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Prin mila lui Dumnezeu 
De viaţă lungă s-aveţi parte
Eu, un umil păcătos,
Vă dăruiesc o simplă carte.

Petre Călinescu





MOTIVAŢIE

Când eşti în viaţă,
Dacă poţi,
Gândeşte şi scrie
Cu tărie de piatră,
Ca cei ce vin după noi
Să afle, să înveţe şi să ştie
Ce-a fost altădată.

să te hotărăşti să începi să faci ceva în viaţă nu este întotdeauna 
uşor. 

De foarte multe ori viaţa îţi rezervă foarte multe surprize, bune 
sau rele, care pot influenţa schimbarea planului iniţial, stabilind alte 
coordonate şi idei faţă de planul propus anterior.

Încerc să scriu o carte, fără a ţine cont că trebuie să respect anu-
mite reguli şi genuri literare, pentru că nu sunt specialist în dome-
niu.

Caut să vă reţin atenţia cu o poveste adevărată pe care am trăit-o 
şi vă voi descrie pasaje din viaţa mea, poveşti şi glume aflate de la pă-
rinţii şi bunicii mei sau de la cei cu care am colaborat o viaţă. 

Vă voi face cunoştinţă cu harnicele albine care au creat prin 
munca lor mari bogăţii în oraşul Giurgiu. De mic copil mi-au plăcut 
basmele cu ilene Cosânzene, Feţi Frumoşi, Zâne, Împăraţi şi Zmei şi 
nepreţuitele poveşti născute din propria noastră viaţă.

la diverse ocazii, prietenii mă rugau să le povestesc cum se trăia 
în Giurgiu înainte de naţionalizarea din anul 1948. Întotdeuna mă as-
cultau cu mare atenţie şi căutau să mă laude în diverse moduri pentru 
poveştile rostite de mine. 

unul din tinerii care mă ascultau frecvent, ba chiar mă provoca 
să povestesc, a fost un coleg de liceu al fiului meu Cristian Călinescu, 
pe nume Viorel Rădulescu. Acest băiat avea o emisiune de 45 min. la 
postul giurgiuvean Muntenia TV, în care se discutau evenimente din 
Giurgiu, trecute şi viitoare.

Am fost solicitat să particip la această emisiune, pentru a discuta 
diverse probleme din trecutul vechiului oraş, pe care mulţi locuitori 
nu le mai cunoşteau. spre marea mea satisfacţie am constatat, după 
mai multe seriale, că acestă emisiune avea un impact pozitiv asupra 
telespectatorilor.

Foarte mulţi, dintre cei care le-au vizionat, ne-au declarat că 
emisiunea este bună, apreciind difuzarea unor asemenea teme, care 
să aducă în actualitate diferite episoade din viaţa giurgiuvenilor.
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Într-o zi, când îmi făceam plimbarea programată zilnic, trecând 
prin Piaţa Mare, am fost oprit de un tânăr necunoscut, care mi s-a 
adresat direct:  „– Domnule Călinescu, v-am urmărit cu regularitate 
emisiunile difuzate la televiziune. sincer mi-au plăcut! De ce nu scrieţi 
o carte cu aceste lucruri interesante, pe care le depănaţi la televiziu-
nea locală? Vor fi benefice pentru cei care nu au trăit în acele timpuri, 
căci ceea ce ne povestiţi sunt evenimente interesante, care trebuie cu-
noscute de cât mai mulţi cetăţeni.”

Am mulţumit îndrăzneţului tânăr pentru aprecieri şi propune-
rea făcută şi i-am promis că mă voi gândi să pun în practică această 
idee a sa.

la început, în sinea mea, am considerat că este o idee năstruş-
nică pentru mine, chiar imposibil poate de realizat. Cu sinceritate vă 
declar că, în sufletul meu, exista o mare nemulţumire, „mi se pusese 
pata” , cum spune românul, pe acei paraşutaţi la Giurgiu să-l conducă 
şi care nu aveau niciun respect pentru vechii giurgiuveni, pe care îi 
desconsiderau pentru datinile şi obiceiurile lor străbune. Astfel, am 
realizat că punerea pe hârtie a tot ce cunosc din trecutul prosper al 
oraşului era în realitate o răbufnire, o răcorire a sufletului.

De unde toate acestea?  Poate din constatările făcute în urma 
emisiunilor transmise la televiziunea giurgiuveană, a concluziilor te-
lespectatorilor şi a discuţiilor purtate cu ei?

Dacă tot vorbim de televiziune, am să vă prezint un episod din-
tr-o emisiune vizionată.

Într-o seară, butonând telecomanda la televizor, am dat peste o 
emisiune la T.V.R.M. Bucureşti ce prezenta aspecte din Giurgiu. Pri-
marul atunci în funcţie, lucian iliescu, prezenta zona verde situată 
între Hotelul steaua Dunării (Doi Craci) şi malul Dunării. O expu-
nere plăcută, care prezenta cum municipalitatea a amenajat această 
zonă parc, unde locuitorii se pot recrea în timpul liber şi ce a existat 
aici, înainte de efectuarea amenajărilor. A fost prezentată sala de sport 
construită şi planurile pentru viitoarele terenuri pentru practicarea 
sporturilor. Partea a doua a reportajului a prezentat aspecte din cen-
trul oraşului, despre trecutul acestor locuri, dar nu au fost redate cu 
exactitate, având multe erori. la un moment dat, ne-a fost prezentat 
un cetăţean, menţionând că este un vechi giurgiuvean, stabilit la noi 
în anul 1953, când s-a construit podul peste Dunăre.

Personal m-am simţit nedreptăţit de această recomandare a per-
sonajului şi mi-am zis în sinea mea: – Dacă acest om este un vechi 
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giurgiuvean, eu ce pot fi dacă m-am născut în Giurgiu, cu douăzeci de 
ani înainte de stabilirea lui aici, fără a mai socoti că străbunicii şi buni-
cii mei, care existau pe aceste plaiuri, dovedit cu acte oficiale, cam de 
pe la 1850? Dar aşa este viaţa, apucă cine poate! 

Aşa că: dacă Dumnezeu mi-a dat mulţi ani ca să pot cunoaşte 
multe lucruri şi nu mi-a luat încă mintea, de datoria mea este să aş-
tern pe hârtie tot ce ştiu.

Cum pe acest pământ toate au un început, aşa şi povestea mea 
trebuie să înceapă undeva.

la început a fost ideea.
Cei ce m-au îndemnat şi ajutat,
Oameni care au clădit oraşul,
Frumuseţea acestor locuri.
Hărnicia şi dragostea giurgiuvenilor.
Odată cu trecerea timpului s-a ţesut povestea.
Povestea o scriu pentru dumneavoastră şi pentru toţi urmaşii 

neamului giurgiuvean, să constatăm dacă într-adevăr la Giurgiu au 
lătrat câinii şi dacă putem să ne mândrim cu brendul nostru de Bi-
VOlARi.

Avem datoria morală să nu uităm trecutul, să ştim de unde ve-
nim, pentru că altfel nu vom şti unde mergem. 

nu vreau ca lumea în care trăim astăzi să rămână cu convinge-
rea că mai bine de atât nu se poate trăi şi să nu cunoască cum s-a trăit 
în Giurgiu înainte de anul 1946.

De aceea eu mi-am propus să scriu:
Reaminteşte-ţi de trecut,
De tot ce în viaţă ai văzut
De locul unde te-ai născut,
unde ai crecut.
Vine un timp când eşti dator
să povesteşti nepoţilor
De timpurile ce-au trecut

Pe care ei nu le-au văzut
să poată lua şi ei aminte
la Giurgiu cum era-nainte.

Nota bene
Dacă ceva nu vă convine,
Atunci daţi vina doar pe 

mine.
Bebe Călinescu

 





RĂDĂCINILE

În curtea fiecărui om, 
Găseşti sădit câte un pom,
Să am şi eu un pom, e logic,
Un arbore genealogic.

Fiind şi personajul principal, voi căuta să vă ţin atenţia trează pe 
durata întregii poverstiri şi sper să reuşesc. 

Voi explica de unde mi se trag rădăcinile iar dumneavoastră să 
apreciaţi dacă am dreptul sau nu să fiu credibil pentru cele povestite. 
Trebuie să dovedesc că am avut de unde să învăţ, trăind între oameni 
care erau implicaţi direct în viaţa oraşului.

Povestea mea este ca orice poveste dar nu începe cu „A fost oda-
tă...”, ci cu apariţia mea în această lume.

Într-o dimineaţă frumoasă de primăvară a anului 1933, în ziua 
de 13 aprilie, am apărut în această lume, mărind cu încă unul numă-
rul de locuitori ai oraşului Giurgiu.

Fericitul eveniment a avut loc pe strada Puţul cu Apă Rece nr. 7, 
pe la orele 5,00 a.m., când se îngâna ziua cu noaptea.

nu a fost o apariţie spectaculoasă, deoarece atunci nu existau 
elicoptere şi nici sMuRD, nu se concepeau copii in vitro, asistenţa 
nu era formată din ginecologi cu faimă, ci pur şi simplu erai pe mâna 
unei moaşe comunale care te da în braţe mămicii şi îi ura „– să-ţi tră-
iască maică!” Dar să nu mai lungim vorba, pe mine nu m-a adus barza, 
m-a născut mama. nu vreau să mă laud că am cucerit Giurgiul încălţat 
în opinci. Am venit la Giurgiul desculţ şi în fundul gol, că aşa era logic 
să mă nasc, nu se nasc copii încălţaţi, vin pe lume în pielea goală.

Problema cu încălţămintea o voi comenta mai târziu.
Când eram mai măricel şi vorbeam destul de clar, o mătuşă mă 

necăjea spunându-mi că pe mine nu m-a adus barza, ci un bărzoi. 
noroc cu un unchi care m-a învăţat să-i zic ceva „de mamă” şi mătuşa 
s-a potolit.

Părinţii mei, din concepţia cărora am apărut pe această lume, 
erau doi tineri foarte fericiţi de bebeluşul lor, pe care l-au botezat cu 
numele de Petre, după numele naşului meu, Petre Jega.
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Mama se numea Jana Călinescu şi tata Gheorghe Călinescu 
(Gică). Bunicii, părinţii mamei, erau Petrache Cristea, zis Ciocoiu, şi 
Dumitra Cristea (Mita) şi locuiau pe strada Puţu cu Apă Rece nr. 7. 

Ceilalţi bunici, părinţii tatălui, erau Toma Călinescu şi Dobriţa 
Călinescu (Biţa) şi locuiau în comuna Arsache, judeţul Vlaşca.

străbunicii paterni au fost Ghită Ruse şi Petruţa Ruse. locu-
iau în Giurgiu şi aveau o cârciumă pe bulevardul interior negru şi o 
prăvălie pe strada Comerţului nr. 17, lângă Piaţa Mare şi locuiau în 
smârda, sus în deal, pe Tudor Vladimirescu. 

Autorul la vârsta de 1 an

Mama şi tata la logodnă, 1931

Mitică Ruse,
proprietarul restaurantului 
„Carul cu bere” din Giurgiu
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Alexandru Ruse, misit de case, 
în termeni moderni, agent imobiliar

Ghiţă Ruse s-a născut în 1847 iar Petruţa în anul 1855. Au avut 
cinci copii, două fete şi trei băieţi. Dumitru Ruse, cel mai mare copil, 
a fost comerciant, proprietarul restaurantului „CARul Cu BERE” 
situat în centrul oraşului, în Piaţa Carol i, a mai deţinut două cariere 

Marin Ruse, plutonier-major 
la Regimentul 5 Vlaşca

de piatră şi a făcut export de cerea-
le. Acesta a avut patru copii, trei fete, 
Florica şi Gica, casnice, şi Tila, picto-
riţă, şi pe Haralambie, judecător la 
Giurgiu şi preşedintele Judecătoriei 
din Comana, Judeţul Vlaşca. 

Al doilea copil, Alexandrina 
Ruse, după căsătorie Velicu, s-a căsă-
torit în Bucureşti cu un antreprenor 
şi au avut doi copii, un băiat şi fată 
Paula Velicu, solistă a Corului Radio 
Bucureşti – soprană de coloratură.

Didina Ruse a avut un atelier 
de croitorie în Bucureşti, pe strada 
Cavafii Vechi, lângă Biserica sfântul 
Gheorghe.

Alexandru Ruse, al doilea fiu, 
se ocupa cu tranzacţii locative, vân-
zări şi cumpărări de case, la timpuri-
le acelea li se spunea samsari de case, 
ceea ce echivalează în ziua de azi cu 
agent imobiliar. A avut doi băieţi, pe 
Gogu Ruse, funcţionar la Fabrica de 
Zahăr, şi pe Titi Ruse, funcţionar la 
staţia de export pentru produse pe-
troliere Cioroiu, din portul Giurgiu.

 Fiul cel mic, Marin Ruse, a fost 
plutonier-major în armată, la Regi-
mentul 5 Vlaşca, după pensionare 
s-a ocupat cu tranzacţii comerciale 
(i s-ar fi zis diler) şi administra cele 
două cariere de piatră ale fratelui 
Mitică Ruse. 

A fost căsătorit cu Victoria, a 
avut şase copii, trei fete şi trei băieţi, 
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Maria, casnică, primul copil, apoi pe Anişoara, lucrător comercial, doi 
gemeni, Romulus şi Remus (Romică şi Paul).

Romică a fost şef de serviciu la Export lemn iar Paul lucrător 
comercial în alimentaţia publică, amândoi în Bucureşti. 

leopold (Poly), tehnician mecanic şi arbitru de fotbal la Federa-
ţia Română de Fotbal.

Dacia, cel mai mic copil, prin căsătorie ionescu, a activat în do-
meniul comerţului, în aprovizionare. Este mama lui Bianca ionescu, 
componentă a Grupului „sOnG” iar în prezent solistă la Teatrul de 
Operetă din Bucureşti.

Mamă şi fiică, Bianca şi Dacia

Paula Velicu – soprană 
în Corul Radio, mama ei tanti 

Didina de la Bucureşti împreună 
cu bunicul meu, Toma Călinescu

Bianca Ionescu
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ultimul copil al străbunicului a fost bunica mea Dobriţa, care s-a 
căsătorit cu Toma Călinescu, care era asociat cu alţi doi parteneri, toţi 
trei aveau o cârciumă pe colţ la intersecţia străzilor Principele nicolae 
cu strada Alecsandri, care se numea „la băieţii veseli”. Doi dintre ei, 
bunicul şi stan Balacciu, erau din aceeaşi comună.

Bunicul, Toma Călinescu, s-a născut în comuna Arsache, jude-
ţul Vlaşca. A învăţat la şcoala primară din comună şi a plecat ca băiat 
de prăvălie să înveţe meseria de cârciumar. După ce s-a căsătorit cu 
Dobriţa (Biţa) Ruse a vândut partea ce i se cuvenea din cârciuma „la 
băieţii veseli” şi s-a mutat la Arsache, unde a construit casă nouă şi a 
deschis o nouă cârciumă. A luptat în Primul Război Mondial, în 1916 
a fost grav rănit, rămânând fără două coaste, dar Dumnezeu l-a aju-
tat, s-a întors acasă şi şi-a continuat viaţa alături de familie. 

Bunicii paterni au avut cinci băieţi şi o fată. 
Gheorghe (Gică), cel mai mare, tatăl meu, s-a născut în comuna 

Arsache în anul 1907, unde a absolvit şi şcoala primară, după care pă-
rinţii l-au dat să înveţe la Giurgiu, la Şcoala Comercială, care funcţiona 
în localul „ion Zalomit”. A lucrat ca funcţionar la Primăria Giurgiu, 
după care a trecut la Administraţia Financiară Vlaşca. În perioada 

Bucureşti, 12 iunie 2005, fotografie făcută cu ocazia întâlnirii 
Clanului Ruse Marin, de la stânga spre dreapta Romică cu Milica, 

Poly cu Nelly, Paul (Australia) şi Dacia. Mia – şefa clanului, pe scaun
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1936-1946 a fost perceptor şef la plasa Dunărea cu sediul în comu-
na Arsache. În ultimii ani a lucrat în funcţia de contabil la Vinalcool 
Giurgiu, la i.P.B. Giurgiu şi Fabrica de Zahăr. A avut un copil, pe mine, 
Petre (Bebe) Călinescu. Tata s-a stins din viaţă în anul 1962, după o 
lungă şi grea suferinţă.

Petre Toma Călinescu, al doilea copil al bunicilor, s-a născut la 
Arsache, a absolvit şcoala primară în comună, a urmat Şcoala Militară 
şi a fost până în 1947 ofiţer de administraţie în Garnizoana sibiu. s-a 
căsătorit tot la sibiu cu Eva Buian, dar nu au avut copii.

Al treilea fiu a fost Mircea Călinescu, a lucrat în Bucureşti la „Mo-
ciorniţă”, ocupându-se cu probleme de relaţii comerciale. A avut un 

Victoria Ruse, soţia lui Marin Ruse Alexandru Ruse şi soţia sa.  
Fănică cu fiii lor Gogu şi Titi

Bunicii paterni, Toma 
şi Dobriţa Călinescu 

în anul 1905
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băiat şi o fată. Fata, Monica, profesoară de limba franceză şi limba 
spaniolă. Băiatul,  Adrian, inginer la Termocentrala nucleară Cerna-
vodă. Dar a mai avut un fiu, nicuşor, care a murit la vârsta de 3 ani. 
Alexandru Călinescu a fost al patrulea fiu. s-a calificat în meseria de 
croitor şi s-a stabilit la Reşiţa. A avut un fiu, pe Alexandru junior, de 
profesie inginer.

nicu Călinescu, cel mai mic dintre fraţi, a fost cofetar, a învăţat 
meseria la Cofetăria „Demostene” din Giurgiu. A mai lucrat la Fabrica 
de ciocolată „Regina Maria” din Bucureşti şi din nou la Giurgiu, după 
1950, ca şef al laboratorului de Cofetărie al O.C.l.M. Giurgiu, apoi 
din nou la Cofetăria Bucureşti.

lenuţa Călinescu, după şcoala primară, a urmat câţiva ani la o 
şcoală profesională de fete, nu a absolvit şcoala şi s-a ocupat de gospo-
dărie. După căsătorie a luat numele soţului, Bălţat, şi a avut două fete.

Gică Călinescu în anul 1931 Unchiul Petre Călinescu, ofiţer de 
administraţie, şi soţia sa Eva

Bunicii materni au fost: Dumitra, născută la 13 ianuarie 1883 
în satul Bila, judeţul Vlaşca, a fost o femeie înaltă şi foarte frumoasă, 
care la căsătorie a primit ca zestre un car „bivolăresc” şi o pereche de 
bivoli, cu care bunicul meu Petrache Cristea, care mai avea şi el un 
car cu o pereche de bivoli, a câştigat bani frumoşi încă de la începu-
tul căsătoriei lor, fapt pentru care a primit ulterior porecla de Petre 
Ciocoiu. Petrache Cristea s-a născut la Giurgiu, în 1875, august ziua 
24, în căsuţele din strada Puţul cu Apă Rece nr. 7. Încă din tinereţe 
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s-a ocupat cu cărăuşia, transportând mărfuri diferite, în special cere-
ale, cu agricultura şi viticultura. Pe la începutul anilor 1895 a intrat 
în breasla celor ce transportau mărfuri din portul Giurgiu la Bucu-
reşti, în Rahova, la Antrepozite. Bunicul îmi povestea că veneau va-
poare încărcate cu mărfuri de la Viena, Buda, Pesta şi Beograd, care 
se descărcau pe canalul sfântu Gheorghe la Giurgiu, la punctul numit 
schele. Această denumire era dată de faptul că în funcţie de nivelul 
apei se montau schele pe care se descărca marfa. O parte din mărfuri 
o transportau la Bucureşti cu carele bivolăreşti, care erau largi, aveau 
loitrele joase şi aşezau foarte bine în ele mărfurile, unele se aşezau 
chiar pe furaje, care amortizau foarte bine, protejându-le.

Pentru siguranţă se forma convoi de mai multe care, fiind înso-
ţite pe timpul transportului de pază militară, bătrânul le zicea arnăuţi 
după vechea denumire, dar ei erau jandarmi, pe care Domnitorul 
Alexandru ioan Cuza îi înfiinţase în 1864. Convoiul pleca seara din 
Giurgiu şi până dimineata ajungea la Călugăreni, căci drumul era 
greu şi se urca încontinuu până acolo. Dimineaţa se opreau, dejugau 
bivolii care primeau hrană, furaje şi boabe, îi adăpau şi îi lăsau, când 
soarele începea să dogoare, să intre în smârcurile cu apă care erau, se 
pare, din belşug. Când soarele ajungea de trei suliţe, cum spunea bu-

Mircea Călinescu cu soţia şi fiul 
lor Nicuşor

Bunica Dobriţa Călinescu cu 
copiii Alexandru şi Lenuţa, 

la Arsache
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nicul, erau gata de drum. la Bucureşti ajungeau la 2-3 noaptea, des-
cărcau şi plecau spre casă iar drumul era mult mai uşor, carele fiind 
de regulă goale şi vitele trăgeau acasă. un transport la Bucureşti era 
plătit cu un pol de aur. Erau cazuri când existau mărfuri la  Bucureşti 
care trebuiau aduse la Giurgiu pentru încărcat la vapor, prilej cu care 
mai încasau în plus un pol de aur la transport. Bunicul meu, după 
căsătorie având două care cu bivoli, unul din zestrea bunicii, s-a învoit 
cu un văr primar, care nu prea avea ce face, să mâne unul din care şi 
astfel câştigul s-a mărit.

A construit o casă nouă, a cumpărat două hectare de pământ pe 
Drumul stăneştiului, la Puţul cu Cumpănă, unde a pus vie america-
nă altoită, să facă struguri pentru vânzare şi vin nobil. Pe Drumul lui 
Popa Florea a mai cumpărat un ha unde avea lucernă pentru vite iar 
la Bălanu, 1,5 ha, pentru cereale boabe. Aşa cum am mai scris, buni-
cilor din partea mamei le-a mers din plin din tinereţe, până în 1948, 
aşa cum de altfel a mers la mai toată lumea bună de atunci şi de fapt 
de aici i s-a tras şi porecla de Petre Ciocoiu, căci nimeni din Verde nu 
îl cunoştea după numele lui adevărat, Petrache Cristea.

la terenul de două hectare de pe Drumul stăneştiului el a lăsat 
pe margine, la locul său, o ulicioară pe care să poată trece carul şi lu-
mea, folosind-o i-a zis ulicioara lui Ciocoiu, nume care figurează astăzi 
în actele cadastrale.

Domnişoara Jana Cristea la 21 de 
ani. Ea m-a adus pe mine pe lume

Mama Jana Călinescu 
în anul 1932
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Dar bunicii mei din Giurgiu nu au fost vrednici numai la mun-
că, au fost şi la făcut copii, fiindcă au adus pe lume şase: Jana, Ghiţă, 
Costică, nicolae, Jane şi lenuţa. 

Cu toate că erau oameni simpli, au fost în stare să le dea educaţie 
pentru a se realiza în viaţă.

Mama Jana, după absolvirea şcolii primare, a urmat la o şcoală 
de menaj, dar nu a lucrat nicăieri ocupându-se de gospodărie. soarta 
nu a fost aşa darnică cu ea, deoarece a murit la vârsta de 26 de ani, 
când eu împlineam un an şi jumătate şi poate singura ei mare bucurie 
a fost că m-a auzit zicându-i „mamă”.

Jana lui Ciocoiu, cum îi spuneau prietenele, a avut o voce foarte 
frumoasă, a cântat cu corul „Cântarea Dunării”, dirijat de profeso-
rul  Anghel Bărbulescu, care o aprecia foarte mult. Formaţia corală 
„Cântarea Dunării” a însemnat foarte mult pentru familia mea. Tata 
şi mama s-au cunoscut activând amândoi la această formaţie, făceau 
parte dintr-un grup de prieteni comuni cu care au sărbătorit eveni-
mentele logodnei şi căsătoriei.

Coriste la „Cântarea Dunării”, corul oraşului Giurgiu. 
Mama, în mijloc, îmbrăcată în alb, cu prietenele ei, 

fete din Cartierul Verde

Costică Cristea, cel mai mare dintre băieţi, a lucrat în marina 
comercială şi el s-a prăpădit de tânăr.

Ghiţă Cristescu, al doilea băiat, a lucrat în croitorie, a fost calfă 
şi om de încredere la Vasile Roşescu, unul dintre cei mai apreciaţi în 
branşă înainte de 1940. Roşescu era specializat în croitorie de damă şi 
costume militare pentru ofiţeri.
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unchiul Ghiţă şi-a schimbat numele de familie din Cristea în 
Cristescu. Înainte de 1935 era la modă schimbarea numelui prin adă-
ugarea la numele existent a unui „escu” în coadă. În timpul celui de 
al Doilea Război Mondial a fost rănit la gât pe front, a venit acasă, dar 
rana nu s-a vindecat şi a murit.

nicolae Ristea a fost singurul copil care a rămas lângă părinţi, 
fapt pentru care nici nu a fost luat pe front, el a dus gospodăria buni-
cului mai departe, până au veni comuniştii la putere şi le-au luat totul. 
În asemenea situaţie a fost nevoit să se angajeze la nAVROM Giur-
giu. nicolae, la întocmirea certificatului de naştere a fost trecut din 
greşeală Ristea în loc de Cristea, nimeni nu s-a sesizat şi aşa a rămas. 
A avut un fiu, absolvent al liceului „ion Maiorescu” care a absolvit 
Facultatea „Maxim Gorki” şi a activat în armată de unde s-a pensionat 
cu grad de colonel.

Jane Cristea a urmat Şcoala de Arte şi Meserii dar nu a termi-
nat-o şi a trecut la marina comercială. A fost luat militar şi cu această 
ocazie a absolvit o şcoală de stenodactilografie pe care a practicat-o 
pe tot parcursul stagiului militar. A fost un tip foarte talentat la scris, 
scria foarte frumos cu ambele mâini la fel de bine. După satisfacerea 
stagiului militar a lucrat în continuare în marină şi la i.P.B. Giurgiu. 
s-a căsătorit şi a avut două fete, Gabi şi Mihaela.

Costică Cristea, primul băiat Ghiţă Cristea, anul 1938
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Ristea Nicolae, la nunta fiului 
săi Mihai

Jean Cristea în anii tinereţii

Ristea Mihai

Bunica Cristea Dumitra în anul 1971, 
la vârsta de 88 de ani, cu Mihai 

– nepot, Niculae – fiu, şi Dochiţa 
– noră
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Doi tineri fericiţi, Jana şi Gică 
Călinescu în ziua cununiei lor

Fratele mamei, unchiul Ghiţă Cristea, 
cavaler de onoare la nunta mamei, 

împreună cu domnişoara Paula 
Iliescu
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Mama, cea din dreapta, împreună 
cu bunele ei prietene. În mijloc, Paula 

Iliescu

Un trio reuşit, anul 1932. 
Gică Călinescu – tata, Jana 

Călinescu – mama, Ghiţă Cristescu 
– unchiul şi băgăreţul căţel, Pik, 

cu urechi blegi
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Câteva imagini cu copiii, nepoţii şi neamurile familiei Dobriţa şi 
Toma Călinescu.

Pe prispa casei, la Arsache. 
Bunica Biţa, bunicul Toma, 
mătuşa Lenuţa şi eu ascuns 

pe jumătate după stâlp

Bucureşti, acasă la unchiul Mircea. Mama Stela, eu, 
tata şi unchiul Naumescu
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Naşi şi fini. Finul Nicu Călinescu, ajutorul 
de naş, Bebe Călinescu, naşul Gică 
Călinescu, fina Lucica Călinescu şi

naşa Stela Călinescu

Mătuşa Nuţi, soţia lui 
Mircea Călinescu, care 

apare în mijlocul fotografiei 
şi mătuşa Leni Niţu

Gică Călinescu, soţia lui Stela 
şi, mătuşa Alexandrina Velicu



A DoUA MAMĂ

În universul planetar
Viaţa este cât o scânteie
Iar unii primesc de la ursită
O scânteie foarte mică.

Viaţa nu este întotdeauna aşa cum ţi-o doreşti, are urcuşuri şi 
coborâşuri, este plină de bucurii, dar acestea sunt decimate de neca-
zuri care, de multe ori, ţi-o pot face de nesuportat. Oare cum ar fi ca 
omul în întreaga lui viaţă să facă casă bună numai cu bucuria? 

Viaţa te duce de la extaz la agonie şi poate numai norocul pe 
care-l ai te poate aşeza într-o situaţie favorabilă, scăpându-te de necaz 
şi suferinţă. Ca să putem trăi liniştiţi Dumnezeu ne-a dat uitarea, ca 
să ne mântuim.

Mama Jana Călinescu, 
cea care mi-a dat viaţă



28 Petre Călinescu

iubita mea mamă, Jana Călinescu, apelată de foarte multe ori 
de bunica Mita cu numele de ivanca, nu a avut parte de o viaţă mai 
lungă. Timp de 26 de ani s-a bucurat de fericirea ei de fată, a întâlnit 
iubirea vieţii, a întemeiat un cămin împreună cu Gheorghe Călinescu 
(Gică), tatăl meu, au adus pe lume un copil, adică pe mine, jubilau de 
fericire şi credeau că toată lumea este a lor. 

Mama era o femeie frumoasă, tata un bărbat chipeş şi plăcut, 
trăiau într-un cerc de prieteni şi prietene, unde împreună participau 
la activitatea corală a societăţii „Cântarea Dunării’’ din oraşul Giurgiu, 
care era condusă de profesorul Anghel Bărbulescu. Aceşti prieteni 
i-au însoţit la bucuria petrecerii de logodnă, la cununia religioasă, la 
petrecerea dată în cinstea primului lor copil adus pe lume, la ceremo-
nia botezului, la tăierea moţului la băiat. 

Oare cine dintre aceştia ar fi putut gândi ce se va întâmpla peste 
un an? Poate că aşa a fost ursita, aşa i-a fost scris ca fericirea ei să fie 
scurtă, stinsă de timpuriu. 

Trăsnetul a căzut pe 24 octombrie 1934, datorită unei boli ful-
gerătoare. s-a stins trecând în lumea umbrelor, părăsindu-ne pe noi. 
nu am cuvinte să vă pot descrie durerea lăsată în familiile noastre 
moartea scumpei noastre mame. Eu eram foarte mic şi nu înţelegeam 
atunci ce se petrece în realitate. le spuneam oamenilor îndureraţi 
care luau parte la acest necaz că „mămica mea doarme”, era normal 
să fie aşa pentru un copil de un an şi şase luni care de abia atunci în-
cepea să descifreze viaţa. Am înţeles mai târziu această tragedie, dar 
reacţiile au fost cu totul altele, ţinând cont că trecuseră anii.

Din relatările făcute de bunici şi alţi membri ai familiei, mama 
mea a contactat o meningită acută, atunci medicina nu avea atâtea 
posibilităţi ca în era modernă în care trăim, nu a putut rezista şi boala 
a răpus-o.

Viaţa nu o poate opri nimeni în loc, ea îşi urmează cursul ei nor-
mal, omul este dator să şi-o aşeze să fie cât mai bine pentru el. Tata era 
singur, văduv având de crescut un copil orfan de mamă. norocul său 
a fost că toţi au sărit în ajutorul său, atât moral cât şi financiar, sfătu-
indu-l ce este mai bine de făcut. În primul rând trebuia să-şi găsească 
o femeie care să-l ajute la creşterea copilului, un suflet singur şi bun 
care să se ataşeze de el şi să-l iubească ca o adevărată mamă.  

Conducătorii Administraţiei Financiare a Judeţului Vlaşca, unde 
tata era salariat, cunoscând situaţia şi ştiind că el era din Comuna Ar-
sache, şi părinţii locuiau în această localitate, i-au încredinţat postul 
de perceptor-şef la „Plasa Dunărea”, care avea sediul în aceeastă co-
mună.
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 După un timp relativ scurt a găsit şi o fată din comuna Gău-
jani, judeţul Vlaşca, de aceeaşi vârstă cu el, pe nume iordana  Popescu 
 (stela), cu care s-a căsătorit. Aşa am ajuns să am în viaţă o a doua 
mamă şi să cresc fericit. 

Mama stela era o femeie blajină, mă iubea şi îmi făcea toate pof-
tele. În afara faptului că era o bună gospodină, ea cunoştea şi croitoria 
de damă. nu a profesat această meserie, dar a lucrat numai pentru 
familie şi făcea nişte lucruri foarte frumoase. Mă îmbrăca cu cămăşu-
ţe şi bluze, pantalonaşi scurţi şi lungi, dar eu vream să port cămaşă 
şi izmene din in sau bumbac cum aveau copiii cu care mă jucam pe 
maidan.

 Mama stela nu a mai avut copii cu tata, eu eram singurul ei co-
pil, la care ţinea ca la un bulgăre de aur.

Mama stela Călinescu, pe numele de fată Popescu, provenea 
dintr-o veche familie din comuna Găujani, judeţul Vlaşca.

Bunicul ei a fost preot în această comună iar părinţii, din câte 
ştiu eu, au fost învăţători. A avut trei surori şi un frate.

Cea mai mare dintre surori, Marioara, s-a căsătorit în comuna 
Pietroşani-Vlaşca cu Gheorghe Peţanca, poreclit Gheorghe Vulpe şi 
care a fost notarul comunei.

A doua soră, Virginia, s-a căsătorit cu adjutantul Mihai  Popescu, 
şeful postului de jandarmi din comuna Pietroşani. Mai târziu au venit 
la Giurgiu, deoarece Mihai Popescu s-a transferat la siguranţa statu-
lui.

Oiţa, a treia soră, a rămas la Găujani şi s-a ocupat de agricultură 
împreună cu soţul ei Mitu Chiţu.

Fratele mamei, Marin Popescu, a fost secretar la Primăria din 
Pietroşani, apoi secretar la Primăria Arsache şi mai târziu funcţionar 
administrativ la Prefectura Vlaşca.
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Străjer la vârsta de şase ani, cu mama Stela şi tata Gică

Stela şi Gică Călinescu, imediat 
după căsătorie, Bebe la vârsta 

de doi ani

Stela, a doua mamă,  Gică  Călinescu 
şi Bebe la vărsta de doi ani şi jumătate
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Bebe la un an şi jumătate, 
la moartea mamei
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CoPILĂRIA

A fost odată ca-n poveşti 
O viaţă minunată, 
Pe care am trăit-o eu 
Şi n-am s-o uit vreodată. 
Mă-nclin la tot ce-a fost frumos,
Căci viaţa minunată,
Ne-a dat-o Bunul Dumnezeu 
Ca s-o trăim odată.

Primii ani din viaţă i-am petrecut la bunicii din Giurgiu, în Car-
tierul Verde denumit şi Cartierul Bivolarilor. După moartea mamei 
mele, până ce tata s-a recăsătorit, m-a crescut bunica Dumitra (Mita).

Eu, copil fiind, nu înţelegeam tragedia care se întâmplase în fa-
milie prin moartea mamei, trăind într-o familie numeroasă, unde toţi 
se ocupau şi se jucau cu mine. 

Copilaşul năzdrăvan îi distra în permanenţă cu năzbâtiile lui, fă-
cându-i să uite durerea din sufletele lor. Povesteau cum eu mă jucam 
cu boboci de raţă şi când nu mă asculta îi strângeam de gât sau îmi 
aruncam cana după ce beam laptele. Cea mai mare plăcere pentru 
mine era să mă suie în căruţă, să mă pună pe leagănul căruţei şi să-mi 
dea un bici cu care eu mânam caii, ore în şir, fără să mai cer altceva. A 
urmat perioada când îi sufocam cu întrebările: de ce?, de unde?, cum 
este?, dorind să aflu cât mai multe lucruri. Mai târziu, când price-
peam taina lucrurilor, îmi amintesc, când veneam la bunici la Giurgiu 
în vacanţă, sau de sărbători, că dormeam numai cu bunica şi ascultam 
cum sergenţii de stradă fluierau dând noaptea semnale.

Bunica îmi explica: ăsta fluieră de la Marinică Oprişan, acesta de 
la regiment, de la Victor Şoşa, de pe bulevard etc. Fiecare fluier avea 
altă tonalitate şi am înţeles eu mai târziu, că ei se informau reciproc 
de situaţia din teren prin modul cum fluieră şi tonalitatea fluierului. 
Din când în când mai şi strigau: te văd, te văd.

Din strada Puţul cu Apă Rece, unde locuiam noi, şi până la Re-
gimentul 10 Obuzerie, în linie dreaptă fără a mai ţine cont de confi-
guraţia străzilor, nu erau mai mult de 400 de metri.

Când gornistul suna deşteptarea dimineaţa, masa la prânz sau 
stingerea seara, se auzea şi la noi. Pe mine mă distra foarte mult acest 
lucru, mai ales că unchiul Jean mi-a spus cuvintele care se potriveau 
cu sunetele muzicale. nu mai reţin decât pe cele de la masă:



34 Petre Călinescu

lingura şi strachina 
Că ciorba este gata, 
Furculiţa şi-un cuţit, 
Ciolanul s-a fript.
De multe ori se mai întârzia masa iar eu întrebam: „ – De ce nu 

sună, nu e ciorba gata?”
strada noastră avea denumirea dată după un puţ cu roată aflat 

aici şi care avea într-adevăr o apă foarte rece şi gustoasă. Cum spu-
neau babele: „– Maică, are apă bună că fierbe fasolea şi spală rufele 
şi fără leşie.” Înainte de a avea apă la robinet, la acest puţ era mare 
aglomeraţie pentru a lua apă.

Mă încânta foarte mult modul în care strigau negustorii ambu-
lanţi ca să-şi vândă marfa: pescarii strigau: viuleţul, viuleţul!, covriga-
rii strigau: covrigi mari, covrigi mici, cornuri calde, corăbioare!, bru-
tarii strigau: a sosit brutaru, pâine caldă, jimbla măăăă! sau iaurgiul 
– iaurgeanuu!

Produsele aduse spre vânzare se mai dădeau şi la schimb cu alte 
produse de la cumpărători. Peştele cel mai mic se vindea cu strachina, 
cel mare la kilogram. iaurtul se vindea şi el tot la kilogram. se aşeza 
vasul în care cumpărai pe platanul unei balanţe, îl echilibra punând 
pietre pe celălalt platou şi după echilibrare punea şi greutatea pentru 
cantitatea pe care doreai să o cumperi. 

Cea mai mare bucurie pentru mine era când venea pe stradă 
tocilarul, deoarece el avea o prezentare aparte. Pe axul pătrat pe care 
erau fixate pietrele de polizor, învârtindu-se foarte repede le atingea 
cu două cutii de conserve din tablă, de forme şi mărimi diferite, care 
făceau un zgomot foarte strident. se manevra după o tehnică a lui şi 
prin atingere separată sau pe amândouă odată, crea un mare tărăboi, 
atrăgând atenţia generală a locuitorilor.

După o repriză de zgomote, se oprea şi ţipa cât îl ţinea gura: toci-
laruuuu, tocilaruuu, ascute cuţite, topoare şi orice obiecte tăietoare.

Plata ascuţitului se făcea cu bani, dar în marea lor majoritate 
primeau făină, mălai, ouă etc. etc. 

un mod de prezentare aparte şi felul cum atrăgeau atenţia pen-
tru prezenţa lor erau spoitorii care cereau pentru spoit căldări: „– 
spoim căldări, spoim căldarea, căldări mari, căldări mici, tavă mare, 
tavă mică…, spoim tingiri, spoim tigăi spoim!” Aceste strigături erau 
prezentate sub o formă cu acorduri melodioase. la un moment 
dat se oprea şi întreba cu voce cât se poate de tare „n-ai ceva de spoi 
 cocona’’. 
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Peste ani, când eram elev la liceul „ion Maiorescu’’, am învăţat 
la limba română că Victor D. Odobeşteanu, poet român care a fost şi 
elev la acest liceu, a scris un rondel intitulat: „Rondelul spoitoresei’’:

Ea strigă întruna „spoim tingiri’’
C-un sac de-arămuri în spinare,
Colindă străzi pe vânt, ninsoare
În straie rupte şi subţiri
Tristeţea poartă în privire 
Şi-i neagră – un fund de căldare
Ea strigă-ntruna „spoim tingiri’’

C-un sac de-arămuri în spinare.
se mai găsesc şi bune firi
să-i dea de lucru vreo căldare; 
Dar, cum adesea ori nu are 
Ca să câştige de mâncare. 
Ea strigă întruna „spoim tingiri’’

Consider că poetul şi profesorul V.D. Odobeşteanu a fost un fin 
observator al vieţii din Giurgiu la timpul respectiv şi ar fi fost păcat 
să nu amintesc acest rondel. Dar marea mea bucurie, când veneam la 
bunici, consta în faptul că unchiul meu Ghiţă mă plimba şi îmi arăta 
oraşul, mă ducea la cofetăria lui Demostene unde îmi lua prăjituri şi 
savarine. Tot el mă ducea să văd parada militară care avea loc la 10 
mai, sau la sărbători mă plimba în Parcul Alei, unde în fiecare dumi-
nică cânta Fanfara Militară, muzică de promenadă şi marşuri. 

