea anilor, ştirile au devenit din ce în ce mai rare, mulţi 
dintre ei emigrând, la rândul lor, în Germania sau Franţa. 
Acum câţiva ani, împreună cu tata am fost în Macedonia şi am încercat să ne găsim rudele la adresele pe care le păstrase 
străbunicul, însă ajunşi acolo am constatat că nici una dintre acele adrese nu mai există. 
Totuşi sperăm că într-o bună zi vom reuşi să luăm din nou legătura cu ei.Când tatăl meu mi-a povestit despre istoria familiei şi 
am aflat că o rudă de-a mea a deţinut un titlu nobiliar m-am simţit extraordinar. Însă ştiam că dacă îi voi povesti unui prieten 
sau unui coleg nu mă va lua în serios, aşa că am ales să păstrez pentru mine această poveste. 
Bine înţeles că atunci când mi-a povestit pentru prima oară eram cam mică şi nu am înţeles foarte bine, dar acum, cu ajutorul 
acestui proiect înţeleg semnificaţia şi importanţa unei astfel de mosteniri. 
Blazonul familiei noastre reprezintă un cap de leu având ca fundal simbolul heraldic al fidelităţi care este scutul. El apare şi pe 
inelul pe care l-am moştenit de la stră-străbunicul şi care îi servea drept sigiliu. 
Sunt fericită aici în România şi sunt mândră că fac parte din familia Spasici. Aş fi vrut să aflu mai multe despre destinul acelor 
rude îndepărtate, însă din păcate vicisitudinile istoriei au făcut acest lucru imposibil. Poate singurul mod prin care mă pot simţi 
aproape de ei este să fiu demnă de prestanţa acestui nume unic în Braşov. 
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UN NUME MISTERIOS  
 

Tudor Stan, 12 ani 
 
 
Acum un an am realizat împreună cu toți colegii din clasă un proiect, „Familii de poveste” și am scris o compunere despre bunicul 
mamei, Pop Simion,  care a fost scriitor, jurnalist și diplomat român, ambasador al României în 
Ungaria în perioada 1990-1992. A fost prima oară când am început să discut serios cu cei 
apropiați despre strămoșii mei și despre istoria familiei mele.  
Anul acesta, pentru Lecturiada elevilor, m-am gândit să scriu o altă poveste. Totul a pornit de la 
curiozitatea mea legată de numele pe care îl port și de care sunt foarte mândru, mai ales că se ține 
foarte ușor minte. Și de la… curățenia de primăvară, despre care am scris în text, prilej cu care 
stau mai mult timp cu bunica și o întreb tot felul de lucruri.  
 
Era duminica de dinaintea Floriilor, iar eu mă aflam la bunica mea și o ajutam să strângă prin 
casă. Începuse așa-zisa „curăţenie de primăvară”, care mă cam plictisea, dar la care de voie, 
de nevoie, luam parte în fiecare an.  
Făceam curat în sertarele din bibliotecă, când, pe neașteptate, am dat de două fotografii 
foarte vechi. În fiecare an aranjasem lucrurile din sertare, dar fotografiile acestea nu-mi 
ajunseseră în mână, până acum. Una dintre ele părea a fi o poză de la o nuntă.  
Din a doua mă priveau doi băieţi, unul dintre ei semana mult cu tata. Asta m-a făcut să 
zâmbesc. 
M-am dus la Muni, așa îi spun eu din copilărie bunicii, deoarece când eram mic nu puteam să 
zic Buni, și am întrebat-o cine sunt persoanele din fotografii.  
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Ea mi-a zis: 
— Vrei să asculţi o poveste? 
— Sigur, mi-ar prinde bine o pauză! 
— În mai 1965, eu eram la o petrecere organizată, de ziua uneia dintre cele mai bune prietene ale mele, eram, stai să îmi 
amintesc… într-o vilă cu terasă și era foate multă lume pe care nu o întâlnisem niciodată pâna atunci, de aceea mă simţeam 
nesigură, fiind și prima petrecere la care mergeam ca studentă la drept. 
Pe vremea mea, la asemenea sindrofii, bărbaţii obișnuiau să poarte cămași colorate, iar domnișoarele rochii făcute de ele sau 
fuste cu model. Eu purtam o rochie vișinie ‒ o văd și acum. Cu un guler din dantelă, croșetat de mine. Cu mâneci lungi la capătul 
cărora cususem manșete dantelate și ele. Strânsă pe talie, largă și înfoiată de la brâu în jos. Lungă până peste genunchi.  
Înăuntru, era foarte cald așa că am decis să ies un pic pe terasă, departe de lume și de agitaţie. Răcoarea nopţii îmi mai risipea 
din stânjeneală.  
La un moment dat, am descoperit că nu eram singură. Acolo, mai era un domn înalt și elegant, cu părul negru-cerneală care m-a 
salutat și apoi m-a întrebat dacă îi dau voie să îmi ghicească numele, din trei încercări. La început, ideea mi s-a părut trăsnită, 
dar pentru că el a fost, totuși, politicos, am decis să îl las să încerce.  
Bineînţeles că primele două dăţi a greșit, nu avea cum să îmi ghicească numele, fiindcă nu mă cunoștea. 
Și tocmai când ajunsese la ultima încercare, de nu știu unde s-a ivit prietena mea, zicându-mi: „Viorica, unde ai dispărut? Ne 
pregătim să aducem tortul și voiam să te prezint cuiva.” Apoi, zărindu-ne pe amândoi a adăugat: „Eeei, dar văd că deja v-aţi 
cunoscut!”  
Amândoi am râs și el a spus: „Te cheamă Viorica, am ghicit!”. Apoi s-a prezentat: Anghel Stan – inginer.  
În timp, Anghel mi-a devenit prieten de încredere și prietenia noastră s-a transformat încet, încet, în ceva și mai frumos, așa 
că pe 19 octombrie 1969 ne-am căsătorit. Eu mă numeam Viorica Bărbatu și mi-am schimbat numele în Stan, așa cum te 
numești și tu. 
Patru ani mai târziu s-a născut tatăl tău, Tiberiu, cu păr negru-cerneală, iar in 1974 s-a născut fratele lui și unchiul tău, Liviu. 
— Muni, dar de unde vine și ce înseamnă numele Stan? 
— Știu doar că unii spun că are originea in limba slavă și se referă la o persoană care îl slăvește pe Dumnezeu, dar în România 
vine de la stană de piatră, deci se referă la o persoană care este  de încredere și care mai este, totodată, foarte puternică și 
stabilă. 
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Sunt mândru de obârșia mea 
 
Întorcându-mă în timp, pentru a afla de unde mă trag și care îmi sunt strămoșii, am aflat unele detalii care mă fac mândru de 
obârșia mea. 
Istoria familiei mele mi-a fost povestită de parinţi încă de la o vârstă foarte fragedă. Era perioada în care nu știam încă să 
citesc și toate curiozităţile mele erau satisfăcute de poveștile citite sau povestite de părinţi. De aceea, relatarea despre 
Gheorghe Mare, străbunicul meu pe linie paternă, deputat în Sfatul Ţării, care a votat Unirea Basarabiei cu România la 1918, a 
fost percepută de acel copil, care eram eu, ca un basm al cărui personaj mă fascina.  
Am hotărât să merg pe urmele străbunicului meu, Gheorghe Mare, și să incerc să reconstitui, pas cu pas, viaţa și activitatea 
acestui mare patriot.  
Mi-am propus să investighez și să prezint rolul pe care l-a avut Gheorghe Mare în mișcarea naţională din Basarabia și 
contribuţia lui la Actul Unirii din 27 martie 1918, prin intermediul materialelor din arhiva familiei și altor studii bibliografice.  
Am purces la drum prin trasarea unor obiective precum: studierea surselor din arhiva familiei (fotografii, scrisori, acte de 
stare civilă, acte de studii etc.); deplasarea în satul Slobozia Mare, raionul Cahul, locul de baștină al lui Gheorghe Mare, în 
vederea cercetării unor materiale și exponate prezentate în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie din aceeași localitate; 
studierea bibliografiei referitoare la subiect; formularea și prezentarea unor concluzii și sugestii practice referitoare la 
subiectul tratat  în  lucrare.  
Trebuie să recunosc că toată această aventură a început de la o  mare curiozitate care,  pe parcurs, a devenit o pasiune, 
însoţită de o mare bucurie și mândrie. Cu cât investigaţia înainta și aflam mai multe detalii despre străbunicul meu, cu atât 
dorinţa de a continua devenea mai nestăpânită.  
Părinţii m-au ajutat să mă familiarizez cu metodele de cercetare și  m-au însoţit  la Arhiva Centrală din Chișinău și la mai multe 
biblioteci, inclusiv la Biblioteca Academiei Române de la București. Fiecare pagină legată, în vreun fel sau altul, de Gheorghe 
Mare era și o pagină de istorie naţională și universală. Atunci am conștientizat faptul cum istoria familiei mele se împletește cu 
istoria neamului românesc. 

Marius Babuș, 13 ani 
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ROMÂNESC: BUNICA, SAT TRĂISTARI, OCNELE MARI 
 

fiu Radu George Alexandrescu, 13 ani 
tată Vlad Alexandrescu  

 
 
Împreună cu tatăl meu, profesor de Limba engleză, am realizat proiectul despre străbunica mea și ăbunica tatălui meu,  deoarece sunt 
de părere că amintirile povestite de bunici sau alte rude (străbunica, în cazul meu) îţi pot reda fidel atmosfera perioadei din cel De Al 
Doilea Război Mondial sau din timpul Comunismului. De altfel, aceste amintiri ne provoacă tuturor emoţie, iar celor care ni le spun 
suferinţă, uneori. Spun acest lucru, fiindcă am văzut în ochii părinţilor/bunicilor noştri lacrimi, dar şi recunoştinţă pentru faptul că 
au avut ocazia să îşi amintească de copilăria şi adolescenţa lor din acea perioadă.  

 
Prin rădăcini te identifici în raport cu ceilalţi. Simţi nevoia de căutare şi de regăsire pentru că, undeva, în subconştient suntem 
conduşi de aceste rădăcini. Drumul tău în viaţă este mai bine călăuzit dacă ai în jurul tău căldura celor care te iubesc, iar tu, la 
rândul tău, îi răsplăteşti cu dragoste. Poate că este nevoia de a-i proteja cât încă sunt în viaţă şi a le transmite lucruri pe care 
le-ai simţit nerostindu-le. 

* 
Povestește străbunica și bunica noastră: „Bunicul, Dumitru Lăzăroiu, era un om tare harnic! Muncea mult, dar nu ne lipsea nimic. 
Nu-i plăcea vorba multă şi nici să stea fără să facă el câte ceva. Avea han la intrare în Trăistari… han, cu odăi, mâncare bună, 
tiribomba în curte şi “hora satului” duminica şi de sărbătoare. Avea vii şi pruni, gheţar şi lac cu peşti, avea oi, vaci şi cai în spate.  
În deal, avea pădure aşa cum i- o lăsase Dumnezeu. 
Satul era altfel. Lumea era mai unită, oamenii se ajutau la muncă şi erau foarte solidari. Eram îmbrăcaţi cu straie lucrate în casă, 
din in şi lână. Eu nu ţin minte să fi cumpărat vreodată vreo haină! Ţineam viermi de mătase în atelier şi îi hrăneam cu frunze de 
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dud. Mama ţesea toată iarna, iar eu şi cele două surori torceam în fus la căldura sobei. Gheorghe, fratele cel mare, era plecat în 
Constanţa, făcea Şcoala de ofiteri de marină, iar Mihai îl ajuta pe tata la treburile casei cu unchiul meu, fratele mamei, Niculae, 
şi el flăcău tânăr. Eram cinci fraţi ‒ trei fete şi doi băieţi şi eram fericiţi cu toţii. Eram copil, dar ţin minte ca si când ar fi fost 
ieri! Veneam de pe deal când i-am găsit la sfat, în casa lui Toma. Erau doisprezece băieţi tineri din sat la adunare. Printre ei erau 
Mihai şi Niculae. Şi pe restul îi ştiam, veneau la horă la tataie la han şi erau prieteni. Nu m-au lăsat să stau acolo. Nu era o 
discuţie pentru copii, dar mi-am dat seama că vor pleca în război. Şi n-a trecut multă vreme şi au plecat! 

* 
România intrase în război cu ruşii, iar de frate-meu, Gheorghe, nu ştiam nimic! Priveam de pe deal de lângă oi. M-am ridicat în 
picioare să văd mai bine în drum. Au intrat în sat în formaţie militară cu uniforma gri. Erau şi tancuri şi maşini de luptă. Ne-au 
mutat cu şcoala în altă cladire. Şcoala noastră a devenit unitate militară germană, iar în hanul lui tataie s-au cazat ofiţeri. Însă 
toţi erau nişte domni, mamă! Ne salutau respectuos, ne salutau primii chiar dacă eram copii, ne zâmbeau şi erau tare cumsecade! 
Erau blonzi, înalţi, disciplinaţi şi la locul lor, aşa… 
Nu mai ştiu când exact… la scurtă vreme după ce ne-au ocupat, a venit o scrisoare acasă. Era o scrisoare de pe front şi astea nu 
aduceau veşti bune! Ne-am temut de ce e mai rău! Dar în scrisoare ne spuneau că Gheorghe, ofiţer în Marina Militara Română, 
fusese recuperat în viaţă din Marea Neagră după ce vasul lui fusese scufundat. Era într-un spital, în Grecia. Stătuse opt ore în 
apa rece. Tata a vândut bijuteriile mamei şi a plecat cât a putut de repede, să-l aducă acasă. Şi l-a gasit, mamă! Era slăbit şi 
palid, dar l-a recunoscut pe tata. Ne-am bucurat mult ca s-a întors, îţi dai seama! L-am luat în brate toate trei şi cu mama care 
nu contenea din plâns si se ruga pentru Mihai şi Niculae. 
Apoi, mamă, pot să zic că a venit prăpădul… au plecat nemţii, au venit ruşii. Ţin minte că am mers cu mama în deal unde am săpat 
o groapă. Acolo am ascuns zestrea noastră, de frica lor! În râpă, între dealuri, erau ascunse fetele tinere, vite şi păsări şi cam 
tot ce avea omul de preţ. Gheorghe se ascundea şi el. Când coboram într-o zi din deal, a trecut o maşină pe lângă mine şi apoi s-a 
oprit brusc. S-au dat jos din ea trei soldaţi şi mi-au luat berbecul, mamă. L-au luat pe sus şi pus în remorcă şi duşi au fost. M-am 
dus plângând, speriată acasă. Nimeni nu m-a certat 
Hanul lui tataie era plin de soldaţi ruşi, beţivi şi mereu puşi pe scandal. Într-o seară, tataie le-a zis politicos să-i lase şi lui din 
vin, să aibă din ce trăi şi el! Atunci au scos pistoalele, mamă, şi au împuşcat butoaiele, să nu-i lase  
nimic şi nimic nu i-au lăsat! I-am urât, mamă, i-am urât! Vezi, tu, lumea s-a unit în suferinţă şi nu ştiu să se fi trădat unii pe altii, 
oricum eram uniţi şi ne stiam între noi cu toţii. 
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După război, în ’45, veneam de la şcoală. M-am uitat în poartă şi am văzut doi cerşetori. Am strigat la mama să le dea ceva de 
mâncare. Mama s-a dus în casă şi s-a întors. N-a trecut pragul porţii şi a leşinat! Eu nu i-am recunoscut…. Erau cu părul lung, 
murdari, cu barba şi cu hainele zdrenţuite! Tăceau! Se uitau peste gard trişti şi îngânduraţi! Veniseră pe jos din Rusia, dormiseră 
pe unde apucaseră, dacă apucaseră, ascunşi prin munţi. Din când în când se adăposteau în casele românilor: „Suntem români, 
suntem de-ai voştri!” 
O vreme a fost iar bine! Stăteam toţi la masă, iar mama rupea din nou pâinea în şapte. Apoi băieţii au luat calea exilului. Nu 
scăpasem de ruşi! Dar, din doisprezece băieţi de la noi din sat, s-au întors doar doi, frati-mio şi unchiu-mio! Nu ştiu cum i-a adus 
Dumnezeu şi rău îmi pare de ceilalţi! Erau tineri, veseli şi frumoşi, mamă! Este un monument în cimitir, în Trăistari. Lângă el sunt 
zece cruci, mamă, să mergeţi să vă uitaţi. Îi ştiam pe toţi!  “…. când era sărbătoare, aşa se încingea un joc şi atâta bucurie era… 
Eram toţi în straie populare! Mă uitam la bunicul, care ne iubea tare mult, care se grăbea să aducă mâncarea şi carafele cu vin şi 
le admiram pe surorile mele mai mari care ştiau să joace bine!”  

 
Cu respect şi dragoste, bunicii şi străbunicii noastre, ANA EFTIMIE! 
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SERTARUL CU FOTOGRAFII 
 

Alessia Anghel, 11 ani 
 
Eu m-am documentat cu ajutorul bunicilor mei, pentru că, după ce eu am ales fotografia 
care îmi plăcea cel mai mult, am căutat alte imagini cu uniforme asemănătoare ale 
soldaților. Nu am reușit să aflu o întâmplare din garda regală sau de Foto Digulescu, 
dar am urmat modelul descrierii studiate în acest semestru și cel mai reușit în 
compunerea mea e că arată cât de elegantă și impunătoare era uniforma gărzii regale.  
Cei care au asculat textul meu, au fost mirați că nu am scris o poveste cu întâmplări și, 
după ce stabiliserăm împreună ce e important (adecvare la temă, conținut relevant, 
corectitudinea limbii utilizate și aspectul compunerii), au spus că și compunerea mea se 
potrivește pentru a sugera un alt timp din istorie.  
 
Înainte de conducerea comunistă, România a fost condusă de regalitate. Ani buni, 
regi și regine au stat în fruntea României moderne. 
Fiind în vizită la bunici, bunicul a venit cu cutii întregi de fotografii pe hârtie, ca să 
ne aducem aminte de fraţii lor, de părinţii lor, de bunicii lor, de prietenii lor.  
Am privit fotografii mai noi sau mai vechi, din cele vechi ne priveau fete mândre și 
frumoase, mirese sau nu, îmbrăcate într-un port al anilor '50 sau portul popular al 
românilor.  
Mi-a atras atenţia tatăl stăbunicului meu, ce mă privea mândru, îmbrăcat în 
uniforma gărzii regale: albă toată, cu fireturi la piept, cu cizme peste genunchi, cu 
sabia la picior. Stră-străbunicul ne privea pătrunzător și mândru de rolul lui în 
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serviciul regalităţii. Mănușile albe impecabile și nasturii strălucitori defineau mai concret uniforma. Coiful de pe cap, metalic, 
cu un mare mănunchi de fire completa aspectul impunător al uniformei.  
Îmi pare rău că nu an avut și ocazia să îmi povestească chiar dumnealui ceea ce a trăit atunci când purta această uniformă.  
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BICA IIA ȘI PASIUNEA UNUI NEPOT PENTRU ISTORIE 
 

Nicolae-Teodor Aursulesei, 12 ani 
 
Îmi las adesea imaginaţia să o ia razna. Aşa m-am întâlnit cu Marele Uriaş Prietenos - pe al meu îl cheamă „Johnton”, aşa am găsit 
„job-ul” meu preferat, care se numeşte „Integrator Tangata He”, adică „Integrator de persoane nepotrivite”. Aceste povestiri au fost 
publicate în revista „Ordinul Povestitorilor” . Îmi place muzica, să cânt la pian, să citesc, dar cel mai mult îmi plac istoria şi, mai 
nou, politica. Caut detalii despre evenimente sau  personalităţi  istorice în cărţi sau pe internet, apoi le discut cu părinţii sau cu 
bunicii. Aşa am ajuns să ştiu multe despre istoria familiei mele şi a ţării în care trăiesc. Sunt subiecte care nu au sfârşit niciodată, care 
nu te plictisesc nicidecum! 
Îmi doresc mult să am prieteni, să port conversaţii cu prietenii, dar  deocamdată nu prea reuşesc. Doamna Ioana Nicolaie, scriitoarea, 
mi-a spus că va veni chiar o perioadă în care am să îmi înghit limba de tot, dar nu contează, să continuu să scriu. 
Doamna mea profesoară de limba română mi-a spus că deja mi-am găsit calea, trebuie doar să merg pe ea … 
Am de gând să le ascult sfatul! Pasiunea mea pentru istorie a început într-un moment pe care nu pot să îl precizez. Probabil își are 
originea în singurătatea mea. Părinții mei au avut destul de puțin timp liber... Pe când aveam vreo patru–cinci ani, i-am spus mamei 
un lucru care a făcut-o sa plângă: ,,Mama, eu nu am prieteni, nu m-am jucat, nu m-am dat cu bicicleta, sunt singur, nu am nici frate, 
nici soră.”  
 Și mama a luat măsuri, în stilul ei aparte. Mi-a spus că prieteni nu avea cum să-mi aducă, pe aceștia îi voi găsi eu atunci când va 
veni timpul potrivit. Tata mi-a cumpărat un porcușor de Guineea, pe care am hotărât că o va chema Linda. Și în afară de poveștile 
citite seara, înainte de culcare, au început să-mi povestească despre familia noastră, care s-a dovedit a fi atât de numeroasă, încât, 
ziceau ei, nu îi vom termina de enumerat niciodată și nici nu-i voi putea ține minte  pe toți. Și așa am aflat că suntem răspândiți în 
toată lumea, din Israel până în Canada.   
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Eram destul de suspicios și puțin neîncrezător. Mă întrebam cum de este posibil așa ceva și de unde au apărut personajele acestea de 
care eu nu aveam habar? Eram curios să aflu poveștile lor, istoria lor. 
Vreau să vă spun că una din cele mai frumoase zone din România este cea din Zamostea, o comună din județul Suceava. Zamostea 
este foarte veche, atestată documentar din anul 1490, într-un act de închinare a 50 de biserici a voievodului Ștefan cel Mare către 
episcopia Rădăuți. Biserica din Zamostea era a 23-a dăruită ,,cu tot cu popă”. 
Acolo s-a născut bica Silvia, bica Iia, cum îi ziceam eu când eram foarte mic, în satul Răuțeni. Ea s-a născut în anul 1947, anul 
abdicării Regelui Mihai. A fost al doisprezecelea copil al familiei Cojocariu, penultima născută. Am fost odată cu ea la locul unde a fost 
casa ei natală. Era pe un deal, aproape de codrii seculari. Bica îmi descria casa, cu două odăi despărțite de un hol, unde era un dulap de 
mahon, în care străbunica Maria ținea lingurițe de argint și dulceața de cireșe negre în chesea de cristal. În jurul casei au fost stupii, 
cu albinele străbunicului Petrea. Deasupra lor se întindeau crengile copacilor plantați de el, tot felul de pomi fructiferi altoiți chiar de 
mâna lui. În stânga casei erau cuștile iepurașilor și a cățelului, care era roșcat. Dacă nu erai atent, credeai că e o vulpe. 
 
Și a început bica să îmi povestească și era atât de captivant, că parcă îi vedeam pe toţi în realitate. 
Tatăl ei, Petrea, s-a născut în anul 1901, în luna aprilie. Părinţii lui erau ţărani cu mult pământ. Pe el l-au dat la școală, dar a 
făcut numai  patru clase, spre deosebire de viitoarea lui soţie, Maria, născută în anul 1905, care a terminat șapte clase. Bunica 
Silvia zâmbea când și-a amintit lucrul acesta, pentru că, uneori, când cei doi se mai certau, bunica spunea încet, că ,,de, ce să 
ceri de la unul care e aproape analfabet?” 
Petrea auzea, dar ce era să facă? Pleca între stupii lui, bombănea puţin și apoi îi trecea supărarea. Pe cei doi i-a căsătorit 
Elena, mama Mariei, care avea, împreună cu soţul ei, Petru Beldeanu, un magazin în sat. Ea  a pus la cale căsătoria, dar nu cu 
părinţii lui Petrea Cojocariu, cu Alecu și Ecaterina, ci chiar cu Petrea, care era pădurar, avea deci serviciu și încă unul bine 
plătit. Au avut treisprezece copii, după cum am mai spus, dar din păcate au trăit doar zece. Cel mai mare băiat, Neculai, frumos 
și cuminte ca o fată, a murit de tânăr, strivit de un copac în pădure. Avea 18 ani …Străbunicul Petrea nu a îndrăznit să vină 
acasă să spună…a venit sluga lor, Ion, disperat și  nu știa cum să-i spună Mariei ce s-a întâmplat… 
Bunica Silvia avea atunci cam cinci ani, dar își amintește totul foarte bine-jalea mamei ei, a tatălui, a fraţilor ei. Ea zice că de 
atunci s-a îmbolnăvit mama ei de inimă. 
Dar anii au trecut, copiii au mai uitat de necazul acesta. Ei își vedeau de ale lor, de șotii, de treburi, de școală. Bunica Silvia era 
slăbuţă, nu prea voia să mănânce. Ca să scape de masă, se urca atunci când simţea că e gata mâncarea, în cel mai înalt pom din 



 
186

curte, și nu se dădea jos nici cu ameninţări, nici cu rugăminţi. Mă uitam la pomul pe care mi l-a arătat și parcă o auzeam pe 
Dorica, sora mai mare, care zbiera: ,,Mamăăă, iar s-a urcat ,,cheritura” asta  în copac, iar nu vine să mănânce!” Se dădea jos 
doar când terminau toţi de mâncat și plecau la treburile lor.  
Anul 1949 a fost un an greu pentru români. Ţăranii din nordul Moldovei, printre care și cei din Zamostea, s-au răsculat, 
nedorind colectivizarea. Străbunicul Petrea a fost considerat chiabur, a refuzat să treacă pământul la colectiv. Pentru că un 
bărbat din sat dorea să fie pădurar în locul lui, l-a pârât autorităţilor că vorbea împotriva partidului muncitoresc – încă nu era 
partidul comunist, și că nu va trece niciodată la colectiv cu pământul. Petrea a fost dus la Iași, închis și bătut, a fugit apoi în 
Câmpulung Muscel, unde a stat ascuns vreo două luni. 
Copiii mai mari au fost daţi afară din școală ‒ cum a fost cazul lui Vasile, un frate mai mare al bunicii Silvia ‒  dat afară din 
Școala Comercială Superioară din cauza originii ,,nesănătoase”. 
Bunica Silvia a început școala în anul 1954. În acel an a fost cea mai grea iarna din România. Casa lor era cam la trei kilometri 
de școală, dar bunica nu a lipsit niciodată. Mama ei își aștepta copiii îngrijorată, pentru că stăteau lângă pădure, și bătrânii 
satului mai povesteau că în pădure nu erau numai mistreţi, jderi  și vulpi, mai erau uneori și lupi, nu se știe de unde veniţi. 
Mi-a spus bunica Silvia că ea a învăţat să citească de pe la cinci ani. A avut noroc să aibă fraţi mai mari și era tare atentă la ei 
când își făceau temele. Odată, tatăl ei citea ziarul și a remarcat surprins că Silviuţa citea titlurile articolelor, scrise cu litere 
mari de tipar. Ea și acuma, când vrea să critice pe cineva, spune că ,,e prost cu P mare de tipar !”, ca și cum acesta ar fi cel mai 
mare grad de prostie cunoscut. 
Bietului ei frate mai mic,  Petrică, al treisprezecelea născut al familiei, i-a întins de multe ori urechile, pentru că era stângaci, 
iar pe vremurile acelea nu te lăsa nimeni să scrii cu mâna stângă la școală. Mi-a povestit cum era dornică să fie prima la 
învăţătură, cum studia acasă, chiar dacă nu aveau curent electric și toţi lucrau seara la lumina dată de lampa cu gaz. Râde și 
acum, când își amintește cum învăţătoarea i-a întrebat ,,de la ce animal e litera ,,v” și un coleg a spus că ,,v” e de la ,,HULPE”! 
Făceau și multe prostioare. Casa era pe un deal, apoi urma o pantă destul de abruptă. Dacă nu erai atent când coborai, nimereai 
în lacul îngrădit cu plasă împletită din nuiele de răchită, ori între stupi și albinele nu erau chiar  
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bucuroase de musafiri nepoftiţi. Odată, Petrică a luat-o la vale cu viteză și s-a înfipt cu capul în iaz. Bunica a văzut că dă cam 
ciudat din picioare și s-a dus să-l tragă afară. Bietul Petrică avea gura plină de mâl, era cam albastru la faţă, dar și-a revenit 
destul de repede. Noroc de bunica, altfel putea să moară sufocat. De sărbători, străbunica Maria făcea cozonăcei și turtă–
dulce cu nucă, în forme speciale. Venea ca musafir părintele Constantin, nașul de botez al Silviei și rude de prin sat. Cozonacii 
erau depozitaţi în pod, la rece, și de obicei erau scobiţi de copii bine cu degetul și goliţi de nucă, de stafide și de rahat, numai 
buni de servit musafirii. 
Maria se supăra și mai trăgea câte un plâns, dar Petrea îi zicea să mai lase de la ea, că-s copii… 
Petrea știa să coasă la mașina de cusut. Aveau o mașină nemţească, Singer, pe care o foloseau la cusut cămăși, lenjerii de pat. 
Aveau și stofe, materiale din care puteau să facă haine pentru copii. Când bica Silvia sau surorile voiau păpuși, apelau la 
străbunicul Petrea. Maria, când s-a măritat cu el, avea stofe și materiale pentru haine și lenjerii de pat cât să îi ajungă pentru 
următorii douăzeci de ani. Numai că nu s-a gândit că din ele vor fi confecţionate și păpuși! 
De Paști, se vopseau 100 de  ouă roșii, cu care bunica Silvia  și surorile, împreună cu Petrică și copiii din vecini se distrau 
aruncându-le cât mai sus, pe pietrișul de lângă pădure. Petrea Cojocariu se uita încremenit la ei și le spunea că ar fi fost tare 
bine dacă le dădeau măcar la găini. Dar cine avea timp de așa ceva… Fugeau toţi în pădure, unde aveau o scenă făcută din bârne 
de tatăl unor copii vecini, cu păpușile noi, și recitau, cântau, făceau spectacole până noaptea târziu. 
Când povestește bunica Silvia, eu mă gândesc la timpurile acelea. Știu, din cărţile de istorie, că nu au fost vremuri ușoare. Fac 
comparaţie cu amintirile mele din copilărie și poveștile ei și am întrebat-o pe mama cum de întâmplările bunicii sunt atât 
frumoase, atât de speciale? Mama mi-a explicat că e simplu, depinde cum povestești o întâmplare. Aici e secretul… bunica 
poate să povestească cu mult umor ceva care nu are nici o urmă de veselie și totuși să pară tare amuzant.  
Bunica Silvia continua școala. Prin 1959 lucrurile se schimbaseră. Tatăl ei se încăpăţâna să nu dea pământul la colectiv. Deja 
notele ei și ale fraţilor erau prea mici pentru a fi date pe drept. A dat examenul de absolvire a celor șapte clase si examenul 
de admitere la liceul din Siret. După aproape un an de liceu a fost nevoită să plece la Borșa, Maramureș, la liceul de acolo. 
Mama ei, Maria, trecuse peste voia lui Petrea și dăduse pământul. Nu voia să îi rămână copiii fără școală. 
La Borșa avea o fată mai mare, care lucra la spitalul din localitatea de la poalele Munţilor Rodnei. Acolo s-a înfiinţat un liceu, la 
care avea să se ducă și bunica Silvia. Nu i-a fost ușor, moldoveancă fiind, să se integreze acolo. Dar a dat peste oameni buni, 
care i-au rămas în suflet și cu care s-a reîntâlnit cu plăcere și după 50 de ani de la absolvire, în 2015. 
Bica Silvia a revenit în Zamostea, în 1965. În acel an a murit în condiţii neclare Gheorghe Gheorghiu Dej.  România capătă 
denumirea de Republica Socialistă România și a venit la conducerea Partidului Comunist Român Nicolae Ceaușescu . 
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Un frate mai mare i-a găsit bunicii Silvia serviciu la Săveni, judeţul Botoșani, la Banca Agricolă. Și-a cunoscut viitorul soţ, pe 
Decebal, cu care s-a căsătorit în 1967. El era un băiat frumos, dintr-o familie cu șapte copii, cinci băieţi și două fete. Și bica 
era frumoasă ca o actriţă. La nunta lor, făcută acasă la bunicul Decebal, s-a adunat lumea din sat să îi vadă mireasa. Satul, 
Miron Costin, era complet diferit de al bunicii Silvia. Fata crescută lângă pădure nu mai văzuse niciodată ,,tizâc”, materialul 
combustibil folosit de cei din zonă pentru încălzire. I-a explicat bunicul că la ei nu este pădure, deci nici lemn de foc și se 
descurcă oamenii cum pot.  
La nuntă, bica Iia dansa cu mirele ei și babele din sat se holbau la ea, la părul ei, la rochie. La un moment dat, soţul a rugat-o să 
se uite la el. A bombănit ceva la adresa babelor, că-s nebune și a plecat. După mulţi ani a aflat el că bica, sătulă de privirile  
curioase ale babelor, s-a uitat la ele peste umărul lui, dar cu ochii încrucișaţi. El atât a știut atunci, că babele sunt rele, pentru 
că i-au spus mamei-soacre că ,,nora ta e frumoasă, Domnică, păcat că e încrucișată!”. 
În anul 1968, în noiembrie,  s-a născut primul copil, o fată, mama mea. În acel an, Nicolae Ceaușescu a condamnat invazia 
Cehoslovaciei în luna august, de către  cinci state socialiste, în frunte cu sovieticii, iar în noiembrie se auzea că trupele 
sovietice stau la graniţa de est a României, gata să invadeze ţara. Din fericire acest lucru nu s-a mai întâmplat. Anii aceia, de 
tinereţe, au fost frumoși, poate și din cauză că aprovizionarea cu alimente era bună, cenzura era slăbită și ţara avea 
deschidere culturală spre occident. 
Al doilea copil, băiatul, s-a născut în 1977, anul în care a fost cutremurul cel mare. În anii 80 se schimbaseră lucrurile în ţară, 
nu se mai găseau alimente ușor, dar copiii erau veseli și se jucau, învăţau, citeau. Seara se adunau pe pat lângă bica Iia și 
ascultau povești adevărate, din copilăria  ei  sau povești și basme. Când erau bolnavi, ea le cânta ,,Iepuraș coconaș” și-mi 
spunea mama că îi lua durerea cu vocea ei caldă, magică. Probabil de asta mama îmi cânta și mie același cântec dacă eram 
bolnav și vreau să vă spun că adormeam liniștit. Iar eu, când eram mic și mama era bolnavă, îi cântam la rândul meu, până o 
vedeam că zâmbește. 
În 1989, când a fost Revoluţia la noi în ţară, bunica era foarte stresată. Lumea pe care o știa ea, bună-rea cum era, se 
prăbușea. Îi era teamă de ce va urma, instinctul nu îi zicea că se vor întâmpla numai lucruri bune, cum credeau tinerii. Și-a adus 
aminte, când fiica ei a întrebat de ce nu are încredere în cei care guvernau ţara, de spusele străbunicii Maria: ,,Ferească 
Dumnezeu să ajungă calicii la putere!”. 
Bica Iia a părut întotdeauna puternică. Numai ea știe cum a reușit, pentru că la 43 de ani a fost operată de cancer. A 
descoperit problema din anul 1986, dar s-a operat abia în anul 1991. 
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Mi-a povestit mama că ea era studentă, și că a sunat într-o zi acasă la o vecină, să o roage să o cheme pe bica la telefon. A 
aflat că bica era singură la Cluj, la Institutul Oncologic. Un frate de-al bunicii i-a spus mamei că bunica Iia nu a vrut ca mama 
să afle, pentru că era în sesiune de examene și ,,examenele sunt  mai importante”. Mama a plâns toată noaptea, nu știa nimic de 
bica și nu putea să o contacteze, pentru că nu erau telefoane mobile pe acea vreme. După ce a alunecat  în ,,Valea Plângerii”, 
cum zice mama, și-a dat seama că pierde vremea bocind și că ar fi cazul să termine cu plânsul de mila proprie, pentru că bunica 
avea nevoie de sprijin. 
A fost o perioadă foarte grea pentru bunica. A luptat din toate puterile ei, nu pentru ea, ci pentru copiii ei.  
Ea este modelul nostru de viaţă. Când ne plângem uneori că ceva e greu de făcut, ne aducem aminte că de fapt nu e greu, sunt 
alte lucruri cu adevărat grele. Și ne spunem că, dacă bunica a putut să facă toate lucrurile pe care le-a făcut, noi care suntem 
sănătoși, ne plângem de fapt degeaba.  
Bica Iia și-a văzut copiii mari, cu facultate și, cel mai important, ne are pe noi, nepoţii-pe mine și pe vărul meu Rareș. I se 
luminează ochii căprui și frumoși de câte ori ne vede și ne face să ne simţim speciali. 



 

 
 

191 

 
 
 

GHEORGHE MARE, DEPUTAT ÎN SFATUL ŢĂRII 
(fragmente) 
 

 
Marius Sebastian Babuș, 13 ani 

 
Legătura mea de rudenie cu Gheorghe Mare se  întinde pe patru generații. 
Străbunica mea, Maria Mare, era sora lui Gheorghe Mare. care prin căsătoria cu Nicolae Babuș, un alt mare patriot, deportat în 
Siberia, a avut doi copii, unul dintre aceștia,  Valentin Babuș, este bunicul meu. 

. 
Am început să depăn firul poveștii noastre de la biografia scrisă de Gheorghe Mare în limba română, în perioada 1918-1919, și 
prezentată Comisiei de lichidare a Sfatului Ţării din Basarabia.  
Pornind din acest punct, am aflat că Gheorghe Mare, de origine român basarabean, s-a născut la 1 septembrie 1881 în comuna 
Slobozia Mare, judeţul Ismail (actualmente satul Slobozia Mare, raionul Cahul). În autobiografia sa, Gheorghe Mare menţiona 
că „străbunii mei din partea tatălui au venit în Basarabia din Dobrogea, cu vreo sută de ani în urmă, iar tata mamei mele – 
prenumele Presco – a venit în Basarabia din Câmpulung românesc. Tatăl meu este ţăran plugar cu o mică gospodărie, care a 
agonisit-o prin munca înverșunată de toate zilele și prin o viaţă trează și chibzuită”.  
Gheorghe Mare termină şcoala primară din comuna natală ca prim-elev, iar apoi, la îndemnul tatălui, își continuă studiile la o 
școală profesională din Reni, pe care o absolvă, de asemenea, ca prim-elev, la vârsta de 15 ani. Își dorea foarte mult să facă și 
liceul, dar întrucât nu avea vârsta necesară și nefiind pregătit pentru admitere, hotărăște să se înscrie la o școală comercială 
din Ismail, pe care a terminat-o la 18 ani, arătând nu numai sârguinţă, dar şi reale capacităţi intelectuale. Dorinţa de a învăţa 
era atât de mare, încât va merge împotriva voinţei tatălui său de a reveni acasă pentru a-l ajuta în gospodărie. L-a convins, în 
cele din urmă, să-l lase să-şi continue studiile, dar a trebuit să se descurce de unul singur, cu bani foarte puţini (30-40 de 
ruble pe care i-a cheltuit în primele luni), îndurând multe lipsuri și mizerie în această perioadă. Ambiţios din fire, pe parcursul 
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unui an a susţinut un examen extern de cinci clase la școala reală, diploma astfel obţinută făcându-i posibilă admiterea la 
Școala Superioară de Viticultură, pe care a absolvit-o cu menţiune în anul 1904. 
Timp de un an își face practica în Ucraina (guberniile Herson şi Taurida), la cneazul Piotr Trubeţkoi, care deţinea peste 250 de 
desetine de vie. Colindând cu acesta Europa, Gheorghe Mare se documentează în privinţa a tot ceea ce ţinea de cultura viţei 
de vie. Ulterior, i s-au propus mai multe locuri de muncă în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie, Moscova, Ekaterinoslav etc., toate 
ofertele fiind astfel în zona Rusiei și nicidecum în Basarabia: „Un an și jumătate am stat fără slujbă […], iar eu eram hotărât 
să nu primesc nici un post afară din Basarabia orișicât de bun ar fi. Nu am vrut să trec Nistrul, ci tot mă uitam spre Prut”.  
În 1906, a fost numit profesor la Şcoala de Agricultură din comuna Purcari, judeţul Cetatea Albă, iar din 1919 este numit în 
calitate de director, funcţie pe care o va deţine până în anul 1925.  
În 1 octombrie  1915,  Gheorghe Mare este chemat să-şi facă serviciul militar în armata ţaristă, la Odesa. La 1 mai 1916 este 
trimis la școala de ofiţeri, pe care a absolvit-o cu menţiune. 
În noiembrie 1916 este trimis pe Frontul Român, la Bacău, pomenindu-se, astfel, aruncat, prin voia destinului, în fierberea 
Primului Război Mondial.  
Aflându-se la Roman, Gheorghe Mare, ajutat de alţi confraţi moldoveni, a organizat Comitetul Moldovenesc, care l-a delegat la 
Congresul de la Iaşi. Comitetul de aici l-a delegat, la rândul său, la Congresul din Chişinău, din 21 octombrie 1917. 
Un rol aparte în prefigurarea și succesul Congresului Militarilor Moldoveni de la Chișinău (20-27 octombrie 1917) l-a jucat 
adunarea delegaţilor de soldaţi și ofiţeri moldoveni de pe Frontul Român. În perioada 10-12 octombrie 1917, la Iași s-au ţinut 
lucrările Congresul delegaţilor de soldaţi și ofiţeri moldoveni de pe Frontul Român, la care au participat 75 de deputaţi, 
reprezentanţi ai diverselor formaţiuni și organizaţii ale frontului. Congresul de la Iași avea drept scop pregătirea Congresului 
tuturor militarilor moldoveni, care urma să se desfășoare pe 18 octombrie la Chișinău, stabilea formarea Comitetului Central 
Executiv Moldovenesc al Frontului Român și punea în discuţie  numeroase subiecte legate de viitorul Basarabiei, care, ulterior, 
vor fi dezbătute și aprobate la Congresul de la Chișinău. Printre acestea se numărau: chestiunea agrară (pământul urma să fie 
proprietatea  
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poporului), chestiunile culturale (școli și cursuri în limba naţională), lupta cu anarhia, naţionalizarea formaţiunilor militare, 
realizarea autonomiei Basarabiei. 
Prin deciziile sale istorice, Congresul Militarilor Moldoveni a pregătit terenul pentru faptele ce aveau să marcheze viitorul 
Basarabiei, punând prima piatră de temelie la constituirea Sfatului Ţării. 
La acest forum Gheorghe Mare este ales deputat în Sfatul Ţării, aderând la fracţiunea Blocului Moldovenesc  
 
Acum o sută de ani a avut loc un eveniment de o importanţă deosebită în istoria ţinutului dintre Prut și Nistru. La 21 noiembrie 
1917, la Chișinău, a fost constituit, în mod democratic, cu o largă reprezentare populară, într-o ședinţă legală și solemnă, 
primul organ legislativ al populaţiei basarabene, Sfatul Ţării. Acesta a activat până la 27 noiembrie 1918 și a asigurat climatul 
de dezvoltare democratică a proceselor revoluţionare din acest ţinut, declanşate după revoluţia rusă din februarie 1917, 
zădărnicind, astfel, iniţiativa de bolșevizare a Basarabiei sau, conform altui plan, de anexare a Basarabiei la teritoriul Ucrainei. 
Evenimentul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai frumoase file de istorie scrisă de oamenii politici din spaţiul basarabean. 
Prin decizia Congresului delegaţilor de soldaţi și ofiţeri moldoveni de pe Frontul Român de la Iași, din  10-12 octombrie 1917, 
Gheorghe Mare este delegat la Congresul Militarilor Moldoveni de la Chișinău (20-27 octombrie 1917). La acest forum el este 
ales deputat în Sfatul Ţării, aderând la fracţiunea Blocului Moldovenesc iar mandatul său fiind validat de la 21 noiembrie 1917 
până la 27 noiembrie 1918.  
În şedinţa de inaugurare a Sfatului Ţării, la 21 noiembrie 1917, Gheorghe Mare a ţinut un discurs care a fost reţinut în 
procesul-verbal al şedinţei:  

„– Fraţi deputaţi! 
Istoria poporului nostru ne arată că sute de ani poporul nostru a fost persecutat şi subjugat de către alte popoare. Noi 

am suferit năvălirile Hunilor, Tătarilor, Turcilor şi a altor neamuri, cari ne prădau şi oprimau. Dar Dumnezeu ne-a ajutat ca 
după suferinţe îndelungate să ajungem ziua de astăzi, cea mai însemnată zi în istoria poporului nostru. 
Astăzi, domnilor deputaţi, puneţi temelia fericirii poporului şi dumneavoastră trebuie să dovediţi că dumneavoastră sunteţi 
hotărâţi să vă ocârmuiţi singuri şi să vă aranjaţi viaţa după dorinţa d-voastră. Dar d-voastră trebuie să ţineţi minte că trebuie 
să vă luptaţi mult pentru menţinerea libertăţilor cucerite. Ziua de astăzi este atât de mare, încât şi soarele vă priveşte. 
Fiţi şi d-voastră ca soarele, spre care şi poporul se uită cu credinţă şi speranţă. Să fiţi conduşi de către mamă şi naţiune. Noi 
să jurăm că mai bine să nu existăm decât să ne ocârmuiască alţii, să ne bea sângele şi să ne ţie în robie”. 
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Cercetând biografia lui Gheorghe Mare, putem constata că afirmaţiile expuse în discursul de mai sus n-au fost simple 
declaraţii de moment, ci au devenit un modus vivendi pentru el și întreaga sa viaţă s-a condus după aceste principii.  
În mâinile Sfatului Ţării a fost transferată suveranitatea teritoriului de la est de Prut, acest organism preluând conducerea 
Basarabiei. Devenind organul reprezentativ al Basarabiei, Sfatul Ţării s-a întrunit în 82 de şedinţe plenare şi două şedinţe 
particulare pe parcursul întregii sale activităţi. 
La 2 decembrie 1917 este proclamată Republica Democratică Moldovenească Autonomă, ca stat aflat în componenţa Federatiei 
Ruse. 
 
La 17-18 decembrie 1917, la Tiraspol se desfășoară Primul Congres al Moldovenilor din stânga Nistrului, o consecinţă directă a 
Congresului Ostașilor Moldoveni din 20-27 octombrie 1917 de la Chișinău, la care a fost proclamată autonomia fostei Basarabii 
ţariste. Convocarea unui congres în Transnistria a fost decisă într-o şedinţă care a avut loc în orăşelul Grigoriopol, pe data de 
19 noiembrie 1917.  
Atunci s-a hotărât organizarea la Tiraspol a unui Congres al Românilor transnistreni, pe data de 17-18 decembrie 1917. A fost 
creat comitetul de organizare a Congresului, format din: Toma Jalbă, Ştefan Bulat, N. Dumcanu, D. Maloman ş.a. A fost 
stabilită cota de participare: câte două persoane de la fiecare sat, și a fost redactată o adresă către românii transnistreni.  
Lucrările Congresului s-au desfășurat într-o sală de clasă, cu începere de la ora 15, şi au fost deschise de Ştefan Bulat, 
preşedintele Comitetului Naţional Român din Transnistria. Oaspeţii de onoare ai Congresului au fost reprezentanţii Sfatului 
Ţării: Pan Halippa, Gheorghe Mare, Vasile Gafencu şi Anton Crihan. Românii transilvăneni au fost reprezentaţi de Onisifor 
Ghibu, redactorul ziarului „Ardealul”, care se tipărea la Chişinău. Din partea oaspeţilor au luat cuvântul Pan Halippa, Gheorghe 
Mare şi Onisifor Ghibu. În sală erau vreo 40 de persoane din satele megieşe și vreo 15 voluntari ardeleni. 
Un moment de mare încărcătură emoţională a fost atunci când Gheorghe Mare, înainte de a lua cuvântul,  a desfăcut în faţa 
celor prezenţi  un drapel mare, tricolor, rostind următoarele cuvinte memorabile: „Delegaţia de la Chişinău vă pune în mână 
steagul acesta; el este steagul neamului nostru. Sub umbrirea lui trăieşte întregul neam moldovenesc şi românesc de 
pretutindeni, şi pentru izbânda lui luptăm cu toţii în aceste vremuri [...]. Voi până acum n-aţi avut steag, n-aţi avut drepturi, n-
aţi avut consideraţie naţională. De astăzi înainte, steagul nostru naţional va flutura mândru şi plin de încredere şi peste voi. Să 
lucraţi aşa, ca să-i faceţi cinste, să lucraţi aşa, ca să-l duceţi întru toate la izbândă”.  
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La Congres, a participat şi un reprezentant al Radei ucrainene din Kiev, care şi-a încheiat alocuţiunea cu apelul: „Slavă Moldovei 
slobode!”. Congresul s-a rezumat la ideea unirii regiunilor româneşti din Transnistria cu Basarabia, după terminarea lucrărilor, 
participanţii la congres realizând o fotografie de grup. 
Un alt rezultat important, datorat activităţii Sfatului Ţării, a fost votarea în unanimitate a  independenţei Republicii 
Democratice Moldoveneşti. Păstrarea acestei independenţe era o sarcină foarte dificilă în contextul tendinţelor de ocupare a 
Basarabiei de către Ucraina.  În aceste condiţii, Unirea cu România era unica soluţie pe care Sfatul Ţării a încercat să o pună 
în aplicare, trimiţând diferite delegaţii la București și Iași.  
La 27 martie 1918, Sfatul Ţării votează Declaraţia de unire, cu 86 de voturi pentru, 3 împotrivă și 36 de abţineri, străbunelul 
meu, Gheorghe Mare, fiind printre aceia care au votat cu entutiasm pentru  Unire. Astfel, idealul spre care a tins Sfatul Ţării, 
alături de întregul  neam românesc, a fost înfăptuit.  
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SCURTĂ POVESTE A STRĂBUNICULUI MEU 
 

Teodora Bodîrcă, 12 ani  
 
 

M-am documentat de la bunica și de la unchiul meu și am folosit informațiile pe care le-am aflat 
din câteva pliante și cărți primite de la Clubul de Istorie Militară, cu care școala a organizat un 
proiect. Pentru ilustrație, am folosit ca model, fotografia de nuntă a străbunicului, singura 
imagine a acestuia care se păstrează în casă.  
Am ales să scriu o compunere despre faptele reale ale străbunicului meu, deoarece astfel îi pot face 
pe cei care citesc să își închipuie ce s-a întâmplat, ca și cum ar fi fost acolo și pot cunoaște istoria 
din bucăți mici.  
 
Faptele pe care urmează să vi le povestesc sunt cât se poate de reale.  
Acum mai bine de 7 decenii, ţara noastră se afla în război. Astfel, străbunicul meu, Frumosu 
Ioan Alexandru a fost nevoit să se înroleze în armată la numai 18 ani. Gândiţi-vă la fraţii, 
prietenii sau vecinii voștri de aceeași vârstă și sigur veţi simţi că nu e chiar potrivit ca un 
băiat să fie trimis să lupte ca să nu fie ucis...  
Ajuns pe front, acesta a luptat alături de ceilalţi, luat de tăvălugul războiului. A văzut 
oameni măcelăriţi, a cunoscut teroarea și durerea. A fost împușcat în braţ, dar a 
supravieţuit, fiind transportat rapid la spitalul de front unde răniţii erau îngrijiţi de oastea 
Crucii Roșii. Braţul stâng a rămas așa beteag, căci nu mai avea aceeași forţă și precizie cu el.  
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După ce s-a recuperat parţial, s-a reîntors pe front. Într-o zi, a fost trimis de către superiorul său să aducă provizii împreună 
cu un prieten dintr-un sat mai depărtat. A bombănit tânărul soldat căci vremea ploioasă nu îndemna pe nimeni la plimbare, însă 
ordinele se execută. Habar nu avea însă că acest lucru avea să îi salveze viaţa. Când s-a întors, tot plutonul era mort, prins de 
o mitralieră germană în retragere pe care plantonul nu o observase. Aceasta a fost a doua oară când a scăpat din ghearele 
morţii.  
După terminarea războiului, a plecat călare spre casă într-o zi de Crăciun, 25 decembrie și a ajuns exact 3 luni mai târziu. Pe 
drum, el și alţii asemenea lui se opreau în diferite locuri unde erau cazaţi, dar abia dacă primeau ceva de mâncare, căci războiul 
sărăcise pe toată lumea.  
Ajuns acasă, trei luni mai târziu, timp în care familia nu aflase nicio veste, a fost întâmpinat de soţia sa, care, nerecunoscându-
l, l-a întrebat neîncrezătoare: „Ioane, tu ești?”. Războiul îl schimbase mult pe străbunicul în cei 5 ani cât a fost plecat, 
transformându-l într-un bărbat puternic atât fizic, cât și psihic.  
Astăzi, el nu mai este, dar faptele lui sunt întipărite în memoria membrilor familiei mele, în cinstea sa și a vitejiei lui, de care a 
dat dovadă.  
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COZONACUL ISTORIEI 
 

Alessia Borzu, 12 ani 
 
 
Început de aprilie... 
Raze blânde de soare răzbat printre ramurile viței-de-vie care îmbracă atât de frumos și de atâta vreme geamurile căsuței bunicii. Se 
joacă cu mine și mă invită să mă trezesc. Un pițigoi jucăuș mă salută și el. Convingător este, însă, mirosul de cozonac proaspăt care 
învăluie camera.  
 
Deodată, aud vocea blânda a bunicii, care îmi spune „Bună dimineaţa”. 
Îi răspund cu drag la salut, o îmbrăţișez și o întreb ce vom face astăzi si cu ce ocazie a pregătit bunătăţi. Cu un zâmbet ușor 
trist, îmi răspunde ca in această după-amiază, la biserică, părintele va înălţa rugăciuni pentru sufletul celor care s-au urcat la 
cer, nemaifiind printre noi. În fiecare an, bunica umple un coș cu bunătăţi cu gândul la ei. 
Mă ofer să o ajut. Aranjăm în coș prosopul alb, îngălbenit ușor de timp, dar cu o mare valoare sentimentală. A fost ţesut cu 
multă răbdare în urmă cu zeci de ani, tocmai de străbunica mea. E brăzdat de dungi roșii, iar la capete are o dantelă fină, 
realizată de degetele străbunicii mele. Bunica spune că e vechi, de prin anii 1942 și că el  împletește dorul și dragostea pentru 
străbunicul meu, care în acele vremuri tulburi, era pe front. O rog sa îmi povestească. Îmi place tare mult să-i ascult poveștile. 
* 
Îmi aduce o poză veche, alb-negru, ușor neclara, a străbunicului meu, Mureșan Iosif. 
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interes. Înfăţișează un tânăr frumos, parcă prea serios, totuși, cu o privire nostalgică, îmbrăcat in uniformă militară, cu stema 
in piept. 
Îmi spune că nemţii au trecut pe-aici, adică prin satul numit azi Recea Cristur, în câteva rânduri, de prin 1940-1941 până in 
1943-1944. 
Bunica își amintește și ea poveștile mamei sale. I-a spus ca în momentul în care nemţii se apropiau de intrarea în sat, un localnic 
a luat „doba” și a bătut-o, strigând pe uliţă să fugă cât mai repede pe unde apucă pentru a se salva. 
Oamenii au încărcat în carele trase de vitele din ogradă sau în căruţe „care ce biată au avut”, luând cu ei saci cu făină, cu 
cereale, păsări de curte, chiar și porci. S-au refugiat cu toţii în albia pârâielor din afara satului, în locul numit și azi „Fundul 
Văii”. Au stat acolo o zi și o noapte, plângând și rugându-se, în același timp, dorindu-și din tot sufletul ca într-o zi să se poată 
întoarce acasă, sperând că  vor mai avea unde. În timpul acesta, gloanţele le șuierau in urechi, trecând deasupra lor. Aceeași 
„dobă” i-a anunţat că nemţii s-au retras. Dar nu oricum... au luat cu ei cai, căruţe, „bucate”, au distrus lanuri de porumb, de 
floarea soarelui.  
Oamenii s-au reîntors la case. Nu au apucat, însă, să descarce ceea ce luaseră cu ei că în sat a sosit un alt ordin de evacuare, 
deoarece satul ar fi fost minat. Bombe au fost puse in câteva puncte strategice: la moară, la biserică, sub podul din centrul 
satului numit „Podul lui Ghiran”. 
Lacrimile și ţipetele de disperare l-ar fi înduioșat pe unul din militarii nemţi, „un om cu credinţă și cu frica de Dumnezeu”, care 
a cerut o pereche de pantaloni românești și o cămeșă, s-a schimbat, și, tocmai când focul începea sa își arate limbile morţii, el 
a tăiat firul care lega minele, astfel că nu au apucat sa ardă decât două case. 
Sătenii din localităţile vecine veneau și ei pentru a da o mână de ajutor. În fruntea unui astfel de grup, care venea din satul 
Panticeu, se afla sergentul Busuioc, călare. Calul său a călcat pe o mină care a explodat, iar curajosul sergent a murit. Astăzi 
este amplasată în acel loc o cruce, în amintirea lui.  
În acele zile zbuciumate, pe baza evidenţele existente la „Sfatul popular”, au fost încorporaţi toţi băieţii care aveau vârsta 
potrivită. 
Astfel, a primit ordin de încorporare si străbunicul. I-a venit ordinul, a fost îmbrăcat militar si dus pe front, undeva, pe 
teritoriul Ungariei de azi. 
Sora sa a fost luata și dusă și ea la bucătăria trupelor nemţești, în zona în care astăzi e satul Luna. Tatăl ei le-a cerut să o 
elibereze, oferindu-se saă îi ţină locul. 
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A rămas în bucătăria nemţească câteva zile, până când a crezut ca fiica sa ajuns acasă, apoi, în timpul nopţii, a sărit pe geam si, 
urmând cursul unui fir de apă, ascunzându-se în timpul zilei prin tufe si hăţișuri, a reușit să se salveze, ajungând la casa lui din 
nou. 

* 
Clopotele bisericii întrerup firul povestirii bunicii. E timpul să îmbrăcăm haine potrivite și să pornim spre dealul bisericii, nu 
înainte, însă, de a mângâia faţa brăzdată de riduri a bunicii, mărturii ale trecerii anilor care s-au scurs încet, încet, încet... 
Ochii căprui și migdalaţi ai bunicii strălucesc scăldaţi de lacrimi de dor și de drag. O sărut și îi spun că va rămâne veșnic în 
sufletul meu, ea, poveștile, cozonacul și toate celelalte bunătăţi cu care doar ea mă poate răsfăţa. 
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POVESTEA MEDALIILOR 
 

Raluca Ioana Căpăţână, 16 ani 
 
 

Sunt de părere că amintirile povestite de bunici sau părinţi (tata, în 
cazul meu) îţi pot reda  atmosfera perioadei din cel De Al Doilea 
Război Mondial sau din timpul Revoluţiei din 1989. De altfel, 
aceste amintiri ne provoacă tuturor emoţie, iar celor care ni le 
povestesc suferinţă, uneori. Spun acest lucru, fiindcă am văzut în 
ochii tatălui meu lacrimi, dar şi recunoştinţă pentru faptul că a 
avut ocazia să îşi amintească de copilăria lui, pe când bunicul îi 
povestea despre Al Doilea Război Mondial, la care participase. 
Emoţiile l-au copleşit însă şi în momentul în care mi-a vorbit, 
retrăind cu ochiul minţii, despre trăirile, emoţiile din perioada 
Revoluţiei din 1989, soldat fiind în acea perioadă..  
 
Cu câteva săptămâni în urmă, tatăl meu mi-a arătat un lucru 
foarte important pentru familia noastră. O medalie! O medalie 
veche, argintie. L-am asaltat cu întrebări despre povestea ei. 
„Proprietarul” ei a fost unchiul tatălui meu, pe nume Căpăţînă 

Vasile. El provenea dintr-o familie ce a trecut prin multe greutăţi în viaţă. A avut încă doi fraţi, printre care și bunicul meu, 
Gheorghe Căpăţînă. Mama lor a murit când ei erau foarte mici. Din fericire, au fost crescuţi de o femeie, Rada. Bunicul a murit 
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cu trei ani înainte de nașterea mea. Fratele lui, Vasile, era un om bun. Pentru tata unchiul său era un bărbat de admirat, 
respectuos, cinstit și iubitor, dar fără noroc. A luptat în război și  pentru faptele lui a primit trei medalii. Prima este „Virtutea 
militară". El a fost mitralior un cadrul regimentului de vânători de munte, în luptele de la Cotul Domnului, Crimeea. A oprit 
atacul rușilor ce ar fi dus la  distrugerea regimentului care se afla într-o mlaștină, într-un post avansat. Surprinzând mișcarea 
trupelor ruse prin papură a tras până s-a aprins întreaga mlaștină, ţinând în loc trupele ruseşti până la regruparea regimentului. 
A fost rănit si a fost decorat cu virtutea militară! Despre a doua medalie tatăl meu nu știa nimic.  După război a fost foarte 
afectat, de divorţ și a căzut într-o dură depresie. Povestea acelei medalii este încă neștiută! 
Tatăl meu mi-a spus că, de fapt, unchiul Vasile a avut și o a treia medalie, dar pe care n-a arătat-o niciodată nimănui. Deoarece 
era un om cu frică de Dumnezeu şi credincios, pe tot parcursul războiului a purtat o Biblie micuţă, pe care am găsit scrise 
caligrafic nişte nume, localităţi şi nişte ani, precum 1956. Acea Biblie a fost păstrată cu multă grijă în familia mea. Tatăl meu 
nu știe de unde o avea, cum nu știe cine au fost oamenii cu care s-a însoţit. Unchiul Vasilea hotărât să aibă secrete pe care le-a 
dus cu el dincolo de lumea aceasta. A murit suferind un infarct. Este îngropat în comuna Drăgoești, comuna în care se spune că 
a fost botezat Mihai Viteazul. 
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ANCUŢA 

Alexia Ștefania Danciu, 17 ani 
 
 
Bunica mea s-a născut acum 81 de ani, într-o Românie condusă de Carol al II-lea și poveștile ei par rupte din cărțile perioadei 
interbelice. Cu viața simplă a oamenilor de la țară, cu zilele de școală grele, cu uniformele nelipsite și ciorapii din material  aspru, 
înghesuiți în pantofii de piele cu baretă în jurul gleznelor subțiri. Cu verile când mergeau la câmp, să își ajute părinții și serile când se 
înâlneau toți la horă, în jurul unui foc mare, purtând cele mai alese rochii. Bunica a avut mulți frați, fiecare având povestea lui. Au 
avut grijă unii de alții și și-au făcut copilăria frumoasă. Mama lor, Victoria, a învățat-o pe bunica mea să gătească, să coasă și tot felul 
de secrete ce au format-o femeia care este acum. Tatăl ei a susținut-o să învețe, mai apoi devenind croitoreasă, Bunica mea a învățat să 
fie pe rând femeie, soție, mamă, bunică și reușește să își îndeplinească toate aceste roluri. E minunată! A trăit în timpul uneia din cele 
mai controversate și grele perioade, războaie, regimuri politice dure și timpuri sărace. Acum, în 2018, este un om fericit. 
Datorită Lecturiadei, am avut ocazia să scriu istorie! O scurtă istorie despre bunica mea, Ancuța.  
 

Bunica mea, Ancuţa, s-a născut în iulie 1937, în satul Costești de lângă Buzău, într-o familie cu șase copii. Părinţii ei au fost 
agricultori ce își cultivau propriul pământ, creșteau animale și păsări de curte, pe care apoi le vindeau comercianţilor de carne 
din orașul Buzau. 
Școala a făcut-o tot în satul natal și i-a plăcut mult.  
Își amintește cu nostalgie anii petrecuţi acolo, dar este cuprinsă de un sentiment de melancolie atunci când se gândește la 
unele momente care i-au marcat copilăria. Unul dintre aceste evenimente s-a petrecut într-o zi mai puţin obișnuită, atunci cand 
profesorul a început să rupă prima pagină a manualuilui de Limba si Literatura Romana, cea cu poza Regelui Mihai pe ea. Bunica 
a început să plângă. Era în picioare, cuprinsă în braţele profesorului ale cărui explicaţii nu îi mai erau de folos: „Ce ne face nouă 
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poza? Nu ne face niciun rău! Eu o să o lipesc! O să o lipesc! Poza regelui nu ne poate face niciun rău!” Nu a mai primit niciodată 
înapoi pagina aceea de manual, ea va rămâne totuși în amintirea ei ca o bucată de istorie vie, trăită cu mare intensitate.  
Copilul nu înţelegea legătura dintre învăţătură și fotografia atât de mult iubită, i se spunea că nu este voie, că acela era 
ordinul, dar ea spunea cu o convingere că nu, nu o interesează. Singura ei dorinţă era sa o lipească la loc, ei îi plăcea, îi oferea 
un sentiment de siguranţă. Foaia a fost luată. Manualul a fost lăsat fără imaginea simbol. O ţară pierduta, lăsată singură. „O 
vom rupe din cărţile tuturor copiilor! Nu numai ţie!”. 
Clasele se făceau simultan, I cu a III-a și a II-a cu a IV-a. Bunica era în clasă cu sora ei, cu doi ani mai mare, pe care o însoţea 
pretutindeni. Vara, în timpul războiului, „mămica” punea mâncarea în oale și desagi grei, de pus în spate și le trimitea la câmp să 
ducă hrană pentru oamenii angajaţi cu ziua. Pe drum se auzeau sunetele terifiante ale bpmbelor ce cădeau peste câmpurile 
petroliere si rafinăriile de lângă Ploiești. „Eram mică, îmi era frică... Tanti Raluca era și mai fricoasă decât mine! ”. Se 
ascundeau în salcâmii scunzi din capetele tarlalelor. Vedeau avionul, apoi se gândeau unde va pica bomba. Doi colegi rămăseseră 
fără mâini de la o grenadă găsită pe când se jucau; era muniţie rămasă în lăzile solide de cereale abandonate prin depozite si 
pe câmp de trupele germane în retragere către Bucuresti. Fetele se înţepau, se înghesuiau, în încercarea de a se ascunde cât 
mai adânc între crengile copacilor pitici. Avioanele de bombardament în picaj, temutele Stukas, zburau în valuri mari către 
obiectivele stabilite iar acum cerul redevenea limpede și curat. Fetele se duceau mai departe cu mâncarea.Grâul se cosea și se 
secera, secerătorile le fuseseră confiscate.  
După câteva astfel de veri, școala începea iar. În clasă erau patru rânduri de bănci de câte două persoane, ferestre mici, cu 
rame groase din lemn de stejar și perdele galbene mâncate în colţuri de timp și de molii cu aripioare subţiri ce mai ieșeau din 
dulapurile cu cărţi. Totuși, ciorapii tricotaţi rămâneau intacţi, doar puţin înghesuiţi în vârful pantofilor negri de lac cu o baretă 
elegantă sub gleznele subţiri. Fustele plisate albe se mai alegeau din când în când cu pete mici de cerneala scursă din 
călimarele al căror dop era pus strâmb, nereușind să se închidă. Băscuţe dintr-un material mai gros îi acopereau începutul 
cozilor, la fel de lungi ca ale colegei ei pe care o cunoștea atât de bine. Flori Ionescu era o fată de notar, înaltă și subţire, cu 
degete osoase si palide, nu învăţa foarte bine, dar o chema pe Ancuţa la ea ca să își rezolve temele împreună, în casa frumoasă 
cu etaj de la capătul străzii, cu pereţi aspri de culoarea oului de raţă acoperiţi pe jumătate cu tablouri în rame aurii și cu mese 
micuţe, rotunde, pe care erau așezate vaze înflorate,  
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aprinse, rar umplute cu flori, fiind adesea doar păstrătoarele apei deja folosite. Mai târziu, toate vor ajunge în proprietetea 
rușilor, frumoasa casă a lui Flori, la etaj, patul cel mare, biroul unde se făceau calcule.  
Ancuţa era o eleva cuminte, nu se temea de profesori, îi plăcea să înveţe. Colega ei copia, iar profesorul, neiertător, ii întorcea 
cozile de-a lungul unui băţ lung și o trăgea în sus. Colega din spate a fost mutată în altă clasă, fără prea multe discuţii și 
probleme. 
Dacă geamurile clasei nu erau bine șterse, elevii primeau linii groase în palmele roșii și tremurânde. Uneori, bunica evada 
câteva minute de la ore, ieșea afară, îl plimba pe fiul cel mic al profesorului.  
În toţi anii de școală, bunica a primit coroniţă la finalul fiecărui an. Fratele ei mai mare își trimitea mătușa să îi aducă cele mai 
frumoase flori, pentru o coroniţă perfectă. În clasa a cincia-a, nu mai erau manuale. Bunica a învăţat după același manual ca în 
clasa a  patra.  

* 
Ghiţă Ancuţa are acum 81 de ani și își iubește viaţa, copiii, si ei oameni mari acum, si pe cei trei nepoţi. Își amintește vremurile 
trecute si timpul copilariei, precum și de timpul petrecut la scoală, neconsiderând traiul de atunci unul dificil, acceptând 
realitatea cu bune și rele asa cum este ea de fapt.  
O soţie, o mamă, o bunică, un model, Ancuţa păstrează istorie în sertarele din lemn sculptate cu flori printre dantelele 
rochiilor vechi, fotografii mâncate de timp, medalii și butoanele primelor telefoane fixe.  
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STRĂBUNICUL PETRE 
 

Amalia Ana-Maria Datcu, 11 ani 
 
 
Datcu Petre a fost străbunicul meu din partea tatălui căruia eu, fratele meu geamăn și surioara noastră mai mică îi purtăm numele.  
 