Viaţa mea de copil a fost foarte frumoasă, am fost iubit de toată 
familia căci eram primul nepot atât în familia Cristea, cât şi în cea a 
Călineştilor. Cu toate că mă simţeam foarte bine şi în comuna unde 
se mutase tata cu serviciul, zilele pe care le petreceam la bunicii din 
Giurgiu aveau un farmec aparte.

la via bunicilor de pe drumul stăneştiului care se întindea pe o 
suprafaţă de 2 ha, în fiecare toamnă când începeau să se coacă strugu-
rii se construia un cerdac înalt unde se amenaja pe podina de sus un 
pat pentru dormit şi era acoperit cu trestie ca să-l ferească de ploaie 
şi să ţină umbră. 

Din acest punct se putea supraveghea toată via şi de unde unchii 
mei nicolae şi Jean observau toate mişcările din zonă. Eu eram în al 
nouălea cer când mă luau cu ei şi câteodată chiar dormeam la vie. 

Via era cu struguri nobili pe timpul acela, i se spunea „vie ame-
ricană’’ cu struguri pentru balanţă, deoarece tot ce era mare şi frumos 
dezvoltat se culegea şi se ducea la vânzare în piaţă. Din restul de stru-
guri rămaşi bunicul făcea vin de diferite soiuri şi calităţi. Predominau 
strugurii din soiurile: Razachie albă, neagră şi roze, Coarnă albă şi 
neagră. Acestui soi i se mai spunea şi Ţâţa Vacii, Crâmpoşie, Tămâ-
ioasă, napoleon, Berbecuţ, şi pe marginea viei era pusă şi viţă hibridă 
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ţărănească şi anume Producătoare albă şi neagră. Acest mic colţişor 
de lume a ţinut până la instalarea în ţară a conducerii comuniste, care 
a făcut ca totul să dispară. Pentru că timpurile deveniseră tribale şi to-
tul nesigur, plus că se înmulţiseră hoţii care prădau proprietăţile fără 
frică, bunicul a scos via. Toată familia a plâns la acest eveniment.

noi toţi nu puteam să uităm bucuria, veselia şi dragostea tuturor 
când ne strângeam la culesul strugurilor. Bunicul Petrache era un tip 
puternic, foarte calculat şi priceput, nu făcea nimic până nu trecea 
prin mintea lui toată lucrarea de la A la Z. Odată fixat planul, aşa se 
executa. Era un tip dur pentru cine nu-l cunoştea, dar în realitate 
era ca pâinea caldă cu miez de nucă, udată de vin roşu de razachie. 
Organizarea era strictă: unii culegeau, alţii cărau la lin strugurii care 
din când în când se zdrobeau ca să încapă mai mulţi în lin. linul era 
un jgheab lung de 4 m, înalt de 1 m, tăiat exact să intre în locul loi-
trelor carului care se şi lungea punând o inimă nouă care ţinea roţile 
din spate de cele din faţă. Bunica cu 2-3 prietene găteau, preparau 
ciorba la ceaun şi mâncare şi bineînţeles nu lipsea peştele sărat fript ca 
să meargă mai bine vinul. Culesul dura 2 zile, că erau de cules 1,5 ha 
de vie. se lucra cu două care, ziua se culegea şi seara până târziu se 
storceau strugurii. 

După cum am relatat în paginile anterioare, după moartea ma-
mei mele naturale Jana în 1934, eu am rămas orfan de mamă iar tatăl 
meu văduv. Cum era şi firesc după o perioadă s-a recăsătorit cu o fată 
din comuna Găujani pe nume iordana Popescu (stela). 

În timpul acela tata era funcţionar la Administraţia Financiară 
Giurgiu şi, pentru că el era din comuna Arsache, a fost numit percep-
tor şef la Plasa Dunărea care avea sediul în această comună. 

nu ne-am stabilit în casele bunicilor Toma şi Biţa Călinescu, ci 
cu chirie la niţă Dumitrescu zis şi Mălai Mare. ulterior, tata s-a învoit 
cu nicu lahovarii, boier care avea aici o proprietate foarte mare, cu 
multe anexe şi o curte parc de 5 ha, pe care localnicii o numeau „la 
palat în Grădina neamţului”. 

Tata a administrat această proprietate între anii 1936-1946, an 
fatidic pentru România, când totul s-a schimbat odată cu venirea la 
putere a guvernului Dr. Petru Groza. 

„Grădina neamţului”, un parc construit cu multă migală şi pri-
cepere şi de o frumuseţe de invidiat, a fost distrus de un nemernic 
lipsit de cea mai elementară conştiinţă şi pricepere, pus în funcţie de 
către mai marii partidului din Giurgiu. 
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Palatul construit de Apostol Arsache, imagine după 1948. 
La etaj au apărut scrise lozincile comuniste mobilizatoare

În mod sigur, dacă ar mai fi existat în zilele noastre grădina şi 
palatul, aşa cum au fost ele create odinioară, ar fi constituit un punct 
turistic de mare valoare, benefic pentru comună sau chiar pentru tu-
rismul din România. 

Perioada petrecută în comuna Arsache a rămas adânc întipărită 
în memoria mea, pentru că Dumnezeu a lăsat ca omul să-şi aminteas-
că mai uşor lucrurile cele mai frumoase din viaţa sa, să ierte dar să 
nu uite niciodată. Ca să se înţeleagă mai bine tot ce s-a întâmplat şi ce 
m-a impresionat, încerc să vă fac o scurtă prezentare a vechii aşezări 
din lunca Dunării. 

Vechile hrisoave atestă o vechime de circa 450 de ani. 
la început a fost un mic sat care a purtat numele de „PARA-

PAni’’, acelaşi cu numele boierului Parapani de origine greacă, care 
cumpărase de la boierii români scăpătaţi întinse domenii în zona res-
pectivă, reuşind ca pe la anul 1600 să acumuleze aproape în totalitate 
întreaga zonă de la Parapani şi împrejurimi. 

După Parapani, moşiile sunt preluate de dr. Apostol Arsache. 
„un document (în scris), care se află în Arhivele statului Bucu-

reşti, înregistrat sub nr. 250 la Fondul Apostol Arsache, atestă drep-
tul de proprietate al acestor moşii domnului Dr. Apostol Arsache, în 
conformitate cu împuternicirea ce i s-a dat, i-au fost vândute numitele 
moşii, iar dacă s-ar găsii vreodată printre altele înscrisuri ce aparţin 
unor mânăstiri, să fie socotite fără valoare.”
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Doctor Apostol Arsache, 
Ministrul Afacerilor 

Externe al Principatelor 
Unite, 1862

Biserica din Arsache. În  faţă clopotniţa, 
în planul din spate, şcoala

V.A. urechea, în cartea sa „legende istorice’’, scrie că denumi-
rea satului Parapani este dată înainte de anul 1600 unde el vorbeşte şi 
despre „Răscoala din Parapani”. 

Doctorul Apostol Arsache, de origine aromână, s-a născut la 
HOTOHOVO în Epir la 1789. Vine la Bucureşti la 1800, absolvent al 
Gimnaziului din Viena, studiază medicina în Germania şi tot aici îşi    
ia şi doctoratul cu specialitatea „Anatomie Comparată”. la întoarce-
rea în ţară a funcţionat ca medic la diverse spitale. Odată cu intrarea 
în politică a avut şi funcţii foarte importante în conducerea ţării. 

Domnitorul român Grigore Ghica l-a numit secretarul său par-
ticular,  Apostol Arsache ocupându-se de probleme de politică exter-
nă. susţinător al ideii de unire a Principatelor Române, Moldova şi 
Muntenia, când Alexandru ioan Cuza a ajuns domn, cunoscându-i 
inteligenţa şi experienţa sa vastă, l-a numit în anul 1862 – Ministrul 
Afacerilor străine.

Prin munca depusă şi datorită forţei sale intelectuale a fă-
cut ca încontinuu să-şi mărească averea pe care o poseda în ţară şi 
 străinătate. 

Deţinea moşii întinse la Paparani, Butuneasa, Cucuruzu, Căli-
neşti şi altele. A avut, în asociere cu alţi oameni de afaceri ai vremii 
aceea, exploatarea ocnelor de sare din Ţara Românească şi Moldova. 
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Ajungând la o situaţie înfloritoare, şi-a ajutat mult compatrioţii şi a 
făcut multe donaţii. 

satul Paparani şi-a luat numele de Arsache după numele noului 
proprietar, s-a transformat în comună şi aşa s-a numit până în anul 
1947, când în urma reformei a luat numele de Vedea. 

Dr. Apostol Arsache nu a uitat de supuşii săi de pe moşiile ce 
le deţinea şi s-a îngrijit şi de buna lor stare. A construit o biserică, 
deoarece nu exista niciuna în comună, primărie şi şcoală, lucrările 
începând prin anii1835. 

În mijlocul satului a înălţat o clădire cu demisol, parter şi etaj, 
clădire care este şi astăzi funcţională. Construcţia era amplasată 
 într-un parc de 5 ha, amenajată după un plan al unui neamţ care s-a 
şi ocupat de înfiinţarea lui, dotându-l cu arbori de soiuri diferite care 
să satisfacă planul propus.

Actualmente în această clădire funcţionează Primăria Comunei 
Vedea. Parcul dispunea de o seră, două bazine pentru apă şi două 
statui – DiAnA şi APOllO. sunt copii identice ale celor din muzeul 
luvru din Paris şi Vatican.

Clădirea, pe care sătenii o numeau palat, s-a construit începând 
cu anii 1825-1830.

Ctitoria lui Apostol Arsache



40 Petre Călinescu

Copiile celor două statui în bronz din Giurgiu

Diana de la Luvru Apollo Belvedere de la Vatican
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Dr. Arsache a mai construit pentru comună odată cu primăria şi 
anexe de grajduri pentru animale, reproducători de bază din diferite 
rase selecţionate, un obor de vite (oborul de gloabă). 

În aceeaşi perioadă a mai construit şi o şcoală cu două clase şi 4 
camere pentru învăţători, să aibă unde locui, care mai târziu au fost 
transformate în săli de clasă, renunţându-se la locuinţe. 

la 24 ianuarie 1835, doctorul Apostol Arsache are un mare ne-
caz în familie. Fiul său Gheorghe, student la Viena, s-a sinucis împre-
ună cu iubita sa, şi ea tot studentă, motivul fiind faptul că tatăl său 
Apostol nu-i da voie să se căsătorească cu ea, deoarece era evreică. 
Atunci conştiinţa l-a îndemnat şi a hotărât ca în memoria lor să con-
struiască această biserică, unde de altfel este o pictură la intrare repre-
zentându-l pe cel dispărut. După terminarea zidirii bisericii îl chemă 
pe ion Zugravu şi îi încredinţă să picteze acest sfânt lăcaş.

În anul 1874, bisericii i s-au efectuat unele transformări şi a fost 
din nou pictată în întregime pe interior. De această dată biserica este 
pictată de marele nostru pictor Tăttărescu George din generaţia ve-
che, a marilor pictori. Acesta a studiat la Academia din Roma, în 1844, 
el ne aduce stilul italian şi concepţia acestui stil în pictură, în acelaşi 
stil în care au fost pictate şi Mitropolia din iaşi şi alte biserici din Ro-
mânia. 

una dintre biserici este biserica cu hramul sf. Pantelimon din 
comuna Arsache, de o mare frumuseţe, declarată monument istoric. 

Pomelnicul din Altar 
al ctitorului Apostol 

Arsache

Sfântul 
Pantelimon, 

icoană pictată 
de Gh. Tăttărescu

Catapeteasma
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Personal am frecventat împreună cu tatăl meu începând cu anul 
1938 această biserică, unde luam parte la slujba din zilele de sărbă-
toare şi duminica. Era o mare bucurie să asişti la slujbele pe care le 
ţinea bătrânul preot Teodor Popescu, parohul bisericii, într-o clădire 
cu picturi de o rară frumuseţe. 

Astăzi, în anul 2014, pictura nu mai poate fi distinsă clar din ca-
uza fumului ce s-a depus pe pereţi, înnegrind-o aproape ca un fund 
de căldare. 

s-a încercat şi s-au curăţat două porţiuni mici de pictură şi când 
vezi ce a fost şi ce este rămâi şocat. Personal înţeleg că, sub regimul co-
munist, era interzis să se îngrijească bisericile, dar oamenii care  le-au 
slujit în acele timpuri le-au explicat enoriaşilor ce trebuie făcut şi să 
fie menajate aceste comori? 

În prezent suntem liberi, bisericile pot să se renoveze, se deco-
rează din nou de îţi este drag să intri în ele. Preoţii pe zi ce trece poar-
tă veşminte preoţeşti din ce în ce mai frumoase şi mai scumpe.

– Oare biserica din Vedea nu trebuie renovată? să poată fi văzu-
tă la justa ei valoare? 

Totuşi eu mai cred măcar în voinţa şi puterea dumnezeiască că o 
minune va rezolva şi această problemă. 

Podoabe bisericeşti mai importante la această biserică au fost: 
– Evanghelia legată în argint, donată de ctitor la 1863;
– icoană de argint aurit, donată de fiica acestuia în 1874.

Preotul Tudor Popescu
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Iordan Firimiţă, tânăr învăţător la şcoala 
din Arsache, 1932

Şcoala zidită pe cheltuiala proprie a fost terminată în anul 
1871.

Pentru început a avut 2 săli de clasă şi 4 camere pentru perso-
nalul şcolii. În decursul anilor populaţia a crescut şi cele 2 clase erau 
insuficiente pentru numărul mare de elevi. Astfel în anul 1926 învăţă-
torul Marin Popescu, care era şi directorul şcolii, a decis ca cele patru 
cămine pentru personal să le transforme în clase pentru elevi. 

Deoarece numărul elevilor se mărea încontinu, în anul 1933 di-
rectorul şcolii de atunci iordan Firimiţă cu ajutorul boierului nicu 
lahovari mai construieşte încă 2 clase. lahovari a pus la dispoziţie 
cărămida şi materialul lemnos, iar mâna de lucru a fost asigurată de 
oamenii din comună. 

În 1934, acelaşi director i. Firimiţă reuşeşte să mărească curtea 
şcolii cu încă 2 500 m2 pe care i-a luat din curtea bisericii cu care se 
învecina, amenajând o grădină pentru aplicaţii practice. 

Şcoala din comuna Arsache are vechi tradiţii şi rădăcini adânci 
în timp, căci aici au trăit şi au predat învăţători şi preoţi care au învă-
ţat copiii sătenilor cu multă dragoste şi tragere de inimă. 

Îmi voi permite să citez pe unii din ei, pe care eu i-am cunoscut 
personal sau îi ştiu din amintirile părinţilor mei. 

Perioada anilor 1860-1900 a fost dominată de învăţătorii: Mirea 
Candidatul, Pantilei Popescu, Florea Popescu, Ana Carabela,  Dumitru 
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Mirescu, Maria Anghelescu, ion Gheorghiu, pr. niculae Popescu, 
M.M. nedelescu, ilie Vişan. 

Preotul n. Popescu a fost învăţătorul bunicului meu Toma 
 Călinescu.

 Între anii 1900-1935 la şcoala din Arsache au fost: stan 
 Morărescu, Maria Morărescu, Marin Popescu, Gheorghe Pelmuş, 
 Elena lăzărescu, pr. Teodor Popescu, Teodor Popescu (Pietroşani), 
ionel iliescu, Constantin Pantilimonescu, Vasilichia Popescu, Tudor 

Daia, Alexandrina Chita, Elena stanca Păsărică. În acest interval de 
timp, la şcoala din Arsache au învăţat: tata şi cei patru fraţi şi o soră. 

Tata Gheorghe Călinescu a avut învăţător pe Marin Popescu, iar 
fraţii lui pe următorii: Petre Călinescu pe preotul Teodor Popescu, 
Mircea Călinescu, pe Elena lăzărescu, Aurică Călinescu, pe  Gheorghe 
Pelmuş, nicu Călinescu, pe stanca Bădilă fostă Păsărică, aşa cum rela-
tează stan Ţogoe, astăzi în viaţă în vârstă de 92 de ani, coleg de clasă 
cu unchiul nicu: „–Măi Bebică, eu cu nentu nicu am învăţat la leaca 
lu Păsărică.”

După anul 1935 până în 1950 au predat ca învăţători: iordan 
Firimiţă, Virginia Firimiţă, educatoare la grădiniţă stanca Bădilă, ion 
Bădilă, ulterior mutaţi la Malu, Marin ivănescu, ilie şi stanca Giurca-
nu, dna şi dl ionescu, Gheorghe ivinţă, Elisabeta Popescu, ion Bisco-
veanu, Maria Chioseaua.

Înv. Elena Lăzărescu, înv. Maria 
Morărescu,  director Marin Popescu,

 înv. Stan Morărescu
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1931 – Copiii din Arsache, 
elevi la şcoala primară. 
 În mijloc nepreţuiţii 

lor dascăli, de la stânga 
 Iordan Firimiţă, Virginia 

Firimiţă, Vasilichia Popes-
cu, Marin Popescu, Elena 

 Lăzărescu, Traian Ivănescu.
observaţi ce frumos arătau 
fiii de ţărani îmbrăcaţi în  

 uniforme

Cadre didactice din comuna 
Arsache – Vlaşca.

Învăţătorii Iordan Firimiţă, 
Virginia Firimiţă, Elena Lăză-
rescu, Stanca Bădilă (Leanca 

lui Păsărică), Traian Ivănescu. 
Aşezaţi preotul paroh Teodor 
Popescu, Marin Popescu di-
rectorul şcolii şi Ion Bădilă.

1932 – Clasa a IV-a primară a şcolii din Arsache, la sfârşit de an. În mijloc preo-
tul paroh Teodor Popescu, în picioare, în spatele său, Florea Ficleanu, în stânga 
lui, Gheorghiţă Iorga, fiul cârciumarului Ion Iorga şi în dreapta Nicu Călinescu, 

fiul cârciumarului Toma Călinescu
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Între anii 1938-1939 am urmat cursurile la grădiniţa din  Arsache 
unde am avut educatoare pe dna Virginia Firimiţă. Clasele i şi a ii-a 
am fost elev la clasa dnei ionescu, clasele a iii-a şi a iV-a, l-am avut ca 
învăţător pe directorul şcolii iordan Firimiţă.

Fraţii Păsărică, Stanca Elena – învăţătoare, Teodora – viitoare 
educatoare, Florea – profesor universitar şi director la 
Monitorul oficial, copii de văduvă de război din 1914

Educatoarea Virginia Firimiţă, primul meu dascăl din viaţă, 
Iordan Firimiţă, învăţător la Liceul de Băieţi nr. 1 

din Giurgiu, anul 1950
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Voi ţine minte cât voi trăi ce carte m-a învăţat acest dascăl, blând 
la suflet dar neiertător când nu învăţai sau nu respectai disciplina 
impusă. 

Metoda lui era simplă dar corectă, reuşind să ne facă să plecăm 
acasă cu lecţia învăţată.

la acest învăţător nu exista „nu ştiu, nu pot”, trebuia să munceşti 
pe brânci, dacă era cazul să nu te duci cu lecţia neînvăţată la şcoală. 

Era dârz şi neînduplecat cu cei leneşi şi mincinoşi, aşa că trebuia 
să eviţi ca să nu faci cunoştinţă cu nuiaua lui. 

ne bătea la palmă sau ne punea în genunchi cu faţa la perete, să 
ţinem pe perete cu nasul o bucată de hârtie şi, dacă o scăpai, o încur-

1941, colegii mei din clasa a 
II-a B. Rândul de jos prima din 
stânga doamna Ionescu – învăţă-
toarea noastra, ultima, în dreapta 
domnişoara educatoare Teodora 

Păsărică

1944 – premianţii de 
la Şcoala primară din 
Arsache. Stânga sus 
învăţătorii Ion Bâsco-
veanu, Iordan Firimi-
ţă,  Teodora Păsărică şi 
 Vasile şi Elena Ionescu, 
stânga jos învăţătoa-
rea Popescu Elisabeta, 
în spate învăţătoarea 
 Che o seaua
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cai, adică făceai cunoştinţă cu nuiaua. Dacă reuşeai să o ţii până aveai 
liber să o laşi erai doar făcut de râs în faţa colegilor pentru faptele rele 
făcute.

1943, străjer  1944, premiant

Aşa că dragi cititori, elevii lui i. Firimiţă cunoşteau, înainte să 
vină peste noi teoriile lui ilici lenin: „Dacă vrei poţi, dacă nu poţi te 
ajutăm, dacă nu vrei te obligăm.”

1944, an de război şi de 
sărăcie. Învăţătorul Firi-
miţă şi elevii săi din cla-
sa a IV-a. Umblam şi eu 
desculţ cum umblau toţi 
copiii din comună

Este foarte adevărat că a bătut la noi ca la fasole, dar a făcut din 
noi oameni, iar elevii lui nu l-au făcut de râs, niciodată, indiferent la 
ce liceu au învăţat mai departe. Pe scurt vă voi relata o întâmplare 
petrecută când eram în clasa i-a de liceu la „ion Maiorescu”. 
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la ora de matematică, profesorul foarte cunoscut al acelor tim-
puri, stelian Rădulescu, a scris pe tablă o fracţie supraetajată, care 
acoperea mai bine de jumătate din tabla de scris. 

– Cine iese la tablă să rezolve această fracţie? În clasă era linişte, 
nimeni nu scotea o vorbă. 

– Ce, nu ştie nimeni rezolvarea? 
– Ha, ha, ia ieşi tu. Şi dă un nume dintre cei mai buni elevi la 

matematică! 
Elevul răspunde: 
– nu ştiu domnule profesor! 
– Cum nu ştii nici tu? 
Adresându-se cam supărat clasei zise: 
– Cum se poate să nu ştie nimeni din clasă rezolvarea? 
Atunci eu, din fundul clasei unde fusesem repartizat să stau, 

după înălţime, am ridicat sfios mâna. 
– Ce mă băiatule, ştii tu rezolvarea?, zise mirat, hai atunci treci şi 

rezolvă. Am rezolvat foarte rapid fracţia, iar profesorul mirat se uita 
la mine şi îmi zise: 

– Cum ai zis că te cheamă? 
– Călinescu, am zis eu sfios! 
– Bravo mă băiete nota 10. 
Când mă îndreptam din nou spre bancă, iar mă întrebă: 
– la ce şcoală primară ai învăţat Călinescule, că tu nu ai fost la 

primară la Giurgiu? 
– la Arsache dle profesor! 
– Ce învăţător ai avut? 
– Pe dl iordan Firimiţă. 
Atunci zâmbind zise: 
– Daar!! mai bate mă băiatule Firimiţă ăsta? 
– Consider că învăţătorului Firimiţă i se dusese vorba şi pe la 

Giurgiu de exigenţa lui. Fostul său elev, Bebe  Călinescu, îi dedică o 
epigramă iscusitului său învăţător: 

El pe noi carte ne-a învăţat, 
Cu dragoste şi cu credinţă, 
Şi cu nuiaua el a dat, 
La palma cât o Firimiţă.

Firimiţă la orele de limba română insista foarte mult să cunoaş-
tem cât mai amănunţit poeţii şi scriitorii români şi eram obligaţi să 
învăţăm pe de rost zeci de poezii scrise de ei. 
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nu exista în clasă elev să nu ştie poezii ca Peneş Curcanul, El 
Zorab, iarna pe uliţă, Ce te legeni codrule?, Câinele soldatului, sau să 
nu fii citit romanele: Trecea o moară pe siret, Baltagul, neamul Şoi-
măreştilor, Dumbrava minunată, România pitorească ş.a.m.d. 

Era foarte satisfăcut dacă elevul recita poezia cu intonaţie, nu să 
o spună papagaliceşte şi în permanenţă ne învăţa cum să recităm cât 
mai frumos. 

Îi plăcea să dea mici spectacole cu elevi, aveam şi echipă de dan-
suri populare. 

Primăvara anului şcolar 1944 a corespuns cu o frumoasă mani-
festare culturală „serbarea sfârşitului de an” cor, recitări şi spectacolul 
„Pupăza din Tei” de ion Creangă. nu neglija niciodată să ne înveţe 
şi practica din viaţă, pregătind elevi în cunoaşterea altoirii pomilor, 
sădirii lor, cum trebuie tăiaţi, cum să semănăm şi să îngrijim plantele, 
aveam săli unde creşteam viermi de mătase, o îndeletnicire la modă 
pe atunci.

Serbarea de sfârşit de an cu protagoniştii piesei „Pupăza din tei”. Rândul de 
sus: Gogu Degeratu, Stelea Stanislav, Gelu, Mirea Grigore, Lucuţu. În dreapta, 
în picioare: Titi Bulibaşa. Rândul de jos: – Ionescu Elena, Nicu Bulibaşa, Bebe 

Călinescu (cu căciulă albă). În faţă: Popescu Chiru şi Ionel Păsărică
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În anul 1944, la şcoala primară din Arsache, au funcţionat două 
clase de a iV-a: clasa a iV-a A, cu un număr de 39 de elevi, din care 
au promovat 21 elevi, învăţătoarea fiind dna ionescu Elena, şi clasa 
a-iV-a B, cu un număr de 41 elevi, promovaţi 41, iar învăţător iordan 
Firimiţă. 

Un grup de participanţi la 1944. Rândul de sus: Pantilie  Bigică, Puiu Naumescu 
(Popa), Jeni, Valerică Bulibaşa Gică Finat, Gelu, Anişoara, Stelea Stanislav, – , 

Titi Bulibaşa  Victoriţa Bulibaşa, – , Mişu Iorga. Rândul de jos: Tudorică  Mihai, –, 
–, Nicu Bulibaşa, Ionescu Elena,  Aurică  Dăscălescu, 

Bebe Călinescu, Elena Ionescu şi Lucuţu
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TABEL NoMINAL
cu elevii promovaţi din clasa a IV-a A, învăţător Ionescu Elena

Nr.
crt.

1. Bălan Florea

2. Bobrec Steliana

3. Chiripuci Ivana

4. Chiripuci Niculina

5. Chiţă Nicolae

6. Chelu Elena

7. Dogaru Ion

8. Deloiu Elena

9. Fiera Steliana

10. Mirea Ion

11. Măslină Floarea

12. Paraschiv Alexandru

13. Paraschiv Dumitru

14. Piţigoi Maria

15. Ribigan Ion

16. Remuş Maria

17. Ţaga Vasile

18. Ţogoie Gherghina

19. Vrabie Niculina

20. Vasilache Didina

21. Ţone Petre

Total elevi: înscrişi 39, – promovaţi 21

Anul 1944

Numele şi Prenumele



53 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

TABEL NoMINAL
cu elevii promovaţi din clasa a IV-a B, învăţător Iordan Firimiţă

Anul 1944

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Nr. 

crt. Numele şi prenumele

1. Andreescu Iuliana 27. orfan Alexandru
2. Botezatu Ştefan 28. Pancu Nicolae
3. Bobă Stan 29. Popescu Kiru
4. Balacciu Anghel 30. Pătraşcu Gheorghe
5. Balacciu Tudora 31. Peţa Tudor
6. Bălan Jane 32. Păsărică Vasilichia
7. Bădilă Anghel 33. Rugină Ioana
8. Călinescu Petre 34. Remuş Floarea
9. Chiripuci Floarea 35. Ristea Maria
10. Chiripuci Marin 36. Stroescu Ileana
11. Chiripuci Mihalache 37. Stroescu Maria
12. Craiciu Marin Soare 38. Ţăranu Maria
13. Codreanu Elena 39. Ţăranu D. Ion
14. Codreanu Vasile 40. Ţăranu Vasilică
15. Degeratu Gheorghe 41. Vasile D. Maria

16. Ducolu Floarea
17. Degeratu Tudor
18. Fiera Stoian
19. Gologan Emilia
20. Gogor Nicolae
21. Jantea Lina
22. Mirea Grigore

23. Muscă Marin
24. Mirea Stelea
25. obreascu Gheorghe
26. odobeşteanu Paul

Total elevi: înscrişi 41, – promovaţi 41
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Aşa cum reiese din tabelul prezentat, nu mai trebuie nimic adău-
gat ca să demonstrăm capacitatea de a da educaţie şi a învăţa pe elevii 
care i-au trecut prin clasă. 

Chiar dacă mă repet ţin să subliniez încă o dată modul cum s-a 
făcut şcoală în comuna Arsache şi capacitatea foarte înaltă a acestor 
dascăli, amintind doar câţiva dintre ei: 

Popescu Marin – director la şcoala din Arsache a ajuns inspector 
Şcolar în jud. Vlaşca, Popescu Teodor – director la şcoala din Pie-
troşani jud. Vlaşca, Bădilă ion – director la şcoala din comuna Malu 
jud. Vlaşca, iordan Firimiţă – învăţător la liceul nr. 1. băieţi (fost ion 
 Maiorescu) din Giurgiu după reforma şcolară din 1948. 

nu întâmplător l-am lăsat la urmă pe învăţătorul stan  Morărescu. 
Acesta a venit la Arsache în anul 1900, din jud. Prahova, comuna 

Brebu, fiind mutat aici datorită vederilor sale politice. 
Comuna a avut numai de câştigat deoarece acest om în afară de 

activitatea sa profesională a activat foarte mult pe plan social. 
În anul 1904, a înfiinţat la Arsache prima obşte de arendare 

din ţară şi rezultatele bune obţinute de el l-au propulsat în funcţia de 
inspector al cooperativelor din judeţ. A mai înfiinţat Banca Populară 
ajutând populaţia să scape de cămătari. Pentru munca depusă pentru 
comunitate a fost ales ca membru în Parlamentul ţării. 

Cu sprijinul locuitorilor din comună, în anul 1905, stan Moră-
rescu, fără a avea acordul prefectului şi conducerii judeţene, plantea-
ză duzi pe marginea şoselei, pe stânga şi pe dreapta la distanţe egale, 
arbori care mai există în parte şi astăzi. 

Pleacă la Bucureşti în anul 1910. 
soţia lui, Morărescu Maria, era învăţătoare, o femeie inteligentă 

şi dispusă oricând să-i înveţe pe elevi lucruri folositoare. Avea un cerc 
cu elevele pe care le pregătea să devină bune gospodine. Avea câteva 
spaţii la şcoală unde învăţa elevii să crească viermi de mătase şi prin 
valorificarea firelor sau gogoşilor obţinute aducea venit şcolii. 

Şcoala din comuna Arsache a fost pentru mine începutul prime-
lor cunoaşteri atât educaţionale cât şi de viaţă. 

Încă de la grădiniţă, când educatoarea noastră, doamna  Firimiţă, 
ne învăţa poezii, să cântăm, să numărăm, să desenăm sau să construim 
figuri din plastilină şi până la absolvirea şcolii primare, am cunoscut şi 
modul de a trăi în comunitate. 

Pe parcursul acestor ani, mi-am făcut o mulţime de prieteni lân-
gă care m-am simţit foarte bine, ne-am jucat, am învăţat, am făcut 
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chiar unele lucruri nepermise, pentru care la timpul respectiv ne-am 
primit răsplata cuvenită.

se formase o gaşcă de prieteni din care făceau parte: Popescu 
Chiru, Mirea Grigore, Gogu Degeratu, Costel iorga, ionel Păsărică, 
Fiera stoian, nicu Chita, Dudu Degeratu. Şi dacă îmi este permis 
ultimul pe listă Bebe Călinescu. În timpul liber ne jucam în special 
pe MAiDAn (un loc mare în mijlocul satului) unde băteam cotca sau 
poarca, ţurca care era de două feluri simplă sau cu numere. 

Jocul cu cotca era foarte practicat de băieţii care veneau pe mai-
dan. se juca în patru, doi jucau la bătaie iar doi la prins şi aruncat 
mingea. se mai spunea că sunt la purcăreală. Cei de la bătaie loveau 
mingea care era aruncată de către cei de la purcăreală şi trebuiau să 
păzească în spate o gaură făcută în pământ unde cei de la prindere, 
dacă introduceau cotca te schimbau de la bătaie. Când se arunca min-
gea şi o loveai trebuia să fugi la partenerul din faţă, amândoi veneau 
să lovească beţele sau cum se spunea să dea ţâc. 

Dacă nu loveai cotca bine, să meargă mai departe, aveai necazuri 
cu păzitul gropii. În situaţia în care cotca era prinsă, se schimba echi-
pa. se juca şi în opt, patru la bătaie, patru la purcăreală. Cotca era o 
minge rotundă care se făcea din părul rezultat la ţesălatul boilor şi al 
vacilor, care nu trebuia spălat şi ca liant era o zeamă făcută din mălai 
şi făină. După ce se forma la măsura dorită se lăsa câteva zile la uscat 
iar după aceea se făcea pe ea cu igliţa o plasă din sfoară de sibiu. 

Cei mai buni la jocul cu cotca erau fraţii Florinel şi Gogu Bălan, 
copiii oierului ilie Bălan şi ai Ţatei safta, care veneau la noi pe maidan 
fiindcă locuiau alături şi aduceau şi câte o oală de lapte covăsit să ne 
dea de băut. ne ziceau: „– luaţi bă şi beţi arzoi să faceţi puţa bâzoi!” 

Când ne jucam la noi în curte, în Grădina neamţului, ascunsă, 
vă puteţi închipui ce era acest joc într-o pădurice de 4 ha. 

Cel mai mult mă jucam cu Chiru Popescu şi Costel iorga, deoa-
rece locuiam foarte aproape unii de alţii şi ne strângeam foarte uşor. 

Costel era foarte bun căţărător în copaci şi foarte curajos, se urca 
până în vârful pomilor pe crăci foarte subţiri. 

Grădina neamţului era plină de arbori falnici, care aveau scor-
buri în care păsările făceau cuib. Datorită talentului lui Costel le con-
trolam aproape în totalitate şi ştiam ce este în cuiburi, dar numai aşa, 
să ştim ce este prin ele, nu le stricam sau să le distrugem. Împreună 
cu cei din gaşcă mai săream prin câte-o curte şi luam fructe sau vara 
ne duceam în nişte locuri de lângă sat unde se puneau pepeni, nu-
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mite pepenişte, şi mâncam pepeni, însă lumea nu se supăra dacă nu 
stricai nimic şi numai mâncai. 

nu ştiu cum se făcea că pepenii aceştia pe care-i furam erau 
mult mai buni ca cei de acasă. 

Vara mergeam şi la scăldat la Şovârliu sau umblam călări pe cai, 
pe vale. Chiru Popescu era cel mai pricopsit în materie de cai. Avea 
patru, doi suri şi doi roibi, aşa că mai mult îi călăream pe ai lui. nu 
aveam şei pentru călărit aşa că încălecam pe deşelate, adică fără şa. 

Când au intrat ruşii în ţară, au venit la Arsache foarte mulţi locu-
itori din Moldova care fugeau din calea frontului. De asemenea, acte-
le administrative ale Prefecturii neamţ au fost depozitate la demisolul 
clădirii Palatului. 

Şoferul de la maşina Prefecturii ne-a dat o jumătate de cameră 
de cauciuc de la roţile maşinii din care ne-am făcut praştii. Din mo-
mentul acela a început o mare competiţie între noi, care loveşte mai 
multe păsărele. 

nebunia mare era când se coceau dudele, căci atunci satul era 
plin de grauri, care umpleau duzii de pe marginea şoselei şi noi ne 
întreceam care loveşte mai mulţi. Cer scuze pentru modestia mea dar 
în materie de tras cu praştia eram tatăl lor, al tuturor prietenilor din 
gaşcă. 

Graurii loviţi îi jumuleam de pene, le scoteam maţele şi îi dam să 
îi prepare pentru mâncare. Aceste mici păsări erau foarte gustoase şi 
se preparau prăjite la tingire, ciulama sau când aveam foc le frigeau 
la ţăcălie, adică înşirate pe o nuieluşe verde şi se mâncau cu mujdei 
de usturoi. 

Timpul a trecut, anii s-au scurs, viaţa şi-a urmat cursul nor-
mal, ajunsesem oameni maturi, cu gospodării, aveam copii şi griji pe 
 măsură. 

Cu vechii colegi din şcoala primară ne vedeam foarte rar şi poa-
te cu totul întâmplător. 

După venirea la putere a comuniştilor, comunei Arsache i s-a 
schimbat numele în Vedea. Cum s-au gândit şi în baza căror argu-
mente au luat acest nume, numai cei care au luat aceeastă hotârâre 
ştiau. nu i-au întrebat pe localnici, nu au respectat nici tradiţia şi nici 
trecul istoric al acestei aşezări. 

Aşa este în viaţă, cei care deţin puterea fac legea şi rescriu istoria 
după propriile interese. 

--------------//----------------- 
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Într-o seară mă sună la telefon prietenul meu Grigore Mirea de 
la Vedea: 

„– Bebică mâine eşti în Giurgiu sau ai de făcut o deplasare în altă 
localitate? 

– nu Grigore, sunt toată ziua la birou, dar ce s-a întâmplat? 
– Când vin la Giurgiu vreau să mă consult cu tine, pentru că îm-

preună cu Chiru am hotărât să punem la punct o acţiune interesantă 
şi vrem şi părerea ta. 

– Dar despre ce este vorba?, întreb eu. 
– Ai răbdare până mâine şi vei afla toată tărăşenia. 
– Şi mă rog ce este aşa de misterios că nu se poate divulga? Daţi 

vreo lovitură de stat sau luaţi moţul la vreun curcan? 
– Cam aşa ceva dar ai răbdare până mâine că nu crăpi!” 
A doua zi pe la orele 11.00 a venit Grigore şi ca să nu vină cu 

mâna goală l-a luat şi pe Chiru. Au luat loc, se uitau la mine, zâmbeau 
mânzeşte şi nu spuneau nimic. 

„– Dacă tot aţi bătut drumul până aici cred că este cazul să-mi 
spuneţi şi de ce aţi venit, nu să mai faceţi pe misterioşii cu mine. Dacă 
o ţineţi aşa şi în continuare, eu plec, am treabă. 

– Gata băi supărăciosule, ne deşertăm traista cu toate informa-
ţiile, zice Chiru, că tu eşti în stare să pleci, îţi cunosc eu toţi dracii din 
tine.” 

Acţiunea lor era extraordinar de benefică şi da posibilitatea unei 
mai vechi generaţii să aibă prilejul unei revederi cu foştii colegi de 
şcoală primară. Am discutat şi am stabilit absolut fiecare detaliu în 
parte. Băieţii şi fetele, foştii elevi ai şcolii primare din Arsache care au 
absolvit în anul 1944, urmau să se revadă într-un număr cât mai mare 
pe data de 9 martie 1991, de mucenici, când se spune că trebuie băute 
44 de pahare. 

Problema preparatelor culinare era deja pusă la punct de băieţi, 
la ţară. urma să se sacrifice un groştei de vreo 60 de kilograme, din 
care un specialist local să prepare tot ce e mai gustos. Au mai fost con-
damnate la decapitare câteva fulgoase mai mari, din care să se prepare 
ciorba de potroace. la mine, dragii mei prieteni veniseră să-mi trase-
ze ca sarcină să fac rost de vinul necesar, pentru că doreau un produs 
care să se ridice la nivelul bunătăţilor ce urmau a fi preparate. 

nu a fost un lucru greu de realizat, pentru că existau destui pri-
eteni şi cunoscuţi care aduceau vinuri nobile din Vrancea sau puteam 
să luăm deliciosul vin de Greaca. 



58 Petre Călinescu

Reuniunea în sine a fost un vis, nu ne mai puteam despărţi la 
final, toţi aveam câte ceva de spus şi parcă timpul petrecut împreună 
trecuse ca o clipă. Dar marea noastră bucurie a fost că în mijlocul 
nostru, la petrecere, l-am avut pe cel mai îndrăgit dacăl, cel care ne-a 
educat din fragedă copilărie şi care a pus piatra de temelie pe care 
fiecare din noi ne-am zidit viitorul.

9 martie 1991, întâlnire de neuitat cu colegii – absolvenţii clasei a IV-a, promoţia 
1944. Revedere după 47 de ani, când „combatanţii“ ajunseseră la vârsta de cca 

58 de ani. organizatorii reuniunii, colegii Mirea Grigore, Popescu Chiru 
şi Dudu Degeratu. Imagine pe treptele de la intrarea în şcoală
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În stânga prof. Florea Ficleanu şi colegii: Mirea Grigore, Dogaru Ion
 (în picioare), Călinescu Bebe, Mogâldea Petre şi o parte din Popescu Chiru,

 zis Chiaburu, la masa festivă organizată în sala de gimnastică a şcolii 
din Comuna Vedea, care înainte de 1947 se numea comuna Arsache

Din stânga, colegii: Bebe Călinescu, Nicu Chita (în picioare) şi Popescu Chiru
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Gogu şi Dudu Degeratu împreună cu alţi colegi de clasă

În mijloc, învăţătorul nostru, Iordan Firimiţă, la vârsta de 84 de ani, 
încadrat de foştii săi elevi şi ei astăzi profesori, Fierea Stoian (stânga) 

şi Ficleanu Florea (dreapta)
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Învăţătorul nostru, domnul iordan Firimiţă, ca întotdeauna bi-
nedispus şi înţelegător, ne-a sfătuit şi cu toată vârsta domniei sale de 
84 de ani a reuşit să fie într-o vervă extraordinară. 

s-au depănat amintiri din anii tinereţii, s-au făcut informări re-
ciproce între colegi în legătură cu familia fiecăruia, s-au mărturisit 
bucurii şi necazuri pe care fiecare le-a trăit. Dar să nu vă închipuiţi 
că s-a vorbit tot timpul, am şi cântat cu plăcere cântece din tinereţea 
noastră, s-a jucat şi câte un brâu sau horă de mână. Orchestra care 
ne-a binedispus era formată din câţiva lăutari locali. Păcat că întâlni-
rea nostră nu s-a mai putut repeta şi altădată, deoarece au intervenit 
situaţii neplăcute, cu boli sau chiar şi mai rău pentru că parte din noi 
au plecat acolo unde ne vom duce toţi. 