Când tânărul Petre avea 21 de ani, a fost chemat la război... Era începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, cel mai crunt 
război din istorie. Câte o scrisoare din lada veche a familiei, trimisă de el la câteva săptămâni sau chiar luni, arată drumul și 
greutăţile unui soldat mărunt într-un război atât de mare. Străbunicul a luptat, la început, pe frontul de răsărit în campaniile 
din Basarabia și Ucraina, de astăzi. A mers până în Odesa trecând Nistrul și a fost participant în prima mare luptă dată în 
acest oraș, în 1941. Sigur liniile fortificate ale orașului apărat de Armata Roșie au fost rezistente, pentru că trei luni a durat 
străpungerea celor trei linii de apărare. Împuţinaţi de atacurile germanilor, atacaţi perseverent de armata română, sovieticii 
au cedat abia la 19 octombrie 1941. A fost cel mai mare succes militar românesc din Al Doilea Război Mondial.  
Fără ca  să înţeleg de ce, aflu că, apoi, regimentul lui a fost chemat pe frontul de apus. Mândria mea de strănepoată, mă face 
să cred că tocmai victoria și curajul dovedit de tinerii soldaţi români! Însă drumul a fost greu: au mers sute de kilometri 
printr-o toamnă rece, cu ploi ce nu se mai opreau și umezeala nu îi părăsea niciodată. Pas după alt pas, cu raniţa în spate, prin 
noroiul cleios, tânărul rezistent a mers până în Ungaria. După 23 august 1944, a fost declanșată lupta pentru eliberarea părţii 
de nord-vest a României ocupată în 1940 de Ungaria ca urmare a dictatului de la Viena, confruntare terminată în chip fericit 
pe 25 octombrie 1944 de către armatele române și sovietice prin reașezarea liniei de hotar pe adevărata graniţă din vestul 
ţării.  Străbunicul meu fusese rănit în septembrie la piciorul stâng și rămăsese în spital. 
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Medicii nu reușesc să-l pună pe picioare, este trimis la alt spital din ţară unde 
rămâne până la sfârșitul războiului. După ce medicii au renunţat să scoată schija 
din femur,, a fost trimis acasă unde băiatul lui, pe care nu îl văzuse niciodată, 
deja împlinise patru ani...  
Deci fuseseră patru ani de lipsă de acasă, în care străbunica trebuise să 
supravieţuiască printre bombardamente și lipsuri, să aibă grijă de părinţii ei în 
vârstă, să nască și să crească singură copilul cel mic, să își încurajeze soţul plecat 
și rănit de la care primea prea rar scrisori. Războiul se purta și pe front, și acasă. 
Străbunicul a murit de bătrâneţe în 1975 acasă, în livada care rodise câţiva ani, în 
lipsa lui.  
Bunicul ne povestește mereu cu emoţie de tatăl lui, străbunicul Petre căruia acum 
îi purtăm numele trei strănepoţi... 
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DEPARTE DE CASĂ 
 

Adela Iliuţă, 16 ani 
 
 
Povestea pe care am decis să o prezint este o poveste pe care chiar eu am auzit-o de la persoana care a trecut prin experienţa respectivă. 
De ce am ales-o? Pentru că mi s-a părut o poveste tragică care prezintă un eveniment din istoria recentă a României. Am fost 
impresionată de felul în care se comportau oamenii aflaţi în disperare, oamenii îngroziţi, care sperau la o zi de mâine.  
 Prin această relatare vreau să scot în evidenţă că omul, chiar dacă trece prin ceva aparent imposibil, se poate adapta şi poate 
supravieţui. 
 
Colectivizarea.  
Un cuvânt puternic şi cu un impact imens asupra celor care au trecut prin asta şi care mai trăiesc la ora actuală. Oameni care 
au avut de-a face cu ceea ce ar presupune „colectivizarea“ sunt nişte oameni puternici, care au trecut printr-un moment 
tragic, dureros şi greu. Printre acei oameni se număra şi vecinul me,u moşu’ Ghiţă, care astăzi nu mai este printre noi. În 
fiecare zi stătea afară pe bancă sau îl mai vedeai prin curte pe la noi. Locuia singur. Din câte am înţeles soţia sa a murise cu 
ceva ani în urmă. Mai venea din când în când nepoata să-l vadă,  în rest, bunica îi trimitea de mâncare.  
Într-o zi de vară, era foarte cald, senin, în jur de 27 de grade, m-a trimis bunica până la moşu’ Ghiţă să-i duc nişte plăcintă. M-
am dus la dumnealui la poartă şi am început să strig: “Moşu’ Ghiţă! Moşu’ Ghiţă! “, dar nu s-a auzit niciun răspuns. Mă gândeam 
că doarme, aşa că m-am întors acasă şi m-am dus prin grădină. Când am ajuns în curtea dumnealui l-am văzut în faţa cocinii de 
porci,. Le dădea de mâncare. M-am apropiat şi pe când să-l salut m-a întrebat : „Îţi plac animalele, Adeluţa?“„Da, moşu’ Ghiţă, 
le iubesc!“ „Îţi plac porcii? Găinile? Vacile?” „Astea nu prea, dar îmi plac câinii şi pisicile!“ „Îţi place carnea de porc? Dar de 
pui?“,„Da, moşu’ Ghiţă, îmi plac!” „Ai dat vreodată de mâncare la găini? Ai curăţat cocina porcilor?“. Nu înţelegeam unde avea să 
ducă această discuţie, dar am continuat: „Nu, dar am luat ouăle de la găini! Şi mai dădeam apă la porci, dar nu am curăţat 
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pentru că este scârbos.“ „Dar când vezi mâncarea pe masă, ţi se mai pare scârboasă?“ „Nu, moşu’ Ghiţă“ „Vrei să-ţi spun o 
poveste?“ m-a întrebat, „E de pe vremea când eram mai tânăr, de pe vremea când aceste animale erau și nu erau ale tale“.“Da, 
vreau să aud“ i-am zis nerăbdătoare căci mie-mi plac poveştile. „Hai înăuntru“, mi-a zis în timp ce se apropia de uşa de la curte. 
L-am urmărit până în casă unde, s-a aşezat frumuşel pe fotoliu, şi-a pus pătura pe umeri, a luat plăcinta de la mine şi s-a făcut 
comod. „Îmi dai te rog linguriţa de pe masă?“ Am luat linguriţa, i-am dat-o, şi m-am aşezat frumos pe scaun. „Mulţumesc. Haide 
să încep cu începutul“ a zis, iar eu dau din cap în semn că da.  
„Era o zi de 23 martie. Nu era frig, dar nici cald. Poţi zice că era plăcut. Nimeni nu se aştepta la ce avea să se întâmple. Eram 
în curte, dădeam de mâncare la găini, când am văzut nişte oameni îmbrăcaţi în negru că întră pe poartă şi se duc direct în casă. 
Fără niciun gând, m-am grăbit să intru în casă ,fiindcă știam că dacă îi vezi pe acei oameni că intră în casă nu e de bine. I-am 
văzut cum stăteau de vorbă cu  părinţii mei. Nu auzeam ce ziceau aşa că m-am gândit să mă apropii. „De astăzi, animalele, casa 
şi tot ceea ce aveţi vor aparţine statului. Sunteţi obligaţi să mă urmaţi. Toţi membrii acestei familii, respectiv toţi cei care 
locuiesc în casă, să urce în maşină fără nicio întrebare. Orice formă de rezistenţă va fi pedepsită “ am auzit în timp ce unul 
dintre ei a luat-o pe mama de mână şi a tras-o după el. Tata l-a lovit strigând: „Nu pune mâna pe ea!”. Fără nicio vorbă , tata a 
fost împuşcat în picior. Am fugit la el şi l-am luat în braţe, m-am uitat urât către cel care l-a împuşcat, dar, când i-am văzut 
faţa, faţa fără nicio expresie, fără nicio remuşcare, am înţeles că aceşti oameni sunt cei care iau deciziile şi ei decid ce vor 
face cu viaţa celor care refuză să facă ceea ce spun. Ne-am urcat în maşină, eu, mama şi tata care era rănit, şi ne-am lăsat 
duşi Dumnezeu ştie unde.  Nici nu ştiu cât a durat să ajungem acolo, dar ştiu că am fost aruncaţi şi abandonaţi în pustiu, în 
mijlocul unei câmpii, fără mâncare, apă, haine, lăsaţi în voia sorţii, forţaţi să ne începem o nouă viaţă cu ceea ce aveam la 
momentul respectiv: nimic. Nu eram singurii aflaţi în această situaţie. Pe câmp se aflau sute de oameni lăsaţi fără nimic sub 
cerul liber. Copii care plângeau, bătrâni disperaţi, bolnavi, oameni răniţi, traumatizaţi, care sufereau în agonie; acestea erau 
persoanele care mă înconjurau, persoanele cu care urma să mă obişnuiesc, persoane cu care va trebui să trăiesc. Chiar şi eu, 
copil fiind, mi-am  
dat seama că era imposibil pentru noi, o mulţime de oameni, în mijlocul pustiului, fără resurse, fără nimic, să avem o viaţă 
normala, să luăm totul de la început.  
În fiecare zi căutam ceva ce ne-ar fi putut ajuta să ne menţină în viaţă, dar, când găseam, eram furat, bătut până în momentul 
în care nu mă mai puteam ridica de jos, lăsat pur şi simplu acolo. În momente ca acestea poţi vedea cât de greu este 
desupravieţuit şi cât de „oameni“ sunt cu adevărat oamenii. Cum puteai să furi de la un copil ce căuta ore întregi pe zi, cum  
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puteai să baţi fără de milă un copil doar pentru a-ţi fi ţie bine? Cum puteai trăi cu gândul că aproape ai omorât un copil, că l-ai 
lăsat pe jos, fără puterea de a se mai ridica? Cu felul acela de oameni aveam eu de a face.  Întins pe jos, în durere şi cu lacrimi 
în ochi, mă uitam în jurul meu, și am realizat că de fapt, cei care m-au lovit, care îmi luau ce găseam de mâncare, erau oameni 
aflaţi în aceeași situaţie ca și mine. Nu era răutate, era lupta pentru existenţă. 
După ani întregi de încercări, după ani întregi de mâncat pământ, de băut din bălţi, după ani întregi de suferinţă şi durere, 
după câte morţi am văzut cu propriii mei ochi, oameni care se stingeau pe rând, după ce am trecut prin o groază de greutăţi 
pentru a ne face viaţa mai uşoară, am reuşit să transformăm acel loc şi să-l numim „casă“.  
Nu ştiu câţi ani au trecut fiindcă au trecut foarte repede, dar ştiu că în 1955 am fost lăsaţi să ne întoarcem acasă. Ştii unde 
ne-am întors? Ne-am întors în locul în care am fost abandonaţi în urmă cu ani în urmă. Într-un loc pustiu, într-un loc fără nimic. 
Casele ne-au fost confiscate.  
Cu greu am reuşit să obţinem ceea ce astăzi eu preţuiesc: animale, avere, o casă.  De aceea, Adeluţa, probabil ţie ţi-este 
scârbă, probabil că ţi se pare ceva nefiresc şi dezgustător, dar, pentru oamenii ca mine, oameni care au trecut prin ce am 
trecut eu, e o plăcere, o fericire să ştim că avem, că este al nostru, că în sfârşit, după ani de durere, chin şi suferinţă, după 
ani de muncă grea şi de încercări, trăim!“ 
 
Asta este povestea pe  care mi-a spus-o dragul moş Ghiţă, Dumnezeu să-l ierte, o poveste care pentru mine probabil este doar 
o poveste oarecare, dar pentru el, este povestea vieţii lui, este o experienţă îngrozitoare, este suferinţă, greutate, este o 
amintire, este un moment din viaţa lui. Este, de fapt, povestea a mii de oameni care au fost alungaţi din casele lor și duși în 
pustiu.  
Recunosc, încă am aceeaşi părere despre porci, găini sau vaci, dar pot zice că povestea m-a afectat. Moşu’ Ghiţă a decis să 
împărtăşească cu mine povestea unui moment tragic din viaţa lui, iar eu am decis să o scriu aici pentru că în spatele fiecărui om.... se 
află o poveste. 
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ÎN RANIŢA CU AMINTIRI A LUI DEDU IOZU 
 

Albert-Peter Iozu, 11 ani 
 
 

Tot ce am scris am auzit de la la fiica lui dedu Iozu, de pe internet și din cartea O 

istorie a românilor de Ion Bulei.  
Când am citit povestea grupului meu mai mic, a fost aleasă ca fiind impresionantă. 
Colegii m-au ajutat dându-mi sugestii și, apoi, la lectura în fața grupului mare am 
primit un feedback bun.. Cred că mi-ar plăcea să continuăm seria poveștilor „din ranița 
lui dedu”.   
 

Cu toate că vă poate induce în eroare identitatea cu numele meu de familie, Iozu 
este prenumele străbunicului meu matern, căruia noi din familie îi spuneam ”dedu 
Iozu”, căci despre el este vorba în această compunere și mă aștept să fiţi 
surprinși de actele sale de vitejie.  
Iozu Nicula s-a născut pe 2 iulie 1919, iar la vârsta de 20 de ani, în anul 1939 a 
fost în armată și, apoi, a ajuns pe front într-un război aprig și sângeros ‒ lupta de 
la Cotul Donului a fost botezul lui prin foc. Raniţa lui din camera veche o face pe 
străbunica să lăcrimeze și să povestească ce a auzit și ea de la dedu... În zorii zilei 
de 19 noiembrie 1942, înainte de a se lumina de ziuă, frontul sovietic declanșează 
în Cotul Donului o puternică pregătire de artilerie, cu o intensitate deosebită. 
Brusc se sparge liniștea. Un urlet sinistru declanșat din gurile întregului arsenal 
de luptă străbate văzduhul. Parcă a luat foc tot frontul. Artileria grea geme sub 
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focul puternic al loviturilor, artileria spintecă cu șrapnele, brandturile urlă ca haitele de lupi, katiușele, noua armă rusească, 
zguduie pământul cu un zgomot infernal.  
Dedu Iozu se află în prima linie de foc a poziţiilor românești unde este un vacarm. Ore în șir, uraganul se dezlănţuie cu furie 
asupra poziţiilor românești, cutremurând pământul. Artileria română răspunde, dar în dezordinea luptei, bombele sunt trimise 
și către cei din propria armată. Fruntașul Iozu Nicula, la cinci pași în urma comandantului său, se aruncă la pământ, când o 
bombă explodează în apropiere împroșcând schije peste tot, însă comandantul este ucis, el fiind încă în mișcare... Trupă 
încearcă să înainteze către punctul de întâlnire cu celelalte trupe militare terestre, însă nu reușesc. Înaintează greu, pierd și 
pier tot mai mulţi camarazi. Într-un final, sunt prinși între baionete și propria artilerie, sunt capturaţi de sovietici și trimiși în 
lagăr.  
Moartea căpitanului lor nu îi descurajează, ci le întărește și mai mult dorinţa de a trăi. Sunt patru soldaţi și fruntași care 
reușesc să evadeze și, ajutaţi de tinereţe și îndârjire, găsesc adăpost în alt regiment român din zonă, alături de care rămân 
până la sfârșitul războiului.    
În anul 1945, având deja 36 de ani, Iozu se întoarce acasă pentru că războiul se sfârșise. După ce s-a căsătorit și a trăit 
bucuria unei familii frumoase, dedu  Iozu a început un alt război, cel cu boala. A fost operat de mai multe ori și a trăit până la 
vârsta de 74 de ani.  
Îmi place să intru în camera veche, să răsfoiesc pozele vechi și să scot din raniţa lui dedu Iozu poveștile cu comandantul, cu 
camarazii prizonieri, cu răsăritul crunt de la Cotul Donului...  
 



 

 
 

217 

 
 
 
 

UN MOȘ CÂT UN VEAC...  
 

Sonia Nadine Moldovan, 16 ani  
 
 
Străbunicul meu a fost o carte de istorie ce merita să fie citită de nenumărate ori.  
Acum, scriind și vorbind despre el, mă gândesc la bunica mea care, cu ochii în lacrimi, se știe norocoasă că l-a avut atâtea decenii în 
viața ei.  
A trecut mai bine de o lună de când „a plecat lângă mama...” dar și-a trăit frumos viața până în ultimul moment ” spune ea. 
A trăit vremuri tulburi, moșul meu. A prins Imperiul Austro-Ungar (care l-a obligat să-și maghiarizeze numele). A trecut printr-un 
război mondial în care și-a pierdut tatăl. A prins o monarhie și decăderea ei (moșul meu a stat de gardă în gara din Bogata când a 
trecut trenul regal care îl scotea pe rege din țară). A prins instalarea comuniștilor și confiscarea averilor (a rămas fără o palmă de 
pământ), dar a trăit să le vadă și sfârșitul. A prins democrația și venirea americanilor după care au tânjit atâta părinții lui;  
Pe cât de tumultoase i-au fost copilăria și tinerețea, pe atât de liniștite i-au fost bătrânețile. 

 
Stă în curte pe un scaun, cu umerii aplecaţi de bătrâneţe, încercând să-și dezmorţească oasele la soarele de februarie. Se uită  
pierdut în zare și-și deapănă în minte amintirile, deloc puţine, la cei nouăzeci și sase de ani pe care-i are. Și mai are pe lângă 
ani și trei copii, cinci nepoţi și opt strănepoţi. Cel mai mic urmaș, Flavius, de cinci ani, îi alină bătrâneţile, chiar dacă nu-i 
înţelege povara anilor. Îi imită mersul greoi, îi sare în cârcă când moșul stă pe pat să-și tragă sufletul, îl întreabă vrute și 
nevrute fără să aștepte răspunsuri – el are nevoie doar de întrebări! Din păcate e prea mic ca să înţeleagă cât ,,de mare” e 
moșul și câte ar putea să-i povestească dacă el, micuţul, ar ști ce să-l întrebe. 
A fost ,,preceptor” în sat, contabil în zilele noastre. Copilă fiind, mama trebuia să dea bineţe bătrânelor la fiecare poartă și să 
spună ,,frumos”, când era întrebată de-a cui este, după cum a învăţat-o bunica Silvia: ,,A lui Relu, preceptoru’.”,,Da’ de-a cui”, 
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urma întrebarea bineștiută. ,,De-a lui Mărioara de la Târgu Mureș”. Și avea dialogul acesta vacanţă de vacanţă, de la gară până 
la casa bunicilor. Nea Relu era respectat de toţi pentru că, niciodată nu și-a băgat mâinile în banii oamenilor, deși îi căra cu 
sacul, pe jos, de la Luduș la Bogata. ,,Am avut și 300.000, copilă, pe vremea aia, de numărat și împărţit la oameni. Cu pixul pe 
hârtie socoteam și notam tot. O dată n-am greșit să nu capete oamenii la timp sâmbriile!”” 
Nu avea decât șapte clase și își amintește zâmbind cum a aruncat servieta după prima zi de lucru: cum să stea el închis într-o 
cameră și să învârtă hârtii încoace și încolo? Doar era un flăcău deprins cu lucrul… ,,Apoi m-am socotit, și-am zis să-ncerc.” 
Muncind o viaţă cu cifrele, are încă memoria lor. Știe cu precizie că a lucrat patru decenii la primăria din sat, că de douăzeci și 
șapte de ani e pensionar, că au trecut șaptezeci de ani de când a scăpat de cătănie unde a stat patru ani, că e cu doi ani mai 
mic decât regele și că de douăzeci și cinci de ani i s-a prăpădit muierea. Nu știe când o să-i calce pe urme, dar parcă și-ar mai 
dori să vadă nunta strănepotului său, Paul, pe care-l întreabă cu insistenţă când se-nsoară „doar are douăzeci și șapte de ani 
și”, zice moșul.  
Își ţine mintea trează cu fel de fel de lucruri. Cei ai casei se minunează cât de corect face din cap calcule chiar și cu zecimale. 
E la curent cu politica și când vin acasă de la slujbe, îi informează pe toţi cu ce au zis și au hotărât mai-marii. Dă la animale, își 
face planuri pentru culturile de primăvară și așteaptă cu nerăbdare vara să poată ieși afară ,,că parcă altfel trece timpu’ când 
vezi una-alta prin ogradă.” Își sprijină într-un toiag neputinţa când stă la poartă și le dă bineţe trecătorilor, purtându-le de 
grijă care de unde vine și unde merge. Nici că-l interesează, dar nu-i place singurătatea și, din păcate, moșii și babele de pe 
uliţă, au plecat rând pe rând. A mai rămas el de-o vârstă cu plopii ce străjuiesc de-o viaţă casele scorojite și ele de timp. 
Nu se plânge de nimic moșu’ chiar dacă scapă din când în când căte-o lacrimă de mila celor care s-au dus. Îl dor ,,cioantele”, dar 
străbate ograda în lung și-n lat. Nu se lasă dus nici în ruptul capului din bătătură. După ce isprăvește ,,îmbucă o ţâră”. Toată 
viaţa a fost cumpătat la mâncare și la băutură. Și chiar dacă nu isprăvește niciodată o farfurie plină cu ciorbă, că nu mai poate, 
nu-ncetează să se minuneze și să-i mulţumească nurorii sale, Lenuţa, pentru cât de bine-l omenește. 
E ca o carte de istorie străbunicul meu. Doar a trecut printr-un război mondial, a prins instalarea comuniștilor și confiscarea 
averilor și a trait să le vadă și sfârșitul. A prins nu știu câte schimbări de bani, a trăit într-un regat, într-un imperiu (Imperiul 
Austro-ungar) și-ntr-o republică, a aflat beneficiile democraţiei și a-nţeles, poate prea târziu pentru el, de ce tânjeau atâta, 
toţi, după americani.,,Sara când mă pun în pat, copilă, apoi mă gândesc pe unde-am umblat și ce-am făcut în lumea asta, (lumea 
asta, pentru el, fiind câteva zeci de kilometri în jurul satului) ce-am vorbit cu unu și cu altu’, cum o fost… 
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D-apăi nimic nu-i la fel fără bună-ta, copilă!” Și iar scapă o lacrimă moșul meu. Își amintește apoi cu groază pe unde a trecut 
graniţa, ce prăpăd au făcut, pe rând, nemţii și ungurii când au trecut prin satul dintre dealuri, cum i-a murit pe front tatăl și 
cât s-a chinuit, holtei fiind, să-și întreţină mama și cele patru surori, în vremea foametei. A fost obligat să-și maghiarizeze 
numele, să-și dea pământul la CAP, să-și taie pe ascuns viţelul din bătătură, să-și trimită copiii la școală pe cătărigi, că era tina 
cât casa (de unde drumuri pietruite!). A trăit vremuri tulburi moșul meu, dar a avut parte de bătrâneţi liniștite.  
Dacă ne-am face timp să-l ascultăm, am scrie file de povești adevărate. Și, ironia sorţii, moșul cât un veac se miră cât de 
,,bătrâni” îi sunt nepoţii! Iar eu, strănepoata lui, zâmbesc discret și-mi șterg o lacrimă gândind: așa arată o pagină vie de 
istorie! 
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O VIAŢĂ DE POVESTE 
 

Alexandra Cătălina Pârvan, profesoară de istorie 
Diriginta copiilor din clasa a VI-a  de la Principesa Ileana din București. 

 
 

Prima amintire începe cu un miros de cozonac.  
Era o iarnă friguroasă, dar eu eram curioasă să aflu cum anume se simte zăpada. În timp ce 
priveam liniștită pe fereastră, cineva îmi strigă numele și sunt surprinsă, dar doar câteva clipe, 
căci imediat recunosc vocea. Era chiar ea, bunica mea, cu părul ei alb precum zăpada din curte, 
cu ochii ei jucăuși, cu glasul ei colorat. Tocmai scosese cozonacul din cuptor și era momentul 
ideal pentru o poveste.  

Aveam cu bunica mea un întreg ritual care includea povestea de dimineaţă, povestea de după-
amiază și povestea de seară.  
Era singurul mod prin care mă putea convinge să dorm și, de fiecare dată, îi reproșam că nu 
mă lăsa să termin ce am de făcut.  
Venise, așadar, momentul pentru o nouă poveste, căci de fiecare dată povestea era alta, iar 
bunica începu să spună: „Acum foarte mult timp...”. Eu eram deja în lumea viselor. 
Multă vreme am crezut că ea, cea care devenise centrul universului meu, era, de fapt, o fiinţă 
fantastică, pentru că tot ceea ce făcea mă fascina.  
Felul în care îmi prindea părul și nu se încurca niciodată; faptul că făcea o cocă pentru 
cozonac care creștea singură în vas; scrisorile cu sfaturi pentru copii pe care le primea de la 
Moș Crăciun și multe alte minunaţii mă asigurau că eu sunt cel mai norocos copil, pentru că 
bunica mea avea puteri magice.  
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De fapt, bunica nu avea puteri magice, ci era o femeie foarte puternică, reușind să treacă peste multe încercări dificile. 
Numele ei era Zoe. Era născută în anul 1926, având origini fanariote. Și-a trăit viaţa de-a lungul secolului al XX-lea și a prins 
monarhia, comunismul și democraţia. A fost contemporană cu Regele Ferdinand și cu Regele Carol al II-lea și a reușit să 
supravieţuiască bombardamentelor din Al Doilea Război Mondial.  
În timpul războiului, a învăţat despre credinţa în Dumnezeu, despre speranţa în ziua de mâine și despre faptul că nu ai nevoie 
de multe ingrediente pentru a face o mâncare gustoasă. 
A muncit în fiecare zi a războiului și a așteptat cu răbdare ca bunicul să se întoarcă acasă. Și, într-un final, el s-a întors: mai 
întâi cu trupul și mai apoi cu mintea.  
A urmat apoi comunismul. Bunica a reușit să facă în așa fel încât singurul copil pe care îl avea să crească cu sufletul frumos și 
cu frică de Dumnezeu.  
A reușit să păstreze în casă toate tradiţiile noastre românești și i-a ajutat pe cei din jurul ei să își păstreze mintea limpede, 
să nu cedeze în faţa represiunilor comuniste.  
A fost apoi Revoluţia din 1989, când frica de a-i pierde pe cei dragi a fost mai mare decât în timpul marelui război. Lupta a 
fost câștigată și a putut astfel să îmi dedice mie ultimii ani din viaţă, în completă libertate.  
Aș putea să povestesc despre întâmplările din viaţa ei zile în șir, fără să mă repet.  
Nu a fost un star de cinema, nu a fost vreun scriitor sau un poet faimos, dar a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din 
viaţa mea și din dominoul istoriei. 
Un profesor mi-a spus odată că istoria este cea mai frumoasă poveste și nu a exagerat deloc.  
Istoria este cea mai frumoasă poveste, pentru că este povestea noastră, a tuturor, și fiecare avem un rol în ea.  
Rolul bunicii mele a fost să trăiască în cel mai uimitor secol al omenirii, să fie martoră la schimbări politice incredibile, să facă 
faţă unor provocări în care miza era propria viaţă și să ofere un start în viaţă altor oameni pentru ca povestea vieţii să poată 
continua. Cred că am greșit când am spus că bunica nu avea puteri magice. 
Ea, de fapt, avea cea mai importantă putere magică și anume iubirea pentru viaţă.  
Prin poveștile ei, bunica m-a învăţat să iubesc viaţa și să iubesc oamenii.  
Probabil, de aceea, am simţit o nevoie imperioasă de a cunoaște toate poveștile.  
Pentru a fi mai aproape de oameni, pentru a-i cunoaște și pentru a înţelege mai bine viaţa exact așa cum e ea.  
De aceea, mă aflu zilnic în faţa elevilor mei, de fiecare dată cu altă poveste. Datorită ei, datorită bunicii mele, Zoe.             
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BUNICUL CONDRUŢ 
 

Lorena Elena Şerban, 16 ani 
 
 
Mi-a plăcut de la început tema  şi mi-am dorit să scriu ceva interesant legat de această perioadă a secolului XX din perspectiva şcolii. Informaţiile 
le-am obținut de la bunicul meu, care mi-a povestit prin telefon diverse întâmplări din timpul şcolii şi nu numai. Nu am avut ocazia să stau de 
vorba cu el foarte mult, pentru că ne vedem destul de rar, fiindcă el este plecat mai tot timpul. Însă, în puţinele dăţi în care am vprbit îşi aminteşte 
foarte multe lucruri. Ambiţia lui mă determină şi pe mine să lupt pentru ca să reuşesc în ceea ce îmi propun. Legătura dintre noi este foarte 
puternică, iar informaţiile pe care le obţin de fiecare dată din spusele lui îmi redau ispiraţia şi culoarea unei copilării şi adolescenţe reuşite. 
Toţi cei care îl cunosc îl apreciează pentru bunătatea şi spiritul lui vivace, iar faptul că am reuşit să încadrez o parte din viaţa sa într-o istorie l-a 
făcut mândru şi mulţumit de mine, ba chiar m-a rugat să îmbrac toată informaţia în ceva frumos şi captivant pentru „a-l da pe spate” chiar şi pe 
el! Sper că am reuşit. 
 
Bunicul meu a retuşat o imagine de ansamblu a ceea ce a însemnat spaţiul şcolii, pe tot parcursul vieţii lui. Adevărul este că nu 
i-a fost greu să-şi readucă aminte pasaje ale unor timpuri ce au cunoscut identitatea necoaptă a unui om aparte. 
Bunicul a terminat liceul în oraşul Buzău, la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, în 1972. A fost perioada lui de glorie, de ecou 
tineresc, de amintiri cu miros de liliac, dar şi perioada de învăţat „la lampă”. Bunicul meu a traversat momentul adolescenţei, 
îmbrăcat în uniforma liceului: costum negru, cu cravată şi pantofii din piele. Detaliul care însă creează imaginea uniformei 
anilor'70 este codul de pe mâneca stângă a cămăşii fiecărui elev. Îşi aminteşte cum, dacă cineva făcea o faptă ce încălca 
regulamentul şcolii, era recunoscut imediat. „Eminescu 28” nu a fost o abatere de la regulă. Şi el a făcut „prostii” tipice 
vârstei.  
Fireşte că, la rugămintea mea, îmi spune tot felul de lucruri. Cum, în spatele clădirii, era un teren de handbal, iar, în spatele 
porţilor acestuia, era un depozit „ICRA”, unde erau băuturi alcoolizate, diverse vinuri şi bere. Cum el juca fotbal alături de 
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ceilalţi colegi, mergeau şi luau băuturi pe ascuns. Faptă pedepsită, de altfel, însă după mult timp. Odată ce s-a aflat, paznicul a 
bănuit că ar fi vorba despre ei, prin urmare a mers la directoarea liceului pentru a cere pedepsirea băieţilor. Clotilda 
Cosntantinescu, directoarea la vremea respectivă a liceului teoretic, a aplicat regulamentul şi le-a scăzut nota la purtare. 
Erau vremuri care cereau un simţ special al umorului şi multă strădanie. Bunicul a fost la profil real, fiindcă îi plăceau 
matematica, fizica şi chimia.  
L-am întrebat câte ceva despre aspectul sălilor de clasă şi despre cum funcţiona sistemul de predare. Aflu de la bunicul meu 
că sălile erau distribuite pe specializări ‒ sala de română sau sala de chimie ş.a. Sălile aveau tablouri imense, cu imagini din 
diverse războaie sau portrete ale diverşilor autori de cărţi. Erau săli curate. Atunci se scria cu stiloul, nu existau pixuri, poate 
nişte creioane colorate. Pentru limbile străine, existau spaţii fonice, cu căşti speciale, prin care comunica cu profesorul. 
Sistemul de notare era la fel ca şi în zilele noaste. 
În timp ce îmi vorbeşte despre trecut, bunicul zâmbeşte. Îi vin în minte romanele poliţiste de la editura AVENTURA. Își 
amintește de cărţi după care se dădea în vânt: „Winetou” sau „Moartea vine pe bandă de magnetofon”. Cu simţ critic, dar 
discret, bunicul nu regretă nimic. Fiecare experienţă dificilă a fost o lecţie învăţătă. Cât de interesantă este discreţBunicul 
meu era un tânăr sincer, conştiincios, îi plăcea să fie atent la ore şi de aceea stătea în primele bănci. Acesta era secretul lui 
pentru a reţine cât mai mult timp informaţia cerută la şcoală. Atenţia. 
Îi plăcea fotbalul, prin urmare a şi jucat la diferite divizii militare. Îi plăcea înotul în mare sau drumeţiile montane. Nu a avut 
probleme la admitere la facultate, a intrat din prima la ASE-Craiova, la Economia Industriilor, Construcţiilor şi 
Transporturilor. Înainte de facultate, a făcut opt luni armată în localitatea Vâju-Mare la specialitatea Intendenţă – 
asigurarea, în timp de război, a trupelor de hrană, echipament şi muniţie. 
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TATAIA COSTEL 
 

Sofia Catarina Șerbu, 11 ani 
 

 

Cine a spus că nu este interesant să stai la povești cu bunicii?!... Afli mereu 
lucruri extrem de comice sau greu de crezut. Așa mi s-a întâmplat mie când am 
stat de vorbă cu bunicul meu din partea mamei....  
 