---------------//---------------
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VIAŢA DE LA ŢARĂ

Comuna Arsache era o comună mare, care avea case foarte fru-
moase, oameni gospodari, cu frica lui Dumnezeu.

De regulă generală, o gospodărie avea în proprietate aproxi-
mativ 3-4 he de pământ, pe care îl munceu cu boi sau cu cai. Cele 
mai frecvente culturi agricole pe la 1939-1940 erau de grâu, porumb, 
floarea-soarelui, orz, ovăz şi furaje ca meiuşul foarte bun pentru hra-
na cailor, lucerna etc.

se mai cultivau cartofi, pepeni, dovleci, fasole, alte leguminoase. 
Pe lângă casele oamenilor existau tot felul de soiuri de pomi fructiferi 
selecţionaţi, pe care-i aduceau inginerii agronomi.

Toate viile din sat erau hibride din producători direcţi, de dife-
rite soiuri, din care oamenii făceau un vin foarte bun. 

O atenţie deosebită o dădeau oamenii comunei creşterii anima-
lelor care, datorită faptului că primăria avea în dotare reproducători 
de rase recunoscute, animalele erau de foarte bună calitate. la cen-
trul de montă de la primărie existau doi armăsari, unul negru şi unul 
murg de rasă lipiţană, populaţia cabalină din sat fiind foarte bună şi 
arătoasă (cum spuneau bătrânii).

Pentru taurine existau doi tauri, unul brun de stepă şi unul din 
rasa bălţată românească. 

Acest lucru a dus la obţinerea unui bun şeptel taurin atât pentru 
animalele de povară (boii) cât şi pentru producţia de lapte (vaci) şi 
implicit erau surse suficiente şi pentru carne. 

Existau în comună foarte multe vaci şi aceste animale, după po-
ziţia unde se aflau situate în sat, formau trei cirezi de vaci care însu-
mau circa 200-300 capete. 

Prima cireadă se strângea la intrarea în sat, dinspre est, aceasta 
cobora pentru păscut spre Malu, la Balta Mahâru, alta se forma pe 
maidanul din mijlocul satului şi cobora la păscut în capul Şovârliului, 
iar a treia era la cotul din capul satului spre vest, aceasta păştea pe sub 
„Râpi la Pietrele”. 
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Caii erau la mare căutare şi foarte mulţi ca număr în comună, 
cu ei oamenii se mişcau repede atât cu căruţa cât şi călare, în special 
în bălţi.

Primăria mai avea şi reproducători de rasă pentru ovine, capri-
ne, porci, cu care oamenii de specialitate reuşeau să ţină un echilibru 
pentru rase. 

Editura Minerva din Cluj în anul 1930 editează o enciclopedie 
intitulată „EnCiClOPEDiA ROMÂnă’’, un volum de 977 pagini, 1 000 
clişee foto, în cuprinsul ei la pag. 103 scrie: „Arsache – 3 081 locuitori, 
com. rurală, jud. Vlaşca, reşedinţă de plasă DunăREA, judecătorie 
de OCOl, poştă şi la 19 km de gara Giurgiu.’’ Această lucrare nu mai 
are nicio menţiune despre altă comună aşezată pe şoseaua din lunca 
Dunării din judeţul Vlaşca, de la  Giurgiu până în comuna Pietroşani 
Vlaşca.

Comuna era condusă de un primar, de secretar, de un notar,  
preot, perceptor, învăţători şi specialişti pe domenii. 

Agricultura era sprijinită prin specialişti care în permanenţă ini-
ţiau oameni, fiind oricând disponibili să rezolve diverse situaţii. Func-
ţionau pe lângă primării: ingineri agricoli şi agenţi agricoli, medici 
veterinari şi agenţi veterinari. 

Foarte mulţi ani anteriori anului 1946, primar la Arsache a fost 
 Alexandru Popescu, fiul preotului nicolae Popescu. situaţia materi-
ală a acestui om era foarte bună şi calitatea de foarte bun gospodar îi 
garanta situaţia de a fi ales de către obşte primarul comunei. Deţinea 
20 ha arabil avea livadă de caişi, vie, foarte multe vite, dintre care se 
remarcau în mod deosebit cei patru cai pe care i-a avut şi anume: doi 
suri şi doi roibi. 

Avea două mijloace de transport cu totul speciale, un docar de 
6 persoane pe roţi cu bandă de cauciuc şi o şaretă tot cu acelaşi fel de 
roţi cu cauciucuri. 

În perioada 1936-1946, comuna Arsache a avut, în colectivul de 
oameni care a condus comuna, oameni destoinici şi pricepuţi, care 
prin munca depusă au reuşit rezultate remarcabile situând-o pe un 
loc superior în ierarhia comunelor din judeţul Vlaşca. Voi enumera 
pe unii din acest colectiv: Alexandru Popescu – primar, Traian Dumi-
trescu – notar, Teodor Popescu – preotul comunei, iordan Firimiţă 
– director Şcoala primară, Gheorghe Andreescu – şef de post la jan-
darmi, Gheorghe Călinescu – perceptor şef finanţe, ion Remus – şeful 
Băncii Populare, Marin ivănescu şi ion Bâscoveanu – învăţători. 



65 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

1942 – În faţa Primăriei Arsache: 
Alexandru Popescu – primar, Traian 

Dumitrescu – notar şi un soldat român 
venit rănit de pe front

În poiana din Grădina Neamţului: Vasile Şecaru 
– secretar primărie, Alexandru Popescu – primar, Gheorghe Andreescu 

– şef de post jandarmi, Gică Călinescu – perceptor-şef. Fotografia alb/negru 
nu arată frumuseţea florilor şi a tufelor de iasomie
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Pe parcursul anilor 1943-1944 au mai fost aleşi ca primari şi 
 Tudor smeu şi Constantin Fiera. 

Primăria Arsache în acest timp a avut ca funcţionari pe Ştefan 
Şeicaru şi Marinică Popescu, prin alternanţă în funcţia de secretar de 
primărie, stancu Ţaga – copist, Gheorghe Şanţ Mare – telefonist şi 
ion Mola – curier şi gornist. 

În Arsache totul era frumos, oamenii se respectau şi se ajutau 
reciproc. Toţi se mândreau cu clădirea cea mai înaltă şi cu grădina 
din jurul ei, care era situată în mijlocul comunei. Ei o numeau „Pala-
tul din Grădina neamţului”. În acest loc am avut fericirea să locuiesc 
timp de 10 ani. A fost pentru mine ca o casă din poveşti, care nu se 
poate uita niciodată. Încerc cu câteva versuri să vă redau măreţia ei 
de altădată.

Arsache avea o grădină 
Cu liliac şi cu sulfină

Plină cu arbori legendari
Alei cu flori de ghiocei, 

Costică Fiera, primar al comunei Arsache 
în anul 1943
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Cu stânjenei şi brebenei 
Teii aruncau al lor parfum
Când timpul sorocit de cer

Era să arunce în dar spre noi
Mirosul lor divin din floare.

Măreţul parc din sat avea în el 
Arbori seculari ce se înălţau spre cer

Alei curate umbrite de copaci
Dar ce te faci că au venit vandalii
Care au distrus ce făurise-n ani
Oamenii harnici de la Parapani.

Din cei care au văzut atunci, 
Grădina neamţului străluce, 

Astăzi cu toţii îşi fac doar cruce 
Căci nu mai pot da pentru ea 

Decât o lacrimă din conştiinţa sa. 

-------------//--------------

Pe atunci oamenii se pregăteau temeinic pentru toate situaţiile. 
Îşi făceau aprovizionări pentru a putea întâmpina orice problemă.

Îmi amintesc cu câtă meticulozitate se preparau produsele care 
urmau să asigure mâncarea pe timpul iernii, prepararea pastramei 
de capră şi de oaie, pregătirea peştelui, pregătirea produselor din 
tomate, murăturile, se însilozau în bordei cartofi, morcovi, păstârnac, 
ţelină, ridichi de iarnă, sfeclă roşie etc.

Prepararea era o adevărată artă, cel care o făcea trebuia să aibă 
multă pricepere şi experienţă pentru a realize ceea ce şi-a propus. 
Bunicul Toma Călinescu cunoştea secretele de preparare, experienţă 
căpătată din timpul când a fost cârciumar. Prepara pastrama din car-
ne de oaie şi capră, un sortiment prin uscare şi unul în saramură la 
putină. 

Pregătirea peştelui îi revenea lui tata care curăţa peştele spinte-
cându-l pe spate şi la fel ca la pastramă un fel era uscat la vânt, după 
ce era ţinut în saramură la macerat, şi un fel era conservat prin sara-
mură la putinică.

Atunci orice gospodar se îngrijea să intre în iarnă cu o rezervă 
substanţială de făină, mălai, tărâţe pentru a putea face faţă oricărei 
situaţii speciale ivite pe parcursul iernii. nu era neglijată nici aprovi-
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zionarea animalelor, pentru care se depozitau furaje păioase, coceni 
de porumb, fân, lucernă, meiuş, borhot uscat din sfeclă de zahăr. se 
făceau făinuri din cereale (uruială) porumb, orz, floarea-soarelui, ma-
zăre furajeră. Toate acestea se amestecau atunci când se măcinau la 
piatră în diferite proporţii, în raport cu scopul unei anumite furajări. 
Când aceste acţiuni erau în desfăşurare, sarcina mea era să fiu foarte 
atent şi să învăţ toate acestea ca la rândul meu să pot duce tradiţia mai 
departe. Păcat că am fost opriţi din avântul nostru de sinistrul care a 
urmat după 1946.

nicu lahovari, boierul care deţinea în proprietate PAlATul 
din mijlocul satului şi parcul care îl înconjura cunoscut de săteni sub 
denumirea de Grădina neamţului, a convenit cu tata ca el să adminis-
treze acest domeniu, să-şi mute familia şi să locuiască aici. 

Perioada petrecută aici este între anii 1936-1946, timp în care ta-
tăl meu a exercitat funcţia de perceptor-şef de plasă. Împreună cu cea 
de a doua soţie, stela Călinescu, mama care m-a crescut, au întemeiat 
aici o gospodărie trainică având foarte multe satisfacţii. 

Ambilor părinţi le plăcea să aibă un rost, o gospodărie cât mai 
prosperă, şi munceau din plin pentru înfăptuirea lui. În vremurile 
acelea baza unui trai bun era din ceea ce realizai din munca proprie. 

Având condiţii excelente ei au reuşit să producă multe în gospo-
dăria proprie. 

Creşteau foarte multe păsări, 200-300 pe an, în majoritate păsări 
mari: curci, curcani, gâşte, raţe, găini şi bibilici, plus 60-70 perechi de 
porumbei, care asigurau consumul propriu şi pentru vânzare.

Nicu Lahovari, 
proprietarul palatului 
şi Grădinii Neamţului, 

împreună cu Gică Călinescu, 
administratorul
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Aveau 2 vaci de lapte, una din rasa schwitz şi una rasa Brună 
românească, 6-7 capre şi un ţap, una sau două capre rămâneau acasă 
iar celelalte le dădeau la cioban la târlă de unde luau brânză. 

O capră era echivalată pentru calculul de zile brânză cu 5 oi, 
număr care se cumula şi cu cele 15-20 capete de oi pe care le aveau 
pentru obţinerea de carne de miel, lână şi carne. 

Bunicul Toma Călinescu ştia foarte bine cum se face brânza, 
avea şi ustensile necesare, aşa că atunci când ne venea rândul să luăm 
brânza el mergea şi sta la stână şi prepara brânza telemea, nu făcută în 
sidilă. Măturarea ei o făcea acasă la sat. Anual se creşteau şi 7-8 porci 
pentru consum propriu şi pentru vânzare. În gospodărie existau de 
asemenea un cal şi o căruţă, construită special, uşoară pentru a putea 
fi uşor tractată de un singur cal. 

Ţineam de coarne capra, ca iedul ei să-şi poată lua prima porţie de lapte



VÂNĂToAREA,
SPoRT ŞI DESTINDERE

În răriştea de lângă vii, 
Se strângeau toamna vînătorii,
Cu gloanţe şi cu arme noi,
Ca să vâneze în zbor cocorii.

Cât era câmpul de mare sau, cum spuneau oamenii, cât vezi cu 
ochii, terenurile erau pline cu vânat, care viermuia peste tot. Pe raza 
comunei se putea vâna oricând vreai şi cât puteai, trebuia să respecţi 
perioada de pauză pentru reproducţie când vânătoarea era interzisă, 
în rest liber dacă aveai permis de vânătoare şi erai înscris la Asociaţia 
Vânătorilor.

Comuna Arsache avea vânători iscusiţi şi pricepuţi cum ar fi fra-
ţii: ion şi Marin iorga, Tudor Cozea cel mai bătrân zis lulea (era 
fumător de pipă), Alexandru Popescu, Gică Călinescu, Milan Geor-
gescu, Eliade Gudănescu, nicu Dovleac, Gheorghe Păsărică, Pantilie 
Mirea. Organizarea unei vânători se făcea foarte repede. Trecea unul 
şi îi întreba dacă merg după-amiază la o vânătoare „la picior’’ prin vii 
sau pe baltă la păsări. 

Plecau 4-5 inşi şi împuşcau iepuri şi ce mai ieşea în ţeava puştii 
până când fiecare lua cât îi trebuia, mai mult nu, pentru că vânzarea 
nu era ceva prioritar pentru obţinerea de foloase. la baltă împuşcau 
becaliţe care erau de 3 feluri: mari, mijlocii şi mici. Cele mici erau de 
mărimea unei prepeliţe şi erau cele mai gustoase şi nu aveau miros de 
peşte. se împuşcau mai rar lişiţe şi în mod curent raţe, gâşte, acestea 
le vânau toamna la pasaj când ele zburau la câmp să pască grâu.

Distacţia era în toi la vânătoare, toţi spuneau glume, dar cel mai 
drăcos din toţi era ion iorga, acesta de altfel era şi cel mai bun trăgă-
tor, rar trăgea în vânt.  

Întotdeauna, când el nimerea vânatul, în special la iepuri, când 
îl împuşca, îl lua de jos ţinându-l de urechi şi le striga celorlalţi „Pac 
bagă-l la sac” iar când se rata ţinta, în special când se trăgeau două 
focuri după un iepure, le striga „Ce zicea iepurele scăpat de glonţ’’ 
„Căcărează în oală, căcărează în oală’’. Bineînţeles că nu scăpa ne dat 
pe la icoane de ceilalţi vânători taxaţi de el cu zicale.
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În timpul verii se mergea la vânătoare de prepeliţe însă dacă nu 
aveai câine prepelicar nu realizai mai nimic. Tot ion iorga sta şi aici 
cel mai bine pentru faptul că avea un câine prepelicar rasa break pe 
nume Jak. 

Acesta adulmeca foarte uşor pasărea şi se oprea în „aret’’ iar 
când vânătorul îl atenţiona Pil, acesta plonja, atunci prepeliţa se înăl-
ţa vertical şi vânătorul trăgea. nu era prea uşor fiindcă o înălţare mică 
a prepeliţei şi o greşeală a vânătorului puteau duce la împuşcarea 
câinelui. 

Jak era un animal foarte cuminte deoarece când stăpânul îl îm-
prumuta altui vânător, el îl slujea şi pe acesta cu credinţă. se organi-
zau şi partide de vânătoare mare cu gonaci, care mânau vânatul într-o 
direcţie stabilită. 

Aceste partide adunau persoane din afara localităţii, mari ama-
tori de vânătoare. Am participat şi eu la o astfel de partidă care s-a 
ţinut pe baltă între Arsache şi Cetăţuia, între malurile de la şosea şi 
digul din lungul Dunării. 

Câmpuri întinse de cornac înalt cât omul în care vânatul vier-
muia pur şi simplu. 

Componenţa echipei de vânători era una selectă cu foarte mulţi 
oameni cu rang şi funcţii, din care îmi amintesc pe: col. ursu, co-
mandantul Garnizoanei Giurgiu, Podeanu – ing. silvic, Kiru Kiriţescu 
– avocat, Argeşeanu ionel, Brătoiu Petre – avocat, Gheorghe staicu 
(Chioru), George ionescu din Giurgiu, din Arsache, fraţii ion şi Ma-
rin iorga, Gică Călinescu, Eliade Gudănescu, Milan Georgescu, Ale-
xandru Popescu, Tudor Cozea (Moş lulea), Petre Dovleac şi alţii. În 
afara vânătorilor au fost şi foarte mulţi gonaci şi chiar o echipă de 
gură cască din care bineînţeles făceam şi eu parte. 

Vă prezint mai jos o fotografie făcută la una din numeroasele 
partide de vânătoare făcute pe moşia comunei Arsache.

s-au împuşcat foarte mulţi iepuri, porci mistreţi, vulpi şi potâr-
nichi, cantităţi imposibil de crezut având în vedere sărăcia cinegetică 
în care ne zbatem actualmente. Citesc în zilele noastre, prin ziare, cum 
sunt organizate acum aceste partide de vânătoare în locuri strict deli-
mitate şi cu fixarea numerelor de animale care trebuie împuşcate.

Participanţi la aceste vânători povestesc cum bat câmpurile că-
utând vânatul şi, la sfârşit, de multe ori nu găsesc ce să împuşte ca să 
poată lua fiecare câte un iepure. 

sunt foarte mulţi oameni care nu pricep cum s-a putut ajunge la 
sărăcia din ziua de astăzi în domeniul cinegetic. 
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Există totuşi explicaţii foarte pertinente cum ar fi prinderea ie-
purilor cu plasa pentru a fi vânduţi pe dolari la export, distrugerea 
locurilor de cuibărit sau a celor propice unei dezvoltări liniştite cu 
utilajele agricole, cu ierbicide şi insecticide şi nu în ultimul rând lăco-
mia. 

Pe moşia comunei Arsache erau zone distincte pentru diferite 
specii de vânat.  Balta care se întindea de la Mahâru până la Găujani 
adăpostea şi hrănea raţe, gâşte, becaliţe, scufundaci, lişiţe. Periodic 
mai apăreau şi cocori sau dropii, iar pe zonele unde uscatul era pre-
dominant găseai potârnichea. 

În această zonă trăiau şi animale: iepuri, vulpi, mistreţi, viezuri, 
dar ocazional mai apăreau şi căprioare şi ţapi care veneau din alte 
zone de deal, în căutarea hranei.

un alt loc distinct pentru vânătoare era la „Râpi’’. Acesta era 
situat în partea de vest a comunei cuprins între şoseaua Arsache-Cetă-
ţuia şi malul abrupt care despărţea lunca de balta dinspre Dunăre. 

Imagini reale, nu bancuri vânătoreşti. S-au împuşcat 74 de iepuri,
 4 fazani şi o cumătră de vulpe. Bărbatul înalt din mijloc este colonelul Ursu, 

comandantul Garnizoanei Giurgiu
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Zona era plantată cu vii hibride, pomi fructiferi şi foarte mult 
arboret. Aici se puteau vâna sitari şi turturele, precum şi prepeliţe. 
Cel mai mare areal pentru vânătoare se afla situat în nordul comunei 
începând cu viile din marginea satului şi urcând înspre Răleşti, Arde-
leni, Drăghiceanu, sate aflate la o distanţă de circa 5-8 km. 

sus pe dealurile care se întindeau între Arsache şi Răleşti, pe la 
„drumul untului’’, iarna când da îngheţul veneau gâştele de la baltă, 
unde apa îngheţa, să pască din grâul proaspăt crescut. În aceste locuri 
se amenajau, de către vânători, locuri de pândă pentru a avea gâştele 
cât mai aproape în bătaia puştii. 

În aceste locuri vânatul era din belşug, atât pentru regnul ani-
mal, cât şi pentru păsări. iepurele era cel mai reprezentativ iar la 
păsări foarte căutate erau potârnichiile şi dropia dar cu totul întâm-
plător te întâlneai şi cu cocorul. 

Cocorul era foarte greu de vânat deoarece ştia să-şi organizeze 
foarte bine paza având în permanenţă paznici care observau şi dau 
alarma. Câmpul fiind deschis era foarte greu să te apropii de ei. 

Cocorii mai apăreau şi în zonele de baltă, de-a lungul fâşiei de 
pământ, de lângă digul de apărare ce se construise de la Giurgiu la 
Pietroşani-Vlaşca.

Dar nu numai vânătoarea şi vânatul caracterizau farmecul şi bo-
găţia acestor locuri, ci şi pescuitul reprezenta o mare bogăţie a melea-
gurilor celor din Arsache, unde se pescuia din plin, în salba de lacuri 
formate pe suprafeţele dintre şoseaua Giurgiu-Zimnicea şi digul după 
ce s-a terminat îndiguirea de la Giurgiu la Pietroşani-Vlaşca.

În zona comunei Arsache principalele lacuri şi bălţi erau: Balta 
Mahâru, lacul Balacciu, Viroaga Şovârliu, lacul cu Şaica, lacul În-
fundat şi foarte multe bălţi şi viroage mai mici. 

Aceste zone erau pline cu peşte de toate felurile şi mărimile posi-
bile. specificăm: crapul, ştiuca, şalăul, somnul, bibanul, linul, caracu-
da, ghiborul, soretele, avatul, plătica, oblete, ţipar şi diferite specii de 
scoici. Când apele erau mari, în special la sfârşitul iernii, şi se rupeau 
unele părţi din dig, odată cu apa care umplea balta intrau şi sturioni, 
morun, nisetru, păstrugă şi cegă, iar o parte din ei rămâneau în bălţi 
nemaiputând să se întoarcă în Dunăre. Cega se dezvolta foarte bine 
şi îi pria în bălţile noastre, aceasta se găsea aproape în permanenţă în 
bălţi în timpul acela. 

Peştele era vânat cu năvodul, vârşa, setca, postrovolul, alăul, ţoa-
pa cu undiţa şi cârlige. un lucru demn de remarcat este faptul că oa-
menii erau foarte ponderaţi şi nu pescuiau să facă jaf, luau cât aveau 
nevoie.
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slujitorii de la pescărie de cele mai multe ori se făceau că nu-i  
observă pe cei care pescuiau fără autorizaţie, dar nu jefuiau sau să dis-
trugă. Erau foarte drastici cu cei care nu respectau şi vânau în timpul 
interzis pentru reproducţie.



TIMPURI APUSE

Ţăranii de la Parapani
Aveau pământ, aveau şi bani
Se bucurau toţi altădată
De viaţa lor cea minunată.

Viaţa la ţară avea farmecul ei, pe lângă satisfacţiile pe care ţi le 
da natura prin splendoarea ei, oamenii se organizau găsind diferite 
mijloace şi moduri de a acţiona pentru a-şi petrece timpul liber. Fi-
ecare era liber să se distreze după pofta inimii sale acţionând după 
bunul plac. 

În comuna Arsache, în fiecare duminică precum şi în zilele de 
mare sărbătoare, în mijlocul comunei, pe un loc anume numit de lo-
calnici „maidan’’ avea loc hora satului. 

Hora era organizată de tineri din comună pentru joc şi voie bună 
la care participau bineînţeles şi cei mai în vârstă, chiar şi bătrânii. se 
cânta şi se juca de pe la amiază până seara târziu. Comanda la lăutarii 
tocmiţi o da doar cei care plăteau hora. De multe ori se sfârşea cu câte 
o bătaie zdravănă care mai de fiecare dată izbucnea din neînţelegeri-
le celor din neamul lui Ţogoe şi Dura – Ducolu, Măslină (neneaua) 
care se luptau pentru supremaţia acestei hore, tartori incontestabili 
ai acestei zarve erau cam întotdeauna moş Alexandru Ţogoe şi Jane 
Ţogoe. Aceste evenimente nu se derulau singulare, ele aveau în per-
manenţă sute de privitori. 

În afară de cei care jucau în horă, în mijlocul satului veneau 
femei, bărbaţi şi copii care asistau, admirau sau îi bârfeau pe cei ce 
jucau sau cântau la horă.

la eveniment mai participau şi negustori care veneau să-şi vân-
dă marfa. Fiecare striga pe limba lui lăudându-şi produsele şi îndem-
nând participanţii să-i cumpere marfa. Între cei care vindeau acadele 
nelipsit era Marin Dura care oferea cumpărătorilor turtă dulce, co-
răbioare, cornuri, covrigi, plăcinte de dovleac, brânză, mere, halva şi 
bineînţeles limonată rece. 

O altă atracţie a acestui loc erau lanţurile (bălălău) unde lumea 
se înghesuia să se învârtească.
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Proprietarul lor era un fost muzicant, care cântase la „muzica 
militară”,  pe nume Gheorghe Veveaţă. El organizase şi o orchestră 
care cânta la bălălău, tare să audă toată suflarea prezentă. Formaţia 
era denumită de localnici „4 gâşte’’ şi era alcătuită din Veveaţă, care 
cânta la trompetă, doi ţigani ursari, care cântau unul la clarinet şi 
unul la tubă iar al patrulea component al orchestrei bătea toba şi ta-
lerele de alamă. Din când în când mai cânta în formaţie, la saxofon, şi 
un fost component al fanfarei militare din Giurgiu, plutonierul Cosac, 
care era rudă cu Veveaţă.

Bălălăul lui Veveaţă se instala pe măidan primăvara şi se demon-
ta toamna, când timpul începea să se răcească. Ca să te dai în lanţuri 
(în bălălău), dacă nu aveai bani puteai să plăteşti şi cu ouă.

Această comedie era învârtită de către o echipă de şase oameni 
organizaţi în două schimburi. În concluzie, era un adevărat bâlci cu 
înghesuială şi multă gălăgie. O dată pe an de sf. Pantilimon se organi-
za în acest loc un bâlci adevărat, care atrăgea foarte mulţi vizitatori ce 

Arsache, 1938. Bebe 
Călinescu fugit pe Măidan, 

la bâlci, primarul Alexandru 
Popescu mi-a cumpărat 

turtă dulce de la Marin Dura 
(Şchiopul)
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veneau să cumpere de la negustorii bâlceni, care ofereau publicului 
cumpărător o mare varietate de mărfuri, cele trebuincioase în gospo-
dăriile lor. 

În bâlci veneau şi comedianţi cu numere de atracţie la pano-
rame, câte un circ mai mic, ilizionişti care prezentau numerele de 
atracţie.

Cei de la panorame strigau cât îi ţinea gura:
„– Femeia peşte în apă trăieşte şi cu peşte se hrăneşte, are 9 m 

de la cap la coadă şi 7 m de la coadă la cap”, „– să vezi ce n-ai văzut 
de când mă-ta te-a făcut, un viţel cu două capete şi calul cu un ochi”, 
„Femeia vampă care bea gazul din lampă”.

 Veneau şi motocicliştii de la zidul morţii care îi încântau pe să-
teni cu numerele lor de mare curaj. 

Pe timpul iernii când frigul şi zăpada mare puneau stăpânire 
pe sat oamenii organizau întreceri cu sănii, iar la marea sărbătoare 
de Bobotează, când se botezau caii, urma o întrecere între cei mai 

buni şi mai frumoşi cai din sat. Această întrecere scotea în evidenţă cei 
mai rezistenţi şi mai iuţi cai de pe teritoriul comunei. spectacolul era 
sublim, să poţi viziona într-un cadru feeric de iarnă efortul depus de 
animal şi de omul ce-l conducea pentru a obţine victoria. 

Primarul comunei Arsache, Alexandru Popescu, era nu numai 
iniţiatorul dar şi sponsorul acestei frumoase acţiuni care era aşteptată 
cu mult interes de toată suflarea din comună. 

La Bobotează se încurau caii pe Măidam
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Întotdeauna la întrecere luau startul şi cei patru cai ai primaru-
lui, doi suri şi doi roibi, cai superbi de talie mare. Bunul meu prieten 
de-o viaţă Popescu Chiru, fiul primarului, încă de mic participa la 
întreceri călărind unul din caii lor. Din nefericire pentru mine eu nu 
am avut vocaţie pentru călărie şi nu participam la concurs, dar eram 
un nelipsit spectator. 

un alt mod de a-ţi petrece timpul liber şi a te distra erau balurile 
care se organizau în mod frecvent. la Arsache, în funcţie de impor-
tanţa lor şi de cei care le patronau se desfăşurau la şcoala primară sau 
într-o sală situată imediat lângă şcoală. sala respectivă se închiria de 
la proprietar şi era dotată cu tot ce era necesar pentru desfăşurarea 
balului. Cu ocazia balului se alegea şi regina balului. 

Regina era domnişoara sau doamna care obţinea de la partici-
panţi cel mai mare număr de ilustrate. 

la aceste reuniuni întotdeauna exista şi o tombolă de unde se 
cumpărau biletele pentru a câştiga premiile care se compuneau din 
produse de cofetărie şi lucruri făcute manual de participanţi, puse 
pentru câştig. Banii strânşi de la tombolă erau folosiţi în scopuri ca-
ritabile.

În timpul permis se făceau nunţi, botezuri, tăierea moţului la 
băieţi sau ruperea turtei la fete. 

Aceste petreceri erau mai mari sau mai restrânse în funcţie de 
banii pe care-i aveau cei de la organizare. 

nunţile, cu întregul lor ritual şi obiceiuri, începeau de sâmbătă 
şi se sfârşeau luni la prânz cu masa alergătorilor, adică a celor ce au 
muncit şi au servit la nuntă. 

un obicei foarte hazliu era plimbarea prin sat a sticlei cu rachiu 
roşu, care vestea că mireasa a fost fată mare. Doamne ce snoave se 
spuneau legate de evenimentul sărbătorit şi ce haz se făcea cu această 
ocazie. 

Botezul, moţul şi frântul turtei erau mai mult petreceri în fa-
milie, pe când la nuntă erau invitaţi sute de oameni care veneau şi 
dădeau darul la nuntă care consta în bani, animale, produse diverse 
pentru a ajuta noua familie ce se forma. 

Am lăsat mai la urmă unele petreceri mai aparte, care se făceau 
între prieteni vechi cu stare şi gusturi mai rafinate. M-am gândit că 
acum pot să spun pentru că nu mai este nimeni care să ne ancheteze 
sau chiar să ne aresteze. 

la locuinţa noastră la Arsache la palatul în Grădina neamţului, 
prietenii şi cunoscuţii tatălui meu organizau petreceri demne de luat 
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în seamă. Dintre cei care participau îmi amintesc de Gheorghe  Hogea, 
proprietar de moşie, Alexandru Popescu, primar la Arsache, notarul 
Dumitrescu, şeful Băncii Populare ion Remus, iordan Firimiţă, direc-
tor la şcoala primară, Milan Georgescu, administrator al moşiei Ghica 
Comăneşti, Vasile Şeicaru, secretar la primărie şi alţii. 

Tata avea doi cumnaţi, unul era notar în comuna Pietroşani 
-Vlaşca, unul era secretar în comuna Arsache. la petreceri participau 
şi aceştia cu prietenii lor. De la Pietroşani venea Gheorghe Peţanca, 
notarul care era poreclit Vulpe cu prietenii: Enescu – medic, Gică – 
farmacist, Teodor Popescu – director şcoală, Miron şi Mircea Popescu 
– nepoţi ai notarului, Minel Petrescu – fiul preotului Petrescu. De câ-
teva ori a participat şi Marius Constantinescu, directorul de la ferma 
specială a Facultăţii de Agronomie. nelipsit de la chefuri era prietenul 
bun al tatălui meu Petrică Brătoiu, avocat în baroul Giurgiu. A fost 
invitat şi a luat parte la petrecere şi nicu lahovari, proprietarul de la 
palat şi Grădina neamţului. 

O petrecere la Arsache era urmată de o revanşă a celor din Pie-
troşani, organizarea acolo o realiza notarul Peţanca la el în casă, fiind-
că avea o casă mare în care se putea petrece foarte bine. se serveau la 
masă preparate din vânat, peşte, nu lipsea niciodată la masă berbec 
fript la proţap şi câteodată miel copt în spuză. 

Petrecerea de la Arsache întotdeauna se organiza în grădina pa-
latului unde pe o alee în care soarele nu pătrundea se aşezau mesele. 
Mesele şi scaunele le aducea de la cârciuma lui Gheorghe Păsărică. 
Avocatul Brătoiu venea de la Giurgiu cu doi chelneri care serveau la 
masă. Vinul care se consuma era din producţia de la institutul agricol 
din Pietroşani sau din viile de la Mavrodin. 

Este lesne de înţeles că la aceste sindrofii nu se putea fără o mu-
zică pe măsura evenimentului.

la petrecerile de la Arsache cânta orchestra lui Petre Melci, un 
lăutar din comună, tip foarte elevat, întotdeauna îmbrăcat în costum 
şi lavarieră. Avea cioc şi perciuni mari, era un virtuos al viorii, păcat 
că vocea lui nu era la acelaşi nivel. Dar acest har al cântatului vocal, 
îl avea fiul său Marin, care însă îi moştenise talentul tatălui la cân-
tat cu vioara şi care chiar îl întrecea. Din formaţie mai făceau parte 
 Marinică, ginerele lui Petre Melci, un ţambalagiu, unul cu cobza şi un 
contrabasist pe care din păcate nu le mai reţin numele. 

Câteodată când cheful era la greu se mai apela şi la vecinii de la 
Malu. De acolo veneau doi inşi, Costică Mustaţă, poreclit negru, şi un 
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foarte tânăr ţambalagiu Dudu Mustăţea. Aceşti doi tineri erau talente 
de necontestat, cântarea lor entuziasma pe toţi cei prezenţi. Au plecat 
la Giurgiu unde au condus şi cântat în orchestre de prima mână, atră-
gându-şi foarte mulţi admiratori. Partea vocală era susţinută de către 
Marin Melci şi Marin Popescu, secretarul de la Arsache, care avea un 
repertoriu foarte variat şi o voce foarte frumoasă, era invidiat chiar de 
lăutari. se cântau melodii la moda vremii, cu şi fără perdea, deoarece 
la aceste chefuri nu participau şi femeile. 

nu puteau să lipsească din repertoriu cântecele pe care le cân-
tase moş Ducman, marele rapsod al locului, şi enumăr câteva cântece 
mai cunoscute: Foaie verde ca lipanu, spune, spune moş bătrân, Şap-
te văi şi-o vale adâncă, Ce mie mi-e drag pe lume, sau din cele la modă 
atunci: Mărine, Mărine, Tudoriţo nene, E prea târziu, Cărbunii stinşi, 
Mână birjar, să-mi cânţi cobzar, O nu mă abandona Valencia. Pe lângă 
acestea mai erau şi cele cu perdea din care vă voi reda câteva strofe. 

Nae Lustragiu 

sunt de branşă lustragiu
Şi mă cheamă nae 
Fetele când mă zăresc
Mă strigă nea nae
nae’nsus şi nae’njos
Dăi mai tare mai vârtos 
Arde-o ca să iasă lustra mai lucios
ieri pe strada sărindar
Freacă-mă nea nae 
Văd o doamnă pe trotuar 
Freacă-mă nea nae 
Şi cum mă uitam la ea 
iau în mână peria 
Şi încep să frec cu ea 
Freacă-mă nea nae tare 
Freacă-mă că n-am răbdare 
Freacă’n sus şi freacă’n jos
Dăi mai tare mai vârtos.
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Armăsarul 

Monsieur, văzui o brişcă
Pe strada sărindar
Şi înhămat la brişcă 
Era un armăsar.
Şi armăsarul avea ceva
Ce se mişca un pic 
Eu mă holbam atent la el 
nu înţelegeam nimic.
O fi fost un hăţ mai 
mare?
nu că hăţul nu e tare 
O fi oiştea de la brişcă?
nu c’oiştea nu se mişcă
E picior bătu-l-ar sfântu?
nu că n’atingea 
pământul!
ş.a.m.d.

Mingea mea

  Refren 
 Mingea mea 
 Mingea mea 
 Aoleu mingica mea 
 Mingea mea 
 Mingea mea 
 s-a ales bules de ea.

A fost o cucoană           
se mângâia pe 
blană     
Şi de-atâta gâdilat               
i s-a întărâtat.  
Refren      

 Aolică mamă    
Aş mânca pastramă
Friptă, perpelită
Şi cu mămăligă.                   
Refren

 ursul din pădure 
 Când te duci la mure
 Are unghia ca acu 
 Şi îţi sparge mingeacu.
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oAMENII DIN ARSACHE

O poveste e frumoasă 
Dacă reuşeşti s-o spui
Cu puţin farmec aparte 
Pe-nţelesul orişicui.

NICU COZEA MIREA

În comuna Arsache s-a născut şi a crescut un pui de român şi 
deştept şi isteţ care a înţeles foarte bine ce este viaţa de ţăran. s-a călit 
în luptă cu ea şi cu vicisitudinile timpurilor pe care le-a trăit şi pot să 
afirm fără teamă de a greşi că a fost victorios. 

niculae Cozea Mirea se numea personajul nostru şi a trăit între 
anii 1906-1990 în comuna Arsache. 

Acest ţăran cu mintea limpede şi clară nu urmase şcoli speciale 
pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, absolvise pur şi simplu patru clase 
primare în comuna natală, avându-l ca învăţător pe preotul paroh 
Popescu Teodor. Condiţiile de învăţătură erau dintre cele mai grele, 
în special pentru faptul că vara nu se putea duce la şcoală deoarece 
mergea zilnic cu vitele la păscut în baltă. 

Învăţătura se făcea de toamna târziu până primăvara când tim-
pul permitea începerea păşunatului. 

Toate acestea sunt scrise de el într-o scurtă lucrare autobiografi-
că din care am să redau câteva rânduri, ca dumneavoastră să vă daţi 
seama de adevărata sa valoare.

„Mă numesc Mirea Cozea Niculae, născut în anul 1906, ziua de 17 
iulie şi vreau să scriu ceva din trecutul vieţii mele şi ceva de la familie o parte 
vor fi din cele auzite de la înaintaşii mei, iar o parte vor fi petrecute adevărate 
pe viu, adică în cursul vieţii mele de copil şi până astăzi când trăiesc în era 
socialistă, pe care nici nu o gândeam. 

Nici prin gând nu mi-ar trece să mă pretez la marii noştri scriitori pen-
tru că după pregătirea mea de 4 (patru) clase primare pe care le-am frecventat 
numai iarna, căci în timpul verii mergeam cu vacile la păşune prin balta fără 
de sfârşit care era din sat până în Bulgaria.”

Vreau să vă precizez că aceste rânduri au fost scrise de persona-
jul nostru când dumnealui trecuse de vârsta de 75 de ani. 
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Nicu Cozea Mirea 
şi Niculina Păsărică

Verso fotografie – de remarcat scrisul şi acurateţea cu care se exprimă 
un ţăran din Arsache, absolvent a numai patru clase primare
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nicu Cozea Mirea era fiul lui Cozea Drăgan Mirea şi al Floarei 
Cozea Mirea. Mama lui era fiica cunoscutului pădurar care admi-
nistra pădurile statului, din lunca Dunării, de la Cama şi până la 
 Pietroşani-Vlaşca şi care se numea stan Ducman, om foarte cunoscut 
al timpului.

Moş Ducman, cum era numit de toţi, era neştiutor de carte, dar 
care însemna totul pe răboj. 

Răbojul era un lemn cu patru feţe pătrate pe care el însemna 
crestând cu cuţitul. O altă mare calitate a lui Ducman era vocea lui 
foarte frumoasă despre care se spunea că nu mai era alta s-o întreacă. 

unii oameni mai în vârstă, care au ascultat în trecut din cântece-
le ce le fredona Moş Ducman, remarcă: Cântecul acesta este unul din 
cele cântate de Moş Ducman.

nicu Cozea Mirea a făcut parte dintr-o familie numeroasă, au 
fost şase fraţi şi două surori: Tudor, ilie, Marin, niţă, Petre şi surorile 
Anica şi sofica.

la Arsache nu a rămas decât Tudor Cozea Mirea, cârciumar şi 
cunoscut vânător, sora Anica, care s-a căsătorit cu Alexandru Popescu, 
fiul cel mic al preotului paroh nicolae Popescu, nicu Cozea Mirea şi 
Petre. situaţia celorlalţi fraţi se prezintă astfel: 

Cel mai mare, ilie Cozea Mirea, s-a căsătorit la Craiova cu Gica 
şi au avut un fiu pe nume nicu, care prin 1942 a emigrat în Canada 
la Toronto unde s-a stabilit. 