Suntem în anul 1965. Bunicul tocmai terminase opt clase la școala din sat, 
adică în satul Zoiţa, comuna Ziduri, din judeţul Buzău. Fusese unul dintre 
cei mai buni elevi, deși îl atrăgeau sportul și joaca din pauze... Își 
amintește și acum jocurile copilăriei, precum: „Aripa”, „Șotron”,, 
„Prinselea”, „Coarda”, „De-a v-aţi ascuns”, „Ţară, ţară, vrem ostași!”, 
bătutul mingii... Tot acolo avusese un profesor foarte dur de română, care 
îi învăţa timpurile și modurile verbale, cu nuiaua în mână... Nu-i poartă 
supărare, doar le știe și acum... În toamna acelui an, a fost ales să 
reprezinte comuna și să se înscrie la un concurs prin care intra la școala 

profesională. Pe atunci, toate comunele mari din regiunea Ploiești, căci judeţele au apărut mai târziu, 
în 1968, după cum îmi spune el, alegeau câte un copil spre școlarizare, ca să înveţe diverse lucruri și 

să servească ulterior nevoilor CAP-ului. Examenul organizat a fost unul special, s-a dat într-o comună mai mare, la Ojasca, dar 
probele de admitere erau ca acum, româna și matematica. A fost admis fără probleme și a intrat la profesionala de trei ani. Își 
amintește că a încercat să se descurce singur. Priceput la toate cum e și acum (îndemânatic la fel ca mama lui, spune mama 
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mea), le făcea tot felul de servicii colegilor, le călca pantalonii, le repara încălţămintea sau le cosea hainele, așa încât să poată 
să-și cumpere o limonadă sau o cafea la restaurantul cel mai luxos de atunci, apropiat de internat, numit „Mioriţa”, care există 
și azi în centrul orașului, deși nu mai este ce a fost... Așadar, sărea pe geam seara, căci nu avea voie să iasă din internat, 
mergea acolo, se așeza la masă, mai ales pentru că apăruseră tonomatele și-i plăcea să asculte, cu un bănuţ pus în aparat, 
melodiile preferate, la modă: Remo Germani, Adriano Celentano... 
Acolo, avea un profesor de matematică, Ștefănescu, um om deosebit, de care elevii se atașaseră, deși nu aveau mereu chef de 
ora lui. Îi puneau piuneze pe scaun, iar el, drept răsplată, îi trimitea să-i cumpere câte un loz în plic, fiecare. A jucat un rol 
deosebit, mai târziu, când bunicul s-a pregătit fără știinţa părinţilor pentru examenul de admitere la Liceul Economic. Acest 
profesor l-a meditat la matematică doar pentru o găină și o bucată de brânză, și acelea furate de acasă de tânărul 
neascultător care nu a vrut să servească intereselor CAP-ului și a fugit de acasă pentru două săptămâni, direct de pe câmp. A 
intrat al doilea din cei zece elevi admiși, deși fuseseră 40 de concurenţi. La întoarcere, străbunicul descărca sfeclă la gară și, 
văzându-l, l-a ameninţat cu furca. Întors de la muncă, seara, a fost îmbunat doar de străbunica și de adeverinţa de intrare la 
liceu a bunicului meu... Tataia a urmat patru clase liceale, a învăţat să cânte la chitară, a furat meserie de la un cizmar la care 
stătea în gazdă și faţă de care se achita ajutându-l la treabă, a făcut un an depanare Radio-TV și școala de arbitri de fotbal, 
pentru că a rămas pasionat de sport și așa e și în prezent, chiar dacă picioarele nu-l mai ajută. A făcut și școala de sudor, 6 
luni de studii de instalator (apă-canal-gaze) și e mândru să spună că meseria lui de bază a fost cea de mecanic de instalaţii, 
motoare și utilaje, deși a fost încadrat la o fabrică din Buzău ca merceolog. Regretă și acum că nu a urmat studiile superioare, 
măcar de subinginer. Poate că altfel ar fi fost viaţa lui. Dar s-a însurat devreme și a trăit cu satisfacţia că fetele lui iubesc cel 
puţin la fel de mult școala... 
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SUPRAVIEŢUITORUL 
 

Ioana Vicol, 12 ani 
 
 
De cum am auzit de proiect, am vrut să mă implic şi să aflu cine este eroul din familia mea. S-a dovedit a fi străbunicul meu, Dulea 
Niculae. M-am simţit onorată că provin dintr-o familie cu aşa oameni.  
Am vorbit la telefon cu bunicii mei care locuiesc în Târgovişte şi mi-am notat informaţiile de care aveam nevoie. Apoi am compus 
textul, alegând să povestesc la persoana a III-a, pentru că așa mi-a fost mai ușor. 
Totuşi, am întâmpinat şi unele dificultăţi: întâi, a fost destul de greu să introduc în text toate informaţiile acumulate. Apoi, m-am 
documentat greu, căci bunicii nu mi-au dat toate informaţiile în acelaşi timp, ci pe masură ce şi le aminteau.  
Sunt recunoscătoare pentru toate informaţiile oferite de către bunici, dar şi de către părinţi, mai ales de către mama. 
Am aflat şi foarte multe lucruri care m-au făcut mai bogată sufletește. De exemplu, am aflat multe informaţii noi despre familia mea şi 
despre generaţiile de aur, de dinaintea mea. Îmi pare totuşi rău că nu mi-am cunoscut străbunicul. Sunt convinsă că aş fi învăţat 
lucruri noi şi de la el, nu doar din povestea lui de viaţă. În plus, ar fi fost un exemplu pentru mine, când m-aş fi aflat în situații 
dificile.  
 
Străbunicul meu, Dulea Nicolae, s-a născut în 1906, în Răzvad, judeţul Dâmboviţa și a murit în 1991, fiind înmormântat în 
cimitirul din Valea Voievozilor.  
A avut trei copii: două fete și un băiat. Și-a făcut stagiul militar în Moldova. După doi ani, a fost concentrat la Ojdula, în 
judeţul Covasna și a luptat în Al Doilea Război Mondial.  
În 1941, a plecat în război alături de nemţi, împotriva rușilor. La scurt timp, a fost luat prizonier de către ruși, în Basarabia, și 
a fost trimis la muncă în bazinul carbonifer Dombas.  
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Erau mine foarte mari, cu galerii de câţiva kilometri. Într-o zi, s-a produs un accident de muncă, iar străbunicul și-a fracturat 
piciorul. Piciorul s-a infectat, el era gata să moară, dar l-a salvat un medic german. În urma accidentului, nu a mai lucrat în mină 
și a fost trimis la colhoz (un fel de cooperativă agricolă de producţie din fosta URSS). Acolo, iarna era foarte frig și, ca să nu 
îi îngheţe faţa, când ieșea afară, se ungea cu grăsime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
ât timp a fost prizonier, a suferit foarte mult de foame. Șansa lui a fost faptul că a lucrat la bucătărie unde, pe ascuns, se 
hrănea cu coji de cartofi și cu alte resturi de mâncare. Când nu mai rezistau, ceilalţi mâncau pământ și mureau.  
înfrigurare, căci era nerăbdător să se întoarcă și el în România, la ai lui. După 8 ani de prizonierat, a plecat acasă cu trenul. 
Călătoria de întoarcere a durat 18 zile și 18 nopţi.  
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Când a ajuns acasă, vorbea foarte bine limba rusă. Din fericire, și-a reluat serviciul la CFR. Aici, datoria lui era să anunţe 
întreprinderile că mărfurile lor au sosit în localitate, cu trenul, pentru a putea fi ridicate.  
Ultimii ani de viaţă și i-a petrecut alături de familie.  
 
Mă gândesc la curajul străbunicului meu și îmi spun că eu nu aș fi în stare de o asemenea îndrăzneală, de atâta rezistenţă în 
faţa greutăţilor. Povestea lui de viaţă mi se pare interesantă și mă emoţionează de fiecare dată când mi-o amintesc. 
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CALEIDOSCOP CU ISTORIE 
 

Andrei Vincene, 14 ani 
 
 

Propriile amintiri cu poveștile străbunicii alături de care am crescut 12 ani au fost punctul de 
plecare pentru lecturiada mea. Pentru ca cititorul să înțeleagă contextul cultural, am folosit 
câteva date din monografia localității (Catolicii din Popești-Leordeni, coord. Dănuț Doboș, 
Editura ARCB) și actele vechi ale familiei păstrate de bunica mea. 
Dintre poveștile ascultate, le-am selectat pe cele care aveau un miez comun cu Istoria Mare și cu 
limbile vorbite, le-am așezat într-un caleidoscop cu fragmente din viața binecuvântată cu 92 de 
ani. Cel mai interesant este că episoadele sunt povestite pe un ton mai degrabă optimist, pentru că 
străbunica nu se lamenta niciodată și am păstrat nuanța aceasta veselă, chiar amuzantă creată de 
confuziile limbilor. 
Colegii mei au fost, desigur, impresionați de includerea lui Ioan Bădescu în povestire, acesta fiind 
învățătorul al cărui nume este purtat de școala noastră, și s-au amuzat imaginându-și-o pe fata cu 
mitraliera care i-a gonit pe ruși. 
 
De câte ori vreo vecină se uita la ea, parcă dădea din cap spunând: „Lasă-o că e slabă 
și mică, o să se bolnăvească repede și o să se prăpădească”. Și totuși, străbunica 
mea, Mariea Iacob născută Ribă, a trăit până la 92 de ani străbătând istorii mai bune 
sau mai puţin bune... așa slabă cum părea pe dinafară... 
La începutul secolului trecut, satul natal al străbunicii se numea Popești-Condurat și 
era împărţit în două comunităţi etnice și religioase: zona „români” în care locuiau 
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autohtonii credincioși ortodocși și zona „pavlicheni” în care locuiau bulgarii catolici care s-au refugiat în secolul al XIX-lea de 
prigoana turcilor, alături de sârbi veniţi din actuala parohie catolică Cioplea. Pavlichenii locuiau și trăiau separat de cei români 
și aveau o parohie în vatra satului, fiind majoritari. Totuși, din cauza izolării de o cultură asemănătoare, limbile sârbă și bulgară 
vorbite aici s-au amestecat și au format o limbă vorbită, arhaică care se păstrează în unele familii și astăzi.  
Așadar, în anii '20, străbunica mea se naște în acest sat multicultural. Datorită reformei educaţionale din 1922, străbunica a 
venit și ea la școală, căci învăţătorul Ioan Bădescu (al cărui nume îl poartă școala noastră din 2013) umblase din casă în casă să 
convingă părinţii să dea copiii la școală. Pe atunci, foarte puţini pavlicheni știau română, așa că, la înscrierea în școală a copiilor 
au fost aduși și profesori vorbitori de bulgară. Copiii nu purtau cu ei ghiozdane, nu aveau acte și învăţătorul a dorit să facă un 
catalog, gândindu-se că va afla numele lor de familie, dacă îi va întreba cum ”se strigă” tatăl lor. Ajungând și la străbunica 
Maria, învăţătorul o întreabă pe bulgărește cum este strigat tatăl ei, crezând că îi va spune numele de familie, dar ea a răspuns 
în tot acest ”cocktail lingvistic” Stioăn (Ștefan în bulgară). Străbunica mea era una dintre puţinele persoane din sat care știa 
română, pentru că tatăl ei Ștefan Ribă mergea des în casa boierilor de la București și eu m-am întrebat mereu de ce nu i-a 
răspuns în română. Așa că ea a rămas în tot acel an, trecută în catalog și în actele școlii Mariea Stioăn.   
O altă întâmplare probabil din aceeași perioadă, începutul anilor '30, se petrece tocmai în casele domnilor din București pe 
unde stră-străbunicul Ștefan Ribă ducea la vânzare lapte, ţesături și altele, uneori însoţit în pasul săltat pe drumuri de 
kilometri de cea mai mică dintre copiii lui, aceeași Mariea. „Boierul” la care intrase să ducă marfa o vede pe fetiţa îmbujorată 
și gătită de drum la oraș și o invită să se joace cu fata lui, de-o seamă. Străbunica povestea mereu ce minunăţii văzuse prin 
saloanele mari, ce rochii elegante purtau domnișoarele și cum intrase ea îmbrăcată în fustă de sărbătoare și un ”bunjur”, adică 
o vestă colorată purtată de pavlicheni. Domnișoara, probabil deja cu educaţie franceză, o salută zâmbind ”Bonjour! Bonjour!”, 
dar între cunoștinţele lingvistice ale străbunicii nu intra și franceza și îi răspunde mândră, mângâind vesta tradiţională ”Și mai 
am unul acasă și mai frumos!”. Apoi, firesc, îi întinde bunjurul și i-l dăruiește domnișoarei...  
În adolescenţă, învaţă singură puţină germană din cărţile fratelui ei, Francisc, care studia la seminar, mai mult din curiozitate, 
decât cu gândul că i-ar folosi. 
La scurt timp după ce Mariea se căsătorește, soţul ei este chemat la oaste, iar ea rămâne singură acasă. Armata germană 
ajunge pe teritoriul nostru, deoarece este aliată cu România, iar străbunica mea avea liniștită grijă de gospodărie, știind că are 
Popeștiul are un aerodrom de apărare, iar soldaţii germani trăiau în pace cu localnicii, vânzându-le diverse alimente soldaţilor. 
Străbunica prinsese destul din cărţile fratelui mai mare și le vinde ouă și pâine, lucrând în băcănia tatălui său.  
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După 23 august 1945, germanii pleacă grăbit și rușii se grăbesc și mai tare să le ia locul. Pentru a se instala, rușii caută să 
rechiziţioneze case. Într-o noapte, câţiva soldaţi ruși rup poarta vrând să se pătrundă în casă, dar aceeași slabă și firavă 
Mariea, căinată de vecine, deschide ușa de la intrare și, cu un pistol-mitralieră german (nimeni nu știe de unde îl avea) îi 
ameninţă să plece într-o germană stricată, dar suficient de convingătoare încât rușii s-au pierdut în noapte și nici nu au mai 
îndrăznit să apară alţii în pragul ei. 
După ce războiul s-a terminat, iar soţul ei s-a întors, au avut doi copii, două fete dintre care cea mică este bunica mea. 
Comuniștii veniţi mai târziu i-au confiscat pământurile și au închis băcănia, iar a fost nevoită să se angajeze pe serele 
construite chiar pe fostele proprietăţi, pe care nu a reușit să le recupereze nici după '89.  
În schimb, s-a bucurat de fiecare nepot și strănepot în parte și a învăţat câteva cuvinte, chiar și după 90 de ani noua modă 
lingvistică ‒ engleza. A văzut cum satul natal se schimbă și îi părea rău că se pierde limba bulgară vorbită de popeșteni și 
tradiţiile de aici, dar avea mândria că a trăit peste 90 de ani, în ciuda tuturor acelora care o vedeau „slabă”.  
Poveștile ei ‒ de om care a trăit aproape cât România Mare ‒ se unesc mereu în mintea mea laolaltă cu istoria din manuale, cu 
proiectele cercetășești și cu cărţile de memorii...  
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Istoria este… 
 
Istoria este o întâmplare din trecut care a rămas ţinută minte de oameni.  Istoria este o mașină de întrebări. Bunicul meu îmi 
povestește lucruri din trecut care acum au ajuns istorie. 
Copiii pot intra în istorie făcând lucruri incredibile. Istoria este ca o corabie care luptă alături de echipajul ei. Așa a luptat și 
regele Mihai pentru ţara sa, ca să ne fie mai bine. 
 
Eu știu că Regele Mihai a fost dat afară de la postul de rege și a stat departe de ţară. S-a întors în România după revoluţie. A 
lăsat în urma lui castelul Peleș unde a trăit. Bunicul meu a fost soldat în garda care păzea Peleșul. A stat acolo timp de trei ani. 
Traseul prin pădure de la castel la Stâna regală îl știu de la el. Am refăcut traseul cu gândul la bunicul care, îmbrăcat în 
uniformă militară păzea intrarea în parcul regal la locul numit Vulpărie. Am rămas cu un obicei în familie, mergem la Sinaia în 
fiecare an. Tatăl meu îmi amintește mereu că deviza casei regale este Nihil sine Deo, adica Nimic fară Dumnezeu. (Luca) 
 
Străbunicul meu a luptat în al doilea război mondial. A luptat și a strâns pumnii și a supravieţuit. (Richi) 
 
Străbunicul meu a fost negustor de coloniale în Brașov unde a avut un magazin chiar lângă gară. În timpul războiului, magazinul 
a fost bombardat. Străbunicul meu a luptat pe front unde a murit în linia întâi, luptând pentru ţară.  Bunicul a fost crescut de 
unchiu’ Petrică, fratele tatălui pierit mult prea devreme pe câmpul de luptă.  
Nu are multe amintiri despre tatăl său, decât vagi întâmplări din copilăria timpurie. Ceea ce l-a marcat este amintirea senzaţiei 
de plutire, când ridicat în braţe, alături de sora și mama, însărcinată cu al treilea copil, erau învârtiţi de bunicu în magazinul de 
lângă gară, râzând fericiţi, fără nicio grijă.  
De la străbunicul ne-au rămas doar poveștile spuse de alţii care l-au cunoscut mai bine, o casetă de bancă în care se păstrau 
monedele de argint de 100 lei (cu chipul Regelui Mihai I), un cântar de băcănie, și o icoană a Arhanghelului Mihail, semn al unui 
suflet viteaz, educat în credinţa și iubirea faţă de Dumnezeu și aproape. (Alecu) 
 

Elevii din clasa I, Școala Elf, Cluj 
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ISTORIA DIN POVEȘTILE STRĂBUNICII 
 

Casian Bondar, 13 ani 
 

 
Cea mai importantă sursă de documentare pentru mine a fost istoria orală a familiei, din ramura mamei mele.  
Totuși, pentru a putea pune într-o formă potrivită aceste povești, am citit fragmente din cărți  care abordau istoria ‒ pagini din cărțile din seria 
Istoria povestită copiilor a Simonei Antonescu și romanul Istoria lui Răzvan de Horia Corcheș.  
Cărțile m-au ajutat „să ies” din timpul de acum. 
 
Îmi face plăcere să o ascult pe străbunica mea, Maria, când merg în vizită pe la ea. Mereu ne povesteşte de vremurile de 
demult şi de durerea din sufletul ei care încă o macină ‒ dispariţia celor doi fraţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Vasile şi Ion Burlancea. Nu ştie istorie asemenea unui profesor, dar povesteşte cu amănunte istoria nevăzută şi nescrisă în 
cărţile de istorie ‒ cea trăită de ea.  
Străbunica mea a fost cel de-al doisprezecelea copil al familiei şi era mică atunci când fraţii s-au prăpădit. De când fratele 
său, Vasile, a fost chemat în armată şi înrolat în trupele româno-germane, ea nu-şi aminteşte mai nimic, dar i-a învăţat 
cuvintele pe care le-a găsit scrise pe spatele unei fotografii, unica amintire care o păstrează cu sfinţenie, de la el. Familia nu 
mai ştia nimic despre el, aştepta să fie eliberat din stagiul militar de trei ani, până într-o zi când au fost înştiinţaţi de foştii 
camarazi, că şi-a pierdut viaţa la Cotul Donului. A fost primul erou al familiei Burlancea, aşteptat şi plâns de mama lui până a 
murit. 
Un alt frate al străbunicii, Ion, avea 19 ani când s-a înrolat ca voluntar. Povestea lui este mai clară în amintirile străbunicii 
mele pentru că era mai mărișoară. Îşi aminteşte bine două momente: acela când o ţinea în braţe şi o amintire hazlie înainte de 
Paști, când străbunica a mâncat pe furiş cozonac în Săptămâna Patimilor. Cozonacul era pregătit pentru Ion care era acasă în 
permisie. Trebuia să se întoarcă la garnizoană chiar de Paști. A fost ultima dată câbd familia l-a văzut în viaţă.  
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Veştile rele au sosit mai târziu. Ion nu a reuşit să fugă din calea ruşilor pentru că era rănit la un picior. I-au rămas ultimele 
cuvinte: ,,Nu mă lăsaţi, luaţi-mă cu voi!” și a rămas cu mâna întinsă.  

O altă întâmplare povestită de străbunica a fost cea petrecută în seara 
zilei de 7 septembrie 1944, în ajunul sărbătorii Naşterii Maicii Domnului. 
A doua zi, era mare sărbătoare, însă sătenii erau alertaţi de prezenţa 
ruşilor care căutau soldaţi germani adăpostiţi în casele oamenilor . Chiar 
în podul familie Burlancea erau doi soldaţi.  
Sătenii au fugit în pădure cu animale cu tot. Însă cea mai bătrână din 
familie, străbunica de 102 ani a rămas acasă, fiind imobilizată la pat. A 
doua zi când s-au întors sătenii , ruşii erau în satul vecin căutând 
mâncare, iar batrâna a fost găsită în viaţă.   
Străbunica îşi aminteşte perfect acea zi, însă 
nu înţelege nici acum de ce fraţii ei au fost uciși.  
Străbunica are 82 de ani şi ne povesteşte de parcă totul ar fi fost ieri. 
Aşa este istoria… 
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VĂLUL MAYEI 
 

Lidia Andreea Bucur, 17 ani 
 
 
Cele mai grăitoare surse de inspirație sunt mărturiile unor oameni obișnuiți. O persoană vie te convinge și te uimește, căci prin viața sa dă lumină 
oricărei scrieri, motiv pentru care nu întâmplător este faptul că am ales persoane ale comunismului pentru a redacta și realiza povestea mea.( o 
doamnă profesoară a cărei copilării a fost dictată de un fost regim totalitar). Oare ce este mai interesant decât o mărturie? Acel om, așa cum a mai 
spus, a trăit și simțit, și prin urmare poveștile spuse de el sunt pline de viață și poate și actuale. O mărturie este fermecătoare, iar un interviu 
conferă posibilitatea cititorului de a trăi în pas cu martorul și cu scriitorul. Cred că ceea ce atrage în povestea mea este sinceritatea. Sinceritatea 
doamnei Chiru,a cărei poveste a fost împărtășită și sinceritatea unei eleve de17 ani ce recunoaște că nu poate să înțeleagă cu adevărat o perioadă de 
care nu-i aparține.  
 
Este greu să înţelegi cu adevărat comunismul și să îl privești dintr-o altă perspectivă, mai profundă decât o teorie aflată în 
manualele de istorie, cu atât mai mult cu cât vârsta de 17 ani nu îţi oferă adevărata ocazie de a experimenta o viaţă trăită de 
alte milioane de oameni și nenumărate generaţii. E dificil să-mi exprim părerea în legătură cu un fenomen la care n-am 
participat, însă care mă afectează în mod indirect, prin consecinţele sale în timp.  
Oamenii descriu perioada  oarte contradictoriu. Comunismul ar putea fi asemenea Atlantidei, un paradis pierdut pentru unii 
dintre semenii noștri. Mulţi îi duc dorul, dar şi mai mulţi se bucură că au scăpat de ea. unii nu mai prididesc în a o lăuda, alţii în 
a o defăima. Totul devine confuz, mai ales pentru generaţiile tinere, în căutare de adevăr și povești extraordinare. Nu putem 
spune răspicat că regimul comunist a fost bun sau rău. Tindem să dăm dreptate părţii care ne uimește cel mai tare, care ne 
convinge, fără să luăm în calcul și alţi factori care contribuie la opinia publică. Fiecare percepe viaţa într-un mod total diferit. 
Ceea ce te doare pe tine, s-ar putea să-l facă pe cel de lângă tine să râdă, atât de neimportant i se pare. Poate că pentru tine 
o viaţă la limita decenţei e ceva de neconceput, dar pentru un alt om, e scopul lui în viaţă. E ca atunci când gâdili mai mulţi 
oameni și la sfârșit remarci că au avut reacţii diferite. O persoană a râs în hohote, pentru că a fost mai sensibil și acei stimuli 
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l-au afectat profund, transmiţând semnale puternice către creier, determinând o reacţie majoră. Alt om doar a chicotit. A 
simţit, dar totuși n-a fost atât de afectat și s-a exprimat mai rezervat. Apoi vine omul care nici nu a zâmbit măcar, nu a fost 
impresionat și oricât ai încerca nu poţi să îl zgudui, dar adevărul e că a primit același mesaj ca toţi ceilalţi, dar la intensitate 
diferită. Și după tot discursul meu, rămâne întrebarea: Comunismul. un regim al terorii sau un sistem totalitar ce a adus 
fericire multor oameni? „Multor” e un cuvânt-cheie important căci nu se referă la o totalitate, ci o majoritate.  
Sunt prea neexperimentată să îmi expun părerea asemenea unui istoric sau, cu atât mai mult, a unei persoane ce și-a trăit o 
parte din viaţă în acea perioadă, Acesta este motivul pentru care nu o să vorbesc din perspectiva unei fete de 17 ani, ci a unui 
adult care și-a trăit tinereţea în comunism.  
Ţi-ai fi imaginat că o să încep prin a spune că persoana despre care îţi vorbesc și-a afirmat încă din prin primele minute în care 
emisferă a sentimentelor faţă comunism se află: regret, durere, fericire etc. Nimic mai neadevărat, mai ales când vorbim 
despre doamna profesoară Gabriela Chiru. Doamna Chiru, director adjunct la Colegiul Economic Virgil Madgearu din Galaţi și 
profesor de contabilitate, și-a făcut studiile în cadrul Facultăţii de Economie din București și deși avea doar 24 de ani la 
momentul revoluţiei din ’89, este dovada vie că tinereţea nu rămâne neatinsă de o perioadă istorică zbuciumată și de orice 
schimbare a societăţii. Întrebată despre viaţa sa din comunism despre trăirile și sentimentele încercate mi-au relatat 
numeroase povești, amuzante, unele, impresionante, altele, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că oricum ar fi fost, viaţa unui 
om rămâne la fel. Ne naștem, creștem, experimentăm, trăim, greșim, avem frici, pasiuni, ne distrăm, ne îndrăgostim, excelăm 
sau o dăm în bară, dar totuși supravieţuim. Așa cum afirmă și doamna Chiru, amintirile sale sunt ale unui copil, adolescent, 
licean, student, în definitiv ale unui om. Râzând chiar, la un moment dat, doamna Chiru mi se confesează că, până la urmă, 
tânărul e tânăr, și se distrează în orice societate trăiește: „Deci și noi, generaţia anilor ’80, cum ne numeam noi, generaţia 
disco, eram tineri ca și voi și poate că ne trăiam viaţa chiar mai intens”.  
I-a rămas în memorie momentul când a devenit pionieră. Deși nu își mai amintește jurământul depus, ţine minte perioada de 
pionier ca fiind încărcată de amintiri frumoase sau cel puţin amuzante. Concursurile și activităţile culturale, taberele, paradele 
de la 1 mai și competiţiile sportive îi ţineau destul de ocupaţi. Îmi vine să zâmbesc acum când îmi aduc aminte de o mică 
povestioară pe care mi-a împărtășit-o doamna Chiru de pe vremea când era comandant de detașament. Desigur, șnurul de 
culoare galbenă era fascinant dar și mai mult mă uimește docilitatea copiilor care dădeau ascultare ordinelor și seriozitatea cu 
care se purtau la o vârstă fragedă. Prezenţa la ședinţele pe școală era obligatorie:. „Era una dintre primele mele ședinţe pe 
școală și m-am îmbolnăvit” așa începe doamna Chiru o scurtă povestire care acum, la vârsta de 50 de ani, i se pare hazlie. „M-
am îmbolnăvit și mi-a fost o frică teribilă să nu mă certe că nu am fost la ședinţa comandanţilor. Nu sunt sigură, dar cred că  
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am făcut o enterocolită, vomitam, îmi amintesc. Am plâns acasă și i-am spus mamei: — Ce o să se întâmple mamă, că am lipsit la 
ședinţa comandanţilor pe școală? Dar eram micuţă, și emoţiile erau mari. În final, nu am păţit nimic”.  
Toate astea mi le spunea cu o voce amuzată urmată de mici hohote de râs. Uimitor cum o experienţă tristă și care ţi-a 
provocat atâtea griji și stres poate sa devină un subiect amuzant peste ani. Pentru fetiţa din clasa a treia era o problemă atât 
de importantă, dar iată cum,pentru femeia adultă de acum frica de atunci era ceva banal și copilăresc. Erau timpuri când îi 
scoteau pe copii afară pentru a-l întâmpina pe tovarășul Ceaușescu. O dată au trebuit să aștepte toată ziua în picioare de-a 
lungul: „Așteptam să vină la vila de protocol care este vizavi de Prefectură”. Eram curioasă așa că am întrebat dacă dumneaei 
era entuziasmată. „Nu prea eram. După ce ai stat o întreagă zi în picioare, de la opt dimineaţa pe traseu și mereu atent pentru 
că trebuia să fluturi steguleţe, și până la șapte seara când venise, pentru niște copii, e foarte dificil.”  
Mai auzisem astfel de povești, ba chiar multe, și pot să zic sincer că nici pe mine nu m-ar fi atras ideea să stau în picioare atât 
de mult în așteptarea unei persoane care nici măcar nu mă cunoștea. Aș fi preferat să stau acasă și să mă joc și sunt sigură că 
și doamna Chiru și mulţi alţi copilași ar fi vrut asemenea. Totuși, nu prea aveau de ales, căci așa era obiceiul.  
Participau la multe concursuri și câștigau premii. Pe atunci era în echipa de gimnastică ritmică și ţine minte cum a câștigat 
multe premii, ba chiar locul doi la competiţia pe judeţ. „Acestea au fost momente cu adevărat importante pentru mine”.  
La liceu deveneai utecist. Se mergea la balul bobocilor, la celelalte baluri ale liceelor dar și la bairame și stăteai toată noaptea. 
Nu aveai telefoane, dar iţi anunţai părinţii unde ești, cu cine… „Era. era foarte frumos”. Se duceau în tabere pentru uteciști, la 
Năvodari și veneau trupe rock și cântau și dansau alături de Iris, Compact și multe alte trupe faimoase pe care generaţia 
noastră nici nu le cunoaște. 
La facultate intrai în Asociaţia Studenţilor Comuniști și pentru că doamna Chiru era cunoscută pe  partea cu gimnastica la 
Academia de Studii Economice din București, era responsabil cultural, adică se ocupa de organizarea unor seri culturale și 
trebuia să aducă invitaţi. „Ţin minte că atunci l-am cunoscut pe Ștefan Bănică. L-am invitat printr-un prieten de al meu, căci el 
este de o seamă cu mine. Era student la teatru dar cânta încă de pe atunci foarte frumos. Ne-a ieșit o seară culturală atât de 
frumoasă că am ajuns vestită în tot ASE-ul.”  
A participat la „Cântarea României”, un concurs, un festival în toată ţara. Doamna era în trupa de dans modern, căci ASE-ul 
avea brigăzi artistice. „Brigăzile artistice erau trupe ce făceau un fel de stand up comedy dar și cântau sau dansau. Ţin minte 
că am fost și am dansat la Opera Română și trupa noastră a câștigat premiul I pe Centrul Universitar București și apoi am fost 
la Timișoara, unde se ţinea faza naţională. Era ca un fel de olimpiadă artistică. Erau cele mai tari trupe studenţești de rock, de 
dans modern. foarte frumos. era ca o tabără de o săptămână, dar în care făceai numai spectacol.”  
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Cei mai buni studenţi după medii și activităţile extracurriculare erau făcuţi membri de partid încă din facultate și în anul trei, 
doamna Chiru a devenit membră de partid. Își amintește de o întâmplare ce o amuză copios până și azi. Toţi studenţii făcuţi 
membri de partid erau chemaţi la Comitetul Central al Partidului Comunist Român la Casa Academicienilor și primeau carnetele 
de partid, de culoare roșie și acolo le ţinea o cuvântare secretarul de Partid. Un adolescent din zilele noastre mai mult ca sigur 
ar arunca acel carnet cu prima ocazie sau cel puţin nu i s-ar fi părut câtuși de puţin interesant și deși studenţii din comunism 
erau mult mai serioși și meticuloși decât generaţia noastră, sunt sigură că în sinea lor acel carnet roșu nu valora atât de mult 
pe cât partidul comunist dorea să-i convingă, cel puţin nu atât de mult încât să-ţi dai viaţa pentru el.  
„Aveţi cea mai mare grijă de carnetul de partid! Că dacă vă ia foc casa, primul lucru pe care îl salvaţi este carnetul de partid!”. 
Sunt frazele care aveau să îi rămână doamnei Chiru în minte pentru totdeauna. Totuși, trebuie să recunoaștem căi a fi membru 
de partid încă de la facultate avea avantajele sale. Membrii de partid promovau mai ușor în posturile de conducere, ceea ce s-a 
și întâmplat, doamna Chiru devenind  contabil șef din a treia lună de muncă. Desigur, faptul că aveai studii, erai serios și 
muncitor era un avantaj, dar faptul că te aflai în partid reprezenta un propulsor cu reacţie ce te împingea cu viteză dublă, ba 
chiar triplă către obiectivele propuse.  
Totuși, comunismul a avut dezavantajele sale, pe care mulţi dintre noi le cunosc deja de la bunici sau părinţi: cozi interminabile 
la alimente de bază, lipsa curentului, a programelor și filmelor și lista poate continua. Toată lumea își aduce aminte de chinurile 
suferite fizic, însă uităm să ne aducem aminte de ceea ce au suferit psihic oamenii. Toată lumea știe cum am fost noi preluaţi 
de comunism, nu din dorinţă, ci cu forţă. Am fost împărţiti pe sfere de influenţă și oferiţi URSS-ului pe o tavă ca și cum am fi 
fost doar un obiect și o linie trasată pe o hartă, nu o populaţie cu dorinţe și speranţe, cu un viitor sau un trecut. Am fost 
împărţiţi tot așa cum își împart doi copii ce se urăsc jucăriile. Trasează o linie și își marchează teritoriul. Nu contează că pe 
fâșia ta de pământ autoproclamată trăiesc alţi oameni cu gospodării proprii. Desigur că socialismul s-a hotărât să destrame 
atunci orice fel de mod propriu de viaţă pe care l-am fi avut înainte și și-a impus propria doctrină. Orice materie studiată 
purta amprenta comunismului. Dacă acum la școală înveţi în cea mai mare parte contabilitatea proprietăţii private, pe timpul 
comunismului se învăţa economia proprietăţii de stat. Era normal din moment ce proprietatea privată era aproape nulă. Își 
amintește cum învăţa pentru facultate economia, la 16 grade în cameră, cu căciulă și mănuși în cap, cu două halate. „La 
Economie aveam atașate hârtii în care scrisesem pasaje din Congresul al 13-lea al Partidului pe care trebuia să le inserez. 
Spuneam ceva din manual apoi despre ce vorbise tovarășul Ceaușescu în congresul respectiv despre chestiunea învăţată.  
Mânca banane și portocale doar de Crăciun și până și la alea stătea la coadă. Nu o să uite niciodată cum la Potcoava, un cartier 
din orașul Galaţi, se așeza de la cinci dimineaţa la coadă ca să prindă portocale și banane și că doar într-o singură cofetărie din 
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oraș se făceau un tip de prăjituri, numite Boema. „Faţă de bogăţia de astăzi totul pare atât de ireal. De asta eu iubeam 
bananele și acum nu le mai iubesc, pentru că le găsesc tot timpul.”  
Revoluţia a fost un șoc. Se uita la televizor și nu știa ce să creadă. Avea doar 24 de ani la momentul acela, o vârstă la care 
orice eveniment neașteptat încă ţi se pare că te lovește pe nepregătite. Muncea și nici nu avea habar ce se întâmplă în ţară. 
Cel care îi dăduse vestea fusese tatăl ei. Pe 16 decembrie, când au fost primele ciocniri în Timișoara, au fost încolonaţi 
membrii de partid și au fost urcaţi în autobuze și duși într-un club al unei firme de construcţii care acum e dărâmat și nu mai 
există. Era o ședinţă în care niște secretari de partid  îi înfierau pe cei de la Timișoara. „Nici nu știam la cine se referă, pe 
cine tot pomenește. Ni se spunea să avem grijă că dușmanii poporului doresc să distrugă România. Habar n-aveam idee la ce se 
referă.” A urmat o serie lungă de aplauze minute în șir, în picioare. Totul devenea din ce în ce mai confuz iar aplauzele nu 
ajutau. Era doar o formă de a arăta adeziunea la partidul comunist.  
Cel mai șocant moment a fost împușcarea lui Ceușescu văzută la televizor. Speră că nimeni nu va avea ocazia să vadă așa ceva. 
mai ales o execuţie, cum era pe timpuri. Nu a văzut-o pe viu, ci la televizor, dar a fost tot atât de șocant. „Este șocant. Nu îţi 
doresc să o vezi niciodată.execuţia unui om.”.  
Toate schimbările de guverne fuseseră și ele ameţitoare. Pentru doamna Chiru și pentru multe alte persoane schimbările 
economice îi dezarmau. Astăzi cumpărai un aragaz cu 4000, mâine cu 7000. Foarte mulţi și-au pierdurt banii, economiile, 
casele. A durat un întreg an să se acomodeze. A apărut brusc capitalismul, brusc magazinele private, brusc lucrurile cu care nu 
erau obișnuiţi. Anii ′80 fuseseră foarte grei. România a plătit toate datoriile externe. Revoluţia a fost cireașa de pe tort. 
Totuși, deși acum încă vede mari discrepanţe între perioada comunistă și democratică, doamna Chiru a ales să vadă binele în 
oricare perioadă. Oricum ar fi fost, tinerii erau fericiţi, pentru că știau să se distreze, lucru pe care generaţia noastră l-a 
uitat. 
Încă rămâne întrebarea: comunismul ‒ un regim al terorii sau un sistem ce a adus fericire multor oameni? Nu am găsit încă 
răspuns, căci încă mă consider incapabilă să îmi dau cu părerea, dar un lucru este sigur: Răspunsul se află în inima celor care au 
fost martori la toate aceste evenimente. 
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LACRIMA ȘI PICĂTURA DE APĂ 
 

Mădălina Bușan, 14 ani 
 
Istoria și româna sunt obiectele mele preferate. De curând am fost încurajată să particip la concursul „Gândurile umplu timpul.”. Astfel am decis 
să scriu despre apă (o picătură din râul Prut și o lacrimă a unui bătrân) ce ajunge să învețe și să simtă istoria. Pentru că da, istoria poate fi știută, 
dar e și mai interesantă când poate fi ,,simțită”.  
Pentru a scrie textul ce evocă evenimentul din 6 mai 1990, Podul de Flori, am studiat izvoarele istorice.  
De asemenea,mi-au fost de ajutor amintirile lui Grigore Vieru, 
care a fost martor la acel eveniment istoric și care povestește atât de frumos despre natura fericită, de sufletele unite.  
 