În anul 1963, când mama lui nicu a decedat, fiul l-a luat pe bă-
trânul său tată la el în Canada. 

ilie a trăit 97 de ani, a murit, şi este înmormântat la Toronto. 
 Marin Cozea Mirea, după terminarea războiului în 1918, s-a stabilit în 
Arad. s-a căsătorit cu Caterina şi au avut un fiu, Marin. 

ion Cozea Mirea, zis niţă Mirescu, de copil a venit la Giurgiu 
ca băiat de prăvălie, s-a stabilit aici, s-a căsătorit cu Petruţa Ruse, au 
avut un fiu pe nicu Mirescu zis nae Târ. Acesta a luat în căsătorie 
o armeancă, Şake, cu care a emigrat în America la new York. sora 
 Paraschiva a lui nicu Cozea Mirea a murit înecată la 16 ani. O altă 
soră sofica s-a căsătorit cu agentul agricol Valeriu slăvescu şi au plecat 
la slatina. Au un fiu pe nume Chiru, medic uman. 

nicu Cozea Mirea s-a căsătorit cu Rădiţa din neamul lui Ducolu şi 
au avut trei copii, un băiat pe nume Chiru şi două fete, Reli şi  lizeta. 

Chiru a fost înfiat de sora mai mare a lui nicu, Anica Popescu, 
căsătorită cu Alexandru Popescu, care nu aveau copii, iar situaţia lor 
materială era foarte bună. 
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M-am împrietenit cu Chiru din primul an la grădiniţă, în 1939, 
şi am fost nedespărţiţi până în anii 1956, când m-am eliberat din ar-
mată şi fiecare ne-am căsătorit şi ne-am făcut un rost în viaţă. Datorită 
acestui fapt, când eram tineri, eu mergeam în fiecare zi la el acasă şi el 
la mine, cât timp am locuit la Arsache. 

nea nicu era tare fericit când ne duceam şi la el acasă iar maica 
Rădiţa nu ştia ce să ne mai dea ca să fim binedispuşi. 

De foarte multe ori ne povestea ce copilărie grea a avut şi cât a 
suferit în Primul Război Mondial. O parte din aceste întâmplări sunt 
redate de însemnările pe care le-a lăsat şi în care descrie foarte frumos 
cum a trăit sub ocupaţia germană în 1916, cum bande de bulgari în 
timpul războiului 1916-1918 prădau la noi în ţară, strângeau vitele şi 
cerealele pe care le găseau şi le duceau la Giurgiu, de unde cu vapo-
rul le treceau Dunărea în Bulgaria. A fost prins de bulgari şi obligat 
să mâne vitele până la Giurgiu şi de acolo peste Dunăre în Bulgaria. 
Câte a pătimit până a reuşit să fugă şi să revină în ţară!

Din relaţiile pe care le-am avut cu dânsul am constatat că-i plă-
cea foarte mult să se informeze, să cunoască cât mai mult. nu conce-
pea să nu citească foarte mult ziarele din vremea respectivă aproape 
în fiecare zi. 

A încetat din viaţă în anul 1990 în vârstă de 84 de ani. 

Nicu Cozea Mirea, la 82 de ani, şi soţia sa, Rădiţa, împreună cu nepoţii
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ALEXANDRU POPESCU – ASĂNICĂ

Bărbat frumos şi plin de spirit
El, ca primar, comuna a condus

A vrut s-o înalţe cât mai sus
Dar comuniştii l-au răpus.

În perioada antebelică Alexandru Popescu a fost un personaj 
de mare importanţă în comuna Arsache. A fost fiul preotului paroh 
nicolae Popescu din comună şi s-a născut pe 22 octombrie 1897.

Absolvent al Şcolii primare din Arsache a mers mai departe la 
gimnaziu dar nu l-a terminat. 

Era atras de viaţa de la ţară şi de averea pe care o avea şi în plus 
trebuia să fie cât mai aproape de Anica, frumoasa lui prietenă, cu care 
s-a şi căsătorit. 

Alexandru a avut un frate mai mare, pe Constantin, căruia i-a 
plăcut cartea şi foarte mult a iubit haina militară. 

În anii 1940 era colonel în Armata Română şi în al Doilea Răz-
boi Mondial, când trupele române cuceriseră Odesa, dânsul a fost 
comandantul Garnizoanei din acest oraş. 

Alexandru, când era tânăr, era mare crai. Învârtea femeile după 
bunul plac, iubea tot ce întâlnea şi îi plăcea. Fiind băiat arătos şi foarte 
elegant, întotdeauna gros la buzunar, avea posibilitatea de a alege şi 
de a avea tot ce era mai bun şi mai frumos. 

Dar viaţa are glumele ei nescrise şi care întotdeauna te învârteş-
te după bunul ei plac. Cu tot succesul lui feminin a fost îngenuncheat 
de frumoasa Anica, fata lui Cozea Drăgan Mirea, căreia i-a jurat cre-
dinţă până la moarte.

s-au căsătorit şi naşi la cununie le-a fost ion Ştefănescu din Giur-
giu, zis Bică Căldăraru, care îi era bun prieten. Am avut ocazia să asist 
de câteva ori la întruniri între cei doi şi prietenii lor, care creau o at-
mosferă fantastic de hazlie. 

Alexandru şi Anica nu au avut copii şi de aceea s-au gândit să-l 
înfieze pe nepotul lor Chiru, fiul fratelui mai mic al Anicăi. nicu Co-
zea Mirea mai avea 2 fete, iar averea lui Alexandru trebuia să o moşte-
nească cineva. Aşa cum am mai relatat anterior, cu Chiru am fost foar-
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1920 – Alexandru Popescu, 
fiul preotului Niculae Popescu, 
paroh al bisericii din Arsache, 

în perioada 1890-1900

1922 – Anica Cozea Mirea, 
viitoarea soţie a lui Alexandru 

Popescu

Mirii Anica şi Alexandru Popescu (Alecu), împreună cu simpaticii lor naşi, 
Bică Căldăraru (Ion Ştefănescu) cu soţia.
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Grupul de nuntaşi care au participat la cununia Anicăi şi Alecu

te buni prieteni, eram aproape nedespărţiţi unul de altul, prietenie de 
zeci de ani, sinceră şi dezinteresată, de altfel, pe parcursul povestirii 
mele vor apărea foarte multe episoade cu noi doi în roluri principale. 

Alexandru Popescu era un tip tenace şi nu renunţa să rezolve 
problemele pe care şi le propunea, muncea foarte mult atât pentru 
colectivitate când era primar, cât şi în treburile personale.  A fost apre-
ciat de semenii săi şi aceştia l-au urmat, l-au ajutat să rezolve proble-
mele obştei. 

Când era primar întotdeauna pleca la masă acasă la 12.30, pen-
tru că la 13.00 maica Ana, soţia, punea masa. Înainte de asta în drum 
spre casă intra într-o cârciumă şi bea o tărie mai nobilă: Mastică, Chery 
Brandy, Coniac, Rhum de Jamaica etc.

Întotdeauna cinstea şi pe cei din prăvălie, plătindu-le un rând 
din ce serveau. Vă precizez că atunci nu găseai mai mult de 4-5 clienţi 
în cârciumă. Îşi bea tăria în picioare, îi saluta pe cei din sală şi pleca. 

Casa lui era la o distanţă de circa 400 metri de primărie dar avea 
posibilitatea să intre pe această distanţă în 4 cârciumi: la Gh. Păsări-
că, Fl. iorga, ion iorga şi M. iorga. Ţinea cont şi în fiecare zi mergea 
la câte una. 

Alexandru a intrat în politică prin anii 1925, fiind pilonul de 
bază al Partidului liberal în comuna Arsache. A fost nelipsit din toate 
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acţiunile acestui partid până în anul 1948, când a fost declarat chia-
bur, i s-a luat averea, mai puţin casa, şi a fost supus unor atrocităţi 
înfiorătoare.

i-au plăcut mult animalele, pe fiecare le îngrijea cu toată dra-
gostea, toate pentru el erau nepreţuite, dar caii întotdeauna au fost 
ceva sfânt. Fotografiile pe care vi le prezint sunt o mărturie pentru ce 
a fost pentru el caii.

Alexandru Popescu şi superbii lui cai suri

Alecu cu mânjii săi pe islazul din „pepenişte”
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Personal consider o mare nedreptate că unii cetăţeni ai noii co-
mune Vedea au făcut chiar eforturi să poată rupe din trecutul acestei 
localităţi personalitatea lui Alexandru Popescu.

Într-un fel ei pot fi iertaţi deoarece nu au făcut decât să aplice 
ordinele primite de la mai marii partidului lor, care habar nu aveau 
ce a fost în comuna Arsache în perioada 1930-1946.

Acest om a luptat pentru prosperitatea comunei şi nu a furat 
nimic de la nimeni, era destul de pricopsit ca să nu facă acest lucru.

s-au scris articole prin ziare şi în ultimul timp chiar o carte des-
pre comuna Arsache, dar nimeni nu a amintit nimic despre Alexan-
dru Popescu, care nu a fost un fiştecine în  această localitate.

Naşul Bică Căldăraru, ţinând în cârcă pe finul Alecu. Cu biciul în mână, 
prietenul lor, Tache Negreanu
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De unde Dumnezeu atâta răutate în unii dintre concetăţenii 
noştri? Poate că Alexandru a avut şi părţi mai puţin bune iar Domnul 
ne învaţă să iertăm dar totuşi să nu uităm. 

se putea scrie şi acestea despre el fără răutate sau ură. „– Mă 
înteb şi eu?! Ce zici părinte?”

Primarul Alexandru Popescu, încadrat de soţia Anica în stânga, iar cumnata sa, 
Sofica, în dreapta. În plan îndepărtat Baba Floarea, mama celor două surori
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GHEORGHE HOGEA

O moşie părăsită,
El a schimbat-o în grădină,

Demonstrând prin asta totul,
Că omul sfinţeşte locul.

În comuna Arsache după cedarea cadrilaterului la bulgari a ve-
nit un fost moşier din Dobrogea, căruia i se luase moşia pe care o 
avea în comuna Vultureşti, judeţul Coliacra, localitate situată la câţiva 
km în apropiere de Balcic. Acesta a închiriat de la stat fosta moşie a 
lui lupescu, un evreu fugit din ţară, şi aici şi-a adus toată agoniseala, 
începând o nouă viaţă. 

Proprietarul se numea Gheorghe Hogea, era veteran de război 
din anul 1916-1918 şi avea gradul de căpitan. A adus cu el vite de rasă 
şi maşini agricole de ultimă generaţie pe care în acele vremuri ceilalţi 
moşieri nu le aveau la aceeaşi calitate. 

Vacile erau din rasele simenthal şi schwittz, iar caii săi, în număr 
de patru, erau pur sânge arab, doi armăsari, unul negru ca pana cor-
bului, iar unul sur şi două iepe, una roibă iar cealaltă sură. numele 
cailor erau Bujor, Alin, Gazela şi săgeata. Munca câmpului o făcea cu 
tractoare lantz, iar transportul de mărfuri şi materiale îl efectua cu 
două tractoare tip Hanomag, echipate cu roţi de cauciuc. 

Caii de rasă erau întotdeauna înhămaţi la două docare engle-
zeşti şi iarna la două sănii superbe. Deoarece grajdurile de la moşia 
închiriată nu erau corespunzătoare, caii i-a adus în grajdul de la pa-
latul lui lahovare, acolo unde locuiam noi, tata administrând şi acest 
domeniu. 

Hogea era un munte de om, blajin şi foarte popular, întotdeau-
na dispus să coopereze cu toată lumea şi datorită acestui fapt în foarte 
scurt timp toată lumea l-a respectat şi iubit. 

Era un om inteligent cu foarte multe relaţii şi astfel a putut să 
facă multe servicii. 

Îi plăcea să participe la foarte multe acţiuni sociale, sportive, 
artistice, fiind epitrop la Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti şi 
component al corului bisericii, membru de onoare în echipa de fot-
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bal „VEnus’’ Bucureşti, având strânse relaţii de prietenie cu Gabriel 
Marinescu, prefectul Capitalei, care patrona această echipă. 

La o bere în curtea 
cârciumii lui Gheorghe 

Păsărică, la Arsache, 
Ion Remuş, Gheorghe 

Hogea – moşierul  şi Gică 
Călinescu

Într-o zi, la primărie Hogea l-a cunoscut pe părintele Geadău 
care slujea la biserica din satul Cetăţuia (Bălări), despre care auzise 
că are o voce foarte frumoasă, au discutat şi au stabilit ca în duminica 
următoare Hogea să meargă să asiste la slujbă. 

Tatăl meu îmi povestea că părintele Gedău a făcut o slujbă foar-
te frumoasă, cântând superb. Datorită acestei audiţii părintele a pri-
mit propunerea să meargă la Bucureşti să slujească acolo, dar dânsul, 
după ce a mulţumit pentru cinstea ce i se făcea, a refuzat. Motivaţia 
dânsului a fost că are mulţi copii şi nu crede ca ei să se simtă fericiţi 
la Bucureşti. 

Pentru ca cititorul să fie mai bine informat, vă precizez că în afa-
ra vocii foarte frumoase, preotul avea o figură care semăna fantastic 
cu Mihai Viteazul, de altfel aşa era şi poreclit de prieteni. 

Au mai existat întâlniri între preot şi prietenii săi şi căpitanul 
Hogea, pe la Grădina neamţului, unde vara era umbră multă şi ră-
coare sau chiar pe la Bălări la cârciuma lui Vasile iliescu, cel mai sim-
patic cârciumar de pe linia Giurgiu-Arsache-Pietroşani-Vlaşca. 

Căpitanul Gheorghe Hogea îi spunea tatălui meu: 
– Gică dragă, popa ăsta cântă superb şi în foarte multe pasaje 

muzicale crezi că-l asculţi pe Beniamino Gily! 
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Într-o zi când căpitanul a venit să-şi vadă caii la grajd, m-a văzut 
bătând o minge de cauciuc de un zid şi m-a chemat la el.

– Copile dragă îţi place să joci fotbal? 
Evident eu i-am răspuns că da!
– Tu ai văzut un meci de fotbal jucat de jucători profesionişti?
Am răspuns că văd toate meciurile care se joacă pe maidan în-

tre jucătorii din sat şi când mă duce tata la meciurile ce se joacă la 
 Giurgiu. 

– Bine, atunci o să aranjez eu să mergi cu copiii mei Fernando şi 
Ţuţu să vezi la Bucureşti pe Venus într-un meci oficial. 

Bucuria a fost fără margini când împreună cu fiii săi am ajuns 
la arena Venus unde am vizionat partida VEnus- RAPiD. Acţiunea 
a început aşa: am plecat de la Arsache cu docarul până la gara din 
Giurgiu, am luat motorul până la Filaret, de unde ne-a dus la stadion 
cu o maşină mică. 

Încă de la primul meci vizionat m-am îndrăgostit de doi jucători 
care m-au încântat cum îi driblau pe adversari înşirându-i pe teren de 
parcă le ascundeau şi nu mai vedeau mingea. 

Aceşti jucători erau niky Ene, extremă stângă la Venus, poreclit 
minusculul Ene, deoarece era foarte mărunt, şi ionică Bogdan, pore-
clit Berilă, extremă stângă la Rapid. 

Mergând la Bucureşti de mai multe ori şi vizionând şi alte me-
ciuri, am început să cunosc şi alţi jucători şi în special pe cei de la 
 Venus, pe care îi urmăream la toate partidele. 

Domnul Hogea nu era numai un înfocat suporter al echipei 
 Venus Bucureşti. Era un susţinător material al acestei echipe, mem-
bru de onoare. Cu ocazia vizionării meciurilor la Bucureşti am pu-
tut să văd jucând şi alţi jucători din alte echipe care se confruntau 
în Campionat şi în Cupă cu Venus Bucureşti. i-am admirat pentru 
jocul lor pe: Humis, Bodola de la Venus, pe Baratcky, Bogdan, Cos-
tea,  Atila, Befa de la Rapid, pe Cârjan şi Tache Ştefan de la unirea 
Tricolor şi doi portari de exceptie: David, căruia i se spunea El Dio, 
şi Andrei. De acest privilegiu m-am bucurat până în anul 1946, când 
după instalarea la putere în România a Guvernului Dr. Petru Groza 
toate s-au schimbat.

Am avut totuşi o unică ocazie în viaţă să lucrez ca subaltern la 
Biroul inventare din Portul Constanţa, unde şef era marele fotbalist 
niky Ene de la Venus Bucureşti.

Toate acestea pe larg la capitolul „Armata”, când am fost încor-
porat la D.G.s.M.2 Constanţa.
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DIŢĂ BERENDEI ŞI TUDOR CRAICIU
          

Moş Diţă Berendei ciobanu
Era neîntrecut când doinea cu cavalul, 
Cu Tudor Craiciu în pereche
Fermecau orice ureche.

Diţă Berendei cioban proprietar de oi era un bărbat cu calităţi 
ieşite din comun. Om dârz şi foarte hotărât în ceea ce făcea, dar şi 
plăcut în raport cu semenii săi din comună şi era mai cunoscut ca un 
cal breaz. 

unchiul Diţă, aşa cum ne adresam noi când îl rugam să ne cânte 
ceva la fluier, avea o înălţime mai mare de 2 metri, fapt pentru care a 
avut mari neplăceri. Bunicul meu povestea ce s-a întâmplat cu el când 
l-a recrutat în armată. se spune că datorită înălţimii sale şi corpului 
lui bine dezvoltat, plus înfăţişarea de om frumos, comisia de recrutare 
l-a repartizat pentru corpul de gardă la palatul regal. 

Această hotărâre nu l-a încântat deloc pe Diţă, ba din contră l-a 
deziluzionat complet, fapt pentru care s-a hotărât să facă pe surdul să 
fie respins. De aici începe să se deruleze povestea cu el, care pare ca o 
legendă sau o poveste pentru copii mai mari. 

A fost dus la corpul de gardă la Bucureşti dar surpriză! Acest 
Hercules cu chip angelic era surd bocnă. Discuţii, multe păreri şi su-
poziţii pentru aflarea adevărului. 

Povestea spune că s-au aruncat în spatele său monede de argint 
pe dale de marmură dar Diţă al nostru nu a făcut nicio mişcare să 
tresară sau să clipească din ochi. A fost dus pe o linie de cale ferată 
şi mergea cu un însoţitor pe traverse, din spate, la un moment dat a 
venit o locomotivă până a ajuns la 1 m de el, dar el nu a mişcat sau să 
dea semne că se sperie.

un ofiţer superior l-a văzut într-o zi stând pe o bancă în grădină, 
s-a apropiat încet de el, fără să fie văzut, şi a tras două focuri cu pisto-
lul în aer în spatele lui fără ca acesta să facă nici cel mai mic gest.

Acest fapt a demonstrat că Berendei era surd şi astfel s-a luat 
decizia să fie reformat şi lăsat la vatră. 

Dar partea frumoasă a lucrurilor era că Diţă, un virtuos al cân-
tatului din fluier (la toate tipurile), dacă nu auzea nu putea să înveţe 
să cânte. 
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noi copiii, când timpul ne permitea nefiind la şcoală, îl aşteptam 
pe unchiul să vină de la târla din baltă, călare pe măgarul lui cel mare, 
aproape de ora prânzului, când el aducea în fiecare zi două sidile 
mari de brânză proaspătă puse pe un suport aşezat pe samarul de pe 
măgar. 

unchiul Diţă purta brâu roşu care-i acoperea şalele şi peste brâu 
avea pus un chimir frumos încrustat, cusut din piele şi avea întot-
deauna înfipte la brâu două fluiere, unul mare (caval) şi unul mic. 

la rugăminţile noastre catadixea să se oprească şi să ne cânte 
ceva la fluier. După cum am arătat mai sus era foarte înalt şi trebuia să 
călărească numai pe măgari de talie înaltă şi totuşi trebuia să pună şi 
un samar (un fel de şa), căci altfel îi atârnau picioarele pe pământ. 

Avea o soră, safta, măritată cu ilie Bălan, femeie înaltă şi voinică 
ce călărea pe cai mai bine ca un bărbat. Dar asta este altă poveste. 

la fel ca Diţă, un foarte bun interpret al muzicii populare la 
fluier era şi Tudor Craicu. Moş Tudor, căci şi el era o persoană la 
o vârstă înaintată, doinea foarte frumos. Cânta la mai multe feluri 
de fluiere, interpretând muzică populară. Am avut ocazia să-i ascult 
cântând împreună, odată când au fost rugaţi să cânte de tata şi de dl 
Gheorghe Hogea, care era un foarte bun cunoscător al muzicii, prilej 
cu care au interpretat cu mare virtuozitate cântecele noastre tradiţi-
onale. Bineînţeles că aceste reuniuni nu se făceau decât foarte bine 
organizate din toate punctele de vedere fiindcă se ştie că, broasca nu 
cântă pe uscat. 

Tudor Craiciu a fost de foarte multe ori laureat al unor  concursuri 
de muzică populară, pe regiune sau zonale, care au avut loc pe timpul 
când ţara noastră era condusă de aşa zişii comunişti.
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ANGHEL MINCU

Ca un ghiduş o viaţă-ntreagă
El toată lumea a distrat,
A rămas suflet chinuit,
Când comoara n-a găsit.

Anghel Mincu a avut prin 1925 o brăgărie acasă, la Arsache, 
unde veneau oamenii să mai bea o bragă, asta la oficial şi mai pe şest 
câte o ţuică. Acest tip era „dat dracului” când începea să spună fel de 
fel de glume şi snoave pe care clienţii le ascultau cu plăcere şi astfel le 
mai trecea timpul. 

În viaţa acestui om a existat  o perioadă de mare încordare care 
l-a făcut la un moment dat, spun oamenii, să o ia razna. 

Care era cauza?! O comoară – comoara lui Anghel Mincu. An-
ghel povestea oamenilor că în curte la el visa aproape în fiecare noap-
te că există o comoară, o oală cu galbeni. Obsedat de această idee 
s-a apucat de săpături, săpând după cum visa prin diferite locuri din 
curte. După o perioadă a început să sape în casă, săpând de la un cap 
la altul, fără să găsească ceva. 

În faţa casei avea un dud mare, care începuse să-l deranjeze şi 
s-a gândit că trebuie să-l scoată. 

Dudul era mare, cu rădăcini bine dezvoltate, foarte bătrân şi sigur 
era foarte greu de scos. soluţia a găsit-o repede, a apelat la doi buni 
prieteni pentru ajutor, care nu l-au refuzat şi s-au apucat de treabă. 

la un moment dat Anghel şi-a amintit că trebuie să se ducă până 
pe Băltiţă, să schimbe locul unde era vaca priponită la păscut. A plecat 
şi prietenii lui au rămas să sape mai departe. 

Când s-a înapoiat a găsit dudul căzut, scos şi răsturnat din groa-
pă, dar prietenii plecaseră. Căutând să astupe groapa a observat câ-
teva cioburi de oală pe fundul ei. A intrat în ea şi a observat lângă o 
rădăcină tăiată cum era imprimat în pământ conturul unei oale. 

imediat s-a gândit că acolo a fost oala cu galbeni pe care o tot 
visa şi pe care a bănuit că prietenii lui au luat-o. Într-un suflet a fugit 
la ei dar nu găsit pe niciunul acasă. seara, când a vorbit cu ei, i-a rugat 
să-i dea galbenii şi să împartă tot frăţeşte însă ei au negat că au găsit 
ceva. 
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Totuşi, după un an, unul dintre ei şi-a deschis o cârciumă şi celă-
lalt o băcănie, cu toate că erau înainte de întâmplare tot aşa de săraci 
ca şi Anghel Mincu. Acesta a rămas cu durerea în suflet şi cu glumele 
lui. nu am dat niciun nume al celor din poveste din respect pentru 
urmaşii lor. 

Eu l-am pomenit umblând mereu cu o vacă pe care o ducea la 
păscut în diverse locuri. 

În mijlocul satului era un loc viran de circa 6 ha, unde de regu-
lă se punea sfeclă, când se recolta rămâneau frunze, aşa că a venit şi 
Anghel să pască vaca. 

Marin Bâzdoacă, administratorul, l-a gonit şi l-a înjurat şi de 
atunci Anghel Mincu când se întâlnea cu el proceda astfel: oprea vaca 
în faţa lui Bâzdoacă şi zicea: 

O vacă baligă-te odată
În dreptul lui Bâzdoacă
Să facă şi el o vacă 
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FRAŢII GHEORGHE ŞI NICOLAE MIHAI

O altă familie onorabilă din Arsache a fost cea a fraţilor  Gheorghe 
şi nicolae Mihai.

Tatăl lor s-a numit Fera Mihai şi a venit în Arsache din jude-
ţul Trei scaune, când Ardealul a fost ocupat de unguri. În noua re-
formă impusă de maghiari, toţi românii trebuiau să-şi schimbe nu-
mele  într-unul maghiar, astfel el a devenit după noul nume Ferentz 
 Mihali.

neînţelegându-se cu noua orânduire, o parte din populaţie a 
plecat în alte locuri din ţară.

Fera Mihai a venit şi s-a stabilit la Arsache unde a reuşit să-şi în-
temeieze o gospodărie puternică.

A avut şase copii, trei băieţi, Gheorghe, nicola şi niţă şi trei fete, 
lina, Aritina şi Maria. Odată cu stabilirea la Arsache şi-a schimbat şi 
numele, luându-l pe cel anterior de Mihai. Totuşi oamenii când dis-
cutau, îi numeau în continuare „ai lui Ferenţ”.

Bătrânul Fera era de religie catolică iar soţia sa de religie orto-
doxă, aşa au şi crucile la cimitir. 

Dintre cele trei fete ale lui Fera, lina s-a ocupat de agricultură, 
s-a căsătorit cu Al. Panaitescu, de profesie sanitar, şi s-a mutat la Giur-
giu.

Maria s-a căsătorit cu preotul nicolae Popescu şi a devenit pre-
oteasă la Arsache. Au avut împreună patru copii, pe Costică, care a 
ajuns colonel în Armata Română, înaintea celui de-al Doilea Război 
Mondial, al doilea fiu, Alexandru, care a fost primar la Arsache, pe 
nicu şi pe lenuţa care au murit de tineri.

Aritina s-a căsătorit cu un băiat din Hodivoaia şi s-a stabilit acolo.
lenuţa, cea mai mare dintre fraţi, s-a căsătorit cu Jane Ţâşti şi a 

avut două fete cu care eu am fost coleg la şcoala primară. 
Dintre băieţi, niţă a plecat în comuna Malu, Gheorghe a fost 

agricultor şi a avut cinci copii, o fată şi patru băieţi, iar Emil, tot agri-
cultor, a rămas lângă părinţi, ducând gospodăria mai departe.
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 Tudorică a urmat liceul „ion Maiorescu” şi apoi a mers mai 
departe la facultate. iniţial a dorit să devină profesor dar s-a răsgândit 
şi a absolvit Facultatea de Agronomie. 

După absolvirea facultăţii, ca inginer agronom, a profesat în ra-
ionul şi judeţul Giurgiu. A fost apreciat şi stimat de toţi cei cu care a 
colaborat pentru probitatea sa profesională.

Gheorghiţă a absolvit liceul Comercial din Giurgiu, dar soarta 
a fost nemiloasă cu el, a murit după absolvire, iar Eugen, cel mai mic 
dintre fraţi, a murit în copilărie.

nicolae Mihai, agricultor priceput şi om cu frica lui Dumnezeu, 
a fost foarte respectat, ca şi fratele său Gheorghe, de către concetăţenii 
săi.

După moartea tatălui lor au împărţit averea în două. Bătrânul le 
construise două case în curte şi fiecare a luat câte una şi jumătate din 
curtea părintească.

nicolae a avut şi el cinci copii, doi băieţi şi trei fete.
ionel, după terminarea studiilor, s-a stabilit la Giurgiu unde a 

practicat profesia de desenator tehnic şi a lucrat la navrom, Fabrica 
de Zahăr şi la DGl 889.

lixandru a rămas cu părinţii şi s-a ocupat de munca pământului 
şi de creşterea animalelor.

Ancuţa s-a căsătorit cu fratele directorului Şcolii primare din 
 Arsache, iordan Firimiţă, şi s-au stabilit în satul Cetăţuia (Bălării), de 
unde îi era soţul.

Mariana nu s-a căsătorit niciodată. În perioada când au rămas la 
Arsache cei trei nemţi, specialişti în telecomunicaţii, şi românii de la 
unitatea de pândă şi alarmă, ea le prepara hrana. 

Alexandrina a urmat o şcoală de asistente medicale (moaşe) dar 
nu a profesat niciodată. s-a mutat la Bucureşti, la o rudă căreia i-a 
făcut menajul casei şi i-a îngrijit copiii.
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FETELE DE LA MOARĂ

M-au încântat odinioară
Frumoasele de la moară
Mai ales că în Can-Can
Participă şi un morar

Despre oamenii şi locurile din Arsache se poate scrie un roman 
fluviu, dar eu am căutat să vă relatez această poveste din amintirile 
mele şi din unele culese de la alţii, care au trăit în aceste locuri şi pe 
care eu le-am reţinut pentru că mi-au plăcut.

În acest episod vă voi relata cum erau femeile din Arsache şi o 
întâmplare cu două fete frumoase. 

Frumuseţea de la ţară 
Are aură sublimă 
Proaspătă şi zâmbitoare, 
Ca roua pe lăcrămioare.

Doamne, ce fete frumoase erau în Arsache, cât de chipeşe erau 
când veneau la hora de pe „Măidan”, să joace cu flăcăii! 

Îmi este imposibil să le pot pomeni pe toate şi îi rog pe urmaşii 
lor să mă ierte pentru acest fapt. 

Am să vă fac cunoştinţă cu câteva dintre ele: nela Botez, fata 
lui Petre Botez, fost morar şi om de treabă. s-a căsătorit cu lăceanu, 
notar în comuna Găujani, nepotul lui Gheorghe Peţanca, notarul din 
comuna Pietroşani-Vlaşca.

lenuţa iorga, fata lui ion iorga, cârciumar şi mare vânător. s-a 
căsătorit cu învăţătorul ion Bâscoveanu şi lumea din sat bârfea că l-ar 
fi fermecat pe învăţător cu carne de prigorie ca „să fugă după ea ca 
prigoria după soare”. 

În comună toată lumea o cunoştea ca „leana lui iorga”.
Maria Chita, fata lui stancu Chita, ţăran înstărit care locuiau vi-

zavi de bunicii mei.
Era gata, gata, ca Maria să-mi fie mamă după ce tata a rămas 

văduv dar nu a vrut coana Biţa, bunica mea dinspre tată. 
O altă fată, cu înfăţişare de ileana Cosânzeana, era steluţa, fata 

lui stancu Bigică. Ea trăieşte şi acum şi este soţia lui Vasile Dolde, fiul 
lui Dolde (neamţu), morar în comună. 
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lista ar putea continua cu multe nume dar aceasta va fi într-o 
altă carte. 

Trebuie să cunoaşteţi că fete foarte frumoase erau şi fetele din 
ţigănie, cele ale ursarilor. 

Trei dintre ele erau adevărate vedete care îi înnebuniseră pe 
bărbaţi, făcându-i să se uite după ele de-şi frângeau gâtul. 

Două surori, cea mare pe nume Cleopatra, a doua mai mică cu 
câţiva ani era Argentina şi o nepoată a lor pe nume Micşunica erau 
vârful de lance al etniei lor. 

Cleopatra şi Argentina erau creole, cu părul ca pana corbului. 
se pieptănau cu coc pe şi-l strângeau la spate, cu piepteni mari, cu 
ornamente aşa cum purtau dansatoarele din spania. 

Îmbrăcate tradiţional cu bluze foarte înflorate, croite în aşa fel 
încât să le scoată în evidenţă frumuseţea sânilor. Aveau fuste viu colo-
rate, cu pliuri foarte multe şi largi, lungi aproape de pământ şi erau 
bine clădite fizic, înalte cam de 1,80 m. 

Micşunica era de altă construcţie. Mai mărunţică, de 1,60 m, cu 
faţa albă şi un păr castaniu roşcat şi mai subţirică. Costumaţia ei era 
de acelaşi stil ca al mătuşilor sale. 

Cleopatra şi Argentina au fost protagonistele unei comedii, de 
s-a dus buhul foarte mult timp în comună. Piesa s-a jucat pe scena 
morii din Arsache, proprietar ion ilie. 

ion ilie, („ionică Moraru”) era proprietarul unei mori foarte 
moderne la timpul anilor 1940, situată la ieşirea din comună, pe şo-
seaua care merge de la Arsache spre comunele Găujani şi Pietroşani-
Vlaşca. 

ionică Morarul, aşa cum îi spuneau toţi sătenii, era un tip de 
bărbat hotărât şi chitit pe muncă. un tip foarte sociabil, care ştia să se 
poarte cu toată lumea, care avea un comportament normal şi corect. 

Marea lui manie era să mâne caii de parcă maică-sa l-ar fi făcut 
să mâne bidiviii la caleaşcă. Cu toate că îngrijea foarte bine aceste ani-
male, ionică schimba cabalinele după 1-2 ani pentru că mai mult nu 
rezistau. 

Când îl vedeai, cu şareta sau docarul sau căruţa cu care făcea 
aprovizionarea, el mâna încontinuu în trap întins. 

Într-o zi, ne pomenim că vine la noi acasă pe nepusă masă, cu 
şareta şi după el avea legată o iapă neagră de talie mijlocie. Era pri-
eten bun cu tata, prieteni de familie şi de foarte multe ori petreceau 
împreună cu mama şi soţia lui, coana Marioara. 
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– Gică, vino încoace, ia iapa asta şi du-o în grajd! să-ţi trăiască 
frăţioare şi mult noroc, acum ai să mâni şi tu un cal iute!

– De ce măi ionică?
– uite aşa vreau eu. Băi frăţioare, tu eşti mai calm ca mine şi o să 

te înţelegi bine cu acest frumos animal. Este excepţional de vrednică 
şi iute cu toate că este de talie mijlocie, dar nu te înţelegi cu ea dacă ai 
un bici în căruţă. simte, nu se mai opreşte, fuge până când crapă iar 
eu nu pot mâna fără bici. 

Moraru avea o adevărată colecţie de bice, dar cel mai mult îi 
plăceau cele din bambus cu miez de fir oţelit îmbrăcat în piele. După 
cum aflasem şi eu, acest gen de bici se numea fişcă, nu avea firul legat 
de codirie, biciul se lungea până la sfârc. Erau de diferite mărimi, în 
funcţie de atelajul din care mânai.

De ce am insistat pe descrierea biciului, pentru că, la un moment 
dat, un asemenea instrument putea să devină corp delict. 

ionică, un foarte bun administrator şi cunoscător al afacerilor, a 
făcut o mişcare. le-a angajat la moară pe cele două surori: Cleopatra 
şi Argentina, cu toate că soţia lui, Marioara, nu era de acord. El a con-
vins-o că este un lucru absolut necesar.

urmarea a fost că în foarte scurt timp numărul celor ce vreau să 
macine s-a mărit, dovedind astfel că morarul ionică a avut dreptate. 

Totuşi, cu timpul, gura lumii a acţionat, că de, nu se spune că 
este slobodă?

la un moment dat, morăriţa Marioara prinde un fir, nu se ştie 
dacă a fost sau nu adevărat, pentru că nu s-a dovedit în niciun fel 
şi trece la acţiune. le cheamă pe Cleopatra şi Argentina să vină la 
grajduri invocând că are ceva de făcut cu ele. Acolo, le aştepta coana 
Marioara.

– Ce avem de făcut aici, a întrebat-o pe morăriţă?
– uite ce aveţi! Şi scoate după uşă un bici din colecţia lui ionică şi 

începe să le lovească cu el unde nimerea în timp ce le şi explica de ce 
le bate. Ce le-a spus morăriţa, nu se poate scrie, dar se poate deduce. 

Când a auzit de această ispravă, morarul a râs în hohote. 
– Bine măi Mărioară, tu erai singură şi ele erau două! nu ţi-a 

fost frică că te puteau bate?
– nu ionică, fiindcă tu m-ai învăţat cum să mânuiesc biciul. 
Morăriţa Marioara era o femeie înaltă, voinică şi mai avea o cali-

tate, era o femeie frumoasă dar foarte iute la mânie. 
După această întâmplare s-a dus buhul, bârfitorii au avut de cle-

vetit foarte mult timp.
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Într-o seară, când erau la o masă între prieteni, ionică Moraru 
o întreabă pe mama despre cele întâmplate:

– Ce zici Coană stelo, dumneata cum ai fi procedat cu Gică al 
dumitale?

– ionică, să-l lăsăm pe Gică, el este cel mai cuminte băiat într-o 
casă pustie. Dar dacă ai învăţat-o pe Marioara să dea bine cu biciul, 
vezi că biciul are două capete şi să nu te întâlneşti cu partea cealaltă, 
nu cu sfârcul biciului. 

– Bine coană stelo că mă lăudaşi!
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VECHI IStORII

Trecut e primul început
Din care toate s-au născut
Şi dacă uiţi acest trecut,
Însemnă că ai dispărut!

Ţin să reamintesc câteva întâmplări de mare importanţă care 
s-au petrecut în Arsache de-a lungul timpului şi care nu trebuie uitate 
niciodată.

Învăţătorul iordan Firimiţă a cules informaţii de la oamenii lo-
cului, care au fost martori oculari ai acestor evenimente.

Astfel, Călin Mone, care era om de încredere la familia boiereas-
că şi care de mic crescuse la palat, relata că la sfârşitul Războiului de 
independenţă din 1877, Osman Paşa, comandantul trupelor turceşti, 
care se predase Armatei Române după luptele de la Plevna, în drum 
spre Bucureşti, a poposit trei nopţi la palatul din Arsache, care între 
timp ajunsese proprietatea lui Alexandru lahovarii.

Bătrănul Călin Mola povesteşte: „– Pe la amiază, într-o zi de iar-
nă, o ceată de călăreţi s-a oprit la poartă. Am primit poruncă să fac fo-
cul într-o cameră dinspre hambare şi doamne, ce mi-au văzut ochii!? 
un voinic, un om între 40-50 de ani, îmbrăcat numai în fireturi de-ţi 
luau ochii, mergea mai mult dus de ofiţeri voinici. Pasămite, ăl cu fire-
turi era chiar Osman Paşa, care părea rănit la ambele picioare. Ceilalţi 
doi care-l duceau erau aghiotanţii lui. la plecare, după trei zile, omul 
de omenie şi de neam a scos din pungă câţiva galbeni turceşti să mi-i 
dea drept mulţumire. Eu i-am spus că nu-i iau, că la noi nu umblă aşa 
bani.”

De atunci acea cameră, în care a poposit Osman, a fost numită 
„camera turcului”.

Eu, povestitorul acestor fapte, am cunoscut foarte bine această 
cameră, cu vedere spre vest, deoarece am locuit zece ani pe această 
proprietate, părinţii mei administrând „Palatul şi Grădina neamţu-
lui”, căror proprietar a fost nicu lahovari, din păcate ultimul din 
familia lahovari care a deţinut acest domeniu înaintea naţionalizării.

Învăţătorul Fiera stoian, care a preluat de la iordan Firimiţă 
multe informaţii despre satul Parapani, devenit mai târziu comuna 
Arsache, relatează o altă mărturie. 
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Cetăţeanul Păun Ciumber, născut în 1881, care la rândul său ştia 
de la bunicul său stan Costea Ciumber, născut în 1801, şi care partici-
pase ca oştean în campania dusă de Tudor Vladimirescu. 

El spunea că primul sat Parapani se afla situat mai spre răsărit 
decât comuna Arsache, astăzi comuna Vedea, mai aproape de comu-
na Malu. În urma unei epidemii de ciumă, care a adus mari neno-
rociri, locuitorii au fost nevoiţi să dea foc şi să-şi distrugă bordeiele, 
astupându-le cu pământ şi să se mute mai spre apus, adică pe locul 
actualei localităţi.

--------------//-----------------

nu trebuie trecută cu vederea o altă situaţie foarte importantă.
De operaţiunea trupelor germane din coloana a V-a, în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, nu au scăpat nici locuitorii din 
Arsache.

Trupele germane au sosit  în comună pe la sfârşitul lunii octom-
brie 1940 şi au fost cartiruite în casele sătenilor. Cartierul general era 
la palat unde se amenajase şi popota. Înaintea evenimentului sosise la 
palat nicu lahovari împreună cu doi ofiţeri germani, noi fiind foarte 
surprinşi deoarece proprietarul îşi anunţa vizitele întotdeauna cu câ-
teva zile înainte.

După ce au vizionat clădirea s-a întocmit un plan pentru modul 
în care să se strângă şi să se depoziteze mobila şi celelalte lucruri.

După două zile a sosit un camion cu soldaţi germani care, în cea 
mai mare linişte şi ordine, au executat respectivul plan. În intervalul 
de câteva zile de la vizita ofiţerilor şi amenajarea sediului comanda-
mentului o comisie a făcut şi repartiţia trupei pe fiecare gospodărie 
în parte.

Odată aşezate, trupele germane au început să cumpere cai din 
comună şi din împrejurimi. un medic verifica starea de sănătate a 
animalelor şi le respingea pe cele necorespunzătoare. Caii cei buni 
erau aduşi pe maidan şi călăriţi de doi nemţi pentru ca să vadă cum 
se mişcă.

După instalarea trupelor germane, la birourile comandamen-
tului şi la porţi s-au pus santinele şi în curte nu mai putea să intre 
nimeni. 