Soarele cald și cuminte cucerește o nouă zi, razele jucăușe pătrund printre crengile aproape zburătoare ale copacilor ce se 
înalţă în văzduh. Norii plutesc asemenea unor bucăţi de vată. Alţii, mai întunecaţi, par sărutaţi de albastrul cerului. Câmpia de 
lângă marginea Prutului e plină ochi de flori. Atâta culoare, atâta aromă! Atâta veselie în natură! Iar noi, picături zglobii, ne 
întrecem în cursul râului, ne dăm de-a rostogolul, ne ascundem una de alta, care mai la adâncul râului, care mai aproape de faţa 
lui. Iar când săltăm sus de tot, privim această frumuseţe de luncă. Trăim în Prut. Nu știaţi? E așa bine aici, avem o familie 
mare și frumoasă, unită. Suntem aici de când mă știu, vechi de când Prutul şi noi ca ziua de mâine. 
Odată, am simt cu toată fiinţa că în Prutul nostru a mai intrat cineva, că printre noi erau particule de apă străină. Şi erau așa 
sărate și aşa de triste! Şi un pic cam stranii, pentru că nu erau picături de ploaie, coborâte de la tatăl-cer și venite la mama-
pământ. În plus, ploaia nu este sărată  şi are un miros plăcut. 
Curioasă cum sunt, mă apropii de una dintre acele picături, să întreb ce sunt și de unde vin. 
— Am observat că ești nouă pe la noi. De unde vii, cum te numeșţi? Şi de ce ești așa de tristă și sărată, să-mi fie cu iertare? 
— Ar fi mai bine să te prezinţi tu prima. 
— Da, exact. Eu sunt o picătură de H2O. 
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— Original nume, n-am ce zice! 
— Nu, nu m-ai înţeles, ăsta e întreg neamul meu, apă. Noi, picăturile, nu avem nume aparte, suntem toate apă! Acum e rândul 
tău! 
— Ei bine, şi eu sunt apă!. 
— Apă? Dar am simţit că ai multă sare în tine. Ai ceva  neobsinuit. gustul tău…  și firea ta… tristă, supărată. 
— Ești prea filozofică , mai lasă-mă cu părerile tale. 
— Ehh, să știi că „gândurile umplu timpul, iar timpul umplut devine istorie!” 
— Istorie… Află că aşa sărată cum sunt, rămân un povestitorfoarte bun, îmi place să vorbesc, să meditez. Dacă ai ceva timp și 
spaţiu liber, putem merge să discutăm mai pe îndelete. Vreau să-ţi povestesc o istorie. 
— Istoria cui? 
— A noastră. 
Și am condus-o în largul râului, acolo unde am simţit că nu ne poate deranja nimeni. Curenţii reci de apă se jucau pe acolo, dar 
nu i-am putut alunga, așa că am continuat discuţia în preajma lor. 
— Vai, ce frumos e aici la voi, în Prut!. cu jale și admiraţie, în același timp, spuse picătura străină. Hai să-ţi povestesc ce sunt și 
de unde vin. Sunt și eu apă, într-adevăr, cum ai zis și tu, doar că un pic mai sărată. Sunt o Lacrimă. Lacrimă e un cuvânt tare 
frumos! E o senzaţie aparte să fii lacrimă! E ceva special. Poţi fi o lacrimă de fericire, dar poţi fi şi o lacrimă de tristeţe. 
— Și tu ce fel de lacrimă ești? 
— Sunt de amandouaă felurile, cred.  nu mă pot decide. nu am înţeles. 
—  Povestește-mi și poate te ajut eu să-ţi dai seama. 
— Am fost provocată de Creier să ies din căsuţa mea bine aranjată, mereu curată, îngrijită, de o culoare frumoasă. A trebuit 
să-mi las acolo prietenele și să plec. L-am întrebat pe Creier de ce eu şi el mi-a zis că trebuie să-mi descopăr destinul. Am 
coborât din ochii albaștri-albaștri ai unui bătrânel liniștit și calm ca apusul de soare. M-am scurs pe obrazul lui bătătorit, i-am 
atins buzele crăpate de vânt și am căzut aici la voi. M-am despărţit odată şi pentru totdeauna de el. 
— Și tot nu am înţeles de ce a trebuit să pleci, să te desparţi de ochiul tău. 
— Înţelegi., creierul comandă totul, la ruga, îndemnul și ordinul lui se întâmplă toate. Din câte am înţeles, uncheșului meu îi 
înviară niște amintiri. 
— Amintirile sunt ceva sau cineva?  întreb eu curioasă. 
— Amintirile sunt și ele stări ale creierului. nu știu dacă sunt ceva sau cineva. 
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— Grea poveste, vreau să aflu mai multe! La ce se gândea moșul când te-a slobozit? La cine se gândea? La tine nu s-a gândit? 
Mereu am zis că oamenii sunt răi, și nu înţeleg de ce și florile îi apără, de ce și apa se jertfește pentru ei, de ce și pământul le 
suportă tălpile greoaie? 
— Știi, am o vagă presupunere cum că bătrânelul meu a plâns, amintindu-și de evenimentul din 1990, de Podul de Flori. Nu știu 
nimic altceva, nu știu nici de unde până unde am așa impresii, dar simt că anume despre asta trebuie să aflăm. 
— E o adevărată provocare! Hai să aflăm răspunsul, apă e chiar printre noi, florile sunt pe câmpia de lângă noi, iar pământul e 
alături de noi. Să pornim în aventură! 
Și am înotat noi așa, până am ajuns la Gura-de-Vărsare, care se consideră cea mai bătrânăapă de aici, cea care le știe pe toate 
și toate o știu pe ea! 
— Gură-de-Vărsare, Gură dăruitoare, ieși la suprafaţă! 
Lacrima se uita ciudat la mine. Nu știa ce sunt toate astea, trebuia să o învăţ că fac parte dintr-un ritual de chemare a Gurii. 
-A-A-A! se auzi un glas adânc, iar în sus începu a ţîșni apă, apă, apă! Cine a îndrăznit să mă cheme? Cine are nevoie de mine? De 
ce aveţi nevoie? 
Am încremenit amândouă. Eu mă uitam la Lacrimă, Lacrima la mine. Și Gura-de-Vărsare la noi. Sinceră să fiu, nu credeam că 
legendă asta cu ritualul de chemare a Gurii-de-Vărsare e ceva adevărat. Rămăsesem uimite ambele. Totuși ţin minte că Gura-
de-Vărsare, domolită un pic, era chiar frumoasă: o bătrână elegantă, cu o eșarfă transparentă în jurul gâtului, cu cercei lungi, 
lungi, cu mărgăritare din fostele ei vizite și trăiri în mări și oceane și cu o pălărie mare din care mereu ţâșnea apă. 
— Cerem scuze pentru deranj, stimată doamnă, dar avem mare nevoie de înţelepciunea dumneavoastră. (Știam că atunci când 
începi galant, vei primi și un răspuns galant, iar atunci când mai subliniezi și inteligenţa Gurii-de-Vărsare, ai noroc garantat!) 
— Hmm, bun început, să va aud ce vreţi. 
— Am vrea, fără să vă fie cu supărare, să adresăm o întrebare: de ce natura rabdă oamenii? Și vrem să mai întrebăm despre 
ceva legat de 1990, de un Pod de Flori. 
— Ah, Doamne! răspunse Gura-de-Vărsare cu inima înmuiată, ţin minte evenimentele astea ca și cum ar fi fost ieri. Vă zic și 
despre asta, dar mai întâi să ţineţi minte că omul și natura trebuie să fie în veșnică armonie! Acum, despre evenimentul acela. 
haideţi jos, acolo e liniște, căci am impresia că și acum mă urmărește Fantoma Roșie. 
Trebuie să încep lecţia mea de istorie prin a vă spune că noi, cei care formăm Natura, auzim și știm totul cel mai bine. Și noi 
trecem mai ușor prin greutăţi, ne refacem mai repede. Pe când oamenii. Oamenii fac rău oamenilor. Lumea venită aici, pe malul 
Prutului, în 1992, a avut de suportat multe. Și cu mult înainte de 1992. Trupele străine, conduse de Fantoma Roșie, tăiaseră 
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pământ viu din trupul acestei frumoase ţări, pe nume România. Trebuie să știţi că de atunci Prutul a devenit graniţă între cei 
de-un sânge. Și a purtat pe umerii malurilor sârmă ghimpată. Iar în acel an frumos, sârma ghimpată, pe care o împodobiseră pe 
alocuri florile luncii, a fost doborâtă. Fantoma Roșie s-a risipit în aer, iar Prutul a putut curge liber la vale. Românii de pe 
ambele maluri se mai ţineau de fraţi, pentru că o fantomă și o sârmă nu pot curma Memoria.  
Era o zi însorită de mai. Oamenii, fără acte, fără frică, s-au aruncat în apele noastre, au rupt flori din luncile noastre și le-au 
aruncat de pe un mal și de pe altul, în apă. Fraţi, veri, unchi, neamuri de tot felul, cunoscuţi și mai puţin cunoscuţi, dar toţi de-
un neam. Neamul românesc! Nu poţi separa Natura de Natură! La fel, nu stă în legea firii să desparţi fraţii de fraţi. De aceea, 
atunci întreg Universul a fost pentru unirea sufletelor despărţite, pierdute, negăsite, uitate, dispărute. În braţele mele s-au 
aruncat florile rupte de pe câmpiile Prutului, iar eu, cu toată atenţia și grija, a trebuit să le duc de pe un mal și de pe altul, ca 
ele să se îngemăneze în apele noastre. Erau multe, formau un adevărat, prelung pod peste Prut. Podul de Flori. Simţeam că sunt 
o Gură cu aripi, ce duce spre mare numai bunătate, dragoste și speranţă.  
Ascultam toate câte ni le spunea Gura și încercam să le înţelegem. Apoi ea a tăcut. Îi puteam auzi doar răsuflarea grea. M-am 
gândit că poate plânge.  
Ne-am continuat drumul aproape de malul cel mai înalt. Acolo am rugat un melc să ne urce pe corniţele lui și să ne ducă la 
Ursitoarea-Florilor, una dintre cele mai vechi și frumoase zâne. Neamul florăresc ne-a întâmpinat cu drag și ne-a mulţumit 
pentru grija și atenţia noastră și ne-a invitat pe cele mai înalte coline, departe de aglomeraţie, cu cele mai frumoase peisaje în 
faţă. Am întrebat-o și pe ea de ce natura ţine la om. Același răspuns: natura și omul trebuie să trăiască în armonie. Am rugat-o 
pe Ursitoarea-Florilor să ne povestească despre Podul de Flori. Și iată ce ne-a spus: 
 „.Atunci mamele-flori și-au jertfit copiii-boboci, pentru ca inimile oamenilor, aproape uscate de atâta tristeţe, să înflorească 
asemenea florilor și să se umple de credinţă și speranţa! Apa era atât de liniștită , iar noi, cu frică, dar și cu încredere, pășeam 
pe valurile acesteaia, ca și Petru pe valul liniștit de Dumnezeu. știind că pe  maluri ne urmăresc suflete ce vor Unirea.” 
Deodată eu și Lacrima am simţit o mișcare bruscă a pământului. Colina pe care eram și-a mișcat umerii, în semn de aprobare a 
tot ce auzise. Pământul este mai tăcut, dar el ne poate vorbi prin toate culorile pe care le naște. Simţise și pământul aceeași 
bucurie.    
Când am vrut să ne întoarcem, melcul era prea obosit, iar afară se însera, am rugat atunci o albină să ne ia pe aripile sale și să 
ne lase în râu, acasă. 
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M-am despărţit de Lacrimă, pentru că ea avea calea ei. Nu am înţeles ce fel de lacrimă să fi fost Lacrima, prietena mea, de 
fericire sau de tristeţe. Înţeleg însă de ce a scăpat-o bătrânul: pentru el istoria și amintirea rămâneau vii. Vreau să cred că au 
fost lacrimi de fericire. O lacrimă de tristeţe nu știu să fi fost, poate doar retrăiri ale vechilor dureri.  
În schimb, am înţeles ce e amintirea, ce e omul, ce e natura. Mi-am făcut o nouă prietenă. Și dacă povestirile trebuie să se 
sfârșească cu o morală, morala istorioarei despre Podul De Flori, despre om și natură, despre o Lacrimă și o Picătură de apă o 
las ţie, dulce copil, să o deduci.  
 



 

 
 

249 

 
 
 

ALBUMUL  
 

Mihaela Florina Diaconescu, 16 ani 
 
Când l-am întrebat cum a trecut el prin viață, bunicul mi-a dat un album cu fotografii din diferite etape ale vieții lui. 
Am ales câteva iar bunicul mi-a spus povestea lor.  
 
Istorie. Timp. Gânduri. Suferinţe. Lacrimi. Sacrificii. Războaie. UNIRE. 
Aceste cuvinte pot fi unite, pot forma un întreg din care să rezulte că istoria noastră, trecutul nostru a fost marcat de lungi 
perioade în care oamenii au înfruntat foamete, frig, s-au sacrificat pentru popor și patrie, au trăit momente incredibile, în 
care puși în faţa cruzilor dușmani, au dat dovadă de curaj și au luptat pentru ei, pentru familiile lor, pentru noi cei de astăzi, 
pentru viitor. 
Privind retrospectiv îmi dau seama că ceea ce am acum, o casă, familia aproape și un trai decent este diferit de vremurile în 
care bunicii sau străbunii mei trăiau și îmi pun întrebarea: oare merit toate acestea? Fiecare dintre noi ar trebui să și-o pună 
și dacă nu va găsi răspunsul, să privească în trecut.  
Bunicii și străbunicii noștri nu au trăit vremuri de aur. Răsfoind albumul cu fotografii al bunicului mei am dat peste niște 
imagini memorabile din vremea în care el lucra la C.A.P. (Cooperativă Agricolă de Producţie). Din câte îmi amintesc, îmi 
povestea mereu despre cum lucrau în echipe de 20-30 de oameni, despre faptul că se ocupau cu viţa de vie, pomii fructiferi 
precum și de terenurile agricole, unde hectare întregi de pământ erau cultivate cu porumb, grâu, orz.  
Deși erau plătiţi cu sume de bani derizorii și cu produse agricole, ţăranul știa că singura lui sursă de venit era munca, cei mai 
mulţi dintre ei erau colectiviști. La fel era și bunicul meu, care mergea zi de zi pe câmp, alături de majoritatea oamenilor din 
sat, femei și bărbaţi. Lucrau cot la cot, de dimineaţă până seară, iar la finalul zilei aveau satisfacţia că acasă vor găsi soţia, 
copiii, o masă caldă. 
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La un moment dat, atenţia îmi este atrasă de o fotografie in care apărea bunicul meu călare pe un cal, iar în braţele sale se 
afla un copilaș. Calul ‒ mi-a povestit bunicul ‒ se chema Murgu și a fost un simbol al localităţii in anii 1970. Odată cu 
colectivizarea forţată, toate bunurile ţăranilor au fost trecute în proprietatea statului. Caii au fost sacrificvaţi. Însă, nu știu 
cum, Murgu a fost păstrat. Poate pentru că era un cal iubitor și prietenos. Avea și un aspect impunător. Inginerul agronom care  
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a venit și s-a instalat la noi in sat i-a apreciat foarte mult calităţile și așa a decis ca străbunicul meu să-i fie vizitiu, iar 
inginerul dus cu șareta trasă de Murgu, zilnic pe câmpuri pentru a supraveghea culturile și munca oamenilor.  
Murgu era iubit de toţi și chiar și el părea uneori că știe, așa că tot timpul mergea ţantoș. Bunicul mi-a spus ca această poză 
este făcută pentru a-i aminti mereu de acest cal splendid, Murgu, și de legătura puternică ce se crease între acesta și 
străbunicul meu. Și așa am aflat că acel copilaș din braţele lui este de fapt mama mea.  
În același an, 1980, doi prieteni buni, Murgu și străbunicul, s-au întâlnit în Rai și au continuat acolo drumul cu șareta. 
Fotografiile de mai jos provin din arhiva personală și sunt realizate în anii '70. 
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LA RĂSCRUCE DE RĂZBOAIE SE AFLĂ O HORĂ 
 

Bianca Andreea Duţoiu, 17 ani 
 
 

Bunicul mi-a încredințat această-fotografie vedere. La rândul lui o primise de la altcineva.  
Acesta a fost momentul când am conștientizat importanța covârșitoare a unei fotografii. În esență s hora reprezintă o permanentă „poveste” 
 al cărei fir epic așteptă să fie găsit. Câteva gânduri ale mele despre timp și istorie. 
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Viaţa este asemeni unei hore. Indiferent cât de strânse ne vom prinde mâinile, tot va rămâne acea distanţă semnificativă între 
noi ‒ distanţă dintre inimi, distanţă dintre timpuri. Rotindu-ne și separându-ne iar și iar. Pierzându-ne unii de alţii și regăsindu-
ne prin încleștări ale sufletelor. Vom dansa și vom zburda. Vom râde zgomotos și vom păstra tăcerea.  
Este ,,o amnezie temporară” ce ne determină să privim doar umbrele partenerului nostru de joc. Totul se consumă mult prea 
repede, chiar înainte de a ne putea atinge Fericirea. Și atunci. devenim un Soare sau un simplu cerc desenat pe pagina caietului 
de matematică? Sunt prea multe incertitudini între noi! În mod paradoxal, însă, chiar ele ne leagă și ne obligă să continuăm 
jocul. Odată intrat într-o horă, îţi este interzis s-o mai părăsești! Și trebuie să aștepţi plecarea ultimului dansator și să 
accepţi constanţa ameţelii, delirul.  

* 
O distanţare urmată de o contopire a trupurilor. 1, 2, 3 pași în faţă. 1, 2, 3, în spate. Numărătoarea ajunge, încetul cu încetul, a 
se pierde printre gânduri. Șiruri de numere și cuvinte îndreptate înspre noi. Adevăr sau minciună? Ce se află în jurul lor? Care 
este originea acestei hore interminabile? Participanţii, controlaţi parcă de o forţă nevăzută, în loc să obosească și să 
diminueze ritmul jocului, din contră, se mișcă din ce în ce mai repede, iar picioarele lor abia mai ating pământul. Graţia 
dansatorilor cunoaște și ea o ascendenţă, iar ei devin ,,marionete perfecte” care, din când în când, mai scot câte un chiot ca 
pentru a se veseli. Totul se petrece cu o voioșie la comandă, de parcă în joc s-ar afla chiar viaţa participanţilor. 

* 
Fotografia devine martoră și, totodată, complice la ,,blestemul cercului”. Imortalizează mișcări regulate, strângeri de mâini 
tainice și realităţi pe care subiecţii, amnezici fiind, nu le pot vedea . Așa este prelungită la nesfârșit o horă, dansatorii fiind 
obligaţi să joace până când fotografia se va frânge, iar ei vor fi liberi. 
Fotografia de mai jos a fost realizată în anul 1933 de către Kurt Heilscher. 
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GÂNDURILE UMPLU TIMPUL, IAR TIMPUL UMPLUT ÎNSEAMNĂ ISTORIE 
 

Monica Moisil, 18 ani 
 
 
Sunt de părere că trecutul ne reprezintă și este punctul nostru de plecare pe drumul vieții.  
Încă din copilărie mi-a plăcut să ascult povești și mai apoi să le citesc, astfel bunicii îmi povesteau despre omulcare ne-a marcat trecutul familiei, 
străbunicul meu, Octavian Moisil.  
Între timp am descoperit că ținea un jurnal, un jurnal de război, și am rămas plăcut surprinsă să găsesc printre rândurile lui, două poezii foarte 
frumoase. Brusc, am descoperit o asemănare cu el și tind să cred că este mentorul meu pe care nu l-am cunoscut nicioadată și pe care-l port mereu 
in suflet, doza mea de inspirație lăuntrică. 
 
Străbunicul meu și-a început jurnalul la 1 septembrie 1916: „Am plecat cu marș batalion în Sîrbiea, am trecut Dunărea pe la 
Zimang direct în Belgrad cu un vapor”. Însemnându-și gândurile, a creat o altfel de istorie, diferită de cea predată în școli, o 
istorie care mă emoţionează până în adâncul sufletului: „La 16 Februarie 1916 prin umărul stâng și prin grumaz mo pușcat, o 
vinit de la distanţă mare, apoi neo pus pe 2 tărgi că am fost 2 pușcaţi și ne-o adus 14 kmetri până la Ţibau da pe drum la un 
moment dar nam mai putut sufla mi so astupat nasu adeca mio venit glonţu pe narea stângă cum mam hurducat”. 
Străbunicul meu a supravieţuit rânii, a ajuns acasă şi și-a continuat viaţa întemeindu-și o familie, dar în 1919 a fost reînrolat, 
deoarece, aşa cum relatează el, „o pornit ungurii”. Finalul este dramatic: „Mai mult era de scris da mio fost groză să mai scriu 
vai de cine o fost acolo.”  
Noi suntem învăţaţi să scriem „frumos” și să ţinem seama de „respectarea normelor gramaticale”, omul simplu nu şi-a scris 
jurnalul pentru a fi citit. Poate şi dacă ar fi fost aşa, el tot ar fi fost, în adâncul sufletului, un anticalofil. Educaţia nu rezidă 
doar în forma pe care noi o dăm cuvintelor. Înţeleg importanţa stilului, dar cred că redarea cu exactitate a jurnalului poate 
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crea acea autenticitate pe care am regăsit-o doar în proza camilpetresciană. Nu aş vrea să fac analogii deplasate, nici nu vreau 
să-mi scuz străbunicul că nu cunoștea ortografia, dar lipsa lui de carte poate aduce un plus de valoare în transmiterea ideilor.  
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Fiecare propoziţie este redactată fără semne de punctuaţie, nu e nici măcar punct la final, lăsând impresia că mereu mai avea 
ceva de spus. Doar el știa ce se află în sufletul lui.  
Am mai observat semne care înlocuiau nume de locotenenţi, ceea ce înseamnă ca nu li se dădea voie să spună prea multe. Tind 
să cred că ţinerea unui jurnal în acele condiţii a fost un factor de risc, dar cu toate acestea a simţit că gândurile lui umplu 
timpul, iar timpul umplut devine istorie. Fără să ştie, a reuşit să-mi umple sufletul de fericire și mândrie. Pentru toate acestea 
vreau să-i mulţumesc, căci de când i-am citit jurnalul, viaţa mea a început să fie tot mai interesantă. Mă simt specială şi mereu 
încerc să ţes o poveste dincolo de realitatea obiectivă.  
Dacă gândurile lui nu umpleau timpul, nefiind însemnate în acest jurnal, pierdeam o parte din mine, o parte din istorie. Timpul 
reprezintă o succesiune de etape, întâmplări desfășurate într-o ordine cronologică, împletit cu gânduri și sentimente. De ce să 
nu creăm istorie din timpul nostru? Haideţi să fim o istorie frumoasă pentru viitoarele generaţii, să ne detașăm de blazare, să 
schimbăm spaţiul  nostru interior, iar mai apoi pe cel ce ne înconjoară! Trăim într-un secol în care toate se întâmplă pe repede-
înainte, în care uităm de valorile înaintașilor noștri și ne lăsăm prea ușor pradă lucrurilor mărunte. Aşa că vă îndemn: opriţi-vă 
un moment din marșul vieţii și meditaţi la toţi cărora le datorăm propria viaţă! E de datoria să n-o risipim.  



 

 
 

257 

 
 
 

MIC EXERCIŢIU PROUSTIAN. GÂNDURI CARE UMPLU TIMPUL… 
 

Alexandru Munteniţa, 17 ani 
 
 
Când am început să scriu textul „Gânduri care umplu timpul.”, nu am avut altă dorința mea a decât a arăta oamenilor ceea ce eu 
simțeam. În scrierea lui m-am folosit linia melodică a melodiei „Non, je ne regrette rien” a cântăreței Edith Piaf, o melodie care m-au 
făcut să plâng încă de pe vremea când nu înțelegeam limba franceză și lecturile recente din Proust.  
Am încercat să mă pun în postura unui bătrân măcinat de nostalgie care își rememorează  
momente din tinerețe pe care  le-a trăit cu toată intensitatea ființei lui, mediatorul pentru această călătorie spirituală fiind însăși linia 
melodică a melodiei mai sus menționate.  
 
Cu drag îmi aduc aminte de acele vremuri de mulţi ani acoperite, dar care continuă să reapară din nou și din nou în mintea mea, 
în sufletul meu. Cum le-aș putea uita când acolo m-am petrecut eu, acolo, la acea masă întinsă, plină de bucate, în jurul căreia 
stăteau oameni atât de dragi mie care astăzi nu mai sunt? Nu, pe acestea nu le pot uita. Sunt istoria mea, deci ceea ce sunt eu. 
Trăiesc experienţa lui Proust. Cele mai neînsemnate lucruri îmi fac sufletul să vibreze lin când, pe fondul unei melodii 
nostalgice, aduc la viaţă niște oameni, niște locuri, niște momente pe care le credeam înghiţite de timp.  
Stând eu cu spatele făcut cârjă deasupra mesei, îmi privesc imaginea întoarsă din lingura pe care ușor o strecurai în supa 
aburindă. În jurul meu, gălăgia nepoţeilor e nelipsită, iar încercările mamei lor de a-i face să mănânce tot din farfurie nu 
făceau decât să dinamizeze scena cu care m-am deprins. de mulţi ani Nici nu avea rost să intru și eu în discuţia lor, că doar știu 
și eu cum sunt copiii. Ei trebuie să cerceteze, să descopere, să înflorească, astfel că nu au ei timp să se îngrijească de burţile 
lor, iar ei nici nu pot a găsi plăcerea profană pe care noi, adulţi încrezuţi, o găsim în bucate. Mă deconectez de la toate cele 
care se derulează în jurul meu și încep să mănâa supa liniștit. O lingură trebuii să iau și toată fiinţa mea se cutremură. Acel 
gust dulceag și deopotrivă sărat. Cât să fi trecut? 10 ani, 20, jumătate de secol de când papilele mele gustative au tânjit după 
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el și nu au putut a-i da de urmă? Surprins, ridic ochii din farfurie doar ca în faţa mea să găsesc o privire blândă care mă privea 
atentă printre șuviţele creţe de păr cenușiu. Ochii aceia de un albastru profund cum numai safirele mai sunt mă aţinteau cu 
privirea lor venită din altă lume, dar pe care o cunoșteam atât de bine. Suprins de o asemenea priveliște, lingura îmi scapă din 
mână, iar sunetul ascuţit pe care aceasta îl făcu la atingerea gresiei reci mă scoase din acea stare de reverie, în jurul meu toţi 
ochii fiind aţintiţi la mine. 
—Tată, ești bine? mă întreabă fiică-mea care stătea așezată pe același loc ca și femeia aceea din visul meu cu infinitul cerului 
în ochi. 
— Da, da, murmur eu printre dinţi. 
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— Sigur ești bine? Pare-mi-se că ochii îţi lăcrimează. 
Eu, fără să am răgaz a analiza mai bine ceea ce fata îmi spusese, îmi dusesem instinctiv mâna la ochi, ștergându-mi sumar orice 
urmă de tristeţe și de dor de pe faţă. 
— Sunt bine. Eram doar pierdut un pic în lumea mea, dar nu am nimic. Mă gândeam că de mult nu am mai mâncat așa o supă 
bună. Oricum, poftă bună. Și începui a da pe gât supa fierbinte fără să răsuflu.  
Poate că puteam să îi mint pe cei din în jurul meu, dar nu și pe mine. Acel gust pe care doar bunica mea mai știa să îl dea 
mâncării pe vremea când toţi, cu mic, cu mare, ne strângeam la masă în sfântă zi de duminică, mă readucea instantaneu la acel 
eu al meu pe care îl credeam mort de mult. Dar amarnic m-am înșelat, căci el nu a dispărut niciodată. Dimpotrivă, acel băiat cu 
părul negru și des a rămas prins încă în interiorul meu, ascunzându-se mereu printre amintirile reduse la un somn amnezic. Iar 
când acestea, scuturate fiind de simfonia nostalgică a simţurilor, se trezesc la viaţă, iată-l și pe el, pe mine cel care nu se 
poate despărţi de cele ce au fost și nu vor mai fi decât în mintea și în sufletul meu. Și imposibil îmi era să neg că simţurile 
mele trezite la viaţă nu se lăsau purtate în acel vals al anamnezei, aducându-mi aminte de toate poveștile pe care bunica mea le 
spunea despre războiul mondial, zgomotele tunurilor fiindu-i încă atât de vii în amintire. De asemenea, poveștile străbunicii 
mele despre viaţa grea pe care a dus-o mă făceau mereu să mă gândesc la ceea ce poate viitorul să rezerve, și tare mă mai 
miram când, după ce termina de istorisit despre toate prin câte trecuse și despre toate câte viaţa îi dăduse să care în spinare, 
ea spunea că mulţumește pentru tot, că a învăţat să se bucure de puţinul pe care l-a avut și că viaţa, cu bune și cu rele, este 
extraordinară. 
— Sigur ești bine, tată? Mă întrebă din nou fiică-mea pe când terminam de mâncat supa cu toate aceste amintiri înghesuindu-
se a-și face loc în mintea mea. 
— Da, da. Nu îţi mai face atâtea griji! Sunt bine, doar că un pic obosit. Mă duc să mă întind. 
Ieșii în grabă pe ușă, trecui în grabă prin coridorul răcoros și intrai în camera mea. Cu mișcări sacadate mă apropiu de o măsuţă 
mică din lemn de nuc pe care era așezat un patefon primit cu ani în urmă de la un prieten împreună cu niște discuri de vinil 
vechi. Nimeni nu se mai folosește de asemenea aparate de dinainte de a mă naște eu. Mai ţin mintecă doar câţiva oameni mai în 
vârstă obișnuiau să mi le arate când eram mic, mândrindu-se să aibă o asemenea avuţie. Era adevărat, spuneau ei, că glasul 
patefonului nu putea fi întrecut de nimic, ci poate doar de vocea artistului însuși. Dar cum artiștii pe care eu toată viaţa i-am 
iubit nu mai sunt, doar aceste înregistrari mi-au mai rămas ca amintire a vocilor lor pe care nu le-am auzit niciodată altfel. 
Astfel, mă apropii de patefon și, văzând că un disc era deja așezat pe suport, cobor acul și pornesc aparatul. Îl aud că scârţâie 



 
260

ușor, fiindu-mi cu neputinţă să recunosc încă melodia pe care acesta o va scoate. Așa că mă așez fără zgomot pe pat, mă întind 
și aștept ca vocea-i lină să umple camera întunecată. 
Numai de un acord fu nevoie ca să pot recunoaște cântecul al cărui ritm tărăgănat începuse să-mi mângâie sufletul. Pe când 
versurile au început să se audă, am început a le fredona și eu după el: „Non, rien de rien.”, iar lacrimile începură a-mi curge 
șiroaie, dar simţindu-mă totuși atât de fericit. 
Îmi amintesc perfect ziua când am auzit cântecul acesta pentru prima dată. Tot o zi de duminică, tot aceeași masă, tot 
aceleași persoane din amintirea mea. Nu fusesem niciodată o persoană cu o ureche muzicală foarte dezvoltată, dar îmi era cu 
neputinţă să nu mă simt dus departe de vocea melodioasă a celei care – am aflat eu mai târziu – a fost supranumită vrabia 
Parisului, indiferent de toate gândurile care îmi încărcau mintea în acea zi de început de primăvară. 
— Ei, ce părere ai? Mă întrebă fratele străbunicii mele care mai venea din când în când să prânzească cu noi însoţit mereu de 
patefonul lui din anii ‘60, fără de care părea că nu poate să trăiască. 
— Minunat, îi răspunsesem eu cu vocea-mi stinsă. 
Pe puţin spus minunat. Mai rar așa o voce! Păcat că nu erai tu pe vremea când toată lumea se îngrămădea în săli ca să audă — 
măcar un vers din gura ei. Evident, nici eu nu am avut onoarea să o cunosc personal, ea trăind în Paris, iar eu aici, dar tare mi-aș 
mai fi dorit. 
— Îhî, i-am răspuns eu, în timp ce alte gânduri cu care îmi băteam eu capul de zile întregi îmi reveneau în minte pe cum ritmul 
piesei se agrava. Dar bătrânul, om trecut prin viaţă, îmi citi imediat starea de spirit. 
— Ce-ai păţit, copile? 
— Nimic, îi răspund eu împiedicat. 
— Hai, că nici eu nu m-am născut ieri. Nu ești printre străini! Dacă ai ceva pe suflet, spune-o! 
— Am primit ieri ordin de înrolare în armată. 
— Ei, și? 
— Și nu vreau să merg. Nimic bun nu se întâmplă acolo. Unde este armată este război. 
— Acuma nu e nici chiar așa. În armată nu mergi numai ca să înveţi să mânuiești arme, ci ca să îţi faci o istorie, protestă 
bătrânul. 
— Fii serios, că doar nu crezi ca merg în armată și brusc o să apar în cărţile de istorie pe lângă Ștefan cel Mare ori Mircea cel 
Bătrân. 
— Pare-mi-se că tu nu știi ce înseamnă istorie, îmi răspunse bărbatul cu glasu-i blând, aţintindu-mă cu ochii săi ageri. 
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— Cum să nu știu? i-am răspuns eu indignat. Istoria arată faptele măreţe ale celor ce au fost. 
Corect, dar incomplet, mi-o reteză bătrânul, toţi de la masă rotindu-și privirea spre noi. Istoria nu este doar a unor persoane, 
ci este a tuturor. Fiecare dintre noi avem una care nu este altceva decât povestea devenirii noastre, memoriile noastre care 
umplu timpul. Adică, istoria, cu bune și cu rele, reprezintă drumul pe care îl parcurgem fiecare pentru a ne desăvârși, fiind 
compusă din toate lecţiile pe care le adunăm în viaţă, fie din ceea ce noi am experimentat, fie din ce alţii au trăit. Iar armata 
contribuie și ea la acest lucru întrucât lecţiile sunt la tot pasul. 
— Păi, atunci, unchiule, tu ce ai învăţat din armată? 
Am învăţat multe lucruri, dar chiar acum mă gândesc că acolo am învăţat că zgârcenia este lucru venit de la cel necurat. Iar 
pentru aceasta am o povestioară pe care vi-o pot spune. 
Toată lumea încuviinţează, iar bătrânul, bucurându-se de atenţia primită, își drege glasul și începe: 
— Era pe vremea când eram soldat în armată și se făcea că eram un tânăr plin de viaţă. Poate prea plin de viaţă, că năzbâtii am 
făcut, har Domnului! Întreabă-mă și n-oi putea să ţi le spun pe toate câte au fost. În schimb, un lucru care îmi era lege primită 
de la muma mea era credinţa. În fiecare seară, mergeam la sfânta biserică din unitatea militară și înălţam o frumoasă 
rugăciune ca să mi se ierte mie toate câte le greșisem. Și de multe ori s-a întâmplat să găsesc acolo pe preotul Dănilă. Era om 
bătrân, robust, cu barba sură și lăţoasă, dar să știi că era cu scaun la cap și avea multă credinţă în Dumnezeu. Iar el, știindu-
mă mai al dracului de felul meu, mă aștepta mereu cu o pildă – nu luată neapărat din Biblie – pe care mi-o spunea cu atât de 
mult suflet, că mă făcea imediat să înţeleg cu ce păcătuiam. Și ţin minte că eu eram un om destul de zgârcit, că tot timpul când 
primeam pachet de la mama mea, mă ascundeam pe unde apucam ca să nu trebuiască să împart cu ceilalţi. Ei, odată nu mi-am 
găsit eu alt ascunziș decât mica lui biserică. Și, stând eu ascuns pe după altar și mâncând gemul ăla bun de caise de la maică-
mea, numai văd că vine bătrânul preot și mă ţintuiește cu privirea. Vă daţi seama că m-am așteptat să mă urecheze de vai și 
amar. În schimb, el s-a pus pe una dintre băncuţele din biserică, făcându-mi semn să mă așez lângă dânsul, iar eu, spășit, m-am 
așezat. Nimic nu a zis de faptul că mâncam în biserică, ci a început a-mi spune astfel: „Să știi că era odată un om care 
rămăsese noaptea într-o pădure întunecată cu nimic altceva la el decât o lumânare. Și, umblând el așa prin bezna nopţii, se rugă 
la bunul Dumnezeu să îi lumineze calea. Și ruga îi fu ascultată, iar lumânarea se aprinse. Și tot mergând el așa, la un moment 
dat dă de un alt om pierdut prin noapte. Cum îl vede, omul scoate și el o lumânare și îl roagă pe acesta să îi dea și lui lumină. Ei, 
dar omul, zgârcit cum era, îi dă peste lumânare, i-o aruncă pe jos și pleacă mai departe, că doar nu era să împartă darul său de 
la Dumnezeu cu oricine. Mai merge ce merge și dă cu ochii de alt om care ţinea o lampă cu petrol în mână, dar cu fitilul stins. Și 
iarăși este rugat omul nostru să împrumute lumina sa și să meargă amândoi împreună pe același drum. Dar răspunsul fu același, 
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omul luându-și lumânarea și mergând mai departe, adâncindu-se tot mai tare prin pădurea întunecată. Dar Domnul, când văzu 
toate cele ce omul le săvârșise, trimise un vânt năprasnic care îi stinse lumânarea și îl lăsă pe om să rătăcească veșnic prin 
pădurea întunecată.” Înţelept om era. De atunci, când primeam un pachet de acasă, împărţeam tot ce aveam cu toată lumea, 
chiar dacă eu rămâneam cu puţin. Și îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat inimă ușoară să mă pot bucura și cu puţinul pe care 
l-am avut. 
Cum ultimele acorduri ale melodiei se stingeau, începeam să mă trezesc din starea de visare în care întrasem, auzind ușa 
camerei cum se trântește zgomotos.  
— Bunicule, spune-ne o poveste! Mama spune că ai o mulţime de amintiri care merită povestite, spuse unul dintre copiii care 
tocmai intrară la mine în cameră.  
— Bineînţeles, dragii mei, le răspund eu cu o bucurie nemăsurată în suflet. Dar știu că mama voastră vă pune să vă culcaţi după 
masă. Și dacă o ascultaţi, vă promit că am să vă spun o poveste cum nu aţi mai auzit. 
— Bine, bunicule, îmi răspunseră ei, ieșind din cameră și lăsându-mă singur cu nostalgia mea amară, dar care se îndulcea cu 
fiecare râset pe care îl auzeam în spatele ușii. 
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„UNELTIRE CONTRA ORDINII SOCIALE!” 
 

Christian-Adrian Oanţă, 11 ani  
 
Florin Pavlovici este unchiul mamei mele. El s-a născut în anul 1936 în comuna Concești, județul Botoșani.După absolvirea Facultății de Filozofie 
la secția Ziaristică, activitatea sa este consideratăcomplot contrarevoluționar și este comandat de Tribunalul Militar București la cinci ani de 
închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Ca deținut politic,este purtat din închisoare în închisoare și trece prin închisoarea de la Jilava 
și Gherla și prin lagărele Salcia, Giurgeni și Periprava, cărora comuniștii le spuneau „colonii de muncă”. 
Și, într-adevăr, erau colonii: erau adunați un număr prea mare de oameni pe o suprafață mică. Stăteau laolaltă deținuți de drept comun și deținuți 
politici, „hoții” și „bandiții” în termenul acelorași tovarăși polițai și gardieni. 
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Dintre poveștile unchiului mamei, în care apar și mulţi oameni de cultură alături de care a suferit, cred că cea mai grozavă este 
cea a căpitanului Harșt! Dar să o luăm cu începutul.  
La Salcia, în Insula Mare a Brăilei, Florin Pavlovici ajunge în 1959. Aici, este pus alături de ceilalţi să îndeplinească norma, adică 
să sape o groapă mai mare de 3 metri cubi, ceea ce înseamnă mult, chiar și pentru un om voinic și bine hrănit. Deţinuţii nu 
primeau mâncare suficientă, uneori două felii de pâine odată la două zile sau ciorbă de murături.  
Odată, Florin Pavlovici trebuie să facă groapa chiar pe drumul către satul Agaua. Este aproape imposibil, pentru că pământul 
din zona drumurilor e greu, e tare, e bătătorit și sapa nici nu străpunge decât puţin la suprafaţă.  
Pe dig apare căpitanul căruia scriitorul I.D. Sârbu îi spusese altădată „frumos ca un locotenent” dintr-o poezie cunoscută de ei, 
pentru că purta mereu, în mizeria aceea, cizmele mereu lustruite. Ceilalţi îi spun căpitanul Harșt!, pentru că își lovește mereu 
cizmele cu o vipușcă și orice neregulă este însoţită de ordinul „Harșt! 20 de lovituri!” sau „Harșt! 30 de lovituri!” după placul lui. 
Se știe că, dacă norma nu este îndeplinită, urmează o pedeapsă grea, bătăi și alte lipsuri. Căpitanul Harșt! vine el însuși să 
verifice groapa de la drumul spre sat, în fiecare zi. Drept urmare, Florin Pavlovici este pedepsit în fiecare seară, timp de o 
lună. La început, se așază ultimii la rând așteaptându-și pedeapsa. Îi lăsă pe alţii să intre. Nu  îndrăznește să intre, îi este 
teamă.  
Până la urmă, trebuie să intre. După a zecea lovitură, se smulge din mâinile militarilor, dar aceștia îl imobilizează și bătaia 
continuă chiar și după leșin. Comuniștii considerau că bandiţii” nu trebuie uciși, ci torturaţi și folosiţi la săparea gropilor, la 
muncă, ca exemplu pentru alţii care vor să gândească dincolo de ce le spuneau comuniștii. După zece zile de bătaie, schimbă 
metoda: se duce printre primii, ca să scape mai repede!  
Cred că acest căpitan Harșt!, căruia unchiul mamei nu i-a știut niciodată numele adevărat, este orice om care uită să fie om. 
Uită să vadă dincolo de ordine, să judece mai mult decât ai spune ”harșt!”. Pentru cărţile lui, Tortura pe înţelesul tuturor și 
Frica și Pânda, Florin Pavlovici a primit și câteva distincţii literare, dar adevărata „distincţie” ar fi să nu repetăm istoria.  
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INTERVIU 
 

Gheorghe Laurenţiu Olteanu, 15 ani 
 
De ce  am acceptat să scriu acest text, cu toate că  sunt în clasa a VIII-a și  trebuie să mă pregătesc pentru  Evaluarea Națională ? 
Am scris fiindcă nu mi-e indiferent ce  se întâmplă cu această țară, pentru că iubesc adevărul și vreau să arăt cum trăia un om 
înainte de 1989, care era mentalitatea lui și măsura în care el era conștient  de ceea ce se întâmpla la conducerea țării. 
Am ales varianta interviului pentru că nu mă pricep să îmbrac realitatea cu podoabele  literaturii (eu am mers la Olimpiada de 
lingvistică, nu la cea de Limbă și comunicare). 
Istoria poate că o fac oamenii mari, dar de trăit o trăiesc  cei „mărunți”.Interviul meu are avantajul de a fi istorie adevărată/trăită, 
chiar dacă reprezintă doar o piesă dintr-un puzzle. 
El nu redă doar informații, ci reflectă modul în care gândește o persoană care a trăit atunci. La televizor, am auzit că regimul 
comunist a fost o  pată  neagră  în istoria  României, așa cum cea a regalității fusese o pagină albă în cărțile de istorie de care am dat în 
podul casei (când am declanșat campania de colectare deșeuri). 
Mie îmi place mult matematica, ea face lucrurile clare, are reguli care nu se contrazic, asta explică probabil de ce simt nevoia să caut și 
să primesc explicații clare, logice, de ce a reprezentat pentru mine o provocare să mă informez despre pata neagră a istoriei noastre, 
„comunismul”. 
În clasele mici, am început să descopăr că lumea nu a fost mereu cum se arăta ochilor și urechilor mele, dar cum această diferență se 
referea la ceva ce era situat la ani-lumină  de universul meu cotidian, nu-i acordam prea multă importanță. 
Am luat-o sistematic: am citit, am întrebat, am reflectat și am ajuns la concluzia că multe dintre evenimentele petrecute în acești 
aproximativ 50 de ani au făcut ca țară noastră să se miște mai mult în pași de rac: în loc să se ducă înainte, s-a dus înapoi.  Aceasta 
era părerea pe care mi-am format-o eu privind lucrurile din afară, eu, copil născut în era digitală, și mi-era greu să înțeleg de ce 
sunt destule persoane, majoritatea oameni în vârstă,  printre care și bunica mea, care spun că  “înainte era mai bine”. Ce înseamnă 
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binele pentru ei? Unii spun că toată lumea avea loc de muncă, alții  că oamenii atunci erau mai respectuoși. După ce m-
am informat din diferite surse scrise ,serioase, precum manualul meu de istorie (Editura Teora),  revista„Historia! am apelat la 
izvoarele nescrise: memoria celor care au trăit acea perioadă. Am discutat cu domnu' de istorie și cu doamna de română care a trăit 
multe dintre etapele vieții în comunism: copilărie, adolescență și prima tinerețe. Cu fiecare am discutat altfel, dar de la amândoi am 
înțeles că cei care au continuat, de bună voie și nesiliți de nimeni, cultul personalității lui Ceaușescu „au uitat” lucrurile pentru care 
comunismul chiar este de condamnat. Nu mi-a fost ușor să mă informez, deoarece am impresia că anumite cărți de istorie evită să 
detalieze acest subiect. De exemplu, am cumpărat o carte numită „Atlas de Istorie a României”  care  prezenta  evenimentele grupate 
pe ani. În „Atlas” sunt  abordate  probleme de politică  contemporană , dar despre comunismul românesc, nici un cuvânt. Ca Făt - 
Frumos, din basme, zburăm  din anul 1944 la 1989, de parcă am fi intrat într-o gaură neagră. 
I-am luat interviu bunicii mele, Alexandrina. care s-a născut în 1944, într-o familie săracă de agricultori care numără nouă copii. 
Ea este cea mai echilibrată persoană pe care eu o cunosc. Nu se emoționează, nu se supără niciodată, nu se sperie de nimic și dă dovada 
de un calm și de o blândețe aparte. S-a născut și a trăit la țară, în condiții aspre, în care reușeau cei puternici. Ca multe alte fete de la 
țară, din cauza că nu avea situație materială foarte bună, a făcut doar patru clase. Nu a speriat-o niciodată munca. Și astăzi  este 
foarte muncitoare. La vârsta ei nu pregetă  să participe la muncile câmpului. Aproape că am putea folosi în sens propriu expresia „nu 
îi stau nicio clipă piciorușele”.  Ea crede că regimul comunist a fost benefic pentru țară, de vreme ce ei i-a adus numai avantaje. 
Respectul ei imens pentru Nicolae Ceaușescu este sursă de discuții aprinse între mine și ea, discuții în care  doar eu reușesc să mă 
enervez. În timpul când luam interviul  mama mea, prezentă la  început, a plecat spunând: 
„Plec că nu îmi place să văd cum vă certați”. Vreau să menționez că nu era o ceartă,  era o discuție mai aprinsă, deoarece 
eu și bunica mea suntem  amândoi  încăpățânați și nu renunțăm la ceea ce credem , până nu ni se arată negru pe alb că am greșit. Din 
păcate, nu am reușit să îi clintesc nimic din convingerile ei, deoarece are avantajul trăirii pe viu“ pe când eu, tot ce știu, știu din cărți. 
Am avut însă satisfacția să o pun în față unor argumente pe care  nu  a fost în stare să le nege și tăcerea ei mi-a spus că înțelegea că 
nu era totul așa roz, dar orgoliul nu o lăsa să recunoască, în fața unui copil, că s-a înșelat. 
 
Bunica mea, Alexandrina, născută în anul 1944, are 4 clase și a fost agricultoare toată viaţa ei. Am stabilit cu ea că îi voi lua un 
interviu ca și cum aș fi fost un reporter de la televiziune. A fost de acord. 
R: Bună ziua! Când și unde v-aţi născut? 
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B: M-am născut în anul 1944, în aceeași localitate în care trăiesc astăzi: Băleni, judeţul Dâmboviţa 
R: Aţi fost martora unei perioade foarte zbuciumate din istoria României. Este anul când în cadrul celui de-al Doilea Război 
Mondial, ţara noastră a trădat Germania nazistă permiţând armatei sovietice s-o ocupe. Deci aţi fost martoră la  introducerea  
 comunismului în ţara noastră, la modul cum a luat amploare  și în final la decăderea lui. Eu am citit și am învăţat la școală 
despre timpul acesta, dar aș dori să vă pun niște întrebări pentru a afla cum vede această perioadă o persoană care a trăit-o. 
B: Hai să începem! 
R: În timpul celui de-al Doilea Război Mondial eraţi foarte mică și nu știu dacă vă amintiţi ceva din ceea ce aţi trăit. Cu 
siguranţă însă că  aţi aflat  de la părinţii dvs. multe lucruri. Ce v-au spus părinţii despre acea perioadă? 
B: Nu îmi aduc aminte foarte multe. La vârsta aceea, știi și tu, privim lumea cu alţi ochi. Știu doar că mi-au spus că ne 
ascundeam în tranșee și că în anul 1946, imediat după război, a fost foamete  mare. Tatăl meu, din ultimul mălai a făcut o 
mămăligă pe care a împărţit-o la toţi copiii în mod egal. Eu aveam doar doi ani și după ce mi-am terminat porţia am spus: „Eu 
nu mai am voie să mănânc, deoarece mi-am terminat bucata!”.Tata a fost foarte mândru de mine atunci.  
R: Ce părere aveau părinţii dumneavoastră despre schimbarea bruscă de la regalitate la comunism? 
B: Mama mea mi-a spus că atâta timp cât ești bun de muncă este bun orice regim, când nu te mai ţin puterile, toate ţi se întorc 
împotriva ta.   
R: Ce se spunea atuncea despre personalităţi precum Regele Mihai sau Ion Antonescu? 
B: Nu prea știam nimic. Doar de Stalin îmi aduc aminte, că atunci când veneam de la școală ne spuneam noi între copii să nu 
vorbim de el că ne poate închide. 
R: Regimul comunist s-a împărţit în două mari perioade: cea a lui  Gheorghe Gheorghiu-Dej  și cea a lui Nicolae Ceaușescu. 
Despre prima ce puteţi să îmi spuneţi? 
B: Păi, prima dată comunișţii au luat pământul de la boierul Dumitru și l-au împărţit oamenilor din sat. Ne-am bucurat mult,   
însă dările pe care trebuia să le plătim statului erau foarte mari. Într-un an ceapa tatălui meu s-a făcut foarte mică și oamenii 
de la stat care veniseră să strângă de la fiecare ce cultivase au spus că nu acceptă ceapa asta și să se ducă să 
cumpere una mai mare. În plus, pământul pe care îl aveam nu era suficient și trebuia să mergem până la Viișoara să defrișăm 
o parte din zăvoi. Statul ne permitea acest lucru, dar, în schimb, trebuia să dăm trunchiurile copacilor și noi foloseam pentru 
foc iarna, doar crengile și cioturile. 
R: Cum s-a procedat la colectivizarea din 1960? S-a confiscat tot pământul? 
B: Nu. Aveai voie să deţii 250 metri pătraţi cu tot cu terenul pe care se află casă. Restul se colectiviza. 
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R: Cum aţi văzut colectivizarea în 
acea perioadă? 
B: Într-un fel a fost bine, deoarece noi în 
familie  eram cinci fete, nu aveam 
prea mult pământ și exista riscul să rămânem 
nemăritate, fiindcă nu ne lua  nimeni fără 
zestre. Așa nu mai avea nimeni pământ. Eram 
toţi o apă și-un pământ.  
R: V-aţi angajat la colectiv imediat după 
înfiinţarea acestuia? 
B: Da, la vârstă de 16 ani.  
R: Cum eraţi plătită? 
B:Bani nu ne dădeau foarte mult. dar 
cei care lucrau la colectiv primeau 1200 de 
metri pe care îi lucrau când aveau timp. 
R: Cât timp munceaţi? 
B: Păi aveam norme. La începutul colectivizării 
erau cam 60 de norme pe an și încet -

 încet au început să crească până la 180 norme pe an. 
R: Cât însemna o normă? 
B: Cam o zi de muncă, începeam la 8 și terminam la 17. 
R: Erau foarte stricte aceste norme? 
B Nu, dar când mama mea a trebuit să se pensioneze avea nevoie de 10 ani de muncă la  colectiv și la un an din acești zece îi 
lipseau două norme așa că nu s-a putut pensiona. Noi copiii ei, a trebuit să-i lucrăm noi normele anul următor pentru a ieși la 
pensie.  
R: Din familia dumneavoastră făcea parte cineva din partidul comunist? 
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B: Da, tatăl meu, deoarece i-au promis că o să aibă ușa liberă peste tot, dar când o soră de- a mea a dat examenul pentru 
facultate nu a fost acceptată, chiar dacă avea nota mai mare decât fiica unui om influent care a dat și ea examen. După acest 
incident, tatăl meu a părăsit partidul. 
R: Despre Gheorghe Gheorghiu- Dej ce puteţi să-mi spuneţi? 
B: Nu prea multe. Îmi amintesc doar  că în 1965 când a murit lumea vorbea că ar fi fost otrăvit de ruși. 
R: Aţi spus bine, în 1965 Gheorghe Gheorghiu- Dej a murit la scurtă vreme de la întoarcerea sa din Varșovia și la putere a 
venit Nicolae Ceaușescu. Aţi mai auzit de el înainte să ajungă președinte? 
B: Nu. 
R: Ce părere aveţi despre Nicolae Ceaușescu? 
B: Am o părere foarte bună, deoarece a dezvoltat industria și a dat locuri de muncă tuturor, neexistând șomeri. De exemplu, 
pușcăriașilor care ieșeau de la închisoare li se găsea imediat un loc de muncă. 
R: Dar știaţi că dintre toate ţările comuniste Nicolae Ceaușescu avea cultul personalităţi cel mai puternic? 
B: De… știam noi cum era prin alte ţări? 
R:Despre raţionalizarea hranei ce părere aveţi? 
B: Mie mi-a convenit și așa. 
R: Dar dumneavoastră, stând la ţară aveaţi și alte surse de mâncare. La cei care stau la oraș, v-aţi gândit? 
B: Nu cunosc situaţia lor. De ce au plecat de la ţară la oraș? Dacă ar fi rămas la ţară, ar fi avut și ei de toate, ca mine.   
R: Cum aţi spus și dvs. Ceaușescu a dezvoltat industria. Cine ar mai fi lucrat în ea dacă nu arfi venit oamenii la oraș ? 
B:... 
R:Știaţi că presă, televiziunea și chiar cărţile din biblioteci și librării erau cenzurate de comuniști? 
B: Sunt de acord cu cenzura  lucrurilor neortodoxe, dar altă cenzură nu cunosc. 
R: Comuniștii erau atei. Cum influenţa asta viaţă publică? 
B: Păi tatălui meu când a intrat iniţial în partidul communist i s-a spus că nu are voie  să pună  piciorul în biserică, dar nu i-
a ascultat și s-a dus în continuare la biserică. De asemenea, eu nu am avut oră de religie la școală. Numai sora mea cea mare a 
prins  înainte să se scoată.Dar am crezut și cred în Dumnezeu.  
R: În anul 1989 în timpul Revoluţiei unde aţi fost? 
B: Eram pe câmp și am auzit tancurile  plecând din unitatea militară  de lângă Târgoviște  spre București  
R: Ceaușescu a fugit de la București la Târgoviște. Cum știţi că s-au întâmplat lucrurile? 
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B: Păi a venit cu elicopterul și a aterizat undeva lângă Târgoviște și de acolo a fost luat de o mașină roșie și a fost dus într-
un sediu unde se păstrau seminţe.  Apoi l-au prins și l-au executat în baza militară de lângă gară. 
  R: Dacă s-ar fi continuat comunismul ce credeţi că s-ar fi întâmplat? 
 A: Eu cred că ar fi fost mai bine, deoarece Ceaușescu scăpase de datorii în anul 1989. Acum  tinerii ar fi avut locuri de muncă. 
Și nu se fura ca acuma. 
R: Vă mulţumesc pentru timpul acordat. 
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 GÂNDURILE UMPLU TIMPUL ȘI TIMPUL UMPLUT ÎNSEAMNĂ ISTORIE 
(fragmente) 

 
Roxana-Mădălina Savin, 16 ani 

 
Adeseori, seara târziu la graniţa dintre veghe şi somn mă întreb: „De ce gândim?”, „Ce este gândul şi de unde provine?”, „De ce trece 
timpul?”, „Dacă gândirea noastră poate influenţa timpul?” Și, cu experiența celor 16 ani ai mei, cu ce am învățat la școală și cu ce 
am citit în cărți încerc să îmi răspund. 
 
Gândirea reprezintă resursa supremă a omenirii. Mintea umană, are capacitatea de a gândi şi de a genera gânduri chiar dacă 
noi nu ne dorim acest lucru, fiind un reflex involuntar al fiecăruia. Acest lucru este o manifestare fără timp şi fără spaţiu. 
Timpul este un instrument pe care l-am creat ca mijloc de măsurare a spaţiului dintre gânduri, dorinţe şi manifestarea 
acestora. Gândirea şi timpul se află într-o strânsă legătură, deoarece pentru a gândi avem nevoie de timp şi timpul are nevoie 
de gândirea noastră. Ambele sunt infinite, nedeterminate. Am observat cum lumea în care trăiesc, societatea şi persoanele 
care mă înconjoară se schimbă odată cu trecerea vremii. 
 
legându-se mai mult sau mai puţin de sentimenul existenţei noastre. Oamenii care au fost în trecut, nu mai sunt oamenii din 
prezent şi nu vor fi nici cei din viitorul apropiat sau depărtat. De când ne naştem, pe tot parcursul existenţei noastre şi până 
murim,  suntem supuşi unor serii de transformări, atât fizic cât şi psihic, acestea realizându-se datorită gândirii şi procesului 
prin care noi trecem prin timp. La nivel de umanitate, trecutul reprezintă istoria, iar viitorul reprezintă evoluţia. 
Eu, una, am început să acord mai multă importanţă lucrurilor, persoanelor, evenimentelor , a tot ceea ce mă înconjoară, de 
curând. Am observat că în zilele noastre timpul a devenit un duşman pentru majoritatea. Aud mereu  în jurul meu spunându-se „ 
nu am timp” , „nu mi-a ajuns timpul”, „timpul e prea scurt”. E anormal. Timpul este etern, ziua are 24 h pentru toată lumea, deci 
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mereu avem timp, acesta nu poate deveni mai  scurt sau mai lung că aşa ne dorim noi. Este mereu la fel, doar că noi trebuie să 
ştim cum să îl folosim şi cum să ne bucurăm din plin de acesta.  
Timpul şi gândirea  au fost dintotdeauna un subiecte importante în domeniul ştiinţelor umaniste şi al celor realiste. Omul a 
simţit nevoia de a-şi folosi gândirea pentru a putea percepe istoria lumii, care a fost conturată şi creată prin intermediul 
timpului în care fiinţa umană s-a dezvoltat, a adoptat alte nevoi şi acţionează diferit. De când primele fiinţe au călcat pe 
pământ şi chiar de la formarea universului, a început a fi creată istoria lumii. Eu consider că şi noi ca oameni, fiinţe raţionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

273 

ce suntem, am scris, scriem şi continuăm a scrie istorie, pentru că timpul, exact acest lucru doreşte a-l pune în evidenţă. La 
toate aceste lucruri trebuie să ne gândim, să ne reamintim cu drag de trecut, să trăim ziua de azi ca şi cum ar fi ultima, să 
visăm la ziua de mâine, să ne propunem anumite idealuri şi obiective, să ne dorim mai mult decât putem spera că vom avea  şi să 
facem tot posibilul ca toate acestea să devină realitate, urmând firul vieţii (ne naştem, trăim, murim). 
Am fost interesată de povestea familiei mele, de trecutul părinţilor, bunicilor și străbunicilor mei, de, aşa că Bunica, pentru 
mine este ca o a doua mamă. Am fost curioasă de multe lucruri aşa că, am întrebat-o, iar aceasta a avut răbdarea de a-mi 
povesti. I-am pus întrebări despre copilărie, despre viaţa ei când era tânără , ce făcea, cum se înţelegeau oamenii între ei, 
despre era mai bine atunci sau acum. De la ea am aflat că există o diferenţă foarte mare între traiul de atunci şi cel de acum. 
Bunica mea s-a născut în anul 1937 luna februarie, în satul Tatomireşti, din comuna Rebricea, judeţul Vaslui. Satul este situat 
la cinci kilometri de gara Rebricea, pierdut printre văile domoale din jurul Negreştiului. Părinţii bunicii se ocupau cu cultivarea 
terenurilor agricole şi creşterea animalelor, iar în timpul răzoiului au fost slujitori la conacul boieresc din sat. Copilăria bunicii 
nu a fost prea fericită, deoarece când avea vreo 3-4 ani, a avut loc al doilea război mondial. În timpul războiului se ascundea 
împreună cu părinţii şi surorile sale prin tranşee acoperite cu crengi de copaci verzi. Seara nu aprindeau lampa să nu se vadă 
lumină în casă. Se temeau să nu fie bombardaţi. După război, în timpul anilor 1944-1945, a fost o secetă mare, iar oamenii nu 
aveau ce mânca. Pe la vârsta de 10-11 ani la curtea boierescă se făcuse o cantină și primeau o masă pe zi. Temistocle Bastachi 
este ultimul boier care a trăit la Tatomireşti. A fost un binefăcător al bisericii şi al omenirii, conacul său fiind situat în 
apropierea bisericii. A fost ridicat de comuniști prini 1946. Bunica își amintește că pe atunci oamenii purtau haine ţesute în 
casă din cânepă şi se încălţau cu opinci. Bunica îşi aminteşte și de jocurile din copilărie, și de cum o certa mama sa pentru 
prostiile pe care le făcea. Pe atunci în sat soseau scrisori sau oamenii își transmiteau știrile din persoană în persoană. Exista și 
posibilitatea de a nu ajunge la cine trebuie. Pe atunci copiii nu stăteau izolaţi în case doar cu telefonul mobil sau cu jocurile pe 
calculator, se jucau afară, în aer liber, îşi construiau singuri jucării, erau creativi și inventau diverse moduri de a se distra. Am 
stat o zi întreagă alături de bunica gândindu-ne împreună la trecut, făcând comparaţii cu prezentul şi viitorul. În acest mod am 
scris o pagină de istorie din viaţa mea, alături de bunica. În timp ce ne-am umplut mintea cu gânduri depre istorie, am şi scris 
una nouă. 
Uitaţi=vă cum zboară timpul, asemeni unei păsări măiastre, fiţi atenţi la modul vostru de a trece prin timp, gândiţi-vă la ce veţi 
lăsa în urmă. Eu cred că noi ne putem gândi viaţa şi că timpul ne este un martor. Mai cred că nimic în viaţă nu este întâmplător, 
totul reprezintă o consecinţă a faptelor şi, în acelaşi timp, a gândurilor noastre. Și mai cred că putem afirma siguri pe noi că 
„Gândurile umplu timpul şi timpul umplut înseamnă istorie.” 
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FRAGMENT DINTR-O ARHIVĂ.... 
 

Anca Simion, 14 ani 
 
. 
La cererea doamnei profesoare am citit în fața clasei această poveste la ora de limba și literatura română. Nu pot să nu adaug că 
reacțiile colegilor mei m-au uimit peste poate. Întrebări ca 1Dar ce se întâmplă mai departe?" au fost cele mai frecvente. Totuși, ceea ce 
se întâmplă în continuare deja nu mai ține de povestea aceasta. Probabil Iolanda Rad își continuă călătoria în timp, probabil că se 
întoarce acasă, oriunde ar fi casa ei. Ceea ce a trebuit să aflăm a fost aflat. Las la mâna cititorului destinul Iolandei, cu toate că înclin 
să cred că se va întoarce, dar cu o altă povestea, dintr-un alt spațiu și timp. 
Și e adevărat că fata a luat prea puțin parte la acțiune și a fost prea puțin de acord cu ceea ce se întâmpla, dar a fost acolo, a venit 
înapoi povestind ceea ce trebuie să știm. Și nu o pot condamna pentru lipsa ei de tact, așa cum nu îi pot mulțumi îndeajuns pentru 
posibilitățile pe care le-a trezit în mintea mea. 
Am început povestea fără nimic la îndemâna mea, afară de cuvinte și ceea ce știam eu despre Marea Unire de la Alba-Iulia. 
Documentarea am făcut-o sumar, dar cu cât povestea prindea contur căutările mele au avansat asupra unor evenimente care au fost 
sau nu în directă legătură cu tema concursului. Multe dintre articolele găsite pe historia.ro mi-au îmbogățit cultura generală, 
ajutându-mă concomitent cu această poveste. Recunosc, totuși că nu toate informațiile au ajuns în compunerea mea.  
 
Din timpuri străvechi, pe care eu le văd  în viitor pentru cei ce nu v-aţi născut sau urmează să veniţi pe lume, timpuri în care eu 
eram regină și comandant de pluton, pe când oglinzile erau mijloace de transport și eu nu știam cât timp există, păstrez multe 
amintiri ale aventurilor mele. Dar, căutând printre notiţele mele, am observat că niciuna nu e mai pe larg descrisă decât cea pe 
care o voi povesti în continuare. Trebuie să recunosc că mi-a luat mult să găsesc un început demn, dar mi-am spus apoi să încep 
cu adevărul. 
Acum mă numesc Iolanda Rad. Nu am auzit niciodată un diminutiv al acestui nume și nici nu am căutat unul. Nu am avut 
niciodată o vârstă, fiindcă, în fapt, eu nu exist. Eu sunt cea care vede, scrie și pleacă mai departe. Eu sunt cea care vă va 
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schimba perspectivele, vă va face să credeţi că orizontul e vertical și albastrul cerului — portocaliu. Și nu acel portocoliu pe 
care cu toţii știm că am putea să-l vedem, ci unul și mai uimitor. Pe cerul pe care vă voi face să-l credeţi al vostru nu veţi găsi 
doar raze imperiale filtrate prin nori, ci și stele mai luminoase, neadevărate. Dar asta depinde și de ceea ce vreau eu să vă fac 
să credeţi. Pot să vă atrag în această lume, cu stele o mie, pe care nu le-aţi mai văzut și nici nu le veţi mai vedea. Sau pot să vă 
arăt notiţele unei aventuri care, în arhivele oficiale nu s-a întâmplat niciodată. Pentru că nimic nu a fost oficial. 