Membrii familiei noastre şi căteva persoane care lucrau cu noi, 
bunicii şi neamurile erau date pe listă de tata şi au primit nişte tichete 
cu numele fiecăruia, ca să se poată legitima la santinele.
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În fiecare dimineaţă, când eu plecam la şcoală, erau două doam-
ne îmbrăcate în uniformă care mă chemau şi primeam de la ele diferi-
te dulciuri. De multe ori erau şi ofiţeri germani care mă luau în braţe. 
una dintre doamne, în fiecare zi când mă vedea, îmi zâmbea dar din 
ochi îi curgeau lacrimi.

la bunicii mei era cartiruit un maior tânăr şi şoferul lui, care 
făcea şi oficiul de ordonaţă. Ofiţerul învăţase şi câteva cuvinte româ-
neşti şi mulţumea întotdeauna bunicii pentru serviciile pe care i le fă-
cea. Era foarte încântat de mâncarea pe care o mânca când era invitat 
la masă şi îi plăcea pâinea coaptă la cuptorul de pământ, în tavă şi cu 
jumări puse pe fundul tăvii.

Într-o noapte de februarie, după ce plouase câteva zile înconti-
nuu, toţi nemţii au plecat la Giurgiu să treacă în Bulgaria şi apoi mai 
departe în Grecia. 

Totuşi la fostul comandament au rămas trei specialişti în tele-
comunicaţii, cu o staţie puternică de radio-recepţie, şi prin ea ţineau 
legătura permanentă cu Germania şi Grecia. Aceştia purtau uniformă 
dar nu aveau niciun grad. 

numele lor, folosit în orice împrejurare, erau Carol, Frantz şi 
Edy.  Edy cânta foarte frumos la acordeon şi ştia la perfecţie câteva 
limbi de circulaţie mondială. Carol, un tip foarte vesel, zâmbitor în 
permanenţă, era specialist în decodificarea transmisiilor, iar Franţ era 
specialist în repararea aparaturii de transmisie. Toţi erau ingineri de 
telecomunicaţii. Erau foarte civilizaţi şi repectuoşi şi aproape că nu le 
simţeai prezenţa. 

Au petrecut Crăciunul la noi şi au rămas surprinşi de modul 
cum îl sărbătorim noi şi în special de ce se mănâncă în aceste zile.

În aceeaşi clădire, la palat, era şi sediul Formaţiei de pândă şi 
alarmă al Armatei Române. Această formaţie avea drept comandant 
un plutonier, pe nume nicolae, şi doi sergenţi, unul reangajat şi unul 
în termen. Ei preluau datele de la nemţi şi le transmiteau la Giurgiu 
superiorilor lor.

nemţii comunicau direct cu Germania şi Grecia prin aparatura 
pe care o posedau, care atunci era ultraperformantă. Primeau mereu 
date în legătură cu zborurile avioanelor americane care veneau şi bom-
bardau în România. După coordonatele pe care veneau se ştia unde 
vor bombarda, la Ploieşti, Bucureşti, Giurgiu. se comunica numărul 
de excadrile de bombardament şi numărul avioanelor de vânătoare, 
şi dacă erau însoţite. Cei de la pândă şi alarmă transmiteau la Giurgiu 
datele şi se ştia astfel când vor ajunge avioanele şi se va da alarma.
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un lucru demn de luat în seamă era situaţia celor două statui 
care împodobeau aleile din incinta parcului. Aceste statui erau copii 
exacte ale unor statui originale care se găsesc la Vatican – statuia Ze-
ului Apollo (supranumită şi Apollo Belvedere) şi la luvru, în Paris – 
statuia Zeiţei Diana la vânătoare.

nu am auzit că ar exista un act oficial de donaţie din partea pro-
prietarului, boierul Alexandru lahovari, care deţinea domeniul pe la 
1900, către Prefectura Giurgiu. se spune că statuile au fost transferate 
în oraş când prefect de Vlaşca era Ghica.

nicu lahovari, urmaşul lui Alexandru, a povestit odată când era 
în vizită la Arsache că ar mai fi existat şi o a treia statuie, mai mică, 
care era amplasată la Arsache în mijlocul rondului cu flori din faţa 
intrării pricipale a palatului şi care îl reprezenta pe Zeul Mercur. nici 
el nu ştia precis unde s-a transferat această statuie. s-ar putea să exis-
te o legătură între această donaţie a statuilor şi faptul că o stradă din  
Giurgiu s-a numit Alexandru lahovari.

De-a lungul timpului aceste statui au tot fost mutate din loc în 
loc dar nu în puncte unde să le justifice importanţa şi valoarea. Per-
sonal gândesc că nici în ziua de astăzi ele nu sunt aşezate în locuri 
potrivite. 

unii iau o groază de bani pentru funcţii la cultură, căci se pro-
nunţă uşor „cultură”, dar după cum se vede, se mestecă şi se digeră 
foarte greu.

În încheierea acestui capitol doresc să vă prezint câteva fotogra-
fii cu oameni şi locuri care nu trebuie uitate.
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Secolul XIX – Bordeie de la Parapani

Fotografie din 1919 
– două femei din Arsache

1929 – Pantilie Mirea şi soţia sa, 
Nedea, cârciumar din comuna 

Arsache
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osman Paşa

Alexandru Lahovari
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ANI DE LICEU

Liceul este un poligon
Unde dacă înveţi bine 
Reuşeşti să ocheşti
Tot ce e mai bun în viaţă

După o bucurie fără margini dar pe deplin justificată în urma 
absolvirii a patru clase primare cu coroniţă de premiul i, urma să 
merg mai departe la liceul „ion Maiorescu” din Giurgiu pentru a mă 
pregăti temeinic. 

Examenele pentru intrare aveau loc în luna iunie 1944 la Giur-
giu în incinta liceului. În acele timpuri, la Giurgiu nu era o situaţie 
prea bună, datorită bombardamentelor pe care le efectua aviaţia an-
glo-americană asupra punctelor strategice din zonă. 

Era vizată în special zona „Cioroiu”, unde erau depozite cu mari 
cantităţi de produse petroliere şi conducte petroliere de mare impor-
tanţă. 

Cu câteva zile înainte de examen, a avut loc un astfel de atac cu 
bombe şi altul la câteva zile după examen. Atunci au luat foc câteva 
depozite lovite de bombele americane. 

Odată cu încheierea armistiţiului de la 23 August 1944, au în-
cetat bombardamentele, iar viaţa încet, încet a început să-şi intre în 
normalitate. 

Începerea anului şcolar a fost pentru mine foarte emoţionantă, 
făceam cunostinţă cu noii colegi de clasă şi luam contact pentru pri-
ma oară cu profesorii care urma să ne înveţe materiile ce se predau 
la liceu. 

În clasa i-a, în urma examenelor date pentru admitere, au reuşit 
un număr de 90 de elevi, care au fost împărţiţi în două clase, A şi B. 

Pe parcursul celor 8 ani de liceu, s-au mai făcut unele modificări 
în rândul elevilor, unii au plecat, dar alţii le-au luat locul şi la absolvire 
au rămas 95 de colegi din nucleul de bază din clasa i-a.

Şi în rândul profesorilor s-a petrecut aceeaşi situaţie, dar trebuie 
remarcat faptul că aceste schimbări s-au întâmplat după anul 1948, 
odată cu noua reformă a învăţământului, când unii dintre ei au fost 
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consideraţi „elemente reacţionare” şi au fost transferaţi sau daţi afară 
din învăţământ.

Aceeaşi situaţie s-a repetat şi cu unii elevi chiar dacă au fost buni 
la învăţătură, au trebuit să plece la alte şcoli, fiind consideraţi fii de 
chiaburi s-au opozanţi ai noului regim. Printre elevii care au plecat 
îmi amintesc că au fost: Costel Brătan, Costel iorga, Costel Manicati-
de, Paul ionescu, Gogu Anghelescu (Americanu), Grigore Buduru. 

Toţi aceştia au fost nevoiţi să se transfere la liceul industrial 
Giurgiu, unde nu se îngrămădea nimeni să se înscrie şi aveau nevoie 
să-şi completeze locurile vacante. 

Cu gândul la acei minunaţi ani, petrecuţi de mine şi ai mei co-
legi, mă voi strădui ca în cele ce urmează să vă povestesc evenimentele 
trăite de noi între anii 1944-1952, la liceul ion Maiorescu. 

Cum toate în această lume au un început şi călătoria noastră 
începe cu prima zi de şcoală, la începutul toamnei anului 1944. Pri-
ma zi de şcoală, teamă pentru intrarea într-o lume nouă necunoscută 
pentru noi, teamă chiar pentru tot ce ne înconjura în acele momente 
deoarece combatanţii nu se cunoşteau între ei. 

Totul a început cu adunarea festivă din curtea marelui liceu.

Liceul Ion Maiorescu la începutul anilor 1940
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Pot spune că au fost momente de nedescris, elevii cei mai mari se 
manifestau zgomotos când se reîntâlneau după vacanţa mare, râdeau 
şi cântau. 

Bobocii, adică noi, eram răspândiţi prin curte şi eram singurii 
care nu purtam la mână, cusut numărul matricol. 

Binevoiţi a cunoaşte că toţi bobocii aveam uniforme bleumarin şi 
şapcă cu bentiţă portocalie, culoarea simbolică a liceului. În freamătul 
acela general, la un moment dat se aude un fluier şi după care un glas 
puternic baritonal care cerea puţină linişte. 

Apelul era făcut de un bărbat puternic, înalt, pe chipul căruia se 
citea decizie şi seriozitate. Era îmbrăcat în costum sport cu pantaloni 
golf şi pantofi tip sport.

– Doamne, cine o mai fi şi ăsta mare cât un munte! ne întrebam 
noi?  

Vocea lui puternică şi clară invita elevii din clasele a ii-a şi a iV-a, 
la a Viii-a, să-şi ia locurile în careul care începuse să se formeze. 

Celor din clasa i-a, le recomandă să se strângă toţi laolaltă şi ne in-
dică locul respectiv. imediat în mijlocul nostru apăru un tip de statură 
mijlocie, care şi-a potrivit cravata şi şi-a aşezat tacticos ochelarii pe nas.

Bebe Călinescu, după reuşita la 
examenul de admitere la liceu

 – iunie 1944
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– Măi copii, ia să vedem noi cine este prezent astăzi la această zi 
festivă şi cine trage chiulul din prima zi. Deschise un dosar şi începu 
să facă apelul în ordinea alfabetică. 

După apel a mulţumit părinţilor pentru prezenţa lor şi i-a invitat 
să ia loc alături de locul unde noi completam careul. unii se întrebau: 
– Cine este? Cine este?

Cineva a zis: – A… nu-l cunoaşteţi? Este d-nul Georgescu ion 
( Cocos) secretarul şef al liceului!

urmează o scurtă perioadă de aşteptare şi iarăşi se aude vocea 
puternică a acelui bărbat vânjos care cere alinierea şi ordonă cu voce 
tare „Drepţi!”. 

Atunci apare din incinta liceului un grup de profesori în frun-
te cu directorul, de neconfundat, domnul savin Popescu, care se în-
dreptă spre mijlocul careului format din elevi.

În faţa directorului apare în paşi de front milităresc omul stân-
că, care salută şi prezintă raportul directorului, iar acesta răspunde 
adresându-se elevilor „Bună ziua, elevi’’.

În cuvintele pe care domnul savin Popescu le-a adresat celor 
prezenţi, foarte multe au fost recomandări pentru „Boboci’’, ca să 
cunoască de la început că în liceul ion Maiorescu disciplina era la ea 
acasă.

Într-o scurtă expunere ne-a prezentat istoricul liceului, sublini-
ind că de-a lungul existenţei sale acesta şi-a creat un renume, dând 
ţării specialişti în mai toate domeniile de activitate. 

nutreşte speranţa că şi nou-admişii vor învăţa bine, încât să facă 
onoare liceului şi să ducă mai departe renumele acestei instituţii. 

Bineînţeles că finalul a fost extraordinar de plăcut pentru tot au-
ditoriul, pentru că directorul savin Popescu, cu umorul care-l carac-
teriza, a făcut unele precizări în legătură cu modul de a te comporta 
în liceu, adresându-se celor nou-veniţi în clasa i-a şi pe care ei nu îl 
cunoşteau. 

Printre altele se spunea: – Elevul trebuie să poarte uniforma atât 
la şcoală cât şi în afara ei, şapca cu însemnele liceului, numărul matri-
col vizibil cusut pe braţ şi să fie tuns decent. Este interzis fumatul atât 
în liceu cât şi în afara lui.

În finalul alocuţiunii sale ne-a precizat: – să ştiţi că eu am o 
răbdare de elefant şi o foarfecă uite atât de mare! A introdus mâna în 
buzunarul de la pieptul hăinii sale şi a scos o foarfecă mare argintie 
cam de 30 cm.
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Toată lumea l-a aplaudat şi ovaţionat pe marele om şi director 
savin Popescu.

Atunci nu ne-a informat că domnia sa mai posedă şi o lanter-
nă puternică marca „DAiMOn”, cu care ne găsea în cinematografe 
atunci când mergeam să vizionăm filme care erau interzise elevilor.

În timpul celor opt ani cât am urmat cursurile la liceu, împre-
ună cu bunii şi serioşii mei colegi şi prieteni, am avut timp să consta-
tăm cât de răbdător şi înţelegător a fost ilustrul nostru director savin 
Popescu.

Am constatat cât de ascuţită şi vrednică era foarfeca domniei sale, 
care a făcut sute de victime printre cravate, şepci de oraş, pantaloni, 
cămăşi etc., din care se înfrupta cu nesaţ când elevul călca regulamen-
tul. lumina lanternei era de o forţă colosală, ne învăluia şi îi servea 
d-lui director identitatea noastră. 

În clasa i-a B, din care am făcut parte, prima oră de curs, cu care 
am luat cunoştinţă, a fost cea de limba română. Profesorul titular la 
această clasă era domnul Marin i. Angelescu. 

Prof. Marin I. Angelescu Prof. Traian Demetrescu

Domnul Angelescu era absolvent al Facultăţii de litere Bucu-
reşti, având un grad ridicat de educaţie şi cultură, era fiu de moşier. 

Fire  blândă şi îngăduitoare, foarte bun pedagog,  îşi iubea mese-
ria şi o respecta, şi dacă erai atent la explicaţii plecai cu lecţia învăţată 
de la şcoală. 
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ne-a predat în clasa i-a şi a ii-a, iar în clasa a iii-a ne-a predat 
domnul profesor Orzea Gheorghe, cu care am terminat anul al iii-lea. 
Domnia sa era un tip foarte pretenţios, cerându-ne poate mult mai 
mult decât puteam noi să înţelegem. 

Îi plăcea şi cocheta cu politica zilei, fapt pentru care a ajuns o 
scurtă perioadă şi primar al oraşului Giurgiu. 

Începând cu anul 1948, din clasa a iV-a şi până la absolvire în 
anul 1952, limba română ne-a fost predată de d-nul profesor Deme-
trescu n. Mihail (poreclit de elevi Cârmă, de ce, nu se ştie) poate că 
avea un nas prea îndrăzneţ. 

Domnul Demetrescu când zâmbea era un fenomen care se re-
peta de maxim 2-3 ori pe an. un tip care vorbea rar şi încet aşa că 
trebuia să fie multă linişte ca să poţi înţelege lecţia. De predat, preda 
foarte bine şi era în stare să ne toarne gramatica cu pâlnia pe gât nu-
mai să învăţăm. 

Dacă am început cu profesorii de limba română, voi continua cu 
cei de limba franceză pe care i-am avut în liceu. 

Încă din fragedă pruncie a anului întâi de liceu, această frumoa-
să şi cosmopolită limbă ne-a fost predată de un dascăl cu totul şi cu 
totul special, pe nume negoiţescu Alex. 

Domnul negoiţescu era un tip foarte serios, dar în acelaşi timp 
şi foarte pretenţios şi riguros când era vorba de limba franceză. nu 
admitea niciodată o pronunţie incorectă, se enerva foarte repede şi 
ţipa la noi zicând: – Eşti un ţăran cu păr pe limbă! 

Prof. Matilda PinciuProf. Negoiţescu Alexandru
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Din nefericire eu am avut mari necazuri cu dumnealui, am ră-
mas corijent şi a trebuit să-l revăd şi toamna, la examenul restant. 

Pot afirma fără jenă că dacă nu aveam norocul la examen de co-
rijenţă să stau în aceeaşi bancă la lucrarea scrisă cu „domnul elev din 
clasa a Viii-a’’, pe nume Razi Vasile, nu ştiu care ar fi fost rezultatul 
final. 

În anul următor nu l-am mai avut profesor pe domnul nego-
iţescu, domnia sa fiind promovat la institutul de Petrol şi Gaze din 
Bucureşti ca profesor de limba franceză.

În societate era foarte apreciat pentru inteligenţa şi pregătirea 
s-a intelectuală, fiind un om cu totul deosebit şi diferit de cel de la 
catedră.

Domnişoara Eufrosina iliescu, ce e drept cam tomnatică la nu-
mărarea anilor, ne-a preluat în anul şcolar 1945-1946 şi ne-a pregătit 
până în anul 1948.

nu era o femeie frumoasă dar era foarte deşteaptă, nu degeaba 
făcuse dumneaei specializare la Paris în anii 1922-1923. Era foarte 
elegantă, etalând în permanenţă rochii şi îmbrăcăminte cu totul apar-
te, precum şi frumoase bijuterii.

Avea pretenţii ca în afara cunoaşterii cât mai profunde a materi-
ei să fim bărbaţi manieraţi, să ştim cum să vorbim şi să ne comportăm 
în societate. Toţi o numeau Frusinica şi nu Eufrosina.

Începând din anul 1948 şi până în 1951, am avut plăcerea să ne 
predea această materie doamna Matilda Pinciu, profesoara cu vechi 
state de serviciu şi cu foarte multă experienţă şi bunăvoinţă.

Doamna Pinciu era o femeie blajină şi înţelegătoare (până o su-
param noi) şi dorea ca la orele ei de predare să fie linişte şi să nu fim 
obraznici. ne mai ierta câteodată fără a ne pune note proaste, dar 
dacă repetai era jale, plăteai şi restanţa. 

Era soţia d-lui profesor de contabilitate de la liceul Comercial 
Giurgiu, Bucur Pinciu, cetăţean de onoare al oraşului Giurgiu din 
acele timpuri, bun organizator în treburile obştei. 

A fost unul din primii apicultori ai oraşului Giurgiu şi un foarte 
bun vânător.

ultimul an de limba franceză l-am făcut sub îndrumarea şi co-
ordonarea doamnei Brăescu Maria, o tânără profesoară care a căutat 
să-şi dea toată silinţa să ne explice cât mai corect ceea ce vroia dânsa 
de la noi în legătură cu însuşirea frumoasei limbi franceze. 

Vă rog să mă credeţi că i-a fost extrem de greu, deoarece nu mai 
eram nişte elevi cuminţi, ci flăcăi în toată firea, aveam 19-20 de ani. 
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unii erau versaţi şi la toţi ne necheza altceva în cap, mai ales că unii 
făcuseră de mult cunoştinţă cu fete rafinate. 

următoarea materie despre care vă voi relata este limba latină. 
Această disciplină am studiat-o numai doi ani, în clasa a iii-a şi în cla-
sa a iV-a, având în fiecare an un alt profesor. 

Primul an l-am avut ca profesor pe domnul Marinel Marinescu 
şi în al doilea pe domnul Enea ilie. Ambii profesori au fost de o sensi-
bilitate deosebită şi un excepţional caracter, buni pedagogi şi iubitori 
faţă de elevi. 

După reforma din 1948, această disciplină a fost scoasă din pro-
grama şcolară şi înlocuită cu limba rusă. 

Orele de limba rusă, pe care am început să le studiem începând 
din clasa a Viii-a, după noua reformă, se derulau sub îndrumarea 
domnului profesor Hâncu Valentin.

Domnul profesor era un tip vesel şi şugubăţ, îi plăcea să facă 
glume pe care noi le savuram cu plăcere mai ales că dânsul vorbea 
puţin stricat româneşte. 

ne spunea că noi  trebuie să învăţăm limba rusă cântând. În afa-
ra lecţiilor din manual dânsul ne învăţa şi poezii. Dorea ca poezia să o 
recităm cu tonuri şi cu gesturi. 

Personal, această dorinţă a dumnealui a fost o mină de aur pen-
tru noi, deoarece atunci când îi recitai şi îi plăcea da nota 8 sau 9, aşa 
că puteam lua mai târziu un 4 sau un 5 că totul era bine.

Prof. Marinel Marinescu
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În clasa a X-a s-a schimbat situaţia, am avut un alt profesor, cu alt 
nivel şi altă viziune, pe domnul Băjeniţă Teodor. Dânsul punea mare 
bază pe gramatică şi să-i şti lecţia ca pe apă iar noi, copii vrednici,  
învăţam lecţiile pe de rost şi i le spuneam ca papagalii, aşa că în final 
totul era foarte bine. 

Mult îndrăgiţii noştri profesori de rusă erau adepţii zeiţei 
 VOTCA, şi au reuşit să mai atragă la această credinţă şi pe secretarul 
Cocoş şi profesorul de istorie negulescu cu care, în timpul unor re-
creaţii dădeau fuga la templul lui nae Vârbănescu din colţul străzii 
şi bătea câteva temenele cu paharul în cinstea acestei mari zeiţe, iar 
negulescu avea o vorbă „ O vodkă mică acu la brânză’’. 

ultimul an de liceu, în clasa a Xi-a, a fost o surpriză pentru toţi 
colegii, când am făcut cunoştinţă cu profesorul nou de rusă, care era 
o doamnă, pe nume Rozdeanu Eugenia. 

Respectabila doamnă nu avea nimic în comun cu tovarăşii tim-
pului acela. Avea o garderobă extraordinară, aşa că într-un an şcolar 
nu cred să fi venit la ore îmbrăcată la fel de 2-3 ori şi de fiecare dată 
schimba şi bijuteriile. Gurile rele spuneau că soţul dânsei a fost consul 
în Rusia. În mod sigur dumneaei era rusoaică din Moscova.

Datorită acestei doamne, era să mă înec ca ţiganul la mal. Dacă 
în primul trimestru am reuşit să agăţ o medie de 5, în trimestrul ii şi 
în special în iii, a fost un dezastru, pentru că doamna m-a descoperit 
că ştiinţa mea la limba rusă era nulă.

Am primit note de doi şi trei şi nu mai aveam şanse să nu rămân 
corijent dar, dacă ai noroc scapi şi din foc. 

Cu două săptămâni înainte de sfârşitul anului, liceul a dat un 
spectacol de sfârşit de an pe scena cinematografului „Europa”. În 
partea a doua a acestui spectacol s-a jucat piesa „năpasta”, dramă 
scrisă de i.l.Caragiale, piesă în care eu am jucat rolul lui „ion”. 

Doamna profesoară a rămas foarte impresionată de modul cum 
am interpretat acest rol, fapt care a determinat-o să mă cheme a doua 
zi la cancelarie. M-a felicitat pentru reuşită şi mi-a spus că dânsa a 
vizionat zeci de spectacole la „Balşoi Teatru” la Moscova, menţionând 
că am talent.

„ – unde vrei să mergi după terminarea liceului, m-a întrebat? 
Eu bandit i-am răspuns la Artă Dramatică doamnă! 

– Foarte bine tinere, dar trebuie să îndreptăm mediile ca să poţi 
promova, şti că bacalaureatul nu-l dai cu mine!”

Totul este bine când se termină cu bine, aşa că am scăpat şi de 
data aceasta, doamna a combinat notele ca în final să dea un 5. 
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Disciplina la care în cursul liceului am avut cei mai mulţi profe-
sori a fost isTORiA. 

Prof. Nicolae Miclescu

Prof. Alexandru 
Cartojan  

Prof. Rădulescu P. Petre  
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În primii trei ani l-am avut profesor pe domnul Cartojan 
 Alexandru. Orele predate de acest profesor erau o încântare pentru 
toţi elevii şi vă rog să ştiţi că atunci când clopoţelul suna sfârşitul orei 
nu ne bucuram, am fi dorit să mai dureze să-l putem asculta. 

Totdeauna, în expunerea pe care o făcea, ne aducea la cunoştin-
ţă lucruri şi fapte care nu existau în manualul şcolar. Domnia sa avea 
o pregătire didactică de înaltă ţinută şi o metodă de predare desă-
vârşită. Atent la toate dorinţele noastre de cunoaştere, ne recomanda 
cu multă plăcere calea pentru obţinerea celor dorite de noi. Vorbea 
întotdeauna frumos şi zâmbitor cu elevii, ne spunea mereu diferite 
întâmplări hazlii legate de personajele istorice pe care le studiam. 

Cu toate că era preşedintele Partidului naţional Ţărănesc din 
judeţul Vlaşca, niciodată nu ne-a vorbit la ore despre probleme 
 politice. 

După 1947, profesorul Cartojan Alexandru nu a mai primit ore 
la liceul „ion Maiorescu”, fiind mutat în judeţul Dâmboviţa. Înce-
pând cu anul 1947, la disciplina istorie l-am avut profesor timp de 2 
ani pe domnul Rădulescu P. Petre zis Pepe. 

la una din ore când ne explica luptele care s-au dat între Atena 
şi sparta în Grecia Antică s-a exprimat: „– sparta a fost singurul stat 
democratic cu adevărat în lume.’’ Elevul Pais ilie l-a contrazis: 

– nu tovarăşe profesor, singurul stat democrat din lume este 
u.R.s.s. 

Profesorul i-a spus că nu este aşa, iar faptul că u.R.s.s., după 
terminarea războiului şi încheierea păcii, nu a dat drumul la prizoni-
erii de război aşa cum a făcut sparta cu prizonierii atenieni, demon-
strează că nu respectă democraţia. se pare că în urma acestei discuţii 
profesorul Rădulescu P. Petre a avut de suferit şi a fost schimbat, iar în 
anul următor profesor la istorie l-am avut pe domnul Miclescu nicolae.

Era un profesor foarte bine pregătit profesional, cult şi partici-
parea la o lecţie de istorie predată de el  era o mare plăcere pentru 
cei care îl ascultau. 

După absolvirea Facultăţii de istorie la universitatea din Bu-
cureşti, domnul profesor a studiat patru ani pentru specializare în 
Franţa, italia şi Germania. Era dintr-o familie de moşieri.

 În ultimul an l-am avut ca profesor de istorie pe domnul 
 negulescu i. Petre zis „Bobocu”, un profesor la început de carieră 
care nu a etalat niciodată valoarea predecesorilor săi. Dar timpurile 
se schimbaseră şi putea merge şi aşa. 
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Matematica bat-o vina, la liceu, era o mare piatră de încercare. 
Marele nostru noroc a fost că am avut parte de doi profesori, pe cât de 
bine pregătiţi în materie pe atât de muncitori şi înţelegători cu elevii. 
Din clasa i-a până în clasa a iV-a, am învăţat matematica cu domnul 
profesor stelian Rădulescu. 

Prof. Stelică Rădulescu Prof. Ion Mateescu

Pentru mine domnul profesor, care era numit de elevi „nea 
 stelică”, a fost în cei patru ani în care am făcut matematica cu dânsul 
„Înger şi Demon”. nu pentru că domnia sa era un om rău sau sucit, 
cum se spune pe la noi, ci datorită faptului că eu aveam un comporta-
ment imprevizibil, când învăţam când nu învăţam. Acest lucru a dus 
la un deznodământ destul de periculos.

Aşa după cum am arătat într-un capitol precedent în clasa i-a 
am reuşit să iau o notă de 10, un lucru ce nu se întâmpla în mod frec-
vent, deoarece domnul profesor la examinarea orală da numai note 
de la 2 la 8, o notă de 10 era o notă de excepţie. El ne spunea că nota 
10 e a lui Dumnezeu, 9 a profesorului şi de la 2 la 8 notele elevului.

la o oră de geometrie în clasa a ii-a, a pus o întrebare: „ – Câte 
drepte se pot duce printr-un punct existent în spaţiu? nimeni din cla-
să nu a răspuns, iar eu am dat răspunsul: „– O infinitate de drepte.” 
„– Da, aşa este măi băiete şi pentru răspuns primeşti nota 10, dar ai 
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grijă că ai început să tragi chiulul la matematică.” Mai puteai să pri-
meşti note de 9 şi 10 la lucrările scrise la teze şi extemporale. Foarte 
important de reţinut este faptul că atunci aceste lucrări rămâneau la 
elev cu nota şi semnătura profesorului. 

Desfăşurarea anului în clasa a iii-a pentru mine a fost un chin. 
Observat de către profesor cu mare atenţie şi examinat la sânge tot 
timpul anului, m-am descurcat foarte greu şi toate acestea au fost pen-
tru ce făcusem cu un an în urmă, când nu am mai învăţat în trimestrul 
iii, zicându-mi că am note mari.

 nu m-a iertat şi m-a lăsat corigent şi ca tacâmul să fie complet, 
m-a dat pe mâna tatei. 

„nea stelică” avea metodele lui infailibile, nu ştiu cum le calcula, 
dar la ora de matematică în ultimele 10 minute se rezolvau exerciţii 
pe care le aveam pentru ora următoare. intra la oră la 3-4 minute 
după ce suna de intrare şi ieşea imediat după ce se suna de termina-
rea orei. nu vreau să închei fără a vă relata un fapt care cred că este 
unic în istoria liceului. 

În clasa a ii-a am avut un coleg pe nume lepădatu Marcel, fiu 
de morar. nu prea iubea învăţătura, avea bani în permanenţă pentru 
a-şi satisface toate poftele. 

Într-o zi este scos la tablă de „nea stelică” care îi dă un exerciţiu 
să-l rezolve dar cu toate insistenţele el habar nu a avut.

 l-a trecut în bancă şi ni s-a adresat: „– Băi copii, Marcel este ne-
potul meu, dar este un tâmpit, este mai prost ca un băiat de prăvălie 
după cum aţi văzut. Pentru acest fapt, sunt nevoit să-i dau o notă pe 
măsură. Primeşte nota zero tăiat în patru”, notă pe care am văzut-o 
cu toţii în catalog.

 urmarea a fost că lepădatu Marcel din ziua aceea nu a mai 
venit la liceu. 

Cu domnul profesor Mateescu ion făcusem cunoştinţă încă din 
clasa i-a, când l-am avut profesor de educaţie fizică, dar după refor-
ma din 1948 a preluat catedra de matematică.

Am fost preluaţi de dumnealui din clasa a Viii-a şi ne-a dus 
până în clasa a Xi-a. 

Era un profesor foarte muncitor şi şi-a dat tot interesul să ne 
înveţe această materie frumoasă şi foarte precisă. Întotdeauna a făcut 
ore suplimentare cu elevii mai slabi la învăţătură după orele de şcoa-
lă. Ca fiecare pământean avea şi dumnealui unele slăbiciuni. nu i-au 
intrat în graţii elevii guralivi care îl întrerupeau la ore, elevii care nu 
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veneau cu temele scrise pe care le aveau de făcut acasă. Era de groază 
când îl auzeam: „ – scoateţi pe bancă caietele pentru temele de acasă.”

le controla nu numai pentru tema zilei, ci şi pentru ce am avut 
din zilele trecute şi atunci să te ţii doamne ce mai curgea cu nota 2, 
pentru asta era neiertător. se supăra şi avea dânsul o observaţie pe 
care o repeta mereu: „ – uitaţi-vă măi băieţi hal de elev? Aşa ceva nu 
se admite!”

Cu toate că la început ne-a fost mai greu să ne obişnuim cu me-
todele sale, noi fiind învăţaţi cu tabieturile lui „nea stelică”, însă cu 
timpul totul a intrat în normal şi studiul a decurs ca la carte. 

Astăzi, când ne întâlnim cu domnia sa care a depăşit vârsta de 
103 ani iar noi la 80 de ani ne depănăm amintirile, râdem de vechile 
noastre năzbâtii pe care le făceam în liceu. 

De la absolvirea liceului în 1952 şi până în anul 2012 domnul 
prof. Mateescu a fost în mijlocul nostru la absolut toate reuniunile 
noastre. 

În sufletele noastre ne-au rămas întipărite frumoasele şi valo-
roasele ore de fizică şi chimie, unde am avut ca dascăli pe profesorul 
nepereche savin Popescu şi pe simpaticul şi glumeţul Tacu Pavel, nu-
mit şi „Hai tăticule”.

1951 – în curtea liceului, în jurul prof. Ion Mateescu,
 o parte a elevilor din clasele a X-a A şi B
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Cu toate că dânşii nu admiteau să nu fii la punct cu materia ce se 
preda şi erau neiertători cu cei ce nu învăţau, au fost totuşi poate cei 
mai simpatici şi îndrăgiţi dintre dascălii noştri.

savin Popescu sau „Şefu” aşa cum îl numeau toţi, în special la 
orele de laborator, ne făcea diferite experienţe cu care să ne binedis-
pună, iar domnul Tacu, atunci când începeai să te încurci la lecţie, te 
înconjura „– Hai tăticule forţează tărtăcuţa că se poate.”

Personal, îmi reamintesc cu deosebită plăcere şi nu-i pot uita pe 
cei mai buni profesori de geografie pe care i-am avut în liceu. 

În primul an 1944-1945, l-am avut ca profesor pe domnul 
 Tiberiu Georgescu care ne explica pentru ce filatelia este un hobi 
foarte folositor, deoarece prin intermediul ei poţi învăţa foarte multe 
lucruri utile şi care te ajută să-ţi îmbogăţeşti cunoştinţele. 

Organizase în cadrul liceului un club al filateliştilor unde săp-
tămânal ne explica foarte multe lucruri legate de această activitate. 
se făceau schimburi de timbre între elevi şi ne informam ce noutăţi 
au mai sosit la „nea Costică Cobzaru”, un magazin de unde puteai să 
cumperi timbre.

Profesorii Pavel Tacu şi Savin 
Popescu în sala  de curs 
pentru fizică şi chimie



128 Petre Călinescu

Într-adevăr, legătura pe care o făcea domnul Tiberiu între geo-
grafie şi filatelie ne-a fost de un real folos, ele se complementau una 
pe alta. 

În clasa a ii-a am avut un alt profesor, pe d-nul Mărculescu 
 Constantin. un tip frumos cu mustaţa ca spicul grâului şi cu un exce-
lent mod de a ne preda această interesantă materie. Întotdeauna ne 
preda foarte multe lucruri noi în afară de ce era găseam în cartea de 
geografie. 

Da foarte multe lucrări şi extemporale, cu întrebări la obiect, şi 
ca regulă generală le corecta imediat în clasă, aşa că ştiam până la sfâr-
şitul orei ce notă am luat. Profesorul se plimba printre bănci şi când 
terminai lucrarea o citea şi primeai pe loc nota. 

nu am învăţat cu dumnealui decât un an şi din clasa a iii-a am 
avut alt profesor. 

noul profesor care ne-a preluat şi cu care am urmat până la 
absolvirea liceului se numea Bojanopol Dumitru. Era un tip cu to-
tul aparte faţă de ceilalţi profesori, cu concepţie şi atitudine diferită, 
foarte meticulos şi foarte exigent în tot ce făcea. Dumnealui venea din 
cadrele militare, era maior în rezervă, iar în armată lucrase topome-
trie şi cartografie. 

Prof. Dumitru Bojanopol Prof. Mitea Vişinescu
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Relaţiile dintre noi au fost dintre cele mai bune, dânsul îşi da 
silinţa să ne explice cât mai bine lecţia, ca noi să o putem înţelege, iar 
noi de silă, de milă, trebuia să învăţăm că altfel nu o scoteam la cap cu 
„nea Mitică”. 

Cerea să fie linişte deplină la oră şi să nu mişte nimeni în front. 
Dacă unul vorbea şi se foia prin bancă îl auzea:  „– Băiete, băiete, nu 
vorbi, ţine capul înainte că-ţi dau doi, te dau şi-afară, nu fi prost!”

un coleg îl deranja mereu cu atitudinea lui obraznică şi se nu-
mea Jean Pascu. Într-o zi îl enervează tare pe profesor, care îi spune:  

„– Băiete, să vii la şcoală cu tactu! 
–  Păi eu nu am tată domnule profesor!
– Ce ai măi băiete?
– Am numai mamă!
– E, atunci să vii cu mă-ta! 
A rămas această vorbă. ne amintim şi de câte ori ne întâlnim ne 

întrebăm: „– Ai venit cu mă-ta?”
Pe parcursul activităţii liceale la materiile naturale şi biologie, 

am avut două doamne profesoare şi un domn profesor. Doamnele 
se numeau Demetrescu Felicia şi Ştorobăneanu Petruţa şi domnul, 
 Vişinescu Mitea, care ne-a fost şi doi ani diriginte la clasa B.

 Caligrafia şi desenul ne-au fost predate de domnul nichifor 
 Rădulescu, un domn în vârstă, pe care l-am avut din clasa i-a şi până 
în clasa a X-a şi la ultimii doi ani am fost îndrumaţi de domnul profe-
sor Rădulescu Gheorghe. 

D-nul Rădulescu a fost director la liceul Comercial, pasionat 
vânător şi pescar, iar cei de la comerţ îl porecliseră „Cap de ştiucă”. 
Dumnealui ne-a fost şi director la liceu în 1951.

la igienă, atâta timp cât s-a predat în liceu, l-am avut la catedră 
pe dr. Procopiu Horia, care era şi medicul liceului.

la disciplina educaţie fizică, din 1944 şi până în 1952 am avut 
următorii profesori: domnul Mateescu ion în perioada 1944-1947, 
domnul Buzatu Apostol în perioada 1948-1950, iar în perioada 1951-
1952 pe nedelcu Gheorghe.

Religia am făcut numai în clasele i-a şi a ii-a cu preotul Hurduc 
ion. Preacucernicul era şi preşedinte la Asociaţia „AlBinA” şi într-o 
zi ne-a trimis pe mine şi pe colegul Gabor ion să ducem acasă la Prea-
sfinţia sa două colete mari cu revista AlBinA. După ce le-am dus 
acasă şi când am ieşit din curte, am observat că în grădina dânsului, 
într-un piersic tânăr, existau 3 piersici mari frumoase şi coapte. Am 
hotărât să le luăm şi să le mâncăm. 
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Prof. Nichifor Rădulescu Prof. Gheorghe Rădulescu

Prof. Apostol Buzatu  Prof. Gheorghe Nedelcu
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Dar Doamne, ce am păţit cu părintele, care ne cerea să-i dăm 
sâmburii de la piersicile mâncate. i-am căutat şi nu i-am mai găsit  şi 
părintele ne-a pus la casne cu un baston pe şira spinării şi ne-a zis din 
tot sufletul: „– Măi păcătoşilor să faceţi 100 de mătănii şi să spuneţi de 
10 ori rugăciunea şi după aia o să vedeţi voi ce faceţi cu cele 10 porun-
ci şi cu parabolele. se pare că sfinţia sa a avut dreptate. 

------------------////---------------------
Perioada petrecută în liceu, 1944-1952, ne-a fost coordonată de 

următorii directori, care s-au succedat după cum urmează: 
– POPEsCu P. niCOlAE-sAVin 
(între anii 1925-1947 şi 1949 – şase luni)
– DEMETREsCu MiHAil 
(anii 1948-1949 şi 1957-1959)
– OMETE DuMiTRu        
(anii  1949-1950)
– RăDulEsCu GHEORGHE       
(anii  1950-1951)
– nEDElCu GHEORGHE        
(anii  1951-1955)

Cancelaria Liceului „Ion Maiorescu”
În jurul directorului Savin Popescu, pe rândul de sus profesorii Traian 

Angelescu, Marinel Marinescu, Kandi, Gheorghe orzea, Victor Karpis, aşezaţi la 
masă Enea Ilie, Emil Constantinescu, doamna –, doamna – şi Virginica Popescu.
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În cele ce urmează voi căuta să vă prezint pe combatanţi şi unele 
situaţii mai aparte despre fiecare aşa cum le-am văzut eu cu ochii unui 
tânăr elev. Cum se şi cade începem cu cei care au condus mai mult şi 
care respectă, chiar şi ordinea înscrisă în listă. 

savin Popescu era un om pe care chiar mama natură l-a ajutat 
să fie şef, aşa cum era numit de toată lumea care îl cunoştea. Bărbat 
sobru şi elegant, înalt de peste 1,90 m, subţirel şi mlădios ca o trestie 
şi de când îl ştiu a purtat o mustaţă pe oală, cum se numea la timpul 
acela. 

Întotdeauna umbla îmbrăcat numai în costum de stofă de cea 
mai bună calitate, cu vestă, cămaşă albă, cu papion sau cravată. 

la buzunarul de la vestă avea agăţat un lanţ de argint pe care 
ţinea un ceas de buzunar, după care ne spunea când ne exmatricula 
şi ora exactă a execuţiei. Binedispus şi zâmbitor, vorbea rar şi apăsat, 
niciodată nu râdea când nu trebuia, ba şi iertător când era cazul, dar 
foarte drastic cu cei ce încălcau regulamentul şcolar. 

Din punct de vedere intelectual şi profesional a fost mama în-
văţământului pentru oraşul Giurgiu, pe atunci capitală a judeţului 
Vlaşca. 