* 
Mă aflam pentru prima dată în anul 1918. Doream de mult timp să cataloghez acest an, care a fost unul de mare bucurie pentru 
România. Și nu doar de bucurie, după câte am auzit, ci și de prosperitate, ca momentul acela când oamenii au aflat cum să 
producă culori. Era un mare carnaval la care toată lumea lua parte fără comentarii. Dar asta e doar ceea ce auzisem și auzisem 
prea multe. Voiam să văd altceva sau cel puţin să aud informaţii pe care le puteam crede fără să ridic din sprâncene. Fiindcă 
până la urmă eram în anul Marii Uniri. 
Îmi amintesc că primul lucru din mintea mea la acel moment a fost să îi fac o vizită regelui Ferdinand, pentru a-mi anunţa 
venirea și intenţiile. Mintea mea încă rămâne axată pe faptul că, în orice ţară, timp sau spaţiu ești, dacă acolo domnește un 
rege sau împărat trebuie să-ţi anunţi formal venirea Îmi făcusem un plan, știam cum voi răspunde întrebărilor și cât de 
detașat să mă port. Dar nu a mai avut loc nicio întrevedere, iar de aceea, această poveste nu apare în arhivele oficiale. De 
aceea voi nu veţi crede această poveste. Și asta nu mă supără. Mă simt mai în siguranţă când oamenii nu cred în aventurile 
mele. 
Sunt multe cauze care au produs denaturări în planurile mele. Totuși, voi începe cu acel copil de zece ani — după cum am 
estimat eu la acel moment și am rămas tot cu această impresie mult timp, fiindcă băiatul nu a știut să-mi spună vârsta lui. Mă 
îndreptam spre Castelul Peleș, cu agenda mea obișnuită și o mulţime de creioane (dat fiind faptul că aș fi vrut să-i iau un 
interviu regelui, după ce mi se va fi dat aprobarea vizitei în ţara lui. Ce idee prostească! Îmi dau seama acum după ce acest 
copil a trecut prin faţa mea, cu o viteză nemaipomenita. Probabil l-aș fi considerat unul dintre acei alţi copii care  alergau unul 
după altul pe drum. Dar... avea un tatuaj pe antebraţ. Au fost și multe alte probleme pe care le-am descoperit după aceea, dar 
aceasta a fost prima. . 
Uitându-mă după el, mi-am rotit puţin privirea în jur și am observat ceva, pentru mine cea de atunci, foarte neclar: pentru o 
ţară abia ieșită din război. Totul arăta foarte ordonat. Și în acel moment am găsit asta nespus de frumos, cu toate că era — 
îmi dau seama acum — cel mai trist lucru cu care m-am confruntat. Nu știu dacă s-a purtat vreo bătălie în apropierea castelului 
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și nici nu am căutat vreodată să știu, dar asta îmi vedeau ochii și în acel moment chiar credeam că era ceva frumos ca această 
ţară să reziste atât de mult în asemenea condiţii. 
Dar cu toate aceste gânduri, nu am rămas prea mult pe loc. Am început să alerg după băiatul de la care doream răspunsuri. 
Eram scundă pentru această urmărire — din cauza amintirii mele neșterse vreodată din 1509, în care am fost mult prea înaltă 
ca să-mi găsesc locul pe tot parcursul călătoriei — așa că m-am amestecat ușor în mulţimea de copii, de abia putând să-l mai 
văd pe cel urmărit. Ceea ce voiam cu adevărat să fac era să-l prind, fără să atrag atenţia asupra noastră. Știam cât de ușor ar 
fi fost să fac asta, cu toate că cei de pe stradă nu-mi aruncau nicio privire. Dar erau deosebit de isteţi, iar eu știam asta. Mă 
uimea chiar detașarea  și veselia copiilor în faţa unui război de-abia încheiat. 
Băiatul prindea o viteză ameţitoare, iar eu nu mai rezistam. Așa că am strigat. Am strigat cât m-au ţinut plămânii și în special 
vocea. Acela a fost primul cuvânt pe care l-am rostit în anul 1918, un „Hei!” lung, tulburător și aproape animalic. Nu eram 
obișnuită cu strigatele, iar eu o făceam foarte rar. Îmi amintesc chiar că, mult după aceea, am avut o discuţie cu acel copil, în 
care am ajuns la un comun acord că picioarele lui și vocea mea erau cele mai rapide și respectiv, cele mai distructive forţe de 
pe Pământul pe care îl știa el până atunci. 
Am tresărit când băiatul s-a oprit, observând apoi că mă uitam fix la el. Înaintând spre el, am observat că nu avea pic de frică 
în ochi, doar nelămurire arogantă. Era ceva ce mai văzusem de multe ori la un hoţ experimentat. Nu voiam să știu ce furase și 
nici cu ce ocazie, cu toate că aveau să mi se arate toate, la un moment dat. 
— Dorești ceva? a întrebat. 
Am clipit. Ce voiam cu adevărat? Puteam să-l întreb despre tatuaj, pentru că acela m-a adus aici și nu-mi amintea de nimic bun. 
—  Cum te numești? l-am întrebat în schimb. 
Adevărata întrebare era: Cum te-ai ales tu cu un tatuaj când acestea nu ajung în Europa decât în 1920? Dar nu puteam să 
întreb asta. Am putea începe cu accentul, său, ajungând lapoi a întrebarea în sine. Așa că am rămas, așteptând răspunsul.  
— Augustin Datcu.  
Nu știam dacă acesta era numele lui adevărat și înainte să spun ceva a adăugat:  
— De când ești aici?  
Părea să creadă că sunt cu adevărat un copil, iar asta m-a salvat.  
— Pe tine cum te cheamă? a mai întrebat, cu o cută între sprâncene. 
— Iolanda. Și nu sunt de prea mult timp pe-aici, am spus, ceea ce era adevărat. 
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Îmi părea rău că trebuia să-l mint, dar tatuajul lui e genul de lucruri pentru care am venit aici. Iar, la o adică, nu era primul om 
minţit în vreuna dintre călătoriile mele. Inima îmi bătea nebunește de când venisem aici, iar fuga nu mi-a fost de prea mare 
ajutor. Dar pulsul a început să-mi încetinească, în timp ce-l priveam pe Augustin. 
— Doar Iolanda? 
— Iolanda Rad, am specificat. Am doisprezece ani. 
„Mereu, am gândit, mereu sunt de doisprezece ani.”. Nu puteam înţelege de ce. Și nici nu mi se dădea voie să găsesc o logică în 
asta. Cum am spus, eu sunt cea care vede, scrie și pleacă. Câteodată simt că nu am acces asupra propriului control, de parcă 
altcineva ar fi la manetele sinelui meu. 
Am continuat să-l privesc pe Augustin. Părul roșcat îi cădea pe ochi, iar pielea lui era neobișnuit de albă. Avea ochii verzi, ca 
frunzele pădurii sub soarele arzător. Nu părea că ar dori să-mi dea vreun răspuns. Am stat un timp îndelungat pe marginea 
aceea de drum, fără să spunem nimic. Mă uitam în continuare la el, dar el își plimba ochii în toate direcţiile. Totuși, părea în 
elementul său, doar stând și pricins. 
— Cum ţi-ai făcut ăla? am spus, arătând spre antebraţul lui. Încă nu știam ce reprezintă, dar continua să-mi dea o senzaţie 
neplăcută. 
— E un măr suspendat pe o creangă. Știu că nu-ţi  dă o senzaţie plăcută, mi-a răspuns în schimb. Nu-mi amintesc să fi spus ceva 
de asta, dar acestea au fost cuvintele lui. Și-a tras mâneca de la cămașă până la cot. Vezi? 
Am privit cu atenţie. Imaginea nu mă interesa în acel moment, pentru că nu i-am găsit vreo logică, dar am observat că era cea 
mai fragilă creangă, de pe care un măr real ar fi căzut demult. „E făcută intenţionat așa”, mi-am spus. Nu știam ce 
simbolizează, probabil fragilitatea sau greutăţile vieţii, dar oricare ar fi, toate duceau la aceeași idee. Ceea ce voiam eu să știu 
era cine a făcut asta. Așa că i am spus că și eu vreau să știu unde îmi pot face unul. Îmi spuneam într-una că asta e cea mai 
interesantă poveste găsită. A fost puţin greu să-l fac să-mi spună numele artistului — Remus Lazăr , dar nu părea să vrea să 
păstreze secretul numai pentru el. 
Tot timpul cât am vorbit cu el, Augustin învârtea între degete o foaie de hârtie împăturită. Dacă aș fi știut în ce aveam să 
intru din cauza acelei pagini, aș fi fugit și m-aș fi salvat. Am încercat să uit de foaie cât mă lăsam condusă departe de oraș. 
Nu-mi era frică. Știam că nu putea să mi se întâmple ceva grav aici, am fost de repetate ori asigurată că trecutul nu-mi poate 
face nimic și am învăţat pe propria piele că viitorul nu se schimbă cu adevărat dacă împingi o piatră din drum, într-un trecut în 
care nu ai mai fost. 
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O a doua cauză a schimbărilor bruște de planuri pe care le-am avut a început undeva pe acolo, în timp ce ne îndreptam spre 
atelierul lui Remus Lazăr – care era de fapt un hambar, după cum mi-a explicat. Nici nu-mi amintesc prea bine această parte, 
dar Augustin a schimbat brusc direcţia, pășind înapoi și mergând pe o alee noroioasă.  
— Știu ce faci aici, mi-a spus. Am tresărit puternic și cred că, cu asta am distrus orice speranţe de scăpare. Începeam chiar 
să cred că eu, cea din 1918, avea o predispoziţie la tresăriri bruște. Aș fi putut să fug, dar am primit mai devreme confirmarea 
că această opţiune nu era de actualitate. 
— Uimește-mă, am răspuns, încercând să par detașată.  
— Ești cam neatentă pentru o Scriitoare. Remus mi-a vorbit despre voi. Sunt cei ce trăiesc în tot felul de lumi, dar niciodată 
într-a lor. Cei ce au timpul la picioare, dar nu-l folosesc pentru ei înșiși. Mi-a mai spus că vă vor atrage atenţia lucrurile 
neobișnuite, ca tatuajele sau părul colorat. Știu că ai venit aici să scrii, iar eu... 
Am fost o stană de piatră pentru mai bine de jumătate de minut. Dar când i-am auzit vocea frângându-se am redevenit atentă. 
— Iar eu vreau să te ajut, a continuat hotărât. 
Nu am spus nimic. Nu am putut să spun ceva. Scriitori existau de când lumea, dar el știa ceva mai mult, ceva ce nu trebuia știut 
și mi-am dat seama atunci că acel Remus Lazăr e o problemă printre noi. Dar am venit aici pentru o poveste și dacă acel copil 
m-ar fi putut ajuta trebuia să accept. Altfel vocea mea o va face oricum. Dacă e să ne luăm după fiecare articol din „Cartea 
Roșie”, ce conţine fiecare regulă a Scriitorului, atunci nu suntem în stare să refuzăm ajutorul când ni se pune în faţă. Nu am de 
unde să știu de ce, totuși, nu am refuzat niciodată și nici nu mă gândesc să o fac acum. 
— Accept. Înainte trebuie, totuși, să-mi explici, în ce fel am fost eu neatentă, am spus, fiindcă asta m-a deranjat de când a 
rostit cuvintele. 
— Pentru început, felul în care vorbesc. Nu cred că m-ai auzit spunând „doamnă” sau ceva în felul ăsta. 
 Era adevărat, nu l-am auzit vorbind așa. Și dacă mergeam tot înainte ajungeam pe un câmp, în niciun caz la Remus. 
— Păi, nu am fost atentă la felul tău de a vorbi pentru că nu o fac de obicei și nu aveam de unde să știu unde mă duci, am 
replicat. 
—  E adevărat.  
— Acum îmi spui cum mă poţi ajuta? l-am întrebat. 
A scos din buzunar foaia împăturită pe care am văzut-o mai devreme, iar inima mea începea să bată tot mai tare. S-a uitat spre 
mine, cu ochii lui mari. Nu mai vedeam acea nedumerire arogantă, așa ca tot ce puteam să fac era să-mi spun că probabil mi s-a 
părut. Acum privindu-l, totuși, vedeam incă ceva ce nu puteam defini în ochii lui. Pentru o clipa am crezut-o răzbunare. 
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— Politicienii au început să se ajute de copii pentru a trimite bilete. Iar câteodată nici nu le sigilează, pentru a nu da de bănuit. 
Totul se face pe ascuns. Eu sunt în asta de câteva luni și am ajuns în posesia a o mulţime de cuvinte. De fiecare dată memorez 
scrisori intregi în asteptarea a ceva. Acum stiu ca acel ceva e un Scriitor. Trebuie sa faci ceva, deoarece sunt mai mult ca 
sigur că acea Mare Unire de care toti sunt mândri e în pericol. 
Mi-era frică, mi-era extrem de frică. Știam că nu puteam face nimic. Am încercat să-i explic și lui Augustin asta. Probabil nu 
mă veţi crede, dar în tot acest timp, eu faceam adnotări în agendă. Așa că, având agenda deschisă, am început să-i arăt 
băiatului aventurile în care am avut ocazia să fac ceva, dar toate s-au rezolvat cu bine fără ajutorul meu. Totuși, nu i-am 
arătat călătoria în care aș fi putut opri epidemia de ciumă, încă îmi e rușine de acel moment, fiindcă nu eu am fost cea care nu 
a vrut să facă ceva, ci acea persoană care lua asupra ei manetele sinelui meu, de câte ori o tăia capul.  
Augustin tot nu voia să înţeleagă, nu îmi dădea atenţie. Dar știam că eu nu trebuie să intru în asta. Cel care trebuia să facă 
ceva era el. Eram sigură. Am tăcut în timp ce a turuit toate scrisorile care i-au fost date spre livrare. Ca sa nu mai vorbim de 
discursul despre biletele ce au ajuns în posesia altor copii. La sfârșit nu am putut simţi decât o imensă repulsie faţă de 
strategiile militare. Nu doar ca de-abia ce au ieșit dintr-un război de talie mondială, dar acum voiau să poarte și bătălii 
individuale. Mă rugam numai ca nu regele Ferdinand să fi venit cu iniţiativa. Dar apoi, cand mi-a cerut părerea, am aruncat 
bomba:  
— Nu eu sunt cea care trebuie să facă ceva, ci tu. Trebuie să vedem  niște documente, am adăugat. 
Augustin lucra pentru patru politicieni, în birourile cărora putea să intre fără să fie privit ca spion. Erau acolo servitoare care 
îl chemau la o ceașcă de ceai și o prăjitură, dar pentru care ‒ după cum repeta el continuu ‒ nu avea timp. Trebuie să recunosc 
că nu am luat cu adevărat în serios ceea ce el vedea a fi „prea periculos pentru a mai zăbovi". Până la urmă eu venisem acolo 
pentru a observa. Mai aflasem că doar unul dintre acei oameni era cu adevarat important, așa că spre biroul lui ne indreptam 
atunci. Mi se pare chiar și acum ciudat faptul că nimeni nu stătea de pază, iar Augustin a intrat și a iesit, având o altă foaie 
impăturata, fără să arunce priviri panicate în jur. Mai târziu mi-am dat seama că asta a fost cea mai bună strategie. 
— E o declaraţie de război, mi-a spus când ne-am indepărtat. Iar noi o vom arde. 
Îmi amintesc că cineva mi-a spus că există trei lucruri pe care un bărbat trebuie să le aiba mereu la el: sfoară, un cuţit și 
chibrituri. Cu asta în minte, nu am spus nimic când l-am văzut pe Augustin scoţând un pachet de chibrituri din buzunar. Mă 
îndoiam că ar putea să aibă și un cuţit, dar nu am spus nimic.  
— Dar e ridicol. De ce ar ţine o declaraţie de război aici? De ce nu e la Alba-Iulia? am întrebat.  
— Nu am nici măcar o teorie despre asta. Pagina arsă era doar o schiţă.  
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— Dar ar putea să o refacă. Atunci unde ajungem? 
— O voi arde și pe aceea. Voi arde tot ce are legătură cu războiul, mi-a spus. 
- Augustin, totul are legatură cu războiul. Mi se părea ciudat să îi rostesc numele, dar am continuat: Toţi avem legătură cu 
războiul. 
— Știu. Dar nimeni nu va mai suferi din cauza asta. 
„Daca ar știi", mi-am spus. Mă temeam de faptul că el ar putea fi unul dintre soldaţii ce vor lupta în cel de-al Doilea Război 
Mondial. Așa am aflat că ambii părinţi i-au murit ca victime ale Primului Război și că era acum crescut de bunicul său. Mi-am 
revizuit gândul: el va fi cel care va cere neutralitate în Al Doilea Război. 

* 
Augustin îmi repeta la nesfârșit că ar trebui să rămân, să văd ce se întâmplă. Am 
acceptat, la insistenţele lui, iar el i-a cerut bunicului său să mă găzduiască. Nu-mi 
amintesc detaliile, dar după mai bine de două săptămâni, a ajuns la ușa casei un grup de 
soldaţi, cerând să intre. În mine și în Augustin se instalase o frică paralizantă, dar nu 
după noi veniseră, ci după bunicul său. Îmi amintesc cum noi nu puteam face nimic, cum 
domnul Datcu a fost acuzat de trădare și cum el nu a protestat. Îmi amintesc cum, la 
câteva ore după, o mătușă l-a luat pe Augustin, iar eu am fost obligată de forţe să plec.  

* 
Trecând pe lângă Alba-Iulia, am văzut odată un mormânt gravat cu un măr suspendat pe 
cea mai fragilă creangă și am știut că nu sunt singură. Am știut că a fost cineva acolo să 
apere românii. Nu am apucat să văd o urmare clară a acţiunilor noastre la acea vreme, 
dar acum mă aflu în anul 2018, sărbătorind o sută de ani de la Marea Unire, așa că nu 
pot decât să cred ca totul s-a rezolvat cu bine.  
Tinteţi minte, acum am fost Iolanda Rad, dar aș putea fi oricine. Voi fi acea persoană 
care uită să-și precizeze numele de familie și care are veșnic doisprezece ani. Acea 
persoană care vine să scrie. Iar Augustin Datcu va fi mereu acea persoană în existenţa 
căruia nu veţi crede, dar căruia îi datoraţi pacea și unitatea. Pentru că, credeţi-mă, a 
existat. În fotografie e Augustin Datcu (stânga) împreună cu un prieten. Iar aceasta 
poveste nu a fost in van. Iolanda Rad 
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PRINTRE AMINTIRILE ADEVĂRAŢILOR EROI!  
 

Larisa Roşca, 17 ani 
 
Sunt de părere că amintirile povestite de bunici sau alte rude (fratele bunicii, în cazul meu, Roşca Ion) îţi pot reda fidel atmosfera perioadei din cel 
De Al Doilea Război Mondial sau din timpul Comunismului. Aceste amintiri ne provoacă  emoţie, iar celor care ni le deapănă,  uneori, suferinţă, 
Spun acest lucru, fiindcă am văzut lacrimi în ochii fratelui bunicii, dar şi recunoştinţă pentru faptul că a avut ocazia să îşi amintească de 
adolescența sa. Emoţiile l-au copleşit însă şi în momentul în care mi-a vorbit, retrăind cu ochiul minţii, despre trăirile camarazii din război.  
 

„Nu aveam teamă. Am scăpat de fiecare dată cu curaj si cu credinţă!” 
Dorim să ne aflăm trecutul, să ne descoperim rădăcinile, să avem o imagine cât mai amplă a teritoriului în care trăim și astfel 
citim istoria, aflăm evenimentele ce s-au întamplat. Însă ceea ce e cu adevărat important se pierde printre rânduri! 
Umanitatea, patriotismul, suferinţa celor care au făcut ca viitorul acesta în care trăim să existe, este ascunsă în răceala 
cuvintelor din manual: vagi, seci, lipsite de culoare. Sufletele zdrobite ascunse sub masca curajului, durerea pierderilor de 
vieţi omenești din spatele unui triumf, doar ei le cunosc, adevăraţii eroi. Un astfel de exemplu, unul dintre miile de altfel, este 
fratele bunicii mele, Roșca Gh. Ion, veteran de război în vârstă de 96 de ani. Locuiește în comuna Sălătrucel, colierul elegant al 
muntelui Cozia, muntele sfânt al Valahilor. 
Înconjurat de o mulţime de fotografii, unele din care ne zîmbește temerar un tânăr frumos, în floarea vârstei, într-o uniformă 
purtată cu demnitate,  altele, cu familia ‒ soţia sa și cei patru copii, este pregătit să ne povestească multe lucruri. Nu este 
prima dată când își spune povestea, însă amintirile sunt atât de vii încât de fiecare dată când povestește, retrăiește fiecare 
moment cu durere. 
Avea 21 de ani când s-a înrolat în armată. La 22 de ani pleca în Germania, la Școala de Ofiţeri și Subofiţeri din Berlin, urmând 
ca după un an, mai exact în luna mai, să se întoarcă la Școala de Subofiţeri de la Radna, Arad. Asta se întâmpla în anul 1944, an  
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în care a avut loc una dintre cele mai crâncene lupte din Al Doilea Război Mondial purtate de trupele române după întoarcerea 
armelor contra naziștilor! Era cercetaș: „Mergeam în recunoaștere să vedem cotele unde sunt inamicii. Aveam un plan director 
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care ne arăta toate văile să știm unde ne ascundem. Eu am scăpat, că poate mulţi.” Nu poate să continue fraza! Îi e greu să  
pronunţe cuvântul! 
În septembrie, trupele hortiste au ocupat Aradul și se pregăteau pentru forţarea văilorMureșului sperând să ajungă în 
interiorul României, la Deva și Alba Iulia. Pentru apărarea defileului râului Mureș s-a constituit detașamentul „Păuliș“ care, cu 
sacrificiul multor vieţi, și-a dus la îndeplinire misiunea: „Am făcut Zidul Morţii, acolo unde aveam unitatea militară, toţi prin 
birouri, toţi pe linia de front.“ O altă frază neterminată, însă căreia îi anticipăm continuarea din lacrimile ce-i alunecă ușor pe 
obraz. Când este întrebat dacă i-a fost teamă, răspunde sigur pe sine: „Nu aveam teamă, ci doar credinţă în Dumnezeu!”, iar 
apoi cu un zâmbet mic pe buze ne spune: „Tineretul e mai curajos, dar acuma nu m-aș mai duce!”. 
„Tineretul”, un cuvânt mult prea general. Mă întreb oare câţi dintre tinerii de astăzi ar mai lupta pentru ţară, oare câţi mai 
știu ce este acela „patriotism”? Gluma dânsului ne umple sufletele! Prea mulţi dintre noi lăsăm ca orice mic eveniment să ne 
afecteze viaţa, să ne păteze sufletele, iar dânsul, care a trecut prin atâtea lucruri, reușește să-și păstreze zâmbetul pe buze! 
A lucrat șase ani pentru armată, apoi s-a întors în satul său natal, s-a căsătorit și a lucrat vreo 30 de ani la CFR. 6 ani. o 
perioadă destul de lungă, în care să-și construiască o mulţime de amintiri, unele fericite, amuzante, care îi aduc de fiecare 
dată zâmbetul pe buze, însă care se strecoară aproape nevăzute printre cele dureroase pe care ar vrea să le uite, însă care se 
trezesc la viaţă ori de câte ori aude cuvântul „război”: „Mi-aduc aminte câte mizerii am îndurat: stăteam câte 2-3 zile 
nemâncaţi, plini de păduchi, nespălaţi. Nici apă nu aveam! Era o vale: de-o parte erau ungurii, iar de cealaltă ai noștri, dar nu te 
puteai duce. Și totuși muream de sete, ce să facem? Am luat bidoane din acelea de se puneau la brâu, am luat o pânză albă și 
ne-am dus acolo jos. Au venit și ungurii. Tot după apă.  Nu au tras nici unii, nici alţii! Ce, crezi că militarii ăia nu erau și ei tot ca 
ai noștri, necăjiţi?“! 
O altă întâmplare care îi provoacă amărăciune este una dintre misiunile dânsului. Un ordin primit într-un plic închis: „Eram 
subofiţer și ne cheamă la Arad. Și zic <<Uite, dumneata ai strada asta. 40 de elevi pe care urma să îi pun la fiecare poartă unde 
se afla câte o fată cu vârsta peste 16 ani ca să nu plece. Pe cele gravide nu le luau! Multe dintre ele se prefăceau că sunt 
gravide ca să nu le ia. Le duceau la ruși.” Nu este prima oară când ne povesște despre răutăţile rușilor: „Nemţii erau corecţi și 
civilizaţi, în schimb rușii își băteau joc de femei și furau tot de prin gospodăriile oamenilor”! 
Poate toată această suferinţă prin care bunicii și străbunicii noștri au trecut nu ar mai fi atât de amară dacă ar ști că nu a 
fost în zadar! Că noi, urmașii lor, vom reuși să schimbăm ţara aceasta. Dânsul și-a făcut datoria de soldat, și de român, chiar 
dacă prin suferinţă, și a ajuns la frumoasa vârstă de 97 de ani. Acum privește cu durere la toată acest haos din prezent, la 
generaţiile de acum și le sfătuiește să nu își părăsească ţara și să o preţuiască mai mult. 



 
284

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

285 

Lecţii de viaţă, lecţii de iubire 
 
Centenarul Marelui Război și al Marii Uniri reprezintă un eveniment unic în viaţa societăţii românești și implicit în 
cea a școlii iar misiunea nobilă de rememorare a trecutului și istoriei naţionale îi aparţine profesorului.   
Când am citit despre Lecturiada elevilor 2018. „Un secol de ISTORIE și istorii”, am fost convinsă că am găsit un 
mod potrivit, util și onest de a participa la sărbătoarea  Centenarului. Ideea concursului mi s-a părut generoasă 
pentru micuţii mei școlari de clasa întâi care „scriu” istoria centenarului următor.  
Am accesibilizat tema și le-am propus să „investigheze”, apoi să scrie despre vremurile de demult, despre școala pe 
atunci, pentru a recrea crâmpeie din viaţa trecută, sub aspectele ei cele mai obișnuite. Ce frumos mi s-a părut ca 
micuţii mei școlari să „cerceteze” trecutul, să afle „istorii” de-ale bunicilor și străbunicilor, cu vise și dureri, cu 
zâmbete și cu lacrimi, să se compare și să tragă concluziile comparaţiei, ei, cei de azi, cu cei din secolul trecut.  
Copii, părinţi, bunici, străbunici au acceptat cu bucurie să-și împărtășească  amintiri din copilărie, să povestească 
peripeţii și necazuri din vremea când erau școlari. Împreună au scormonit în cuferele cu amintiri și au descoperit 
fotografii alb-negru cu zimţi, îngălbenite de timp, cu povestiri demult uitate. Amintirile de pe băncile şcolii, 
frumuseţea copilăriei, regulile stricte au fost consemnate de intervievatori cu ajutorul părinţilor.  
Oamenii aceștia, transformaţi în eroi de poveste, cu fire albe, riduri și palme muncite au mărturisit despre o viaţă 
lungă și plină de efort. Deși mici, copiii au înţeles că marile virtuţi ale bunicilor au fost grija pentru educaţia 
copiilor, sfinţenia vieţii de familie, dragostea de muncă și de locurile unde s-au născut și au trăit.  
Am avut sentimentul că suntem o mare familie, în care ne-am regăsit laolaltă, copii, părinţi, bunici și străbunici, 
pentru a străbate lungul drum de la tăbliţă la tabletă. 
Copiii s-au simţit bine în atelierele de lucru ad-hoc formate, au ascultat cu atenţie și emoţie poveștile, s-au distrat, 
dar, mai presus de toate, au învăţat o lecţie de viaţă, voinţă și iubire. Am convingerea că bunicii le-au inspirat 
copiilor răbdarea de a privi și putinţa de a medita cu seriozitate asupra acţiunilor pe care le vor înfăptui mai târziu. 

Carmen Fausta Zecheru 
 Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău  
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OGLINDĂ, OGLINJOARĂ, CARE ȘCOALĂ E MAI FRUMOASĂ DIN ŢARĂ? 

 
Andreea Bunea 

 

Eu sunt Andreea, o elevă de numai 8 ani, căreia îi place să creeze, să 
compună şi să îi înveselească pe cei din jur. Îmi place să merg la şcoală, 
deoarece  în acel loc magic pot participa la activităţi antrenante.  
Vă trimit o fotografie din prima zi de şcoală din clasa I. A fost un an 
minunat, plin cu activităţi diverse şi distractive.  
Şi în acest an şcolar, materia mea preferată a fost matematica,  
aşa cum a fost preferata mamei, dar şi a bunicului meu.  
Când doamna învăţătoare ne-a  provocat să participăm la proiectul 
„Lecturiada, şcoala de pe vremea bunicilor”, am fost încântată de idee. 
Mi-am adus aminte de  „Bunicul” şi  „Bunica”, pe care le citisem de 
curând şi am intrat în lumea magică a amintirilor. Am acceptat 
provocarea şi mi-am vizitat bunicii. Nana a scotocit în albumele sale şi a 
găsit pozele cu ea la şcoală. Căzând uşor pe gânduri. Bunicul, cu părul 

nins, cu ochii plini de bunătate, a răspuns tuturor întrebărilor, completat fiind de bunica mea răbdătoare. Am întâmpinat dificultăţi 
atunci când a trebuit să-mi pun pe hârtie gândurile, deoarece am fost copleşită de emoţie. Desenul meu este despre noi, elevii din clasa 
ZÂMBETE DE SOARE, şi despre doamna noastră învăţătoare. Am vorbit cu bunicii mei şi am observat cât de frumos zâmbeau când 
îmi povesteau despre clasele primare. Cred că şi-ar dori să fie din nou copii şi să meargă la şcoală. Si mie îmi place să merg la şcoală! 
Chiar i-am cerut doamnei învăţătoare să facem ore fără pauze.  
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Din câte am înţeles, pe vremea bunicilor şcoala era diferită. Copiii învăţau de luni până sâmbătă, nu aveau creioane 
colorate şi nici cărţi cu imagini multicolore, iar cojile de nucă pe care stăteau când erau pedepsiţi le aduceau chiar 
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ei de acasă. În clasa mea sunt unii copii care ar trebui pedepsiţi, dar nu îmi pot imagina şcoala mea cu astfel de 
pedepse. 
Bunicii spun că era mai frumoasă atunci, mie îmi place şcoala mea. Dacă aș avea o oglindă fermecată, aș întreba-o în 
taină: „Oglindă, oglinjoară, care școală e mai frumoasă din ţară? 
Doar o vorbă vă mai spun! În timp ce scriam acest text mi-au dat lacrimile de emoţíe. Mi-aş dori ca peste ani să 
povestesc nepoţilor despre şcoala mea tot atât de frumos cum mi-au povestit bunicii despre a lor! 
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CU BUNICUL „DESPRE AMINTIRI” 
Maria Cîmpeanu 

 
Maria Cîmpeanu este numele meu. Sunt din Buzău, am 8 ani  
și sunt născută în zodia Berbecului.  
Pe sora mea o cheamă Mara și este creață. 
 Părinții mei sunt cei mai buni pentru că sunt ai mei. 
Sunt elevă la Școala Gimnazială Numărul 11 din Buzău, iar Doamna mea  
ne dă mereu teme drăguțe.  
Interviul cu bunicii mi-a plăcut foarte mult.  
L-am ales pe bunicul Taia pentru că locuim împreună. 
Mi-a povestit cum era la școală pe vremea lui și cum arătau penarul și ghiozdanul.  
După ce am aflat că a plecat la școală în București singur, l-am admirat  
și mai mult pentru curajul de care a dat dovadă. 
Toți bunicii mi-au trimis poze. Unele erau foarte vechi….  
Mi-a plăcut să aflu atât de multe de la fiecare.  
Împreună cu mami am scris compunerea. Apoi m-a ajutat să o scriu la calculator.  
În cele două desene am surprins frumoasa mea familie și o amintire  
care m-a impresionat- plecarea bunicului la București. 
Dintre toate „temele”, aceasta mi-a plăcut cel mai mult pentru că a fost o tema de 
familie. 
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Bunicul Taia s-a născut în anul 1953, în satul Grăjdana, „çel mai frumos loc 
din lume”. Pe vremea aceea casa arăta altfel, curtea era mare, iar nucul din 
grădină era înalt până la cer.  
De copil avea un program bine pus la punct, dimineaţa se trezea devreme, 
obligatoriu mânca ceva, eventual brânza făcută chiar de străbunica, apoi 
fugea la școală.  
Își amintește de doamna profesoară Burducea, de colegii lui Victor și Ion, 
de penarele de lemn, de abecedarul împrumutat de la alţi elevi și de 
carnetul de note. 
Tatăl lui era pădurar, îl lua mereu cu el și uite așa a început să îi placă să se 
plimbe prin pădure, să cunoască toate cărările și să nu îi fie frică de 
animale. 
Mama lui, Sofiţa, era cea mai puternică femeie, severă uneori, dar dreaptă, 
nu ieșea din cuvântul ei, Avea grijă de gospodărie și niciodată nu le lipsea 
nimic. Cea mai mare dorinţă a mamei a fost ca el „să știe carte și să meargă 

în lume”. Ea a fost prima persoană care a avut încredere în bunicul. 
Primele opt clase a învăţat la școala din sat, apoi a plecat la școala “ din oraș”.  De la 16 ani, s-a mutat singur la 
Bucuresti, mergea seara la seral, iar ziua muncea. Locuia în gazdă la familia Tănase, nu a fost ușor, dar își dorea 
mult să reușească.  
Poate ca ar fi putut să rămână în alte locuri, dar aici îi place cel mai mult. Nu ar da acest loc pentru nimic, îl leagă 
foarte multe amintiri frumoase, Mi-a spus cu glasul sugrumat de emoţie că este cel mai fericit bunic din lume. 
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Suntem o familie numeroasă! Îmi place când casa este plină de mătuși, unchi, veri, chiar și străbunici, îmi place 
agitaţia, îmi plac mirosurile de bunătăţi, îmi place de ei, îmi place familia mea. 
Am cea mai frumoasă familie!! 
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POVESTEA UNUI TROFEU 
 
 

Eva-Marie Sandu  
 

Mă numesc Eva Marie Sandu. Sunt elevă la o școală de nota 11 (Școala Gimnazială Nr. 
11)  din Buzău. În timpul liber, iau lecții de canto și teatru.  

Ador să citesc! Îmi plac poveștile, dar întâmplările adevărate mi se par grozave. Am 
acceptat provocarea doamnei învățătoare fără nicio ezitare. Eram curioasă să aflu cât mai 

multe despre familia mea, despre bunicii și părinții mei. 
M-am transformat imediat în reporter și i-am luat un interviu bunicii materne. Împreună 

am deschis albumul cu fotografii vechi și am ascultat cu emoție o întâmplare petrecută la 
un Concurs de Gimnastică la care ea a participat în anul 1979. Atunci am înțeles de la 

cine am moștenit perseverența, dorința de a câștiga  și de a depăși toate obstacolele 
întâlnite. 

Încă de mică mi-a plăcut foarte mult să cânt și visez să ajung cântăreață. Sunt convinsă că 
lecțiile de canto, de teatru și de limba engleză  mă dezvoltă. 
Bunica m-a inspirat cu povestea ei. Am înțeles că îți poți îndeplini visul prin multă muncă și că nimic nu este imposibil dacă îți 
dorești cu adevărat. 
Chiar dacă îmi place să mă joc, învățătura și pasiunea mea sunt pe primul loc. Am înțeles că niciun efort nu e in zadar pentru a-ți 
împlini  visul. Sunt un copil ambițios și sunt sigură că, alături  de familia mea,  cu muncă și răbdare,  voi reuși. Așa cum a reușit si 
gimnasta mea preferată,  respectiv, bunica. Sfatul ei pentru mine este sa fiu mereu curajoasă, ambițioasă și cu zâmbetul pe buze. Sunt 
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încă mică, dar în brațele bunicii mă simt învingătoare! În desen, sunt eu, așa cum îmi doresc să devin, cântând pe scenă,  primind 
flori si laude, făcând ceea ce îmi place cel mai mult.                                 