Am să încerc să vă redau din memorie o serie de întâmplări coti-
diene şi trăite personal, legate de personalitatea directorului de liceu 
savin Popescu. 

Dimineaţa la careu, după gimnastica de înviorare, domnul di-
rector făcea întotdeauna unele comunicări în legătură cu şcoala. 

Când începea să ne spună: „–să vă ferească mama lui Dumne-
zeu şi toţi sfinţii din calendar începând cu sf. Vasile de la 1 ianuarie 
şi sfârşind cu Cuvioasa Melania de la 31 Decembrie, plus sfinţii de azi 
din calendar” (şi numea exact toţi sfinţii din ziua respectivă). noi şti-
am că nu este de bine şi cineva a călcat pe bec şi va fi pedepsit. 

nereguli şi încălcări ale regulamentului erau destule, dar cea 
mai vânată de domnul director era fumatul atât în şcoală cât şi în 
afara ei. Cei prinşi că fumau erau sancţionaţi cu o săptămână de ex-
matriculare şi cu o amendă egală cu costul la 100 de pachete de ţigări 
din marca (sortimentul) pe care le-au fumat: Regale, Regale roşii, Re-
gale cu carton, Virginia roşii sau verzi, Bucegi, Golf, care erau numite 
ţigările elevilor, apoi Mărăşeşti şi naţionale.

Părinţii plăteau la secretariat suma respectivă pentru care pri-
meau chitanţă şi atunci odrasla lor se putea prezenta la ore. În legă-
tură cu acest viciu eram mereu atenţionaţi la careu ca să poată lua la 
cunoştinţă toată suflarea maioresciană. 
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Foarte des eram informaţi în glumă: „ – Cei din clasele inferioa-
re, care doresc să se apuce de tutunat, să ia legătura cu domnul elev 
din cursul superior Razi Vasile, care îi va iniţia în tainele acestei mese-
rii, Razi este tatăl tutunarilor.”

Personal am avut nefericita ocazie să fiu prezentat în careu pen-
tru o boacănă pe care o făcusem. Am tras cu praştia de la etaj şi am 
spart o damigeană pe care o transporta un cetăţean într-un cărucior. 
După ce am fost prezentat pentru fapta mea, mi s-a recomandat o va-
canţă neplătită de o săptămână şi bani de plată pentru damigeană. 

nu a fost însă pentru ultima oară, deoarece a mai urmat una, în 
anul următor, fiind prezentat ca „Tarzan din bozii”.

 Cinematograful Europa prezenta un film cu Tarzan. Actorul 
principal în timpul filmului scotea nişte sunete puternice pentru a-şi 
semnala victoria sau prezenţa, iar eu am învăţat să le imit şi le redam 
aproape perfect prin curtea liceului. 

Directorul nu a fost de aceeaşi părere cu mine, aşa că m-a scos în 
faţa careului la raport. 

„ – Măi Călinescule, văd că ai devenit şi tu un fel de Tarzan din 
bozii şi sperii colegii cu forţa ta de fiară prin curte! 

să ştii că dacă mai răcneşti o dată, te dezbrac, te ung cu miere şi 
te leg cu frânghia de arţarul ăsta secular din mijlocul curţii şi atunci ai 
voie să urlii cât vrei până rupi frânghia. ne-am înţeles?” 

 Eu ce era să zic, am tăcut şi am uitat sunetul războinic. nu pot 
uita două întâlniri cu marele nostru dascăl.

la finalul piesei „năpasta”, pe scena cinematografului Europa, 
spectacol dat la sfârşit de an şcolar, la absolvire în 1952. la cabine am 
fost vizitaţi de domnul director savin Popescu, care atunci era pensi-
onar, ne-a îmbrăţişat, felicitat şi ne-a urat tot binele din lume pentru 
viitor. Cu o privire de părinte satisfăcut mi s-a adresat: 

„– Măi Petrică, eu te ştiam pe tine că eşti cam nebunatic, dar bag 
seamă, după ce te-am văzut jucând pe scenă, că tu chiar ştii să faci pe 
nebunul!”

O altă întâlnire a fost în anul 1962, la 10 ani după absolvirea 
liceului. 

Am fost cu toţii împreună ore întregi, iar dumnealui ca întot-
deauna ne-a sfătuit şi îndrumat glumind cu noi:  „– A fost o mare bu-
curie pentru mine să vă văd împreună şi într-un număr aşa de mare, 
căci aici nu este o agapă, pare o nuntă bine organizată, dar cine este 
naşul?” 
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noi am răspuns cu toţii în cor: „– Dumneavoastră domnule di-
rector!” 

Atunci, în acea seară minunată, ne-a rugat să facem agapele din 
5 în 5 ani, ca să mai poată participa şi dânsul. Dar nu a fost aşa căci 
Bunul Dumnezeu l-a chemat la El.

Eu consider că profesorul savin Popescu a fost un exemplu demn 
de urmat pentru toţi cei ce l-au cunoscut sau i-au fost elevi. A fost un 
„Mag” care ne-a condus pe calea dreptăţii şi a iubirii între oameni. În 
faţa unui asemenea „OM” trebuie să ne plecăm cu veneraţie.

Ca un titan neobosit,
El a condus acest liceu,
Făcându-l prin al său exemplu
să fie asemeni unui templu.

savin Popescu profesorul,
savin Popescu directorul,
nu a trecut neobservat
Şi cu mare recunoştinţă
Toţi giurgiuvenii l-au stimat.

Ca director sau profesor,
El a condus cu iscusinţă,
iar tot ce-a făcut într-o viaţă
A fost o mare biruinţă.

Ca un adevărat bărbat
Cu sânge de român în vine,
i-ai educat şi i-ai iubit
Pe toţi elevii tăi savine!

 După schimbarea din funcţie a lui savin Popescu, funcţia de 
director a fost preluată, aşa cum s-a dictat de către Partidul Comunist, 
de către profesorul de limba romană Demetrescu Mihail, care a exer-
citat funcţia numai şase luni în primul său mandat.

Perioada fiind foarte scurtă, şi mă refer numai la timpul cât noi 
am fost elevi, nu au existat evenimente care să le putem comenta.

urmează la conducerea liceului în 1949-1950, Omete Dumitru, 
care anterior a fost secretar-şef la liceul Comercial Giurgiu. 
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Persoană foarte cunoscută în Giurgiu, născut şi crescut în car-
tierul Verde, zis al bivolarilor. un foarte bun sportiv, a jucat fotbal 
la echipa Triumph, al cărei căpitan a fost, iar după aceea a trecut la 
arbitraj. Între 1933 şi 1948 a fost arbitru de fotbal la Divizia A pentru 
Districtul sud, care însuma echipele din Muntenia şi Oltenia. El nu a 
predat la catedră.

urmează în anii 1950-1951 Rădulescu Gheorghe, profesor de 
desen şi caligrafie, care venea la conducere de la liceul Comercial 
Giurgiu. 

ultimii doi ani de liceu l-am avut ca director pe nedelcu Ghe-
orghe, cu care am lucrat foarte mult pe linie sportivă, dânsul fiind 
profesor de educaţie fizică.

Odată cu instalarea sa ca director s-a reluat adunarea de dimi-
neaţă în careu şi mişcările de înviorare. Om energic şi foarte ambiţios 
a avut mult de furcă cu noi pentru că înţelegeam greşit democraţia, 
dar până la urmă a învins. 

Activitatea pe linie de educaţie fizică şi sport o voi relata pe larg 
într-un alt capitol.

Prof. Savin Popescu
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Prof. Dumitru  omete

Echipa de fotbal „Triumph Giurgiu”

După reforma din 1948, elevii, în afară de pregătirea şcolară, 
aveau şi înalta şi măreaţa sarcină de a presta munci patriotice, con-
form cu programul dat de către organizaţia u.T.M. din liceu. 

se organizau activităţi de curăţeniei în diferite puncte din oraş 
sau se mergea la muncile agricole. 

Când în liceul nostru s-au introdus şi cursuri cu elevi din clasele 
primare, orele de predare începeau dimineaţa la 7.30 şi se sfârşeau 
după ora 19.00. Cursul primar era dimineaţa, iar cel liceal după-
amiază. 

sarcina pentru pavoazarea cu lozinci şi citate marxiste revenea 
claselor de elevi din cursul superior. 
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Şi clasa noastră avea o echipă pentru pavoazare, care era nevoită 
să lucreze numai seara după terminarea programului.

Era o echipă special pregatită care avea sarcini precise date pe fi-
ecare component în parte. unii scriau lozincile şi citatele stabilite, unii 
schimbau cu articole noi la gazeta de perete, se ocupau cu curăţenia 
şi aranjarea clasei după efectuarea lucrării. Dar grija principală era a 
celor care se ocupau de asigurarea unei mese îndestulate şi unui vin 
bun, după terminarea pavoazării. 

să nu vă închipuiţi că aceste lucrări le făceam aşa de capul nos-
tru. Eram sub directa supraveghere a tovarăşului secretar u.T.M. pe 
liceu Hosu Mişu, care era colegul nostru de clasă şi un băiat foarte 
bun.

Opera pe care o făceam noi dura câteodată până pe la 4-5 di-
mineaţa. Totul depindea de cât material aveam de prelucrat. Colegul 
surugiu Anatolie, care era responsabil cu muzica, avea un magneto-
fon şi ne delecta cu muzica după plac. 

Într-o noapte colegul Hosu Mişu, obosit, a adormit pe o bancă. 
Popescu Chiru a luat un tub de vopsea tempera şi l-a mânjit pe dege-
tele de la mână. Marinescu Mihai îl gâdila la nas cu un fir subţire de 
la matură şi cât ai zice peşte Mişu s-a pictat pe faţă de ziceai că este un 
indian apaş, gata să plece la luptă.

Când s-a trezit şi a constatat ce i se întâmplase, a făcut scandal 
mare. ne-a pufnit râsul când ţipa ca un disperat: „– Ce e asta pe 
ochii mei, ce e asta pe ochii mei!” iar Mielu Marinescu i-a răspuns 
sec: – „Vopsea mă prostule! Vopsea, ce nu vezi?”

 Am făcut glume cu el şi l-am potolit, apoi a început să râdă, s-a 
dus şi s-a spălat şi a trecut la masă pentru că mai erau de terminat 
câteva fripturi şi ceva vin de băut.

----------------------//----------------------

Activitatea culturală la liceul ion Maiorescu a fost la loc de cin-
ste întotdeauna. A existat un cor bărbătesc şi o orchestră semisimfoni-
că care au fost conduse de profesorul Victor Karpis.

 În liceu erau elevi care recitau foarte frumos, cu mult talent, 
îndrumaţi de profesorii de limba română. 

Înainte de anul 1952 întotdeauna avea loc o mare manifestare 
artistică cu ocazia sfârşitului de an şcolar. Elevii liceului au jucat piese 
de teatru cum ar fi: „Pupăza din Tei”, „Aulularia” şi altele. 
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Personal, am avut şi eu ocazia să particip efectiv la serbarea de 
sfârşit de an în 1952, când am absolvit liceul. Atunci a avut loc un 
mare spectacol dat de elevii liceului nostru pe scena cinematografului 
EuROPA.

În prima parte au cântat orchestra şi corul liceului, s-au recitat 
poezii şi au cântat solişti vocali şi instrumentali. În partea a doua a 
spectacolului s-a prezentat drama „năpasta” scrisă de i.l.Caragiale. 

Piesa a fost interpretată de elevii clasei a X-a B şi de o colegă 
de la liceul de Fete. În rolul lui Dragomir a jucat Mihai Marinescu, 
Anca a fost interpretată de Mimi Manea, ion de Bebe Călinescu iar 
 Gheorghe, învăţătorul, de Petre Ghelmez. Regia spectacolului a apar-
ţinut avocatului Marin Popescu, fost actor pe scena naţionalului bu-
cureştean în Trupa Bulandra. Direcţia de scenă şi scenografie a apar-
ţinut profesorului de desen Gică Rădulescu. 

A fost un spectacol foarte reuşit, apreciat de cei prezenţi în sală. 
Personal am avut o mare satisfacţie şi o consider o primă reuşită pe 
linie artistică a mea. 

Despre succesul acestui spectacol s-a vorbit mulţi ani. nicolae 
Miclescu, fost profesor de istorie la liceu, a scris: „Monografia  liceului 
nr.1 Giurgiu” în anul 1969.

În această lucrare la pag. 169-170 autorul scrie:
„Din repertoriul literaturii dramatice româneşti a fost prezentată 

cu succes drama «năPAsTA» de i.l.Caragiale în anul 1952. interpre-
tarea rolului ion de către elevul Călinescu Petre, a stârnit aprecierea 
entuziastă a publicului. s-au remarcat de asemenea elevii: Marinescu 
Mihai şi Ghelmez Petre în alte roluri.”

Eu îmi permit să fac o completare, arătând că Mimi Manea, care 
a interpretat-o pe Anca, s-a ridicat la acelaşi nivel artistic cu noi. Pro-
babil că domnul Miclescu nu a remarcat-o datorită faptului că ea nu 
era elev al liceului de Băieţi. 

Toţi interpreţii am format o echipă omogenă, ne-am ajutat şi 
completat reciproc în această realizare a muncii şi entuziasmului tine-
resc pe care îl aveam. 

Într-o altă lucrare, scrisă de profesorul Grigore Buduru, inti-
tulată „EnCiClOPEDiA MAiOREsCiAnă”, editată în anul 2004, 
găsim la pag. 85 specificat: 

„În anul 1952 s-a jucat piesa „năPAsTA” de i.l.Caragiale şi în 
rolul lui ion s-a remarcat elevul Călinescu Petre.” 

Această piesă a ilustrului dramaturg i.l.Caragiale a mai fost relu-
ată la Giurgiu în anul 1959. În aceeaşi distribuţie îi regăsim pe actorii 
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amatori Mimi Manea şi Petre Călinescu, care interprerau aceleaşi ro-
luri,  pe regizorul Marin Popescu şi  pe scenograful Gică  Rădulescu.

spectacolul a fost organizat şi patronat de către Organizaţia Co-
mercială locală Mixtă Giurgiu.

În perioada celor opt ani de liceu nu au fost numai evenimente 
plăcute de care să ne amintim cu drag. Au fost şi unele momente în 
care am suferit, care nu ne-au făcut plăcere, dar pe care le-am îndu-
rat, că nu aveam ce face. 

un alt mod de a ne manifesta dragostea noastră faţă de noua 
orânduire ce se instalase în România era participarea la muncile pa-
triotice „benevol-obligatoriu”. se suspendau şi orele de curs ca să pu-
tem lua parte la acţiunile organizate pentru strângerea recoltelor. 

Într-o zi, am fost luaţi cu maşinile (camioane) şi duşi la cules de 
bumbac în comuna Gogoşari din raionul Giurgiu. Acolo am primit 
nişte şorţuri din doc prevăzute cu două buzunare mari, în care strân-
geam bumbacul cules din lan. Pe la orele prânzului când soarele do-
gora mai tare, capsulele desfăcute se uscau tare şi marginile lor erau 
foarte ascuţite, tăindu-ne foarte rău buricele degetelor când trăgeam 
afară din capsulă vata. 

nu avea cine să ne îngrijească, aşa că trebuia, oricât de tare ne-ar 
fi durut, să lucrăm ca să ne putem realiza norma care ne era dată. 
seara, unii au apucat să meargă prin sat la rude sau cunoştinţe să 
doarmă iar alţii au dormit pe paie într-o hală mare la fermă. 

Această valoroasă acţiune a durat trei zile şi două nopţi dar a 
meritat! Tovarăşii conducători de la G.A.s. Gogoşari au raportat în-
deplinirea planului. 

O surpriză neplăcută am avut şi când am mers să culegem stru-
guri la Ghizdaru. Tarlalele în care am fost duşi să culegem erau deja 
culese de strugurii frumoşi iar noi culegeam ciurucurile care mai exis-
tau pe ici pe acolo, prin viţe, pentru a fi valorificaţi la vinificaţie. 

Câştigul a fost că, la înapoiere acasă, nu au mai venit autobuzele 
care ne-au adus la muncă şi am fost rugaţi să mergem la Giurgiu pe jos, 
„că nu este departe”, iar noi băieţii o s-o facem cu plăcere, în joacă! noi 
ce mai aveam de spus decât „Dacă este ordin, cu plăcere să trăiţi!”.

nu pot să închei această relatare, în care am descris modul la 
care se acţionau ordinele date de partid, fără a relata un eveniment 
care mă putea costa viitorul. 

În baza reformei nou-aplicate, după anul 1948 s-au schimbat şi 
secretarii u.T.M. pe liceu şi pe secţii. Hosu Mişu secretar u.T.M. care 
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era şi colegul nostru de clasă a fost schimbat, fiind înlocuit cu Brătan 
Petre, care venea din clasele mai mici. 

În anul 1950, când eram în clasa a iX-a de liceu, spre sfârşitul 
anului, s-a făcut această schimbare. noul secretar nu era un tip prin-
cipial şi nu avea nici experienţă. 

 Ca urmare a unor discuţii nonconformiste între mine şi el, s-a 
enervat şi mi-a pus mâna în gât. Cum lesne se înţelege eu fiind şi mai 
mare de ani ca el, l-am pocnit peste gură şi l-am umplut de sânge. 
norocul meu a fost directorul Omete Dumitru care a analizat corect 
evenimentul şi m-a susţinut în faţa organului de partid altfel, după 
concepţia conducerii raionale u.T.M., formată din Dobrin ion,  Mişeta 
Berca, Grecu Ferendino şi alţii, ar fi trebuit să fiu eliminat din liceu. 

Dar fără pedeapsă nu am scăpat, am fost exclus din u.T.M. Vă 
daţi seama ce tragedie, nu mă mai puteam duce la şedinţele u.T.M.!

------------------////---------------------

sportul era la el acasă în liceul ion Maiorescu, la orele de edu-
caţie fizică se lucra intens şi, prin munca depusă şi cunoştinţele acu-
mulate, aveam performanţe foarte bune. 

Orele începeau cu o încălzire uşoară, după care se trecea la an-
trenamente specializate: atletism, volei, baschet, handbal şi oină. 

se lucra pe grupe, fiecare grupă având un responsabil, exerciţi-
ile se efectuau în locuri dinainte stabilite, ca totul să decurgă discipli-
nat, să nu ne încurcăm unii pe alţii. 

În primele clase de liceu, când la educaţie fizică l-am avut pro-
fesor pe domnul Mateescu, am lucrat foarte mult la perfecţionarea 
jocului de oină. 

Această disciplină era foarte mult îndrăgită de domnul profesor 
Mateescu care lucra foarte tactic cu noi:  unii exersau prinderea şi 
aruncarea mingii cât mai tare şi cu adresă precisă, alţii exersau apăra-
rea contraloviturilor date de adversar sau lovirea mingii cu  bastonul. 

nu era deloc o joacă pentru că, în funcţie de deprinderea pe 
care o căpătai, primeai şi nota pentru materia „educaţie fizică”. 

Timpurile acelea nu permiteau profesorului să dea o notă mai 
mare ca să nu-i strice media unui elev bun la alte materii dar slab la 
sport. Binevoiţi a cunoaşte că au existat şi corigenţi la această disci-
plină. 



141 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Munca depusă nu a fost în zadar şi vom vedea în cele ce urmează 
cum unii dintre elevii liceului au atins performanţe remarcabile. 

la atletism, colegul meu ionescu Constantin a fost campion 
la săritura în înălţime, la tineret pe ţară. un coleg al nostru, Mitroi 
Radu, a fost selecţionat în echipa naţională de volei, iar eu şi colegii 
mei  iancu Costel, Cazacu Alex şi Popescu Chiru am jucat oină în di-
vizia naţională. 

iancu Costel şi Cazacu Alexandru au obţinut titlul de maeştri ai 
sportului la oină, Călinescu Petre şi Popescu Chiru au fost câştigători 
ai Cupei României la Oină. 

iliescu Florian (Jandarmul) a jucat volei în echipa naţională, 
ursu Alexandru a fost campion regional la tenis de masă al României 
şi campion şcolar în finala pe zonă la campionatul liceelor care s-a 
desfăşurat la Piteşti. 

Anual aveau loc întreceri între elevii liceelor din Giurgiu, care 
erau foarte apreciate de publicul spectator, întotdeauna prezent în 
număr sporit la aceste manifestări. Colegii mei de clasă au făcut parte 
din echipele sportive reprezentative ale liceului ion Maiorescu. În 
echipa de volei jucau alături de elevi din alte clase: Mitroi Radu, ursu 
Alexandru, iliescu Paul, Goldenberg Jean. 

lupta mare se da întotdeauna între liceele ion Maiorescu şi Co-
mercial şi şansele în mare măsură au fost de partea liceului Maiores-
cu. Întrecerile la baschet erau dominate de maiorescienii din echipa 
cărora făceau parte şi colegii: Ţincoca Alexandru, sufletul echipei, 
iliescu Paul, ursu Alexandru, Brătoiu Horia, Pascu Haralambie, care 
au câştigat competiţia an după an. 

nici atleţii din Maiorescu nu se lăsau dominaţi de cei de la cele-
lalte licee, colegul ionescu Constantin a fost campion şcolar la săritura 
în înălţime.

stan stan a fost campion la săritura în lungime, Rozoleanu 
 Valerica la proba de fond, Cojocea Mircea la semifond, Badea (Tu-
mak) la aruncarea greutăţii, şi se întrecea la această probă cu iorga 
Costel de la industrial, oferind o dispută foarte strânsă şi ionete, la 
săritura cu prăjina. 

Din echipa vitejiştilor am făcut parte şi eu, Călinescu Petre, iar 
împreună cu stan stan îl înfruntam pe Titi Manea, reprezentantul li-
ceului Comercial, care la fiecare competiţie de alergare, 100 şi 200 me-
tri plat, era echipat cu pantofi cu cuie iar noi o luam pe  descălţate. 

Fără falsă modestie, am fost întrecut o dată la 100 metri, când 
profesorul Apostol Buzatu m-a obligat să alerg încălţat în tenişi ca să 
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nu mă fac de râs. la disciplina handbal lupta se da între liceul ion 
Maiorescu şi echipa liceului industrial şi trebuie să recunosc că erau 
mai buni ca noi, în realitate era o luptă fraticidă cu foştii noştri colegi 
pe care i-am avut până în clasa a iV-a de liceu. 

Costel iorga, era o adevărată forţă şi fizică şi creatoare, Costel 
Brătan, Anghelescu Gheorghe (Americanu), un uriaş de doi metri, 
iute ca o gazelă şi pe lângă care nu trecea decât pasărea în zbor, Mani-
catide Costel, ionescu Paul sportivi cărora cu greu le puteai face faţă 
şi pe care era greu să-i depăşeşti. 

să nu vă închipuiţi că am uitat disciplina oină despre care v-am 
mai spus în paginile anterioare. După ce în primii ani de liceu pro-
fesorul ion Mateescu ne-a iniţiat şi ne-a antrenat cu mare dragoste şi 
abnegaţie pentru această disciplină, în ultimii doi ani ai liceului am 
intrat pe mâna profesorului nedelcu Gheorghe. 

Profesorul de educaţie fizică, nedelcu Gheorghe, era şi directo-
rul liceului în perioada aceea şi dumnealui îndrăgea foarte mult acest 
sport. ne-a luat pe noi care eram în ultimii ani de liceu şi a format o 
echipă de oină pentru performanţă. Această echipă era formată din 
elevii din clasa a X-a care au absolvit liceul în 1952. 

Cazacu Emilian 
Pope Tudor Mirea Grigore Pascu Haralambie

neagu Dumitru iancu Costel Popescu Chiru
Cazacu Alexandru Ghelmez Petre Rădan Tudor

Călinescu Petre

Rezerve: Mitroi Radu, nica Tudor, Rebigan Tudor, Marinescu 
Mihai, Gheorghe Marin, Păun Mircea, Hosu Mişu. 

Anul 1951 a fost primul când am făcut cunoştinţă cu Campiona-
tul Republican de Oină. Botezul focului l-am făcut în comuna Curcani 
unde echipa „Curcani”, fostă Campioană Republicană, ne aştepta să 
ne mănânce ca pe pui fript în mujdei de usturoi.

„nea Gigel”, că aşa îi spuneam noi directorului nostru, ne-a sfă-
tuit şi îndrumat, dându-ne curaj să-i înfruntăm pe localnici şi să nu ne 
speriem de ei, că nu mănâncă oameni şi aşa am şi făcut.

Doamne! Când i-am văzut pe teren ni s-au înmuiat balamalele 
pentru că această echipă era formată din oameni în toată firea, poate 
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cu copii ca noi, iar noi nişte subţirei, pe lângă ei ca nişte ghiocei ieşiţi 
de sub zăpadă. 

nea Gigel ne şopteşte: „– nu vă speriaţi, că joacă mai slab ca voi, 
aşa că luptaţi cu curaj şi veţi câştiga!”

Gazdele aveau în echipă unul înalt de-i uitase Dumnezeu măsu-
ra, cu nişte mustăţi răsucite şi avea două palme cât două cazmale.

Acesta a luat bastonul în mână a scuipat în palme şi i-a zis ridi-
cătorului „– Gata.”

Timid, Cazacu Miţi, că el era cel care servea, i-a aruncat mingea 
aşa cum numai el ştia să o facă, uriaşul a ignit, a vrut să dea tare dar 
s-a răsgândit. A doua oară i-a răsucit puţin mingea şi mustăciosul a 
lovit-o dar mingea s-a dus în afara câmpului de joc. 

spectatorii prezenţi la meci erau sătenii din Curcani şi se distrau 
pe seama noastră, că eram prea tineri faţă de echipa din comuna lor 
şi ne strigau: 

– Bă, aveţi grijă să nu le scoateţi vreun ochi!
– După meci să le daţi lapte să nu moară!
– ăştia să joace cu alde fi-tu, nu cu voi!
– De ce n-aţi venit bă cu alde mă-ta, că ăştia vă lăsa pe voi şi le 

luau ele!
Dar pe teren lucrurile s-au petrecut altfel şi numai un arbitru 

lipsit de cinste şi conştiinţă a făcut ca scorul să fie cu un punct în fa-
voarea lor. 

Poate nu vă vine să credeţi dar publicul i-a fluierat şi huiduit 
copios pe arbitri după terminarea meciului. Finalul a fost foarte plă-
cut pentru că nea Gigel a acceptat invitaţia ca împreună cu jucătorii 
adverşi să bem un vin şi să mâncăm fripturi de oaie coapte pe tăciuni 
din coceni de porumb. 

Împreună cu nea Gigel, mentorul şi stăpânul nostru, am luat 
parte la competiţii interşcolare, care s-au ţinut la Râmnicu Vâlcea şi 
Piteşti şi la zona de la Bucureşti a Campionatului naţional de Oină, 
unde am întâlnit echipe foarte puternice şi anume: Dinamo Bucu-
reşti, Biruinţa Gherăeşti, Avântul Frasin, Ştiinţa Bucureşti, Olteni, Fe-
teşti de la care am avut foarte multe de învăţat şi rezultatele s-au văzut 
prin jucătorii care au activat şi după terminarea liceului la echipe de 
nivel naţional. 

Dintre absolvenţii anului 1952, patru au activat la echipe impor-
tante.

la Ştiinţa Bucureşti iancu Costel şi Cazacu Alexandru, care au 
câştigat mai multe campionate devenind multipli campioni, obţinând 
astfel şi titlul de Maestru al sportului. 
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Călinescu Petre şi Popescu Chiru au activat pe timpul cât au 
satisfăcut stagiul militar la echipa Constructorul Bucureşti, cu care 
au câştigat Cupa României. A mai fost şi Cristea Marin, care era mai 
mare ca noi cu un an şi care a jucat la Ştiinţa Bucureşti. 

la disciplina fotbal, „Maiorescu” nu a fost cu nimic mai slab de-
cât alte şcoli. liceul nostru a promovat jucători care l-au reprezentat 
cu cinste şi i-a dus faimă şi onoare, activând la echipe renumite din 
ţară. 

Fraţii Munteanu, născuţi şi crescuţi în cartierul smârda, Piaţa 
Orient, au reprezentat cu cinste urbea noastră. Cel mai în vârstă laur 
a jucat la Aquila Giurgiu. 

s-a transferat la Kares Mediaş unde a jucat în echipă cu vestitul 
Dobay, apoi a îmbrăcat tricoul lui u. Cluj (Şepcile Roşii), aici fiind 
coleg de echipă cu Dr. luca. 

O scurtă perioadă a cochetat şi cu echipa naţională. Dan şi ion 
fraţi mai mici, absolvenţi şi ei ai liceului ion Maiorescu, jucau la juni-

7 din componenţii echipei de oină a liceului din anul 1952.
Rândul de sus Rădan Tudor, Popescu Chiru, Mirea Grigore,

Pascu Haralambie (cu ochelari), Călinescu Bebe. 
Rândul de jos doamna Rădan, Cazacu Alexandru şi Iancu Costel,

reuniţi la agapa din 1977
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ori când laur activa la Aquila. După aceea au jucat la echipele locale 
Triumph sau la Dragaje după naţionalizarea din 1948 şi desfiinţarea 
clubului Aquila. 

stăncescu silviu, absolvent al liceului, juca extremă stângă la 
Aquila şi după terminarea studiilor liceale s-a transferat la Rapid Bu-
cureşti. 

Miu Ştefan şi el maiorescian ca elev a jucat la spartak Giurgiu, 
iar după absolvire a jucat la Ştiinţa Bucureşti, unde împreună cu Dan 
spătaru şi Makşay făceau un triunghi în apărare prin care nu trecea 
nici vântul. 

Mihai Ştefan (Pascale) juca la unirea Giurgiu şi student fiind 
la Braşov a jucat la Tractorul din localitate. Cocoroiul Paul (Koko) a 
jucat la Triumph Giurgiu. 

Au mai fost şi alţi elevi care au jucat fotbal, dar fiind mult mai 
mici ca mine nu cunosc prea multe date despre ei. la întrecerile spor-
tive rivalitatea cea mai mare era între liceul ion Maiorescu şi liceul 
Comercial. 

lupta cea mai mare se ducea la întrecerile de volei şi fotbal. Cei 
de la liceul Comercial, de-a lungul timpului, au reuşit să fie mereu 
un adversar de temut pentru maiorescieni, deoarece aveau şi ei jucă-
tori foarte valoroşi, însă cei de la liceu erau mai numeroşi. 

la volei, cei mai buni jucători ai liceului Comercial erau Toader 
ion, Ristică, iordănescu, Popa ion, Petrică Cristea, Petrică stănciules-
cu şi fratele său Mihai, Gigi Manea şi alţii. 

Echipa liceului nostru a avut în componenţă de-a lungul anilor 
jucători foarte buni, cunoscuţi şi apreciaţi de publicul spectator, din-
tre care amintesc pe sile Marinescu, Brebenel, sima, iliescu Florin, 
Verziu Dan, Ghelmez iulian, Badea T. (Tumak), Mitroi Radu, ursu 
Alexandru, Cocoroiul Paul, ionescu Dan Miltiade, Ştefănescu Fane, 
Gogu Crăcea şi alţii. 

Disputele dintre aceste echipe erau foarte apreciate de giurgiu-
venii care, la fiecare meci, umpleau până la refuz toate localurile bune 
pentru vizionare. Era o plăcere să asculţi disputele dintre spectatorii 
celor două echipe care îşi încurajau cu pasiune favoriţii, folosind un 
limbaj civilizat şi suportabil auzului. 

nici întrecerile de fotbal nu erau mai puţin apreciate şi simpati-
zanţii umpleau tribunele la stadioanele unde se juca partida. 

În general, echipa comercianţilor avea în componenţă elevi care 
jucau la echipele de top ale oraşului, în special la unirea Giurgiu. 
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Cei mai cunoscuţi erau: lăzărică Bâră, iordănescu i., Ristică A., 
Popa ion, Brătan Marin, Cristea Petrică, Titi Teaşcă, Paul stochiţă şi 
alţii. 

liceul ion Maiorescu avea în echipă foarte mulţi jucători legiti-
maţi la cluburi, dar şi nelegitimaţi, care practicau acest sport din plă-
cere. nu puteam trece cu vederea să nu nominalizăm totuşi pe unii 
combatanţi: George ioan, fraţii Munteanu laur, Dan şi ion, stănces-
cu silviu, Ciumbulea, Miu Ştefan, Mihai Ştefan, Dumitrescu stelică, 
Paul Cristea, Paul Cocoroiu şi alţii. 

Rivalităţile se tranşau fie pe stadionul Regimentului 5 Vlaşca, fie 
pe stadionul din Port sau pe cel de la Fabrica de Zahăr, unde lumea 
venea cu drag ca la o adevărată sărbătoare. 

---------------------//--------------------------

În continuare, sub formă de tabele, prezint elevii care au absolvit 
liceul „ion Maiorescu” din Giurgiu în iunie 1952. sunt nominalizaţi 
toţi pe clase şi în ordinea alfabetică, după cataloagele din acel an care 
se găsesc în arhivă. Am specificat şi funcţiile pe care le-a avut fiecare în 
parte şi pe cât a fost posibil şi unităţile economice unde a lucrat. 

TABEL NoMINAL CU ABSoLVENŢII LICEULUI „IoN MAIoRESCU”,
PRoMoŢIA 1952

Clasa a XI-a A
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Calificarea Funcţia Întreprinderea 

unde a lucrat

1. Angelescu Petre inginer ing. principal M.i.C.M.

2. Avram M.Gheorghe Economist Şef de birou i.P.B. Giurgiu

3. Bietu M. Aurel Economist Şef serviciu Banca Agricolă 
Constanţa

4. Bojanopol D. Victor inginer ing. principal M.C. i. Dir. 
Mecanizare

5. Brătoiu B. Horia Medic  Şef secţie 
Pediatrie 

spitalul Emilia 
irza Bucureşti

6. Bucur P. Gheorghe Fotograf Şef unitate 
foto

Coop. 
Deservirea 
Giurgiu

7. Cazacu i. Alexandru inginer Cercetător 
ştiinţific

i.C.P.T.T. 
Bucureşti
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8. Călin F. Vasile inginer Director i.P.B. Giurgiu

9. Cosmescu i. Ştefan Economist Contabil şef 
Drumuri şi 
Poduri 
Rm. Vâlcea

10. Craiciu D. Corneliu Profesor Profesor Şcoala Generală 
Răcari

11. Croiac D. Francisc ing. agricol inginer 
principal

Ministerul 
Agriculturii

12. Daia n. silviu inginer Şef serviciu i.G.A. 
Bucureşti

13. Fudulu C. Tudor Economist Economist Dir. economic 
Trust Agro

14. Gheorghe M. 
Paraschivian Technician Technician P.T.T.R. Giurgiu

15. Gheorghe i. Marin Merceolog Vameş Vama Giurgiu

16. ionescu D. Constantin inginer 
Şef. comp. 
transport
        auto 

M.C.i. Dir. 
Mecanizare 
Buc.

17. Marinescu D. Mihai inginer inginer şef u.R.E.M.O.A.s. 
Bucureşti

18. Mârlogeanu M. ion inginer inginer 
Întreprinderea 
Minieră Petrila 
Hunedoara

19. neagu n. Mielu inginer inginer 
proiectant 

i.P.i.u. 
Bucureşti

20. neagu P. Dumitru Technician Tehnician navrom 
Giurgiu

21. nuţă n. Gheorghe inginer Şef secţie Şantierul naval 
Giurgiu

22. Oprică B. ion inginer inginer Întreţinerea 
Minieră Petrila

23. Pascu C. ion Economist Economist i.A.s. - 30 Dec. 
Jud. Giurgiu

24. Paţaliu Ghe. 
Constantin inginer inginer 

proiectant 

Întrep. 
semănătoarea  
Buc.

25. Popescu A. Chiru Economist Şef agenţie C.E.C. Agenţia 
Vedea 

26. Popescu B. Mincu inginer inginer 
principal 

Ministerul 
Agriculturii 

27. Preda i. Anton Magazioner Şef depozit T.C.i.A.Z. 
Giurgiu
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28. Prună i. iulian Economist Vameş Vama Giurgiu 

29. Rădan Ghe. Tudor Profesor Profesor, 
scriitor 

Şcoala generală 
Vieru,

30. Ribigan E. Tudor Tehnician Technician 
principal 

i.C.M.G. 
Giurgiu

31. săracu i. Marcel Profesor Director Casa de Cultură 
Giurgiu 

32. Toma i. Constantin Jurist Jurist Com. Răsuceni 
Jud. Giurgiu

33. Traicu i. lazăr inginer inginer
Întreţinerea 
Minieră 
Aninoasa

34. Ţăranu i. Tudor Economist Şef birou i.u.C. Griviţa 
Roşie Bucureşti

35. Manda Şt. Dumitru Profesor Profesor 
Fizică

liceul ion 
Maiorescu

36. Marinescu i. 
Constantin inginer inginer 

topograf

Întreprinderea 
Minieră 
Dobrogea, 
Constanţa

37. Jugureanu Viorel Economist Diriginte P.T.T.R. 
Câmpina

38. Berbec ion inginer inginer 
mechanic şef

Termoelectrica 
Grozăveşti

39. iancu Costel inginer
inginer 
hidro-
mecanic

Doctor în 
ştiinţe,
Maestru emerit 
al sportului

40. Petrescu Cezar Tehnician Tehnician i.P.B. Giurgiu

41. Buciu Vasile inginer inginer 
diplomat

M.C.i. 
Bucureşti

42. ion Artur inginer, 
ziarist 

inginer 
redactor şef, 

Fabrica de 
Zahăr Giurgiu,
Ziarele Munca 
şi scânteia T.

43. Păun Mircea Economist inspector Banca investiţii 
Bucureşti 

44. Ghergu ion inginer inginer i.s.P.E. 
Bucureşti 

45. Pais ilie Medic Medic şef sanepid 
Bucureşti 

46. ursu Alexandru inginer inginer şef C.C.M.B. 
Bucureşti 
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47. Coaje Pompiliu Ofiţer Maior 
unitatea 
Militară 
Bucureşti

48. Cristea Marin inginer Ministru Ministerul 
Construcţiilor

Clasa a XI-a B

Nr. 
crt.

Numele şi prenu-
mele Calificarea Funcţia Întreprinderea 

unde a lucrat

1. Bălăianu M. ion inginer Şef atelier 
proiectare

i.C.P.P.P. acope-
riri metalice 

2. Berceanu A. Remus Economist Economist Banca Agricolă 
Alexandria

3. Boboc Şt. Dumitru Economist Şef de Birou
4. Brătan M. Dumitru Medic Colonel medic M.A.i. Giurgiu

5. Cazacu M. Emilian inginer 
ing. şef ser-
viciu mecani-
zare 

Trust Energo-
construcţia Bu-
cureşti 

6. Călinescu Gh. Petre Economist 

insp. şef preţuri
Director comer-
cial
Director

i.s. P.C. P. Giur-
giu
i.s.C. i.P. Giur-
giu
Registrul Co-
merţului Giurgiu

7. Cârnu Şt. Dumitru Economist Cercetător şti-
inţific

i.C.P.T.T. Bucu-
reşti

8. Cârnu F. ion Economist Dir. economic i. A.s. Alexan-
dria

9. Corbu P. Vasile Economist Director i.C.R.A.l. Vitan 
Bucureşti

10. Crăcea A. Petre inginer inginer M.A.E. Bucureşti

11. Crăciun C. Petre inginer inginer institutul Geolo-
gic Bucureşti

12. Dogaru D. stelian impegat impegat Gara Giurgiu 
13. Fiera C. stoian Profesor Profesor Şc. Gen. Vedea

14. Florea i. luca liviu inginer inginer prin-
cipal 

C.P.i. sfecla de 
zahăr 

15. Florică i. nicolae Fizician Profesor Profesor univer-
sitar

16. Ghelmez A. Petre Poet Director publi-
caţie

„Tribuna Româ-
niei” Bucureşti
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17. Hosu i. Mişu inginer inspector ge-
neral

Ministerul 
Minelor 

18. iliescu C. Paul inginer Şef colectiv pro-
iectare 

i.C.P. Electroteh-
nice

19. lupaşcu i. Bogdan impegat impegat C.F.R. Regionala 
Bucureşti

20. Măntescu M. Flo-
rian Economist Preşedinte u.J.C.C. Teleor-

man 

21. Mirea P. Grigore Profesor Profesor Şc. Gen. Vedea

22. Mustăreaţă A. Ghe-
orghe Economist Director 

comercial
Şantierul naval 
Giurgiu

23. nica D. Tudor inginer ing. principal 
mecanic

Întreprinderea 
Transporturi 
Bucureşti

24. niculescu Şt. ionel Prof. uni-
versitar

Cercetător şti-
inţific

A.s.E. laborator 
Cibernetică Bu-
cureşti

25. Pope D. Tudor Technician Technician Electrocentrale 
Galaţi

26. Rădoi i. Radu inginer inginer şef 
Întreprinderea 
Electromontaj 
sibiu

27. Rădan i. ion Profesor Profesor româ-
nă

Şc. Gen. nr. 4 
Giurgiu

28. Rontea Constantin 
Carol inginer inginer şef i.C.R.A.l.Vitan 

Bucureşti

29. Roşu i. Dumitru inginer inginer şef Întreprinderea 
Minieră Motru

30. sachelarie Traian inginer inginer şef i.C.P.A.- i.P.A. 
Bucureşti

31. stănilă B. Alexan-
dru Economist Şef birou conta-

bilitate 
A.E.i.P.i. Giur-
giu

32. Teodorescu A. Cor-
nel Jurist Procuror Tribunalul Bu-

cureşti  

33. Toma Gh. ion Economist Şef serv. econo-
mic

Întreprinderea 
Minieră Brad 
Hunedoara

34. Ţincoca Alexandru inginer 
După absolvirea 
facultăţii a emi-
grat în Franţa 

35. Vişinescu M. Dan inginer inginer Întreprinderea 
Poduri Deva 
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36. Zârnoianu M. ion inginer inginer agricol C.A.P. scurtu 
Teleorman  

37. Bâlnicu Emanoil inginer 
mecanic Şef proiect uzina de trac-

toare 

38. Mitroi Radu Technician Technician T.C.i.A.Z 
Bucureşti 

39. nicolau silviu inginer inginer proiec-
tant 

u.C.E.C.O.M. 
Giurgiu

40. Constantin ion Profesor Profesor Com. Clejani 
Jud. Giurgiu 

41. Mihail Cristea inginer inginer geolog Direcţia metale 
rare 

42. Pascu Haralambie Economist insp. spaţiu lo-
cativ 

Cons. Popular 
sect. 3 Bucureşti

43. Goldenberg Jaques  Economist inspector  i.G.s. Brăila

44. Mandalac leonida inginer inginer Electromontaj 
Bucureşti

45. stoica ion Economist Vameş Vama stamora 
Moraviţa 

46. Gherghe Marin inginer inginer şef in-
vestiţii

Mecanică Fină 
sinaia

47. stancu nicu Jurist Procuror Tribunalul 
Craiova

Aceştia au fost iubiţii şi nepreţuiţii mei colegi cu care pe  parcursul 
întregului ciclu liceal am împărţit toate bucuriile şi necazurile din pe-
rioada respectivă. 

nu exagerez absolut cu nimic dacă afirm că această serie a fost 
foarte unită, ne-am înţeles foarte bine între noi, respectându-ne reci-
proc şi am fost destul de buni şi la învăţătură, după rezultatele obţi-
nute şi funcţiile pe care le-a avut fiecare în viaţă. 

Dacă analizăm datele din tabele vom constata că din totalul de 
95 de elevi, tot atâţia au promovat. 

Au urmat cursuri superioare de învăţământ un număr de 82 de 
inşi, ceea ce reprezintă un procent de 86,3 % dintre care: 44 sunt in-
gineri în diverse specialităţi, ceea ce reprezintă 46,4 %, 23 de econo-
mişti – 24,2 %, 9 profesori – 9,5 %, 3 medici – 3,1 %,  3 jurişti – 3,1 
% şi 13 colegi care au absolvit diverse cursuri de specializare – 13,7 %, 
care nu au putut urma sau absolvi o facultate. 

un alt aspect demn de luat în seamă este că din totalul de 95 de 
absolvenţi, 24 au rămas în oraşul natal, unde şi-au desfăşurat întreaga 
lor activitate – 25,3%. 
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Este foarte adevărat că acum 60 de ani în Giurgiu existau între-
prinderi şi instituţii mari unde îşi putea găsi un loc de muncă orice 
absolvent cu pregătire superioară. 

Am să-i nominalizez pe toţi cei ce au muncit pentru prosperita-
tea oraşului Giurgiu, contribuind fiecare cu o părticică din forţa lui 
creatoare şi chiar cu o fărâmă din propria lui viaţă. 

Enumerarea o voi face în ordinea alfabetică, ca să nu existe nici 
un dubiu de favoritism, căci toţi au gândit acelaşi lucru: 

– Avram Gheorghe – şef serviciu aprovizionare şi desfacere la 
i.P.B. Giurgiu

–  Brătan Dumitru – medic militar la  M.A.i. Giurgiu 
–  Călin Vasile – inginer director la i.P. Beton Giurgiu
–  Călinescu Petre – ec. dir.com.i.s.C.i.P., insp. şef  preţuri  jud.

Giurgiu
– Fiera stoian – învăţător Şcoala Primară Vedea 
– Gheorghe Marin – lucrător Vama Giurgiu 
– Gheorghe Paraschivian – funcţionar P.T.T.R. Giurgiu 
– Gheorghe Bucur – şef unitate foto Cooperativa Giurgiu 
– Manda Dumitru – profesor la liceul ion Maiorescu Giurgiu 
– Mirea Grigore – profesor Şcoala Generală Vedea 
– Mustăreaţă Gheorghe – director comercial la s.n. Giurgiu 
– Mitroi Radu – technician T.C.i.A. Giurgiu 
– neagu Dumitru – technician nAVROM Giurgiu 
–  nicolau silviu – inginer proiectant la uCECOM Giurgiu 
–  nuţă Gheorghe – inginer şef secţie s.n. Giurgiu 
–  Popescu Chiru – şef agenţie CEC Vedea 
–  Preda Anton – şef depozit i.C.A.Z. Giurgiu 
–  Prună iulian – inspector vamal Giurgiu
–  Petrescu Cezar – technician i.P.B. Giurgiu
–  Rădan ion – profesor Şc. Generală nr. 4 Giurgiu
–  Rădan Tudor – profesor, economist, scriitor
–  Ribigan Tudor – tehnician i.C.M.u.G. Giurgiu 
–  săracu Marcel – director Casa de Cultură Giurgiu 
–  stănilă Alexandru – economist A.E.i.P.i. Giurgiu 
Dar nici ceilalţi colegi nu au stat cu mâinile încrucişate, au luat 

viaţa în piept şi au trecut să muncească pentru ţară. 
s-au răspândit în Banat, Ardeal, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. 

Foarte mulţi au lucrat în Capitala ţării, ocupând funcţii foarte impor-
tante în ministere, instituţii centrale, universităţi. 
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Au lucrat în diplomaţie, au fost poeţi, ziarişti, au construit edifi-
cii impunătoare, au condus mari unităţi industriale, aspirând pentru 
un viitor mai bun şi au reprezentat cu cinste înalta ţinută a învăţă-
mântului din Giurgiu şi judeţul Vlaşca. 

Vreau să-i felicit pe cei nouă colegi care au îmbrăţişat meseria de 
dascăl, urmând tradiţia înaintaşilor lor sub îndrumarea cărora s-au 
format, să le aduc un omagiu celor care nu mai sunt printre noi. 

Absolvenţii au continuat o veche tradiţie maioresciană şi au vrut 
să ducă mai departe educaţia şi formarea unui om adevărat. O parte 
dintre aceştia i-au educat şi pe copiii noştri. să nu uităm un amănunt 
deloc de neglijat, erau foarte prost plătiţi. 

Tuturor colegilor mei le dedic câteva cuvinte în stil personal:
Aceştia sunt colegii mei, 
Alături de care am învăţat
Cu care timp de opt ani
Am glumit şi ne-am distrat.
Promoţia anilor cinzeci şi doi
la mijloc de una mie nouă sute
la „Maiorescu” au etalat
Şi vrednicie şi virtute.
Am fost bine căliţi în luptă
să înfruntăm o viaţă grea,
Căci dascăli ne pregătise 
să ştim să ne luptăm cu ea. 
unii din noi s-au chinuit
să iasă teferi la liman
Pentru că toţi au trebuit 
să-nfrunte anii de coşmar. 
Atunci partidul decidea,
nu dispuneai de viaţa ta
nu erai neam de muncitor,
Erai afară din decor.
Dacă erai fiu de chiabur
De negustor sau funcţionar superior
stai în genunchi la mila lor.
Dar uite că aceşti flăcăi
Au reuşit să învingă în viaţă
Arătând că sunt potenţi 
Au obţinut o performanţă.



154 Petre Călinescu

Aceste rezultate nu se puteau obţine fără munca de zi cu zi a 
celor care ne-au învăţat şi educat cum să păşim în această lume. În-
drăznesc să le aduc omagiul meu scris, cu tot sufletul şi respectul pe 
care îl am pentru toţi, căci îl merită. Au fost în stare să facă din noi 
oameni adevăraţi.

Aceştia n-au fost doar  
profesori,
E prea puţin de spus 
aşa
Au fost trimişi din cer, 
se pare,
să lumineze-a noastră 
cale!

Ai noştri dascăli n-au ui-
tat
să-şi facă cinstit datoria
s-au străduit şi au luptat
Şi din noi „Oameni” au 
creat.

la liceu am învăţat
Cum să ne purtăm în 
lume,
Ce trebuie să faci ca 
om
Ca să fi demn de al tău 
nume.

Am socotit tot la pătrat
Când rezolvam strict  
matematic,
Pitagora ne-a inspirat
să nu uităm ce-am în-
văţat.

Putem spune că sămânţa semănată şi încolţită în vechiul judeţ 
Vlaşca a crescut falnică şi a rodit fructe sănătoase. 

De aceea mă tot întreb care a fost motivul pentru care s-a desfi-
inţat judeţul Vlaşca, care avea ca stemă de recunoaştere „Trei stejari” 
şi de ce s-a ascuns şi distrus brendul nostru „Bivolarii din Giurgiu”.

s-a distrus Codrul Vlăsiei. Ce s-a realizat? unde sunt fabricile 
noastre, multe, puţine, atâtea câte erau? unităţi de muncă unde bu-
nicii, părinţii şi chiar noi am muncit să câştigăm un ban cinstit.

Şi atunci tot capitalism era?
Şantierul naval din Giurgiu a construit şi lansat la apă vestitul 

vas „Mariţa”. sărbătorim cu fast, nu ştiu de câţi ani, acest eveniment! 
nu dragilor! sărbătorim câţi ani au trecut de când am îngropat pro-
gresul şi avântul oamenilor cinstiţi din Giurgiu.

Vechi edificii ale oraşului s-au acoperit, ca ochiul critic să nu le 
vadă, să uităm tot!

De ce oare?
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Vestita „strada Gării”, care zi şi noapte era un vulcan în erupţie, 
clocotea de viaţă şi bună dispoziţie, negustorii te întâmpinau cu zâm-
betul pe buze oferindu-ţi tot ce aveam mai bun.

Astăzi pe această stradă, devenită „pietonală”, unităţile comerci-
ale, în vitrinele lor, expun cam 20-30% afişe mari pe care scrie foarte 
citeţ „de închiriat sau de vânzare”. De ce oare?

se pot da în continuare zeci sau chiar sute de exemple de acest 
fel deoarece multe s-au petrecut pe străzile giurgiuvene. 

Acestea le-am scris să le servesc ca „aperitiv” la un viitor ospăţ 
regesc dat în onoarea vestitei comisii de înţelepţi ai oraşului.

Putem concluziona: „Acum e prea târziu, cum se cânta într-o 
veche romanţă românească: 

Cărbunii stinşi e greu să-i mai aprinzi,
Căldura lor de mult este răcită,
Focu l-aţi stins
Voi aţi suflat
Şi acum e prea târziu,
Orice regret este tardiv!

După terminarea examenului de bacalaureat, într-un entuziasm 
de nedescris a avut loc o întâlnire între noi, când ne-an luat rămas 
bun, urându-ne noroc în viitoarele noastre acţiuni. 

Am stabilit să ne întâlnim, aşa cum era obiceiul, peste 10 ani, în 
1962, să ne revedem şi să ne întâlnim cu bunii noştri profesori din 
liceu care ne-au pregătit să putem lua singuri în piept această etapă 
nouă a vieţii, să vedem după 10 ani de la absolvire ce carieră am îm-
brăţişat fiecare. 

la prima reuniune am avut marea cinste să fim onoraţi cu pre-
zenţa sa de către domnul profesor savin Popescu, omul cel mai iubit şi 
respectat dintre dascălii noştri. Au mai fost prezenţi domnii profesori 
ion Mateescu, Apostol Buzatu, Gigel nedelcu, Bojanopol Dumitru, 
Tacu Pavel, Rădulescu Petre.

Ca o paranteză, îmi pare rău, dar trebuie să subliniez aici un fapt 
foarte neplăcut, petrecut cu ocazia publicării unei cărţi care s-a vrut a 
fi „o monografie de înaltă ţinută a oraşului Giurgiu”.

se pretinde în paginile ei că Promoţia 1952 a liceului „ion Maio-
rescu” este cu mult sub valoarea Promoţie 1952 a liceului industrial. 
nimic mai fals ! Şi ca număr de absolvenţi, şi ca nivel al funcţiilor obţi-
nute prin studii superioare, nu se pot compara cu „maiorescienii”.
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Dar mai este un fapt care nu trebuie neglijat. O parte de cei 
lăudaţi de autorul respectivei lucrări, inclusiv acesta, au fost elevi ai 
liceului „ion Maiorescu” până în anul 1948.  Reforma învăţământu-
lui din acel an şi găselniţele scornite de cei care conduceau atunci ţara 
i-au îndepărtat de noi.

 Mulţi dintre colegi au avut de suferit în acea perioadă. Dar cine 
să mai cunoască aceste fapte?

Cei care au comandat lucrarea şi au finanţat-o au fost oameni 
care nu sunt din partea locului, au venit târziu în Giurgiu, i-am primit 
cu braţele deschise şi le-am permis să ne rescrie istoria.

De ce? Pentru că făceau parte din marele val al băieţilor „cu ochi 
albaştri” şi s-au făcut că nu cunosc sau că nu pricep.

imaginile următoare confirmă spusele mele anterioare, că am 
fost o serie foarte numeroasă, că ne-am respectat şi că întotdeauna 
ne-am simţit bine împreună.

Prima reuniune după 10 ani, anul 1962.
Imagine cu colegii la intrarea principală a Liceului „Ion Maiorescu”.

Rândul din faţă, în picioare de la stânga: Dudu Ţăranu, Ionel Niculescu,
Iosif Sincoca, la umărul său capetele lui Traian Sachelarie şi Petre Ghelmez,

apoi, grăsuţul Cârbu Ion, Alex Stănilă, Horia Brătoiu, Chiru Popescu,
la umărul său capul lui Marin Gherghe, Săracu Marcel, Mişu Brătan,

Bebe Călinescu, Iulian Prună. Rândul de jos:Vasile Călin, Emilian Cazacu, 
Stancu Nicu, Radu Mitroi, Ion Nica, Florian Măntescu,Tudor Rebigan, Stoian 

Fiera, Dumitru Manda. În plan îndepărtat, între canaturile uşii se văd capetele 
lui Constantin Marinescu, Florea Luca, Gogu Bucur, Remus Berceanu, Nuţă 

Gheorghe şi Avram Gheorghe.
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Reuniunea din anul 1967. Masă festivă la restaurantul Danubius.
În picioare: doamna Lupaşcu, doamna Maria Popescu, Chiru Popescu, Iulian 

Prună, doamna Prună, Fudulu Tudor, Gheorghe Mustăreaţă, Vasile Corbu.
Pe scaune: Bebe Călinescu, Gică Avram, Bogdan Lupaşcu, prof. Apostol Buzatu,

Bietu Ion, Dumitru Manda.

După 20 de ani,  1972. Festivitate la Casa „Dunăreana”. Ne-a binedispus la 
această petrecere orchestra „Ion Albeşteanu”, bonus din partea colegului 

Săracu Marcel, pe atunci Director la „Cultură” Giurgiu. Surpriza, sau cireaşa de 
pe tort, a fost marea noastră solistă de muzică lăutărească Romica Puceanu.

Bucăţile fripte au fost din partea celui care lucra la ISCIP.
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octombrie 1977, după 25 de ani. Rândul de sus: Iancu Costel, Sachelarie 
Traian, Ghergu Ion, Iliescu Paul, Pascu Haralambie, Manda Dumitru, Ursu 

Alexandru, Nuţă Ion, Lupaşcu Bogdan, Nica Ion, Cazacu Alexandru,
Rădoi Radu. Rândul al doilea: Rădan Tudor, Rădan Ion, Nicolau Silviu, Bebe 
Călinescu, prof. Tacu Pavel, prof. Bojanopol Dumitru, prof. Gigel Nedelcu, 

Rebigan Tudor, Bojanopol Victor, Cazacu Miţi, Bălăianu Ion, Cârnu Dumitru, 
Stănilă Alexandru, Avram Gheorghe, Hosu Mişu, Toma Constantin, Gherghe 
Marin, prof. Mateescu Ion, Călin Vasile, Luca Liviu, Niculescu Ionel, Ţăranu 

Tudor şi Măntescu Florea. Rândul de jos: Mirea Grigore, Preda Anton, 
Mustăreţă Gheorghe, Lupaşcu Bogdan, Marinescu Constantin, Prună Iulian 

şi Neagu Dumitru.
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Trec anii, oamenii s-au maturizat, au căpătat experienţă. 
Ce splendidă a fost revederea după 30 de ani!

Colegul nostru Marcel Săracu, şeful Inspectoratului de Cultură al Judeţului 
Giurgiu, la masa festivă, care a avut loc în Sala Unităţii Dunăreana, a adus, 

pentru o atmosferă cât mai plăcută, orchestra „Ion Albeşteanu”, 
cea mai reprezentativă formaţie muzicală din judeţul Giurgiu.

În fotografie profesorii şi o parte a Promoţiei 1952.
Rândul de sus: Marinescu Constantin, Petre Ghelmez, Bojanopol Victor, Pascu 

Haralambie, Bebe Călinescu (între canaturile uşii). Pe acelaşi rând, dar în afară,  
Nuţă Ion şi Mirea Grigore.

Rândul 2: Ghergu Ion, Corbu Vasile, prof. Apostol Buzatu, Săracu Marcel, prof. 
Mateescu Ion, Fudulu Ion, Craiciu Corneliu, Stancu Nicu, Teodorescu Cornel, 

Rădan Tudor, Brătan Dumitru, Popescu Chiru, Bălăianu Ion, Rădoi Radu, 
Iliescu Paul şi Petrescu Cezar.

Rândul 3 faţă: Ţăranu Tudor, Stănilă Alexandru, Nicolau Silviu, Rădan Ion, 
Cârnu Ion, Florea Luca, prof. Gigel Nedelcu, Toma Constantin, prof. Dincă Ion, 

prof. Tacu Pavel, prof. Rădulescu Petre,
prof. Bojanopol Dumitru, Mitroi Radu, Cazacu Emilian, Bucur Gheorghe, 

Pais Ilie, Avram Gheorghe, Lupaşcu Bogdan, Păun Mircea, Berbec Ion, 
Nica Tudor, Neagu Dumitru.

Rândul de jos: Preda Anton, Ionescu Artur, Mustăreaţă Gheorghe, 
Manda Dumitru, oprică Ion, Călin Vasile şi Stoica Ion.
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40 de ani de la absolvire. Ne-am adunat în acelaşi loc, intrarea principală a 
Liceului „Ion Maiorescu”. 12.12.1992, în plină iarnă, frig dar fără zăpadă. 

Întâlnirea cu colegii a fost în schimb foarte fierbinte. Rândul de sus, între uşi, 
unora dintre colegi li se văd doar capetele şi vârful nasului: Petrescu C., Brătan 

D., Crăcea P., Măntescu F., Rădan I.,Mitroi R. (cu căciulă) vârful nasului lui 
Marinescu C., Mirea G., în spatele lui Cristea M., Popescu C. 

(cu căciulă),Teodorescu C. şi Lupaşcu B. Rândul din faţă, în picioare, Rebigan T, 
Călinescu B., Mustăreaţă G.,Păun M. (numai nasul şi pălăria) .............., Gherghe 
M., prof. Gigel Nedelcu, Hosu M.,Gheorghe M., Cârnu D., Pascu H., Cazacu E., 
Rădan T., Pais I., Iliescu P. Rândul de jos: Neagu D., Fiera S., Nicolau S., Prună 

I., Avram G., Pascu Ion.

În aşteptarea colegilor –
doamna Meri Bratan, Mişu Bratan, Mitroi 

Radu, Bebe Călinescu, doamna Bucur, 
George Mustăreaţă şi ultimul Gogu Bucur.
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Revedere după 45 de ani – 27 septembrie 1997.
Rândul din spate: Măntescu F., Rădan I.,Brătan D.,Păun M.,

Lupaşcu B.,Mirea Gr., Iliescu P. Rândul din mijloc: Rădan T., Ghelmez P., Ştefan 
I, Prună ., Popescu C., Mustăreaţă Gh., Călinescu B.,

Petrescu C., Cazacu E., Manda D., Gheorghe M., Cîrnu D., Nicolau S. 
şi Neagu D. Rândul de jos: Fiera S., Crăcea P., Gherghe M., Preda A.

„Am început 
să-mbătrânim,

 Nu am simţit că 
anii zboară,

 Noi nu fugim 
de adevăr

 Şi mai păstrăm 
şi-un pic de păr.

50 de ani de la absolvire – septembrie 2002. La reuniuni, din ce în ce mai puţini. 
Timpul lasă urme adânci, dar noi nu ne predăm! Suntem hotărâţi să luptăm 

până la ultimul cartuş. Combatanţii: de la stânga, inainte marş: col. Sandu 
octavian (Tambrică),  Buciu V., Rădan T., Hosu M., Gheorghe M. (Ţipirig), Nuţă 
Gh., Călinescu B., Brătan D. Rândul din faţă: Buduru Gr., Fiera S., Paţaliu Ctin., 

Mustăreaţă Gh., Mirea Gr.,  Popescu C., Ionescu C., Prună I. şi Ionescu Artur. 
Aşezaţi: prof Mateescu Ion şi Pais Ilie.



162 Petre Călinescu

2007 – ne-am mai strâns şi noi câţiva să mai vorbim,  să mai glumim oleacă, 
să gustăm puţină licoare de la Bachus. 55 de ani de la absolvire. Nu ne lăsăm 

deloc! Din stânga: Paţaliu C.tin (Cel Mic), Călinescu B., Artur I., soţia lui Mirea 
Gr., Soţia lui Cazacu E., Gheorghe M., soţia lui Gherghe M., Gherghe M, soţia lui 

Gheorghe M., Pascu H., soţia lui Prună I., Ursu Alex., Prună I., Buciu V., 
Manda D., Pascu I. Pe scaun prof. Mateescu şi lângă el ghemuit Fiera S.

2007 – până s-au strâns toţi la masă am gustat o vişinată cu colegul Fiera Stoian.
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2007 – Grigore dă difuzorul mai tare că dl profesor are receptorul 
puţin cam defect. Ce să-i faci! Lucrează de 103 ani. Prof. Mateescu Ion 

cu Buciu Vasile şi Mirea Grigore.

2008 – Puţin cam obosiţi: un fost colonel de tancuri dr. Sandu octavian, Bebe 
Călinescu fost şef al Inspectoratului Judeţean pentru Preţuri Giurgiu şi Prună 

Iulian, cu vechi state de serviciu la Vama Giurgiu.
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2009, 18 septembrie – petrecere în cinstea colegilor dată de Mirea Grigore 
şi Popescu Chirea, organizată în sala de gimnastică din clădirea veche a Şcolii 
primare din comnuna Vedea (fostă Arsache). Dudu Ursu dă indicaţii soţiei sale 
Rolanda. Alături Viorica Călinescu, Manda Dumitru, Buciu Vasile, Hosu Mişu, 

de partea cealaltă a mesei Pascu Haralambie. 
Fotografie făcută de Bebe Călinescu

2009, 18 septembrie – Manda Dumitru, Pais Ilie, 
Bebe Călinescu şi Prună Iulian
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la una din ultimele noastre reuniuni i-am dedicat domnului 
profesor următoarele versuri:

Maestre să ne trăieşti!
După cum lucid vorbeşti
la una sută trei ani
„la mulţi ani!”
  n.B.   să nu vă trădeze anii
            Că s-au înmulţit şnapanii.

se pare că atenţionarea mea a fost o prorocire exactă. Când pro-
fesorul Mateescu era sărbătorit cu diverse ocazii, zeci de personalităţi 
se înghesuiau să vorbească la microfon, în faţa camerelor de luat ve-
deri pentru a fi văzute pe micile ecrane. se înfruptau fără ruşine din 
bogăţia bucatelor şi băuturilor servite la mesele festive organizate în 
onoarea profesorului de către Primăria Giurgiu. 

„Când ion Mateescu a trecut în lumea umbrelor” iar rămăşitele 
lui pământeşti erau pe catafalc, la slujba de pomenire nu au fost decât 
câţiva oameni cu suflet, extrem de puţini faţă de numărul participan-
ţilor la mesele festive.

Liceul Ion Maiorescu, intrarea principală



166 Petre Călinescu

Poate să dea cineva o explicaţie logică?
Aşa arată din anul 2014 bătrânul şi renumitul „liceu ion 

 Maiorescu”, renovat prin strădania unor oameni de suflet, cu resurse 
locale şi cu o importantă contribuţie din fondurile europene.

În acest leagăn al culturii şi educaţiei giurgiuvene au predat şi 
au luminat minţile a zeci de generaţii de tineri iluşti profesori care au 
slujit şcoala cu sfinţenie. „Onoare lor!”

n.B. nu public şi imaginea în care clădirea liceului arăta într-o 
stare în care n-ar trebui să ajungă niciodată. se pare că spiritele cori-
feilor care s-au îngrijit în trecut de el, de acolo de sus, au învins răul 
care se aşternuse peste acest aşezământ.

„Doamne! Ocroteşte şi odihneşte sufletele lor!”
Am prezentat evoluţia colegilor şi prietenilor mei de-a lungul 

timpului şi se observă cum anii ne-au transformat. În prezent facem 
parte din clubul octogenarilor.

– urmăm oare exemplul bunului nostru profesor ion Mateescu, 
care a reuşit să lase în urma sa 105 ani de viaţă? Rămâne de văzut cine 
poate, cine nu se înregistrează la „pierderi”. 

În orice caz fiţi atenţi dragi colegi, ultimul să stingă lumina! 

Curtea interioară



TINEREŢEA ŞI FIoRII IUBIRII

Când eşti tânăr şi ferice, viaţa, o vezi la culoarea roz bombon cu 
parfum de trandafiri. 

Euforia tinereţii şi lipsa de experienţă în viaţă te fac să ai impre-
sia că tot ce zboară se mănâncă, neţinând cont de faptul că în văzduh 
zbor şi muşte şi avioane. 

Când firele de păr din barbă încep să iasă la lumină cum ies ghi-
oceii primăvara de sub zăpadă, iar pârdalnicul de cupidon îţi trage o 
săgeată în inimă, eşti străfulgerat de fiorii iubirii, încolţeşte dragostea. 
Ea este poate cea mai mare fericire pe care o are omul pe pământ. 

După concepţia mea a iubi înseamnă că trăieşti cu adevărat. Ce 
frumos a început viaţa, când inima şi sufletul omului au gustat iubi-
rea. Când eram elev prin clasa a iX-a la liceul „ion Maiorescu”, după 
ce terminam orele de curs mergeam în grabă să dăm câteva ture pe 
centru. 

Acolo ne întâlneam sau aşteptam să ne întâlnim cu fetele de la 
liceul „Ortodox’’, sau de la „Pedagogică’’, cele de la liceul „Comerci-
al”, plecau deja însoţite de băieţii cu care învăţau împreună. 

ne întâlneam, glumeam, râdeam împreună, trimiţându-ne reci-
proc din ochi, scânteile iubirii. 

Doamne cât de frumos şi ce pură era atunci viaţa. un cântec al 
acelor vremuri avea refrenul care suna astfel: 

Aşa începe dragostea
Mereu cu-acelaşi semn de întrebare
nu ştii cum a venit, 
nu ştii cum te-a vrăjit, 
iar dorul îl cunoşti din întâmplare

Aşa începe dragostea, 
Şi nimeni n-a început altfel pe lume,
Acelaşi basm îl povestim şi tu şi eu, 
Şi-l vom povesti mereu. 

Prin sutele de fete care
Cu frumuseţea lor de floare, 
Prin strălucirea lor divină,
Făceau din Giurgiu o grădină.
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A fost odată un timp de foarte mulţi uitat, în care într-adevăr 
oamenii iubeau sincer. 

Cântecul mai sus amintit a fost şlagărul revistei giurgiuvene de 
mare succes „TinEREŢE’’.

 O tempora!!?
Anturajul de prieteni cu care-mi petreceam timpul pusese ochii 

pe un grup de fete frumoase care veneau de la fostul liceu „Regina 
Maria”, care după desfiinţare în 1948 a trecut la liceul „Ortodox”. 

nedespărţite întotdeauna fiind şi şapte la număr, erau cunoscu-
te sub denumirea de „săptămâna”. 

numele lor, din stânga sus erau: lucica Golopenţa, Daniela 
 Boldur, liliana Dumitrescu, Mariana Păunescu, pe rândul de jos: 
 Viorica Rădulescu, nuţi Bâră şi Marcela Mişcol. Erau fete foarte fru-
moase, care puteau să apară chiar şi în revistele de modă şi le puteţi 
vedea în fotografie.        

Aşa ca fapt divers se îndrăgostiseră de ele prietenii mei: Dudu 
ursu de liliana, Ţole surugiu de nuţi, iosif Ţincoca de Viorica, eu 

Început de an şcolar, septembrie 1951, clasa a XI-a, grupul „Săptămâna”
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de Mariana şi profesorul de contabilitate Anghel de la liceul Comer-
cial de Daniela. 

Ce fericiţi eram când ne plimbam la braţ cu ele prin Alei sau 
vedeam un film de dragoste la cinematograf şi repetam şi noi scena 
sărutului – era sublim. 

Am pierdut însă foarte curând prima mea dragoste. Pentru un 
timp sufletul mi-a rămas gol, Mariana plecase din oraş în altă parte, 
nici nu ştiam unde. 

Era fata unui fost comisar juridic din poliţia Giurgiu. Când au 
început represaliile contra vechii orânduiri, noua putere comunistă a 
arestat foarte mulţi din fosta conducere a oraşului, printre care era şi 
dl comisar Păunescu. 

Cei trei copii ai săi au fost luaţi de rude şi duşi în altă parte a ţării 
să li se piardă urma. Dar viaţa merge înainte urmând drumul desti-
nului. Au urmat frumoasele spectacole de revistă în care am jucat, alţi 
prieteni şi prietene, cunoştinţe noi, alte planuri, altă atitudine. 

În ultimul an de liceu m-am îndrăgostit de o altă fată din vechiul 
grup „săptămâna”, de Viorica Rădulescu. Această fetiţă a reuşit să-mi 
fure inima şi nu a mai lăsat-o până când a trecut în nefiinţă.

Viorica Rădulescu la 19 ani
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Ce frumoasă şi dulce este tinereţea, când nu eşti copleşit de griji, 
când totul ţi se pare un joc frumos care ai dori să nu se termine nici-
odată. 

Când împreună cu iubirea sufletului tău te mişti în voie într-o 
lume care ţi se pare o grădină plină de flori şi miresme fine. Împre-
ună cu ea gândeşti şi pui la cale o viaţă viitoare pe care amândoi o 
întrevăd a fi trandafirie. 

De foarte multe ori aceste planuri reuşesc exact aşa cum au fost 
concepute dacă combatanţii se iubesc cu adevărat şi au şi posibilităţi 
reale de a le pune în practică. Am trăit foarte mulţi ani ai tinereţii ală-
turi de aleasa inimii mele, mişcându-ne într-un cerc mare de prieteni 
cinstiţi şi loiali. 

Împreună cu aceştia ne-am distrat în diverse ocazii, am petrecut 
alături de ei clipe de neuitat. În acele timpuri lumea avea o cu totul 
altă concepţie despre viaţă, exista acel respect între oameni şi între 
vârste, conştiinţa omului se forma pe alte baze mult mai morale, exis-
ta foarte mult respect faţă de Dumnezeu şi legile făcute de oameni. 

Aceşti ani frumoşi siropoşi şi dulci ca o savarină delicioasă nu  au 
durat prea mult, unul câte unul ne-am risipit în vâltoarea tumultuoa-
să a vieţii. Trebuia să ne croim un drum în viaţă. 

unii s-au dus la facultate, alţii să-şi satisfacă stagiul militar, în 
unele cazuri, unii mai puţin norocoşi au trebuit să îndure multe neca-
zuri din cauza originii sociale nesănătoase, cum era apreciată de noua 
orânduire care ne comanda. 

Două suflete pereche, Viorica şi Bebe
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niciunul dintre noi nu a cedat, am luptat cu toate greutăţile 
întâmpinate şi după cum veţi constata din viitoarele episoade eu cred 
că în final am învins. Am fost bine pregătiţi pentru viaţă de bunii şi 
valoroşii noştri dascăli şi conduşi de părinţi pe drumul cel bun. 

nu greşesc dacă afirm că fiorii iubirii cu care ne-am inoculat şi 
dragostea pentru fiinţele iubite ale tinereţii noastre de care eram le-
gaţi sufleteşte ne-au fost puternice energizante. Aveam un plan şi un 
scop pentru care trebuia să luptăm.  

Anul 1952, la Monumentul Eroilor Francezi: Puica Leu, Tole Surugiu, Viorica 
Rădulescu, Bebe Călinescu, Ţuţi Poienită şi Mihai Marinescu, jos Aurica 
Anghelescu şi Viorel Jugureanu. În plan îndepărtat clădirea Tribunalului

Aprilie 1952, Canalul Sfântul Gheorghe. După prima baie au venit 
să ne ia la plimbare iubitele noastre, Viorica şi Puica
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ne ascultam părinţii şi le urmam sfaturile pe care ni le dădeau, 
nu ne ascundeam de ei cu nimic, ştiau în permanenţă ce făceam şi pe 
cei căi umblăm. 

Bunele noastre activităţi tinereşti ne erau sprijinite şi se făceau, 
în general, cu acordul lor.

la vremea respectivă nu erau discoteci, organizam petreceri în 
casele noastre, cu sprijinul părinţilor. Mergeam la baluri şi chermeze-
le organizate de către unităţile de alimentaţie publică, de Casa de Cul-
tură şi organizaţiile de tineret. De multe ori, fetele pe care le invitam 
erau însoţite de o rudă  care veghea ca petrecerea să se desfăşoare în 
mod cuviincios.

nu ştiu de ce dar parcă datorită acestor reţineri, când ne reve-
deam, dragostea noastră era mult mai tandră şi mai profundă.

Mergeam în excursii organizate şi la manifestări sportive în grupuri 
mari de tineri, petreceam, făceam sport şi ne simţeam foarte bine.

La ştrandul Snagov după un meci de volei.
Rândul de sus: Nicu Petrescu, un copil, Ionescu, Mihai Vişan, Tudor Rădan, 

Mircea Saulig, Tedi Ionescu, Lili Bădărică, Marina şi Radu Mitroi, Titi Manea, 
Petruş Stănculescu, Chiru Popescu şi Dina Stan. Aplecat peste cei din faţă ing. 

Dinu Ion. Jos: B. Stelică, Petre Niculescu, Ion Barbu, Paul Ionescu, 
Bebe Călinescu şi Petrică Crăcea gâdilând chitarele
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ne ascultam părinţii şi le urmam sfaturile pe care ni le dădeau, 
nu ne ascundeam de ei cu nimic, ştiau în permanenţă ce făceam şi pe 
cei căi umblăm. 

Bunele noastre activităţi tinereşti ne erau sprijinite şi se făceau, 
în general, cu acordul lor.

la vremea respectivă nu erau discoteci, organizam petreceri în 
casele noastre, cu sprijinul părinţilor. Mergeam la baluri şi chermeze-
le organizate de către unităţile de alimentaţie publică, de Casa de Cul-
tură şi organizaţiile de tineret. De multe ori, fetele pe care le invitam 
erau însoţite de o rudă  care veghea ca petrecerea să se desfăşoare în 
mod cuviincios.

nu ştiu de ce dar parcă datorită acestor reţineri, când ne reve-
deam, dragostea noastră era mult mai tandră şi mai profundă.

Mergeam în excursii organizate şi la manifestări sportive în grupuri 
mari de tineri, petreceam, făceam sport şi ne simţeam foarte bine.

Între două nu te plouă. Dina Stan, Bebe Călinescu, Marina Mitroi 
şi supervizorul Paul Ionescu

Poate pentru unii, ceea ce eu povestesc, dă impresia că eram 
foarte monitorizaţi şi că nu eram liberi să acţionăm în voie. Cu totul 
eronat! Primeam tot sprijinul din partea părinţilor să ne distrăm dar 
totul trebuia făcut în cel mai civilizat mod.

ne strângeam în grupuri de prieteni şi organizam aşa zisele „fai-
furi”, unde dansam, mâncam şi bineînţeles beam şi câte un şpriţ sau 
o bere.

Aceste delicioase întâlniri le făceam la diverse familii care ne găz-
duiau şi ne puneau la dispoziţie tot ceea ce ne era necesar.

Părinţii noştri erau bucuroşi să ne vadă binedispuşi dar nu ne 
permiteau să ne facem de cap.

Cele mai grozave reuniuni se făceau acasă la fraţii Petrică şi 
 stelică Dumitrescu, pe ai căror părinţi îi numeam între noi „Meşterul 
şi Meştereasa”. De unde veneau aceste nume? Tatăl celor doi fraţi, 
Cristache Dumitrescu, era unul dintre cei mai buni meşteri croitori 
din Giurgiu, iar mama, Tudoriţa Dumitrescu, avea o secţie de confec-
ţionat sacoşe.

În afara celor organizate de noi, gazdele ne făceau întotdeauna 
câte o surpriză, ba un miel la cuptor, ba un crap la carton sau un vin 
bun, de-ţi trosneau urechile când îl beai.
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Coana Tudoriţa, de regulă, „făcea praf ”pe toţi participanţii cu 
câte un „dolangaci” ca pe timpuri.

un alt loc preferat de toţi era acasă la nicu David. Acolo, aveam 
loc mai mare pentru dans, care se organiza în antreu iar în camera 
de la stradă era bufetul. Şi părinţii lui nicu erau foarte primitori şi 
le plăcea să ne vadă cum ne distrăm. Tatăl lui era plutonier-major la 
Regimentul 10 Obuzerie, un om foarte vesel şi care ne spunea foarte 
multe lucruri, chiar glume, care ne puteau fi de folos în viaţă.

În timpul verii mergeam, fete şi băieţi, la ştrand sau la scăldat în 
Canalul sfântul Gheorghe iar sâmbăta şi duminica mergeam la cher-
mezele care se organizau la ştrandul oraşului sau grădina (parc) Popa 
Şapcă a Fabricii de Zahăr.

Petreceam clipe frumoase cu prietenele nostre, cu care dansam 
şi ne împărtăşam „primii fiori ai iubirii”.

nu scăpam niciodată ocazia să facem excursii în alte localităţi 
din ţară. sufletele noastre tinere erau dornice de a cunoaşte lucruri 
noi şi de a petrece cu fiinţele pe care le iubeam. 

Păcat că omul nu se poate întâlni cu tinereţea decât o dată în 
viaţă.

Pe rândul de sus: Stanciulescu P. Papurcu S. Surugiu T., (cu pălărie), Craiciu T., 
Călinescu B., Manicatide N., David N. şi Dumitrescu P. Fete: Matei M., Puica 
L., Radulescu V., Poieniţă T. În rândul din faţă: Sonia I., Iliescu B. şi gazdele 

Meşterul Cristache şi soţia sa Tudoriţa
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Şoapte de iubire, Viorica Rădulescu şi Bebe Călinescu

Echipa de volei a oraşului în drum spre Snagov pentru un joc cu echipa 
locală. În picioare, ultimii din dreapta familia Măntescu de la Şantierul Naval 

Giurgiu. Cei din grup sunt identificaţi în fotografia de la ştrandul Snagov.
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Dacă ai minte şi dacă eşti ajutat şi de cei mai în vârstă, reuşeşti să 
faci din tinereţe un timp ferice, pe care nu-l vei uita niciodată.

Am avut foarte mulţi prieteni şi prietene cu care am petrecut 
clipe de neuitat în anii tinereţii. Foarte mulţi din acest grup şi-au legat 

În pas de dans Sonia şi Nelu Craiciu, Marica şi Ion Petcu, Viorica şi Bebe 
Călinescu. Din spate se uită cu jind după obiectiv Tole Surugiu

Domnişoara Luci şi domnişorii Petrică Dumitrescu, Bebe Călinescu, Petrică 
Stănciulescu, Tole Surugiu, Bebe Iliescu şi Ion Petcu
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viaţa şi au trăit împreună până ce moartea i-a despăţit. Cei rămaşi îşi 
continuă viaţa cât le mai este dat de Cel de sus.

Reamintesc din acest grup pe Petrică Dumitrescu, căsătorit cu 
Chiriţa Corbu, stelică Dumitrescu cu Meri Dumitru, Dudu ursu cu 
Vica stănculescu, Florică Dumitrescu cu Mihaela sulică, Tole suru-
giu cu nina Amaradie, Petcu ion cu Marica Matei, Mitroi Radu cu 
 Marina şi Bebe Călinescu cu Viorica Rădulescu.