 
Bunica mea, Enia (Păcuraru) Mihaela-Carmen, este antrenor de gimnastică la Clubul Sportiv Școlar Buzău. Mereu 
spune că e o bunică fericită a două fetiţe minunate. 
Într-o zi am întrebat-o plină de curiozitate cum au fost copilăria și adolescenţa ei. Întrebarea a pus-o puţin pe 
gânduri, dar știa că ador poveștile…. așa că a început. 
În toamna anului 1970, a intrat în clasa I  la Școala Generală nr. 5 din Buzău. Era hotărâtă să demonstreze că, deși 
mică de „stat” și firavă, putea să fie printre cei mai inimoși, deștepti și atenţi elevi. 
Cea mai frumoasa amintire păstrată în suflet este cu „Doamna”, cea care, cu răbdare și dragoste, s-a aplecat asupra 
caietului ei, i-a luat mâna cu tocul înmuiat în cerneală și a ajutat-o să scrie primele litere. Mirosea a parfum suav de 
violete. 
Deși viaţa era foarte grea, copilăria bunicii a fost frumoasă. Părinţii au îndrumat-o de timpuriu spre gimnastică, cu 
gândul să crească armonios, fără să banuiască atunci că acest sport va deveni o pasiune. Totul a fost o joacă 
frumoasă, până când a devenit mai serios, cu antrenamente susţinute, cu participări la concursuri. 
Prima finală de gimnastică, Campionat Naţional, la care a  participata fost la Baia-Mare în anul 1973. Era încântată 
de locurile noi pe care le vedea și de tot ce i se întâmpla. A fost atât de emoţionată încât evoluţia la cele patru 
aparate de gimnastică a fost un eșec total. A  reușit să cadă la bârnă, ultimul aparat din concurs. Au urmat spital, 
gips, întoarcerea acasă, lacrimile mamei și privirea îngrijorată a tatălui. A fost atât de necăjită! 
Antrenoarea cu care petrecea foarte mult timp a avut încredere în ea, a ajutat-o să se recupereze și a convins pe 
toată lumea că  a fost o întâmplare nefericită și că trebuie să continue. 
A avut dreptate! În anii următori, la toate concursurile de gimnastică a câștigat medalii pentru că a reușit să-și 
gestioneze emoţiile și să fie precisă în execuţii. Apoi a fost selectată în lotul naţional de gimnastică, o onoare, fiind 
colegă cu Nadia Comăneci! 
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A fost răsplătita pentru perseverenţă cu aprecierile părinţilor, colegilor, profesorilor, și a prins putere să meargă 
mai departe. Nu a fost ușor, uneori simţea că nu mai este copil, că nu știa să se mai joace. 
Cel mai greu a fost la liceu. A dat examen de admitere la liceul B.P. Hașdeu, un liceu de elită atunci ca și astăzi, 
reușind să fie premiantă și la învăţătură. Povestea profesorilor despre orașele ţării, despre călătoriile pe care le 
făcea ca și componentă a lotului naţional de Gimnastică a României în ţările din Europa, ce simţea pe podiumul de 
premiere când se intona imnul naţional.  
La ultima competiţie din anul 1979, „Cupa României” de la Cluj, se definitiva componenţa lotului României. A fost un 
concurs foarte greu, iar concurentele s-au dovedit a fi foarte bine pregătite.  
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A intrat în concurs la sol, a luat cea mai mare notă. Apoi a urmat evoluţia la paralele cu o notă foarte bună. La bârnă, 
„puntea suspinelor” avea un exerciţiu foarte competitiv cu care câștigase cu o luna înainte Campionatele 
Internaţionale din Ungaria. 
O mică eroare ar fi scos-o din primele locuri ale clasamentului.  
Exerciţiul la bârna a fost reușit și a ajuns din nou pe primul loc. Cu solul era prietenă, dar trebuia să fie puternică și 
balerină deopotrivă ca să impresioneze arbitrele. 
Concursul a fost televizat, acasă toată lumea stătea cu sufletul la gura așteptând evoluţia. 
A pășit pe covorul verde concentrată. Nu auzea nimic din vacarmul spectatorilor, clasamentul era foarte strâns, iar 
evoluţia ei era cea care stabilea ierarhia. Și-a încrucișat privirile cu pianistul, era pregatită. Muzica exerciţiului de 
la sol a desprins-o din atmosfera aceea tensionată și i-a redat plăcerea de a interpreta compoziţia repetată poate 
de sute de ori înainte. A fost foarte bine, nota a fost pe măsură. 
A câștigat titlul de campion, „Cupa României” din 1979! Lacrimi de bucurie, fericire, îmbrăţișări, Frumos!  
Acasă, interviuri în ziarul local „Viaţa Buzăului”, televiziunea naţională, al treilea an consecutiv era cea mai buna 
sportivă a orașului Buzău. 
Cupa a păstrat-o cu sfinţenie și când îi era mai greu gândul la ea o încărca de energie. 
A fost aleasă să fie purtătoarea ‘Flăcării Olimpice în municipiul Buzău în anul 1980, în aplauzele a mii de oameni care 
așteptau performanţele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Moscova. Tot atunci a primit titlul de „Maestru 
emerit al sportului”. 
Amintirile tuturor medaliilor obţinute, a titlurilor de campion, dar mai ales a „Cupei Romaniei” au determinat-o să ne 
insufle și nouă dorinţa de a depăși obstacolele cu zâmbetul pe buze, de a nu ne mulţumi cu puţin, de a fi 
recunoscătoare profesorilor și părinţilor, de a dori să fim mai bune de fiecare dată! 

 
Sper că v-a plăcut povestea  noastră, despre trecut și viitor, despre predarea ștafetei pentru îndeplinirea visurilor!  
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DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 

 
Dimitrie Stoica 

 
Mă numesc Dimitrie Stoica, sunt elev la Şcoala nr. 11 din Buzău şi tocmai am 
terminat clasa I. Îmi place mult la şcoală, îmi place să citesc, îmi plac 
matematica şi engleza, dar prefer sportul. Ca orice copil, îmi place să mă joc, 
atât pe telefon, pe x-box, cât şi în natură.  
Ador provocările! Atunci când doamna învăţătoare ne-a propus să scriem 
pentru Lecturiadă, i-am cerut mamei ajutorul.  
Invitaţia bunicilor la cules de cireşe s-a transformat într-un atelier de creaţie. S-
a întâmplat la ţară, la câteva sute de metri de şcoala veche. Bunica a găsit în 
casa bătrânească o cutie cu fotografii vechi. Perfect pentru povestea mea. Şi, ca 
orice lucru bine făcut, s-a lucrat în echipă. Mami, împreună cu mine, am 
selectat fotografiile şi am realizat întrebările. Am fost norocoşi: bunica avea ce 

povesti, chiar cu lux de amănunte.  
S-au mai făcut nişte pauze pentru că începusem să mă plictisesc. Din fericire, mi-am găsit un mijloc de distracţie valabil, cred, chiar 
din vremea bunicii: un căruţ.  
Nu puteau lipsi câteva fotografii pe care mama mi le face permanent, de când m-am născut.  
Şi gata activitatea; una  interesantă pentru toţi participanţii. Să precizăm că au  mai fost prezenţi şi o mătuşă mai tinerică  şi un 
unchi cam de aceeaşi vârstă cu bunica care, la rândul lui, a completat informaţiile date de aceasta.  
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Eu, curios; bunica, încercând să-şi amintească nişte vremuri demult apuse: 
— Bunico, îţi mai aminteşti perioada în care ai fost elevă? 
— Nu m-am mai gândit de mult timp la acea perioadă a vieţii mele, dar voi încerca să-mi amintesc. 
— La câţi ani ai mers la şcoală? 
— La 7 ani. Ţin minte că am avut un ghiozdan de carton pe care l-am schimbat abia în clasa a V-a. Acum, cum vă 
plictisiţi de ele, cum le schimbaţi! Cum ai făcut şi cu stilourile. Câte ai schimbat? 
— Ce să fac dacă am găsit cu greu unul care să mi se potrivească? 
— Noi în primele două trimestre am scris cu creionul. 
— Vrei să spui semestru? 
— Nu, am spus bine, trimestru. Anul şcolar era împărţit în trimestre şi nu în semestre. Abia în trimestrul al III-lea 
am început să folosim tocul cu peniţa.  
— Aveai aceleaşi materii ca noi? 
— În cea mai mare parte, da. Dar sub alte denumiri. Nu am făcut însă religie, iar limba străină am început-o în clasa 
a V-a. 
— Religie nu aţi făcut deloc? Nici la liceu? 
— Pe vremea mea era interzis să te duci la biserică. Nici nu se punea problema religiei în şcoli. 
— De ce? 
— Eşti prea mic ca să înţelegi. Poate peste câţiva ani, într-o altă discuţie. 
— Aveaţi teme? 
— Nu. Glumeam! Tu ce crezi? Normal că aveam! 
— Dar uniforme? 
— Da: o rochiţă pepită, cu un şorţ negru. 
— Uniforma era obligatorie? 
— Nu-mi amintesc acest aspect, dar ştiu că elevii mai săraci nu purtau uniforme. 
— Îţi aminteşti de profesorii tăi? 
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— Mi-o amintesc pe domnişoara învăţătoare. O chema Popescu Maria. Este cea care ţi-a atras atenţia pentru că 
purta batic. Mi-l mai amintesc pe domnul Stancu care te „citea” dacă ştiai să arăţi la hartă la ora de geografie. 
— Aveai vacanţe în timpul anului şcolar?  
— Desigur că aveam. Anul şcolar, pe vremea aceea, începea pe 15 septembrie şi se termina exact pe 15 iunie, 
indiferent de ziua în care pica. Tu ştii că noi mergeam şi sâmbăta la şcoală? 
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— Desigur că aveam. Anul şcolar, pe vremea aceea, începea pe 15 septembrie şi se termina exact pe 15 iunie, 
indiferent de ziua în care pica. Tu ştii că noi mergeam şi sâmbăta la şcoală? 
— Ce făceaţi sâmbăta la şcoală? 
— Făceam ore, ca în orice altă zi, şi toamna făceam obligatoriu practică agricolă: mergeam la cules de struguri sau 
de porumb. 
— De ce?  
— Pentru că aşa ni se cerea. Dacă nu mă înşel, şi tatăl tău a prins un an de practică. 
— Mergeaţi în excursii? 
— Singura ieşire pe care mi-o amintesc a fost la gimnaziu. Am plecat din sat pe câmp, am intrat în oraş prin parcul 
Crâng şi salutam toţi cetăţenii pe care îi întâlneam. Aşa eram învăţaţi în sat.  
— Crezi că şcoala te-a ajutat în viaţă? 
— Cum să nu mă ajute? Şcoala generală m-a ajutat să intru la un liceu, iar la liceu am învăţat o meserie. Pe vremea 
mea nu se duceau mulţi la facultate. Am ieşit însă la pensie cu aceeaşi meserie cu care mi-am şi început activitatea.  
— Mulţumesc, bunico! 
— Cu plăcere, dragul meu!  
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POVESTEA POVEȘTII EI  
Miruna Ioana Stroe 

 
Miruna-Ioana Stroe este numele meu și sunt mai mică cu 90 de ani decât străbunica mea, 
Ilinca…mama mereu glumește pe tema acesta, dar eu sunt foarte mândră că pot să petrec timp 
prețios în preajma ei! Chiar cred că a așteptat mult ca să mă nasc doar ca să-mi poată povesti 
toate prin câte a trecut! 
Când am auzit de proiectul LECTURIADEI nu am stat pe gânduri și am rugat-o pe mami să 
mă ajute să-i iau străbunicii un interviu! A fost foarte emoționant..tuturor le-a plăcut 
rezultatul, am impresionat pe toți membrii familiei!  Ceea ce am scris în povestea mea am 
încercat să redau și prin desen... am ilustrat cele două momente din viața ei... în momentul 
interviului și în urmă cu 91 de ani, în primele ei zile de școală.  
M–am gândit să desenez în alb și negru momentul în care bunica a fost respinsă de la școală de 
învățător pentru că tatăl ei nu i-a putut aduce o căruță de lemne, deoarece mi  s-a părut un 
moment mai trist. Am colorat însă un detaliu pe care și l-a amintit fără nicio greutate - 
ghiozdanul albastru cu dungi albe! Prezentul l-am desenat în culori pentru că așa este și viața ei 
acum: împarte bunătate și veselie tuturor celor din jur! 

Anul 1927, toamna….străbunica mea, Ilinca a lui Leu, domnul învățător Paramon, școala din satul Cernătești, făcută din chirpici, cu 
săli joase și întunecoase, cu băncuțe din lemn și copii desculți… 
De aici pornește povestea mea, povestea ei, a celei care va împlini anul acesta 98 de ani și care își amintește ca și cum ar fi fost ieri, de 
primul ghiozdan albastru cu dungi albe, din cârpă, cusut cu atâta dragoste de biata ei mamă! 
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„Eram foarte săraci”…așa a început povestea ei…„șapte fraţi care aveam grijă cu sfinţenie unul de celălalt pentru că 
părinţii noștri erau prea ocupaţi cu munca de la câmp, iar noi trebuia să ne descurcăm singuri. Școala era pentru 
boieri și fiii de chiaburi ( ţărani  
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îmbogăţi - îmi explică ea-), iar eu, pentru că nu am putut aduce două căruţe de lemne învăţătorului( își construia casă 
în curtea școlii), nu am putut continua și am fost retrasă după doar trei luni. Dar nu-ţi face griji - mă asigură ea 
zâmbind – mi le amintesc foarte bine!” 
M-a uimit memoria ei și cum a reușit să dea timpul înapoi pentru a retrăi acele clipe! 
Nu regretă NIMIC, este FERICITĂ și RECUNOSCĂTOARE vieţii pentru tot ceea ce i-a oferit! 
Își amintește că nu aveau caiete, ci tăbliţe negre de ardezie, cu rame de lemn, cu două feţe, una cu linii pentru 
scriere și alta cu pătrăţele pentru matematică. De rama tăbliţei atârna un creion special și o cârpă cu care ștergeau 
când nu mai aveau loc. Mergea cu grijă de acasă până la școală pentru a nu i se șterge tema scrisă cu migală și chiar 
începuse să îi placă. 
Uniforma era un lux pe care nu și l-a putut nicicând permite, însă rochiţa cusută de mama ei i-a rămas adânc 
întipărită în memorie….pantofi nu avea, dar după cum vorbea mi-a dat de înţeles că era ceva normal pe vremea aceea, 
nu o rușine. Se pare că așa era pe atunci…copii simpli care se bucurau de puţinul lor! 
Grăunţele de porumb coapte pe plită, mămăliga prăjită și burca pe foi de hrean făcută pe vatră erau mîncărurile ei 
favorite! 
Uffffff !!! Ce poveste ! Câtă emoţie am citit în glasul ei! Îmi place să o ascult, povestește atât de frumos! A învăţat 
să scrie și să citească singură și mă bucur că pot încă să o privesc în timp ce își potrivește ochelarii pe nas pentru a 
răsfoi cartea de rugăciuni, seara! O iubesc ! 
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ȘCOALA DE PE VREMEA BUNICILOR 
 

Mihai Bogdan Văsii 
 
Mă numesc Bogdan și AM 8 ANI. 
La școală, doamna învățătoare ne-a motivat mereu să învățăm și să facem lucruri noi, astfel 
că nu am stat deloc pe gânduri când ne-a spus despre concursul Lecturiada elevilor „Un 
secol de Istorie și istorii. Școala de pe vremea bunicilor mi s-a părut o idee interesantă, o 
oportunitate de a afla o poveste adevărată din viața de școlăriță a bunicii mele.  
Îmi iubesc foarte mult bunica, dar înainte de a realiza acest proiect pentru mine era 
numai…. bunica. 
I-am luat un interviu și am aflat că atunci nu se primeau calificative, ci note, că școala 
începea întotdeauna la 15 septembrie, că manualul de „Comunicare în limba română” se 
numea ABECEDAR, că nu existau tablete și nici internet. 
În una dintre fotografii o identific cu greu pe bunica. E foarte tânără, dar îi recunosc ușor 
privirea caldă în grupul de copii îmbrăcați în uniformă. 
O văd apoi în altă fotografie la serbare, îmbrăcată ca o prințesă, cu o coroniță cu flori albe. 
Închid ochii și mi-o imaginez…. în culori! 

Pentru că îmi place foarte mult să desenez, am ales să prezint școala din vremea bunicii în benzi desenate. Mă uitam la fotografii, într-
o parte ale bunicii- întunecate și lipsite de culoare (poate doar ușor îngălbenite de trecerea timpului!), în partea opusă albumele mele 
cu sute de fotografii pline de lumină, culoare și zâmbete. Atunci am decis ca benzile să fie alb-negru. 
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O ȘCOALĂ DIN ALTĂ LUME 
 

Sofia Aurora Zaharia 
 

 
Mă numesc Sofia Zaharia și sunt în clasa IB ZÂMBETE DE SOARE, la Școala Gimnazială  
nr.11 din Buzău.  
Despre proiectul „Lecturiada elevilor 2018. Un secol de Istorie și istorii” am aflat de la doamna 
învățătoare.  
La început nu am înțeles exact ce trebuie să fac, dar după ce doamna învățătoare ne-a explicat 
am fost tare încântată de proiect.  
Am descoperit, prin intermediul poveștilor străbunicilor mele, că sunt pasionată de istorie.  
M-au impresionat întâmplările trăite de ele, m-am gândit cum m-aș fi descurcat eu dacă mă 
nășteam în acele timpuri. Am fost norocoasă că ambele străbunici au fost înzestrate cu o 
memorie foarte bună și, deși au o vârstă înaintată, și-au amintit în detaliu evenimente din 
timpul școlii primare.  
 În desen am încercat să-mi imaginez clasa în care învăța bunica mea Georgeta. Am desenat 
încălțările mari, tăblița pe care scria și gentuță făcută de mama ei.  
Am căutat cu mare curiozitate fotografii ale membrilor familiei mele din timpul școlii. Am fost 

fascinată când am descoperit aceste poze, păstrate cu grijă de bunicii mei. Am descoperit asemănări fizice cu bunicile și străbunicile 
mele. Străbunica Elena spune că am personalitatea bunicii mele Aurora, pe care nu am cunoscut-o.  
Mi-am propus să învăț și mai bine în clasa a doua.  
Străbunicile mele au putut, în ciuda condițiilor grele în care au trăit. Vor fi mândre de mine! 
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Străbunica mea din partea mamei a mers la școală din satul ei natal, Clondiru, între anii 1944-1948. Avea o memorie 
extraordinară și își amintea în detaliu întâmplări din copilăria ei. Iată ce amintiri frumoase avea din vremea școlii:  
Avea domn învăţător, doamnele învăţătoare erau rare pe vremea aceea, de obicei fetele nu erau lăsate mulţi ani la 
școală. A mers la școală doar 4 clase, părinţii aveau nevoie de ajutor în gospodărie și nu au lăsat-o prea mult.  
Iarna sau pe ploaie mergeau la școală pe cal, ca să nu se murdărească în noroi. Cei șase fraţi ai ei purtau câte doi 
aceeași pereche de ghete și mergeau la școală pe rând.  
Scriau pe tăbliţe cu cretă, iar uneori temele erau șterse de ploaie sau de fraţii mai mici. Străbunica spune că acea 
cretă avea un gust tare bun și mereu o ronţăia la școală, lucru care îl supăra pe domnul învăţător. Toţi copiii din sat 
învăţau într-o clasă sau două, încălzite pe timp de iarnă cu sobe vechi, ce scoteau un fum negru și înecăcios. Pentru 
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că nu erau prea mulţi elevi pentru o clasă întâi, a două sau a treia, domnul învăţător le predă pe rând, în funcţie de 
vârstă. Adeseori se supăra pe ei. Pedepsele erau dureroase, căci domnul învăţător îi bătea cu nuiaua peste palme. 
Aveau „ghiozdane”cusute de mame din pânză de sac, iar uniforme nu purtau pentru că familiile lor erau sărace și nu 
și le puteau permite.  
Temele le rezolvau la lumina lumânării pentru că în sat nu există curent electric.  
Străbunica din partea tatălui, Elena, a mers la școală din centrul satului Cândesti, între anii 1943-1951.  
În prima zi de școală a mers împreună cu tatăl său, care i-a dat servieta sa cu care mergea la serviciu, deoarece pe 
vremea aceea se găseau foarte greu ghiozdane. Întrucât școala i se părea o clădire foarte mare, tatăl său a rămas 
cu ea toată ziua. Avea o învăţătoare care îi obliga pe copii să înveţe, iar cine nu învăţa era lovit peste palme cu o nuia 
din gutui.    
Își amintește că scriau pe o tăbliţa din piatră, cu margine din lemn, care era liniată pe o jumătate pentru abecedar, 
iar cealaltă jumătate pentru matematică. Scria cu un condei tot din piatră, iar la unul din colţuri, tăbliţa avea o 
gaură de care era legat buretele cu care ștergea ceea ce scriau.  
La prânz, toţi copiii primeau câte o masă caldă, pregătită de fetele de 17-18 ani, care terminaseră școala. Era un fel 
de muncă voluntară pentru copii.  
Străbunica Elena stătea în prima bancă, acest loc fiind un fel de recompensă pentru elevii care învăţau bine.  
Mi-a spus că în clasa a patra a făcut parte din prima generaţie de pionieri. Avea o uniformă formată din fustă 
neagră sau albastră, cămașa albă, cravată roșie, bască albă și teniși albi. Pentru a întreţine tenișii, îi spăla foarte 
des și îi colora cu cretă albă.  
Tot legat de pionieri, elevii care nu aveau rezultate bune la învăţătura nu purtau uniformele de pionieri. Săptămânal, 
grupa de pionieri făcea un foc de tabără în curtea școlii, dansau și primeau dulciuri din partea școlii. 
Ce povești au trăit și străbunicii mei! Sunt atât de fericită în „lumea” mea! 
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Familiile: 
 

Familia BUNEA: Diana Marilena, Georgian Cristinel  
Familia CÎMPEANU: Ana, Adrian și Maria  
Familia SANDU: Andreea Paula, Emilian Nicu și Eva Marie 
Familia STOICA: Simona, Răducu și Dimitrie Ștefan 
Familia STROE: Anca, Cosmin și Miruna 
Familia VĂSII: Elena Gianina, Mihai și Bogdan 
Familia ZAHARIA: Mirabela Maria, Ionuţ și Sofia Aurora 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Monica Onojescu 
 
VREMEA CASTANELOR 
Horia Petrean 

Colegiul Naţional Liviu Rebreanu 
Coord. Georgeta Marosi 
 

MUZEUL CARE PRINDE VIAȚĂ 

Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Bacău 
Coord. Ramona Jitaru 

 
„PE AICI NU SE TRECE” 

Ștefan-Lucian Apostol 
ŢARA NIMĂNUI 

Bogdan Bîrgu 
MUZEUL PRINDE VIAŢĂ 

Beatrice Chirilă 
PRIBEAG ÎN TIMP 

Alexandra Iacob 
CASCA UNUI OM BRAV 

Daria Preda 
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ISTORII DINTR-O SUTĂ DE ANI DE PACE ȘI RĂZBOAIE 
 
POVESTE DE RĂZBOI  
Ioana-Lavinia Alani  

Colegiul Naţional Elena Giba-Birta, Arad 
Coord. Laura Ilinca 

PORTOCALA 
Andra Lucia Maria Belea  

Şcoala gimnazială Avram Iancu, Câmpia Turzii  
Coord. Alexandra Manu  

BUNICUL ȘI RĂZBOIUL  
Daria Maria Bujor 

Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov 
Coord. Violeta Nedelcu 

APOCALIPSA RĂZBOIULUI 
Andrei Bungărzan, 

Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu  
Coord. Anca Claudia Raţiu  

GÂNDIND LA TRECUT... 
Ioana Raluca Căpăţână, Constantin Căpăţână  

C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coord. Geanina Oprea 

ANI. EVENIMENTE. MĂRTURISIRI 
Cercul de lectură „Aspiraţii”  

Școala Gimnazială Valea Moldovei, judeţul Suceava 
Coord. Cristina Timu 
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DIALOG PESTE TIMP...  
Andreea Carmen Ciucă 

C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coord. Geanina Oprea 

TAINA TIMPULUI 
Anya Circa-Chirilă  

Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 
Coordonator: Camelia Circa-Chirilă 

SĂRBĂTOAREA PAȘTELOR ÎN TRANșEE 
Maria Coleșa 

Școala Ioan Bob, Cluj 
Coord. Lenuţa Sfîrlea 

TABLOU DE SOLDAT 
Rami-Mihai Cristescu 

Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara 
Coord. Mariana Stoica 

CERTFICAT DE BUNĂ PURTARE  
Erika-Ilinca Duţă 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
Coord. Mădălina Vincene 

CE VA VREA DUMNEZEU... 
Gabriel Gyorbiro 

Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, București 
Coord. Ioana Revnic 

117 
Vitalina Ivănuș 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj 
Coord. Emilia Borza, Ramona Sim 
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SOLDAŢII DE LA „DOI COCENI” TREC OLTUL 
Ioana Mariţescu 

Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, București 
Coord. Ioana Revnic 

PPPAAARRRTTTIIIZZZAAANNNIIIIII   –––   LLLUUUPPPTTTĂĂĂTTTOOORRRIIIIII   DDDIIINNN   MMMUUUNNNŢŢŢIII      
DDDiiiaaannnaaa   MMMeeettteeeaaa   

ȘȘȘcccoooaaalllaaa   GGGiiimmmnnnaaazzziiiaaalllăăă   NNNrrr...   222   DDDiiiaaacccooonnnuuu   CCCooorrreeesssiii ,,,   BBBrrraaașșșooovvv   
CCCoooooorrrddd...   VVViiiooollleeetttaaa   NNNeeedddeeellleeecccuuu   

ŢI-AI MAI DA VIAŢA PENTRU PATRIE?... 
Ana Mincu şi Catinca Sporiş 

C. N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coord.  Geanina Oprea 

FRÂNTURI DE ISTORIE  
Alexia și Anastasia Muncaciu 

Școala Gimnazială Nr. 2 , Diaconu Coresi, Brașov 
Coord. Violeta Nedelcu 

UNCHIUL AUREL SAU DRUMUL LUNG DE ÎNTOARCERE SPRE CASĂ 
Angelina Nechita 

Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov  
Coord. Violeta Nedelecu 

O RĂSTIGNIRE CU ISTORIE 
Nichita Oleinic 

Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim, Chișinău, Republica Moldova 
Coord. Viorica Oleinic 

ALUATUL 
Ana Orza 

Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu Marmaţiei 
Coord. Anca Tibil 
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TIMPUL GÂNDURILOR  
Denisa Pelin 

Scoala Gimnaziala Miron Costin, Galaţi 
Coord. Adriana Ciubotaru 

POVESTEA UNUI OM CARE CREEAZĂ ISTORIE 
Maria-Victoria Pop 

Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistriţa 
Coord. Roxana Kovacs  

STRĂ-STRĂ...  
Rareş Străchinariu 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani  
Coord. Daniela Păduraru 

ISTORIA LOCURILOR MELE STRĂBUNE 
Iulia Subţirelu, Doina Subţirelu 

C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coordonator Geanina Oprea 

GROZĂVIILE UNUI RĂZBOI IZBUCNIT DIN URĂ 
Ancuţa Șcheul, 19 ani 

C.N. Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuţi 
Coord. Cristina Anfimov  

 
CU RESPECT SI DRAGOSTE 

 
ROMÂNESC: BUNICA, SAT TRĂISTARI, OCNELE MARI 
Radu George Alexandrescu, Vlad Alexandrescu  

C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coord. Geanina Oprea  
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SERTARUL CU FOTOGRAFII 
Alessia Anghel 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov  
Coord. Mădălina Vincene 

BICA IIA ȘI PASIUNEA UNUI NEPOT PENTRU ISTORIE 
Nicolae-Teodor Aursulesei 

Școala Gimnazială Nr. 7, Botoșani 
Coord. Loredana-Nicoleta Carcea  

GHEORGHE MARE, DEPUTAT ÎN SFATUL ŢĂRII 
Marius Sebastian Babuș 

Liceul Prometeu- Prim, Chișinău, Republica Moldova 
Coord. Tatiana Bologan și Alexandra Chirică  

SCURTĂ POVESTE A STRĂBUNICULUI  MEU 
Teodora Bodîrcă  

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
Coord. Mădălina Vincene 

COZONACUL ISTORIEI 
Alessia Borzu 

C.N. Emil Racoviţă, Cluj 
Coord. Corina Dindelegan 

POVESTEA MEDALIILOR 
Raluca Ioana Căpăţână 

C. N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
Coord. Geanina Oprea 

ANCUŢA 
Alexia Ștefania Danciu 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu Buzău, 
Coordonator: Mihaela Nicolae 
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STRĂBUNICUL PETRE 
Amalia Ana-Maria Datcu 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov,  
Coord. Mădălina Vincene 

A FOST ODATĂ ÎN BASARABIA 
Matei-Andrei Dicu, 12 ani 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, judeţul Ilfov 
Coord. Mădălina Vincene 

DEPARTE DE CASĂ 
Adela Iliuţă, 16 ani 

Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad 
Coord. Laura Ilinca 

ÎN RANIŢA CU AMINTIRI A LUI DEDU IOZU 
Albert-Peter Iozu, 11 ani 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
Coord. prof. Mădălina Vincene 

UN MOȘ CÂT UN VEAC...  
Sonia Nadine Moldovan, 16 ani  

C.N. Unirea, Tg. Mureș 
Coord. Maria Motorga  

CIREȘELE AU GUSTUL POVEȘTILOR LUI 
Maria Nicolae, 12 ani 

Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, București 
Coord. Ioana Revnic 

BUNICUL CONDRUŢ 
Lorena Elena Şerban, 16 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae  
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TATAIA COSTEL 
Sofia Catarina Șerbu, 11 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

SUPRAVIEŢUITORUL 
Ioana Vicol, 12 ani Clasa a VI-a 

Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, București 
Coord. Ioana Revnic 

CALEIDOSCOP CU ISTORIE 
Andrei Vincene, 14 ani 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
Coord. Mădălina Vincene 

 
COPILĂRIA DIN AMINTIRI 
 
GOGOŞI CALDE 
Cosmin Baltag, 17 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

VIAŢA UNUI BĂIAT  
Desiree Barraco, cl. a V-a A,  

Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov 
Coord. Nedelcu Violeta 

O ŞCOALĂ GREA 
Andrada Boancă, 11 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Gabriel Nicolae 
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ŞOIMI ŞI U.T.C.-IŞTI 
Robert Borcan, 11 ani  

C.N. Mihai Eminescu Buzău 
Coord. Gabriel Nicolae 

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 
Daria Buie, 11 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Daniela Gîrbea  

PRIETENIA, UN SOARE LUMINOS 
Alexia Mihaela Ciobănuc, 10 ani 

Școala Gimnazială Regina Maria, Sibiu 
Coord. Marcela Ciobănuc  

VREME DE RĂZBOI 
Andreea Coman, 13 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

CHETYRE(ЧЕТЫРЕ) 
Anca Cruceru, 12 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

AMINTIRI CU BUNICA 
Costin Dobre, 11 ani  

C.N. Mihai Eminescu,  Buzău 
Coord. Daniela Gîrbea 

ZECE INTREBĂRI DESPRE ȘCOALA PE VREMEA BUNICILOR  
Dragoș 

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj 
Coord. Corina Dindelegan 
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PE CULMI DE VIS 
Alex Gorcea, 13 ani 

C.N. Gheorghe Lazăr, Sibiu 
Coord. Marcela Ciobănuc 
 
NUIELUŞA DE PLOP 
Diana Marin, 13 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
coord. Mihaela Nicolae 

LA PIELE 
Bogdan Mărunţiș, 13 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
coord. Mihaela Nicolae 

PÂINE COAPTĂ 
Andrei-Ștefan Mihalcea, 17 ani 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Liliana Mihalcea 

LA PANOUL DE ONOARE 
Bianca Ioana Mincu, 11 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău,  
Coord. Gabriel Nicolae 

GLAS CU LACRIMI 
Beatrice Mirică, 16 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

CU URSUL LA ŞCOALĂ 
Anca Moise, 11 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
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Coord. Gabriel Nicolae 
CA O FLACĂRĂ 
Bianca Mihaela Pascu, 16 ani 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae  

BUNICA ŞI COMUNISMUL 
Florin Gabriel Pascu, 16 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

ÎN VREME DE RĂZBOI 
Florina Ștefania Pîrjolescu, 11 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae  

O UNIFORMĂ 
Robert Rădulescu, 11 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
coord. Mihaela Nicolae 

 
CU O GĂINĂ 
Alesia Gabriela Ştefănescu, 11 ani 

C.N. Mihai Eminescu Buzău 
Coord. Mihaela Nicolae 

LECŢII ÎNVĂŢATE 
Andra Teodorescu, 13 ani 

C.N. Mihai Eminescu, Buzău 
coord. Mihaela Nicolae 
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MULTE DE POVESTIT 
Ana Maria Ungureanu, 17 ani  

C.N. Mihai Eminescu, Buzău  
coord. Daniela Gîrbea 

 
ARBORI ȘI ISTORII 
 
O FAMILIE DE BAŞAGĂ...  
Vlad Başagă, 12 ani 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani  
Coord. Daniela Păduraru  

TRECUTUL MEU… 
Alexandra-Elena Haras, 12 ani  

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare, Botoşani 
Coord. Daniela Păduraru  

CINE SUNT? 
Veronica Macovei, 12 ani 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani  
Coord. Daniela Păduraru 

O FAMILIE CU PERIPEŢII 
Daria Marchiș, 13 ani 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj 
Coord. Emilia Piroș, Ramona Sim 

POVESTE DESPRE FAMILIA NAVAL, DIN SATUL NIMEREUCA, RAIONUL SOROCA, MOLDOVA 
Ilinca Negru, 16 ani 

C.N. G. Ibrăileanu, Iași 
Coord. Cristina Chiprian 
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O SCURTĂ ISTORIE A OMENIRII 
Sabina Oprișan, 14 ani 

C.N. AL.I. Cuza, Galaţi 
Coord.Violeta Stanciu, Mihaela Știubanu  

ISTORIA FAMILIEI MELE 
Alexandra Spasici, 11 ani 

Școlii Gimnaziale Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov 
Coord. Violeta Nedelcu 

UN NUME MISTERIOS  
Tudor Stan, 12 ani 

Școala Gimnazială Principesa Ileana, București 
Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”, București 
Coord. Ioana Revnic 
 

GÂNDURILE UMPLU TIMPUL... 
 
ISTORIA DIN POVEȘTILE STRĂBUNICII 
Casian Bondar, 13 ani 

Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
Coord. Mădălina Vincene 

VĂLUL MAYEI 
Lidia Andreea Bucur, 17 ani 
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galaţi 
Coord. Laura Dănăilă 

LACRIMA ȘI PICĂTURA DE APĂ 
Mădălina Bușan, 14 ani 
Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim, Chișinău, Republica Moldova Coord. Viorica Oleinic 

ALBUMUL 
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Mihaela Florina Diaconescu, 16 ani 
Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, Buzău 
Coord. Gabriela Șerbu 

LA RĂSCRUCE DE RĂZBOAIE SE AFLĂ  O HORĂ... 
Bianca Andreea Duţoiu, 17 ani 
Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, Buzău 
Coord. Gabriela Șerbu 

GÂNDURILE UMPLU TIMPUL...  
Monica Moisil, 18 ani 
Liceul de muzica Tudor Jarda, Bistriţa 
Coord. Kovacs Roxana 

GANDURI CARE UMPLU TIMPUL… 
Alexandru Munteniţa, 17 ani 
Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad, 
coord. Camelia Circa - Chirilă 

UNELTIRE CONTRA ORDINII SOCIALE! 
Christian-Adrian Oanţă, clasa a V-a,  
Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
coord. Mădălina Vincene 

INTERVIU 
Gheorghe Laurenţiu Olteanu, 15 ani 
Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște 
Coord. Marilena Pavelescu  

GÂNDURILE UMPLU TIMPUl… 
Roxana-Mădălina Savin, 16 ani 
Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu Iaşi, 
Coord. Cristina Chiprian 
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FRAGMENT DINTR-O ARHIVĂ.... 
Anca Simion 14 ani 

Școala Gimnazială Bârzava, Arad 
Coord. Oana Neicu  

 

ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR 

Elevii din clasa I de la Școala Gimnazială nr. 11, Buzău 
Coordonator Carmen Fausta Zekeru 

OGLINDĂ, OGLINJOARĂ, CARE șCOALĂ E MAI FRUMOASĂ DIN ţARĂ? 
Andreea Bunea 

CU BUNICUL DESPRE AMINTIRI 
Maria Cîmpean 

POVESTEA UNUI TROFEU 
Eva-Marie Sandu  

POVESTEA POVEșTII EI 
Miruna Ioana Stroe 

DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 
Dimitrie Stoica 

ȘCOALA DE PE VREMEA BUNICILOR 
Mihai Bogdan Văsii 

O șCOALĂ DIN ALTĂ LUME 
Sofia Aurora Zaharia 
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