În acele vremuri, dragostea care îi lega pe tineri era sinceră, 
cinstită şi se urmăreau mai puţin interesele materiale, majoritatea se 
căsătoreau din dragoste, baza era încrederea reciprocă şi plăcerea de 
a întemeia un cămin.

nu neg că şi atunci ca şi acum, existau excepţii de la regulă, ca 
bancul din tramvai: „Vraje nae că la prima mă dau jos.”
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TINERI ŞI ÎNCREzĂToRI

Tineri frumoşi, deştepţi şi ageri,
În „Tinereţe” au jucat,
Să facă oamenii să uite,
De răul peste care-au dat.

sincer să fiu nu ştiu cum să încep acest capitol din povestea mea, 
fiind o perioadă când pot afirma fără a greşi că a fost pentru mine o 
mare bucurie pe care am trăit-o. 

sunt foarte multe de povestit din această perioadă când împre-
ună cu un grup de tineri, conduşi de un colectiv de intelectuali cu 
multă experienţă şi bunăvoinţă am realizat la Giurgiu mai multe spec-
tacole de teatru printre care şi trei spectacole de revistă: „Tinereţe”, 
„Înfloreşte ţara mea” şi „spune Dunăre, spune”. 

scena pe care s-au jucat spectacolele a fost cea a Casei de Cultu-
ră Giurgiu unde, înainte de anul 1947, funcţiona biblioteca şi sala de 
conferinţe a Ateneului Giurgiuvean, ctitorită şi condusă de marele om 
de cultură şi patriot local avocatul nicolae Bălănescu. 

Începutul a fost simplu, un ordin dat de partid să se înfiinţeze 
brigăzi artistice de masă în toate întreprinderile, şcolile şi liceele din 
oraş, care prin programul prezentat să înfiereze cu mânie patriotică 
pe ciocoi, boieri şi toţi cei ce au exploatat clasa muncitoare. 

Foarte mulţi tineri au fost îndrumaţi să meargă la Casa de Cul-
tură pentru a forma mai multe brigăzi artistice. 

După o selecţie riguroasă, regizorul Marin Popescu a selectat 
circa 30 de tineri interpreţi pe care se putea baza. Analizând cu multă 
atenţie talentele pe care le recrutase şi posibilităţile lor interpretative, 
regizorul ajunge la concluzia că se poate realiza mult mai bine un 
spectacol de estradă, decât brigăzi artistice de masă. 

Întâi se sfătuieşte cu colegul de barou Matei Anastasiu, pe care 
îl informează de constatările făcute. Domnii avocaţi Marin Popescu 
şi Matei Anastasiu, în afara Facultăţii de Drept, erau absolvenţi şi ai 
Conservatorului Regal de Artă Dramatică din Bucureşti, dar nu au 
profesat în domeniul teatral. 

În final, au luat hotărârea să-i informeze pe cei din activul de 
partid de intenţia de a realiza un spectacol de estradă. Cu acordul lor 
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s-a format o comisie care să analizeze concret ce se poate realiza în 
funcţie de posibilităţile locale şi talentul celor care urmau să ia parte 
la spectacol. 

Din comisie au făcut parte: avocat Matei Anastasiu, avocatul 
Marin Popescu, profesorul de desen şi caligrafie Gică Rădulescu,  pe 
atunci şi director la liceul ion Maiorescu, pictorul Mihai ionescu, 
prof. de balet Cafi stănculescu, dirijorul Gheorghe sincu, responsabi-
lul cu cultura, licenţiatul în drept Marinescu Ştefan şi bineînţeles un 
reprezentant local al Partidului Muncitoresc şi unul de la sindicate. 

Toţi componenţii comisiei au fost de acord să se realizeze un 
spectacol de revistă muzicală care să se intituleze „Tinereţe”. specta-
colul trebuia să arate publicului spectator viaţa nouă ce înflorea pe zi 
ce trece în Republica Populară Română. 

Acest spectacol muzical urmărea şi un alt scop al giurgiuvenilor. 
Regiunea Bucureşti, din care făcea parte şi raionul Giurgiu, întocmise 
un plan de perspectivă în care se stipula ca în localitatea noastră să se 
construiască un teatru de estradă. 

Aveam posibilitatea să demonstrăm anticipat că aveam mate-
rial uman talentat, care să poată face faţă cerinţelor artistice ce se 
 impuneau. 

Dar pentru că întotdeauna există şi un „Dar”, cu banii ce s-au 
alocat pentru acest edificiu a fost construit la Bucureşti „Teatrul 
 stanilavschi”. 
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Tinereţea şi entuziasmul nostru, dragostea şi plăcerea de a juca 
teatru ne-au purtat mereu înainte şi, nu oricum, cu succes! 

Cei ce ne-au îndrumat spre aceste frumoase realizări artistice au 
fost: 

Matei Anastasiu, 
conducerea artistică

Marin Popescu, 
regia spectacolului

Gheorghe Sincu, 
conducerea muzicală

Tudor Ionescu, 
compozitor şi textier
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Gică Rădulescu, 
scenografie, montaj

Mihai Ionescu, machiaj

Ştefan Marinescu
Director Casa de Cultură

Cafi stănculescu – Coregrafie, Marcel Gazetovici – maşinist şef, 
Mantu Marin – decoruri.
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În acest spectacol au urcat pe scenă foarte mulţi interpreţi care 
făceau cunoştinţă cu ea pentru prima oară. Alături de tinerii entuzi-
aşti au jucat în spectacol şi multe personalităţi cunoscute ale teatrului 
de amatori din Giurgiu, dintre aceştia amintim pe Coca Finat, Zozo, 
Costică stăncescu, stelică Dobrescu şi Jean Clonaru.

După câteva luni de repetiţii a avut loc premiera spectacolului. 
Întrecând orice aşteptări, spectacolul a fost un mare succes la timpul 
respectiv. s-au dat circa 40 de spectacole în Giurgiu şi în alte localităţi. 
Primele 15-16 reprezentaţii s-au jucat cu casa închisă, biletele se vin-
deau cu multe zile înainte de a avea loc. După ce a fost reamenajată, 
sala de spectacol putea să primească un număr de 350 spectatori pe 
reprezentaţie. 

numărul mare de elevi din componenţa ansamblului nu per-
mitea să se joace mai mult de 2- 3 spectacole pe săptămână. sâmbăta 
erau două, unul la ora 17.00 şi al doilea la 20.30 iar duminica aveam 
un spectacol la ora 19.00. 

Am mai avut spectacole şi în cursul săptămânii, în perioadele de 
vacanţă ale elevilor. 

Cu această revistă am dat două spectacole şi în Bucureşti, unul 
la grădina „Timpuri noi” şi unul la „Arenele Romane”.

Directorul Şantierului naval Olteniţa, inginerul Cristea, ne-a soli-
citat să dăm o reprezentaţie pentru salariaţii acestei unităţi. Fiindcă tot 
ne-am deplasat la Olteniţa, am dat mai întâi un spectacol pentru publi-
cul din oraş la ora 16.00 iar pentru salariaţii şantierului la ora 20.00. 

Revista „Tinereţe” era ca o floare pentru că cei care jucau pe 
scenă erau tineri în floarea vârstei, dornici de frumos şi de veselie. 

Prezentarea lor o voi începe cu florile, adică cu fetele şi după 
aceea voi prezenta şi bobocii adică pe băieţi. 

Voi începe cu distinsa doamnă Zozo, solistă vocală, care prezen-
ta două melodii la modă atunci „Aşa începe dragostea” şi „Firicel de 
floare-albastră” pe care le cânta în duet cu Emil Ţibrin.

În program apărea şi doamna Coca Finat, care interpreta cu 
mult succes dansuri spaniole. Distinsele doamne erau salariate la 
Banca naţională, sucursala Giurgiu.

nina Păcuraru, de la liceul de Fete nr. 1, fost liceul „Ortodox” 
din Giurgiu, o elevă talentată care se bucura de mult succes interpre-
tând cupletul „Eu sunt fata reporter”, o parodie după  „Toată ziua în 
ascensor” care suna aşa: 

Eu sunt fata reporter, 
Jurnalistă cu mult fler,
să te ascunzi ori cât ai vrea, 
nu scapi de peniţa mea. 
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Coca Finat şi partenerul ei „Kalu”

Mimi Manea şi Bebe Călinescu
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O altă talentată interpretă,  tot de la liceul „Ortodox”, era Mimi 
Manea, căreia noi îi spuneam „Bună la toate” (cânta, dansa, recita cu-
plete, juca în scenete vesele dar era foarte bună şi la dramă).

Am jucat cu ea în drama „năpasta” lui i.l. Caragiale, „Art. 214”, 
tot a lui Caragiale, şi în alte piese de teatru. 

Două fete frumoase, să le pui la rană, erau reprezentantele lice-
ului Comercial: Puica Popescu şi Fana Metaxa, după care îşi întorceau 
capetele toţi băieţii, mai să-şi frângă gâturile.

Puica Popescu, Bebe Călinescu şi Mihai Marinescu formau un 
trio vocal şi prezentau cu mult succes melodia „undeva în Bucureşti 
eşti tu”. 

Fana Metaxa apărea cântând cupletul „savarina”:
savarina îi prăjitura mea, 
Când o văd îmi creşte inima,
la cofetărie iau o farfurie 
Când mi-am făcut suma 
Mai cer încă una.

Purta o costumaţie de fetiţă din Tirol şi cu năsucul ei în vânt, era 
ca o păpuşică. Ea şi dansa, cânta cuplete şi participa la grupul vocal, 
un talent complet.

Bebe, Puica şi Mihai
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O altă fată cu bună prezenţă în scenă era ileana Radu iar cânte-
cele ei încântau întotdeauna auditoriul. interpreta cu succes muzică 
populară, de petrecere şi romanţe.

 Mimi stanciu, o tânără foarte drăguţă, isca multă invidie din 
partea celorlalte fete atunci când apărea pe scenă.  

nu degeaba Puiu Maximilian, pe atunci un tânăr foarte simpatic 
şi cu aspect de tip mediteraneean, era îndrăgostit lulea şi se ţinea ca 
scaiul după ea.

Existau fetele de la liceul Pedagogic, care dansau şi cântau în 
scenele de ansamblu sau la final de act sau de spectacol, demne şi ele 
de invidiat pentru talentul, harul şi frumuseţea lor şi regret că nu le 
mai reţin numele acestor dulci sirene. 

nici băieţii nu stăteau rău deloc, aveam tineri talentaţi şi bărbaţi 
cu multă experienţă scenică, această îmbinare reuşind să creeze toate 
condiţiile pentru obţinerea succesului.

 Prezentarea programului era făcută de Anghel Velicu, un tip 
cu bune calităţi scenice, spontan în glumele pe care le spunea, ager în 
mişcări, pe care îl făcea simpatic „moaca” de tot râsul pe care o aborda 
în timpul expunerii şi care era demnă de luat în seamă. Era un fel de 
Tomazian pe plan local. 

Deoarece juca în mai multe scenete avea nevoie să-şi schimbe 
costumul şi să se modifice decorurile. 

Atunci era rândul lui Bebe Călinescu să facă mai multe feţe de 
cortină, adică jucam în faţa cortinei trase iar pe scenă se modifica de-
corul şi interpreţii îşi schimbau costumele pentru noile numere.

Pe atunci scena nu era dotată cu maşini şi accesorii care să poată 
facilita schimbările spontane, aşa cum se face acum. 

seară de seară prezentam diferite cuplete, culese din repertoriul 
de la Teatrul „Tănase” cum ar fi  „Costumul”:

Am primit de Anul nou
un frumos costum cadou 
Ce venea turnat pe mine 
nu e bine?
Aşa frumos îmbrăcat
la plimbare am plecat
Celofibră l’a să fie, 
Dacă-mi vine bine mie!
Dă-o dracului de oaie 
Doamne, n-am zis bine oaie
Că s-a înnorat de ploaie 
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Şi unde picătura cădea 
Găurică se făcea
Găurica găurea 
Ce are nene stofa mea?
Că de când plouă cu duiumul
Mi s-a enervat costumul
Şi am rămas ca prostu-n drum
Cu amintire de costum.
Două mâneci şi un crac 
Dezbrăcat până la piele 
Pe deasupra cu bretele 
Păi cu aşa costum pe tine 
Mai e bine? 

Acest cuplet, când s-a jucat în 
premieră la „Tănase” a fost interpre-
tat de artistul Trestian.

 un alt cuplet interpretat la faţa 
de cortină, puţin modificat şi adaptat 
la specificul nostru local a fost „Asta 
face”.

Cupletul a fost scos de multe ori din program, atunci când ştiam 
că în sală este un tovarăş de sus, care nu admitea aşa ceva. Dar partea 
frumoasă era că existau unii tovarăşi care ne atenţionau înainte de 
spectacol „să nu cumva să săriţi cupletul acela cu Face”. 

În acest spectacol numărul meu forte era „Jurnal sonor” care 
făcea parte din actul al ii-lea. Cuprindea foarte multe imitaţii de pă-
sări, animale şi maşini, imitaţii care erau gustate cu plăcere de către 
spectatorii din sală. 

Câteodată aveam surpriza să aud câte-o replică din partea spec-
tatorilor la câte-o imitaţie, o glumă cu sau fără rost. 

Odată când imitam răgnetele leului, unul din balcon a strigat: 
„Adu lanţul să-l legăm şi cuţitul să-l tăiem.” nu jucam în scenete, pro-
gramul fiind destul de încărcat şi în plus trebuia să iau parte la scenele 
de final. 

Mihai Marinescu (Miluţă) participa la majoritatea scenetelor din 
program şi împreună cu mai vârstnicii noştri colegi stelică Dobrescu, 
Costică stăncescu, Budulan ion încântau publicul prin arta lor inter-
pretativă. 

la acest spectacol Jean Clonaru a avut o contribuţie mai mică 
deoarece el urmărea roluri de gentelmen sau prim-amorez iar revista 

Bebe Călinescu la 19 ani
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aceasta a dus lipsă de asemenea roluri, aşa că a făcut şi el câteva roluri 
mai mici prin scenete. 

Forţa spectacolului a fost cântecul, gluma şi elanul tinereţii noas-
tre. urmând exemplul fetelor şi băieţii s-au descurcat foarte bine cu 
cântecele, contribuind la savoarea şi culoarea spectacolului. 

Emil Ţibrin a încântat auditoriul cu frumoase canţonete italie-
ne şi arii din cunoscute operete. După aceste spectacole el a urmat o 
carieră muzicală cântând în ansamblul coral al Operei de stat şi şi-a 
încheiat activitatea pe scena Teatrului de Operetă din Bucureşti ală-
turi de mari interpreţi.

 În spectacol apărea şi Trio „Gipaka” care era format din Gigi 
Manea, Paul ionescu şi Petrică stănciulescu (Kakae), trei prieteni ne-
despărţiţi, care aveau în repertoriu majoritatea melodiilor cântate de 
fraţii Grigoriu.

Vocea, şarmul şi prezenţa lor scenică le-au adus în permanen-
ţă cuvinte de laudă. În ansamblul coral aveam un coleg foarte iubit 
de toată lumea pentru că acolo unde era el prezent era şi gluma şi 
buna dispoziţie. El se numea Jean Ştefănescu, era apelat de toţi „Jean 
 Dublă” şi era de meserie croitor. 

A mai contribuit la partea vocală a spectacolului şi Traian  Gebăilă, 
elev la liceul Comercial, care avea o voce baritonală plăcută auzului. 
Giurgiuvenii au fost foarte încântaţi de spectacolul oferit prin revista 
muzicală „Tinereţe” şi au dorit în continuare să mai vadă şi altele. 

Ceea ce noi nu am ştiut atunci, aflând mult mai târziu, peste 
ani, a fost că unele texte şi cuplete, care au făcut deliciul spectacolu-
lui, erau scrise de foarte tânărul nostru coleg Puiu Maximilian. El a 
scris cupletele: „Fata reporter”, „savarina” şi textele de la „Jurnalul 

Paul Ionescu, Petrică  Stănciulescu şi Gigi Manea



189 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

sonor”. ne putem mândri că tinerii actori amatori din Giurgiu au fost 
primii interpreţi ai creaţiilor de început ale celui care a ajuns unul 
dintre cei mai îndrăgiţi textieri de revistă din România. Atunci când 
jucam pe scenă eram convinşi că toate acestea erau opera celui care 
a fost sufletul teatrului de revistă la Giurgiu, avocatul şi conducătorul 
nostru spiritual, Matei Anastasiu.

nu vreau să scap ocazia să vă povestesc o întâmplare foarte nos-
timă. la a doua reprezentaţie, jucată la Olteniţa, în graba lui nebună 
de a-şi schimba costumul, Anghel Velicu nu a reşit să se îmbrace cum 
trebuie. Când a intrat în scenă, înainte ca el să scoată un singur cuvânt 
sala a explodat în râs. A rămas surprins, se uita în toate părţile cu o 
privire „hai-hui”, arborând o mimică nedumerită. A ridicat mâinile 
în sus şi atunci lumea a râs şi mai tare şi a aplaudat. Anghel parcă se 
preda la inamic. Din fosa orchestrei i se făceau semne, i se spunea 
ceva, dar cine mai putea să audă în acel vacarm. În cele din urmă 
şi-a dat seama de ce râdea şi aplauda lumea. Când strânsese cureaua 
de la pantaloni, în grabă, nu a reuşit să o strecoare prin toate găicile. 
Cureaua, mult mai lungă decât trebuia, a scăpat şi îi atârna printre 
picioare.

Cu un gest care exprima un mare regret, a dus o mână la ochi, 
şi-a ridicat cureaua, ieşind din scenă într-o adevărată furtună de apla-

Un grup amatori care participau la activitatea artistică. În mijloc, 
în cămăşi albe, Mimi Manea şi Jean Dublă
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uze. În continuare, minute bune spectatorii nu au încetat să se mani-
feste, deşi cortina era trasă. Parcă de la începutul spectacolului şi până 
la această pantomimă nu se aplaudase atât. În continuarea spectaco-
lului, la fiecare apariţie pe scenă a lui Velicu spectatorii îl aplaudau 
furtunos.

Colectivul de conducere a hotărât să mai lanseze încă un specta-
col de revistă iar acesta să se numească „Înfloreşte Ţara Mea”, să fim 
pe aceeaşi lungime de undă cu partidul. 

Din spectacolul anterior au rămas scenete, cuplete şi melodii 
care nu au fost puse în scenă. În plus partidul a dispus să fie mai mult 
material de propagandă şi să cântăm viaţa nouă care înflorea la noi. 
interpreţii acestui spectacol erau în cea mai mare parte cei ce au jucat 
şi în „Tinereţe”, adică: Mimi Manea, nina Păcuraru, ileana Radu, 
Coca Finat, Fana Metaxa, Puica Popescu, corpul de balet şi dansuri 
populare format din elevele liceului Pedagogic Giurgiu. 

Aceeaşi situaţie era şi la băieţi, au jucat în continuare: Mihai 
 Marinescu, Anghel Velicu, Bebe Călinescu, Emil Tibrin, Paul ionescu, 
Petrică stănciulescu, Gigi Manea, stelică Dobrescu, Costică  stăncescu, 
Jean Ştefănescu şi am avut un nou interpret de muzică uşoară în per-
soana lui Traian Gebăilă, care în acest spectacol a jucat încă de la 
început. 

Aşa cum am amintit, s-au introdus piese noi care erau la modă 
atunci cum ar fi: „ilenuţa Tractorista”, „Marinică Marinică” (care nu 
se putea scula la cântatul cocoşilor de dimineaţă şi era Marinică zis 
codaşul), „Răsună Valea” (de la Bumbeşti la livezeni) preamărind 
brigadierii de la Jiu. 

Într-un cuplet se cânta aşa: 
Domnişoară, domnişoară!!
nu ne-am cunoscut la băi
noi astă-vară?
Care baie măi potaie 
Fugi că te arunc în Jiu
Dacă vrei baie. 

Acest cuplet îl cântam cu partenera mea preferată, nimeni alta 
decât Mimi Manea.

Pentru cei care savurau cupletele s-a mai strecurat printre cele 
enumerate mai sus şi „Coşarul” interpretat de nina Păcuraru şi vă 
garantez că era un coşar „al dracului” de frumos. 

Bebe Călinescu a venit pe scenă cu alt text la „Jurnal sonor” şi 
a interpretat pentru prima oară melodia „Pe marginea Dunării”, iar 



191 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

împreună cu Mihai Marinescu am interpretat cupletul „Mine mari-
ne” (două versuri din cuplet: „ – Care mine măi Marine? /Am să dau 
cu mine-n tine.”

Anghel Velicu cu verva lui binecunoscută a reuşit şi în acest spec-
tacol să ţină pasul cu exigenţa cerută de spectatori. Orchestra a rămas 
aceeaşi sub conducerea lui Gică sincu, cu toate că unele personalităţi 
ale vremii îl lucrau încontinuu să fie schimbat, în ciuda succesului ob-
ţinut în primul spectacol de revistă. 

Direcţia de scenă, regia, partea tehnică s-au păstrat acelaşi ca 
la primul spectacol. Ansamblul funţiona sub egida Casei de Cultură 
Giurgiu. Deoarece pregătirea unei noi reviste dura mimim trei luni 
iar publicul  giurgiuvean era nerăbdător să ne vadă pe scenă, s-a ho-
tărât să organizăm un spectacol intermediar între reviste. 

Matei Anastasiu, Marin Popescu, Gică Rădulescu au convocat un 
număr de tineri pe care i-au întrebat dacă pot depune un efort supli-
mentar pentru a realiza un spectacol de teatru „O seară Caragiale”. 
Acordul a fost dat de toţi cei solicitaţi să interpreteze roluri din piesele 
lui „nenea iancu”, atât de plăcute şi cu personaje foarte colorate, tipi-
ce din fauna umană  din „Momente şi schiţe”. 

Acest spectacol s-a stabilit să-l realizăm în maxim 30-40 zile, ca 
să avem suficient timp să lucrăm şi la următorul spectacol de revistă 
„Înfloreşte ţara mea”. 

s-a considerat că vom putea da circa 10 spectacole din Caragiale 
până la premiera noii reviste. 

spectacolul a cuprins din repertoriul marelui scriitor piesele: 
„C.F.R.”, „Articolul 214”, „Amicii”, „lanţul slăbiciunilor”, „Justiţie”, 
„Mitică” şi „la poştă”. 

Organizarea spectacolului a fost asigurată de: Matei Anastasiu 
– direcţia de scenă, Marin Popescu – regie, Gică Rădulescu şi Mihai 
ionescu – scenografie, machiaj şi Marin Mantu – decoruri. 

interpreţii de la sceneta „C.F.R.” erau: în rolul Amicului –  stelică 
Dobrescu, niţă – Costică stăncescu, Ghiţă – Jean Clonaru.

„Articolul 214”, în rolul preotului – Bebe Călinescu, Tarsiţa 
 Popescu – Mimi Manea,  Acriviţa Popescu – Puica Popescu, lae  Popescu 
– Mielu Marinescu, avocatul – ion Budulan sau Jean  Clonaru. 

„Amicii”, în rolul  lui lache – Jean Clonaru, Mache – Costică 
stăncescu, Tache – Anghel Velicu. 

„lanţul slăbiciunilor”, în rolul amicului – Mielu Marinescu. 
„Justiţie”, în rolul reclamantei – Mimi Manea, judecătorului – 

Jean Clonaru, pârâtului – Bebe Călinescu. 
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Pentru a se putea schimba în bune condiţii la timp decorurile, 
s-a introdus pentru a se juca la faţa de cortină „Mitică” şi „la poştă” 
care au fost interpretate de Bebe Călinescu şi Anghel Velicu. 

Munca noastră a fost răsplătită de aplauzele entuziaştilor spec-
tatori giurgiuveni care au venit în număr mare să vizioneze spectaco-
lul. 

În acest mod s-a umplut golul de timp dintre prima revistă „Ti-
nereţe” şi cea de a doua „Înfloreşte ţara mea”. 

Această nouă revistă a fost apreciată favorabil de către publicul 
spectator care a vizionat-o şi care a gustat cu plăcere savoarea nume-
relor pe care le-am prezentat. Trebuia totuşi să existe un dar şi acesta 
era reprezentat de către cei de la secţia de cultură de la raion, sau cum 
s-or mai fi numind ei. Aceştia nu au fost pe deplin satisfăcuţi pentru 
că nu am pus accent mai mare pe sarcinile de partid. 

intenţia tuturor era să lansăm a treia revistă care până la urmă 
s-a jucat şi care a purtat titlul „spune Dunăre, spune”.

 Şi pentru că românul a fost întotdeauna inventiv, în pauză până 
la lansarea celei de a treia  reviste, să împăcăm pe toată lumea, s-a 
pus în scenă o piesă în două acte a lui Aurel Baranga intitulată: „noi 
comuniştii”.

Piesa a fost o primă ediţie a lucrării dramaturgului care în final a 
purtat titul „Pentru fericirea poporului”. subiectul se încadra perfect 
în cerinţele noii orânduiri, muncitori exploataţi de capitalişti, chinuiţi 
de organele de represiune ale „siguranţei”. 

Actori amatori aleşi să realizeze acest spectacol au trecut la lucru 
şi au reuşit să realizeze în cel mai scurt timp obiectivul propus.  

Învăţasem, se pare, cum mergea treaba şi ne încadrasem în tema 
cerută de cadrelor de partid. Ca întotdeauna distribuţia a fost gene-
roasă şi aleasă pe sprânceană iar direcţia de scenă şi regia aşteptau 
cu încredere o realizare pe măsura pretenţiilor celor de la Cultura 
Raionului. 

subiectul era simplu, o familie oprimată de către organele sta-
tului capitalist.

Rolurile de muncitori erau interpretate de Mimi Manea – mama, 
nina Păcuraru – fiica studentă, Mielu Marinescu – fiul, eroul princi-
pal, cel urmărit de siguranţa statului, care trebuie să răspundă pentru 
tipărirea unor manifeste comuniste. 

siguranţa statului era reprezentată de comisarul spălăţelu, in-
terpretat de Bebe Călinescu, cel care conducea ancheta împotriva fa-
miliei Buznea. În afara celor sus-menţionaţi mai erau şi alţi interpreţi 
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cu roluri episodice. interpreţii au intrat bine în rol şi spectacolul a fost 
apreciat de public.

Doresc să vă relatez două întâmplări petrecute în timpul specta-
colului care au dat naştere la momente cu totul deosebite. 

la premiera spectacolului în scena în care comisarul spălăţelu 
a venit să facă o percheziţie a găsit familia stând la masă. Pe masă 
erau farfurii, pahare, tacâmuri etc., datorită discuţiilor aprinse şi în 
contradictoriu între anchetator şi cei cercetaţi, comisarul se enerva 
foarte tare şi dorind să impresioneze creând panică, trebuia să tragă 
de colţul feţei de masă ca să cadă câteva obiecte de pe masă şi să facă 
zgomot aşa cum se stabilise de regie. 

Eu, care interpretam acest rol, la momentul respectiv mi-a venit 
ideea că ar fi mult mai spectaculos să trag cu forţă faţa de masă ca o 
parte din obiecte să cadă iar altele să rămână pe masă şi cu faţa de 
masă să-l pocnesc pe Buznea. 

Mişcarea a fost reuşită doar în parte, au căzut multe obiecte, dar 
unele sau rostogolit până la becurile de la sufitele care luminau scena 
şi le-au spart. Toată această nebunie a avut un efect colosal asupra 
spectatorilor. Întâi, când am tras faţa de masă s-a auzit din sală o ru-
moare iar când prima cană a spart unul din becurile de 1000 W, acesta 
a bubuit cu intensitatea şi zgomotul unui foc de armă de vânătoare. 
lumea a ţipat, dar imediat s-a spart şi al doilea bec cu aceeaşi bubui-
tură iar lumina s-a micşorat mai mult. spectatorii au intrat în panică. 

Întâmplarea a făcut ca în acel moment pe scenă să fie regizorul 
Marin Popescu, care a strigat „lasă cortina” şi fiind în faţa tabloului de 
comandă electrică a aprins lumina în sală.

După circa două minute lumea s-a liniştit, s-a ridicat cortina, 
s-au înlocuit becurile sparte şi spectacolul a continuat. Acest incident 
nu a deranjat pe nimeni deoarece am fost întrebaţi la următoarele 
reprezentaţii care au urmat de ce nu se mai sparg becurile. 

A doua întâmplare ivită pe parcursul aceastei piesă a fost de altă 
natură. 

la începutul actului unu, personajul principal, interpretat de 
Mielu Marinescu, Buznea venea de la tipografie obosit şi se aşeza pe 
prispa casei. Punea coatele pe genunchi şi îşi sprijinea capul în mâi-
ni.

 Replica din text era chemarea către mama sa: „– Mamă, mamă”, 
apoi mai tare „maamăă!”.

Atunci în liniştea deplină din sală se auzi de la balcon o voce ba-
ritonală care grăia: „Adu ligheanu.”
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nu este greu să vă închipuiţi în ce hohote de râs a izbucnit sala. 
După această întâmplare personajul nu a mai repetat gestul. 

Al treilea spectacol de revistă a fost foarte agitat din toate punc-
tele de vedere: artistic, financiar, organizatoric şi al relaţiilor dintre 
noua conducere şi componenţii ansamblului. 

Cum am arătat anterior spectacolelor de bună calitate jucate 
înainte au creat mari posibilităţi de afirmare realizatorilor. De aici a 
apărut invidia între cei care realizaseră aceste spectacole şi unii care le 
doreau posturile. Datorită acestor contre între combatanţi, unii din-
tre organizatori au refuzat să mai colaboreze cu intruşii şi s-au retras. 

Capul răutăţilor a fost profesorul de muzică Victor Karpis care 
ţinea cu tot dinadinsul să fie el cel care să aibă conducerea muzicală. 
Cea mai mare parte din componenţii ansamblului nu îl agreau. un 
alt moment neplăcut, care îi îngrijora atât pe locuitorii oraşului cât şi 
pe noi, interpreţii, era faptul că apele Dunării creşteau încontinuu în 
acea perioadă şi era pericol de inundaţii. 

Când se termina un act din spectacol toţi se întrebau: „– s-a rupt 
digul? unde a ajuns apa?” 

iarna lui 1953/1954 a avut multă zăpadă şi în luna martie a fost 
înzăpezit oraşul. imediat după ninsoare, o căldură excesivă a topit 
zăpada şi s-a acumulat multă apă pe Dunăre.

 spectacolul însă a continuat normal iar spectatorii uitau în acele 
momente de necazurile de afară. 

În perioada în care s-a jucat această revistă s-au făcut multe mo-
dificări atât în rândul conducerii cât şi al interpreţilor.

Directorul Casei de Cultură, juristul Marinescu Ştefan, a fost în-
locuit cu Bone Ernest, dirijorul Gheorghe sincu cu prof. Victor Kar-
pis, cu toate că sincu făcuse toată orchestraţia la cele trei spectacole 
muzicale a mai apărut de foarte puţine ori la pupitrul dirijoral. 

Acest lucru i-a indignat profund pe toţi cei care jucau în specta-
col. s-au retras doi oameni importanţi din conducere, Matei Anasta-
siu şi Marin Popescu, iar din rândul interpreţilor au plecat la facultate 
nina Păcuraru, Ştefania Metaxa, Puica Popescu. Emil Ţibrin a fost 
cooptat în cadrul Operei din Bucureşti, şi  nu au mai luat parte la 
spectacole nici doamnele Zozo şi Coca Finat.

Au apărut însă interpreţi noi, soliştii vocali Gabi iliescu, Bebe 
Preda şi Anuţa Ghimpeţeanu, tineri foarte talentaţi,  tenorul ionel 
Păunescu, salariat la Şantierul naval Giurgiu, care avea o voce lim-
pede şi puternică şi care a luat locul lui Ţibrin. A fost cooptat şi ing. 
ionescu, şeful serviciului de telefonie şi telecomunicaţii la D.G.l. 889. 
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Acesta era un intelectual rafinat, cânta foarte bine la pian şi compu-
nea melodii foarte frumoase. una dintre ele se intitula „Dragul meu 
orăşel” şi care se referea la Giurgiu, a compus-o special pentru spec-
tacolul nostru. Ar fi putut să mai lanseze şi alte melodii, dar s-a lovit 
de acelaşi zid „Victor Karpis”, fapt care l-a demobilizat. 

Acest om talentat mi-a scris textul şi compus melodia la cupletul 
„sărmanul Pascu”, care a fost unul din punctele forte în spectacolul  
de revistă „spune Dunăre, spune”.

iată cum textul cântecului, „Dragul meu orăşel” şi care se refe-
rea la Giurgiu: 

Refren 
Dragul meu orăşel
De-ai şti cât de mult,
Ţin la tine 
Vesel şi frumuşel
Grădină cu harnice albine 
----////----
Dragul meu orăşel 
Clocotitor de viaţă şi speranţă
Cu flori de tei 
Frumos ca o romanţă
Dragul meu orăşel.
nicăieri nu ştiu în lume 
Colţ frumos mai drag ca tine 
Fermecat ca o grădină,
Cu liliac şi cu sulfină. 
Drag, cu case mititele,
Şi câtă dragoste ascund în ele.
Cântă şi luna cu albastrul ei,
un refren sublim 
Cu parfum de tei. 

Cupletul „sărmanul Pascu” era o critică aspră la adresa salariaţi-
lor birocraţi din consiliile populare. Regret că tocmai din acest cuplet 
nu-mi mai amintesc prea multe strofe, dar voi reda totuşi câteva ver-
suri semnificative: 

sărmanul Pascu 
Daţi-i lui Pascu
Că Pascu trage, trage
Pe orice drum 
Daţi-i lui Pascu
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Că Pascu trage, trage
Până scoate fum 
sau cum ne spune 
Foarte vechi proverbul 
sacul cel plin 
Îl pui pe calul bun.

Am mai interpretat în acest spectacol un cuplet care a făcut reţe-
tă bună la „Tănase” şi pe care l-a interpreta atunci Gheorghe  Tresti-
an. se intitula „Aiurea în tramvai”, un cuplet destul de mare din care 
am să încerc să redau câteva strofe: 

Am plecat din Cotroceni
Ca să ajung la trei coceni
Ca să ajung la destinaţie 
M-am oprit şi eu în staţie 
Treceau tramvaiele pline 
Toate scârţâind pe şine 
Era plin peste măsură, 
Şi atât de încărcat frate 
Abia se ţinea pe roate 
Douăzeci erau pe scară
Cu pardonul scos afară
unul ca un cimpanzeu 
se suise pe troleu
În sfârşit cu chiu cu vai 
M-am urcat şi în tramvai 
un picior era pe scară
Celălalt era afară 
Cu dreapta mă ţineam de dungă
iar în dinţi aveam o pungă 
În mâna stângă aveam un coş
În coş un cocoş 
Ceapă şi-un bidon de gaz
Şi vreo trei fire de praz
lângă mine sta un moş
Ce-mi trăgea prazul din coş
Toată lumea făcea haz 
Şi moşul trage de praz.
Ce l-aş fi pocnit pe moşu 
Da’ zbura din coş cocoşul. 



197 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Până la urmă cocoşul a zburat din coş în capul unei doamne şi 
de aici a ieşit toată aiureala din tramvai, a venit şi poliţaiul să mă ducă 
la poliţie şi în final: 

sergentul a luat coşul, 
Baba cocoşul, 
Vatmanul ceapa şi gazul 
Şi moşul a rămas cu prazul!

Împreună cu Petrică stănciulescu, component al trioului muzi-
cal „Gipaka’’, am interpretat un cuplet lansat de nicu Constantin şi 
Alex lulescu care se intitula „sOMnOROŞi”.

Vai ce bine e să dormi,
Ce voluptate
să tot stai întins pe spate
Şi să le dormi tu pe toate
Între noi şi muncă e incompa-

tibilitate
Când dormim nici nu visăm
Ca să nu ne surmenăm

Şi în acest spectacol trioul 
„Gipaka” format din Paul ionescu, 
Gigi Manea, Petrică stănciulescu a 
încântat prin talentul lui auditoriul 
cu melodiile compuse de fraţii Gri-
goriu.

Partea muzicală a fost susţinută 
de ionel Păunescu, Traian  Gebăilă, 
Bebe Preda, Gabi iliescu şi ileana 
Radu. 

Au mai interpretat actorii amatori: Anuţa Popescu, stelică Do-
brescu, Costică stăncescu, Jean Clonaru, Jean Ştefănescu, ion Bu-
dulan şi alţii.  Conform sarcinilor date de organizatori s-au cântat 
mai multe melodii noi, date la comandă, care se încadrau în curentul 
politic al vremii.

Păcat de munca depusă de cei îndrăgostiţi cu adevărat de artă, 
deoarece a fost într-un fel umbrită de ambiţiile personale ale unor 

Petrică Stănciulescu (Kakae)
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Finalul actului I din Revista „Spune Dunăre, spune!”  Stelică Dobrescu, 
Bebe Călinescu, Anuţa Ghimpeţeanu,  Ionel Păunescu, Mimi Manea, 

Mihai Marinescu, Ileana Radu

Interpreţi în spectacolul „Spune Dunăre, spune!” Băran C.  – chitară, 
M. Mantu – percuţie, Surugiu A. – sonorizare, Tr. Gebăilă, – solist vocal, 

N. Eftimiu – acordeon
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carierişti. Ar fi totuşi de remarcat o găselniţă a celor interesaţi să-i aiu-
rească pe tinerii interpreţi şi anume faptul că au făcut propuneri ca şi 
aceştia să primescă o recompensă în bani. 

Valoarea fiecărui interpret era fixată printr-un număr de punc-
te prin care s-a stabilit o anume cotă valorică pentru fiecare. 

Eu, spre exemplu, pentru contribuţia la spectacol, am primit o 
sumă din care mi-am cumpărat o cravată de mătase naturală şi o pe-
reche de ochelari de soare. 

Într-un fel m-a încântat, dar alţii nu au fost mulţumiţi. Mitică 
Calistrache, pianist care cânta în orchestră, şi era corepetitor la toate 
repetiţiile, a primit o sumă derizorie faţă de munca depusă şi s-a re-
voltat. Cea mai mare sumă a primit-o Victor Karpis, dirijorul şi asta 
i-a întărâtat pe toţi. 

nici tovarăşul secretar cu probleme culturale Mihai Marin nu a 
reuşit să stingă vâlvătaia dintre interpreţi şi conducere şi cum spune 
românul, „de aici s-a rupt filmul”. 

s-au făcut diferite încercări de conciliere între părţi, dar toate 
au fost în zadar. Au adus de la Bucureşti, de la Teatrul de Estradă, pe 
regizorul Călăraşu şi pe alţii, să pună în scenă altă revistă dar nu s-a 
mai reuşit. 

supăraţi şi nemulţumiţi interpreţii s-au împrăştiat ca făina orbi-
lor. 

În încheierea acestui capitol vreau să-i amintesc pe membrii or-
chestrei care a cântat la cele trei spectacole de revistă. Ca şi actorii de 
pe scenă şi muzicanţii din fosa orchestrei erau toţi giurgiuveni, oa-
meni din partea locului, minunaţi şi talentaţi interpreţi, cu care lumea 
de atunci se mândrea. Aveam suficiente talente în urbea noastră mică, 
de mare valoare şi nu a fost nevoie să împrumutăm din alte părţi.

Pe atunci toate valorile erau respectate şi primeau tot sprijinul 
necesar afirmării lor.

Majoritatea lor au fost componenţii unor formaţii care cântau 
la restaurante sau în Fanfara militară a Regimentului 5 Vlaşca. După 
naţionalizarea din 1948 toţi s-au dus acolo unde puteau să câştige o 
bucată de pâine. Aceeaşi soartă  au avut-o şi membrii fanfarei militare 
după noua organizare a armatei ce a fost facută de guvernul aşa-zis 
democrat, instaurat după 1946. Echipa care a organizat cele trei re-
viste a reuşit să formeze o orchestră care a corespus pe deplin nevo-
ilor cerute de aceste spectacole muzicale. Ea s-a reunit sub bagheta 
dirijorului Ghorghe sincu, care a făcut şi orchestraţia pentru aceste 
spectacole. Din orchestră au făcut parte: violoniştii maior Bibi iones-
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cu,  Costică ionescu (Cobzarul), Rudolf Alfred, nicu Aramicu, Marin 
Brică, stelică Guşe, Titi stoica, Bebe niculae, Bătrânu naghi, Con-
stantin Mustaţă (negru), nic Ştefănescu, ion stroie, Valerică iosif, pi-
aniştii Titi Teodorescu şi Mitică Calistrache (care era şi corepetitorul 
spectacolului), acordeoniştii Milică Voicu, Eugen naghi, Calistrache 
Cristache, trompetiştii, care făcuseră toţi parte din Fanfara Regimen-
tului 5 Vlaşca, dirijată de căpitanul Florică, şi dintre ei îmi reamintesc 
doar numele trompetistului de excepţie stan, al  lui ivan, şi necula. 
Tot de la fanfară mai erau doi componenţi, unul cânta la trombon 
şi celălalt la ţugtrobon. la saxofon cânta „surda”, o talentată instru-
mentistă, rămasă la Giurgiu din orchestra care cânta la restaurantul 
Garofiţa şi doi instrumentişti din fosta fanfară, unul din ei fiind Cosac 
ion. la clarinet cântau ninel stănescu şi Cornel Popescu. la instru-
mentele de percuţie au cântat Pavel, Şalvarin şi Mantu. Pe parcursul 
desfăşurării celor trei spectacole au mai fost făcute unele schimbări 
în formaţie, au mai apărut doi interpreţi, chitaristul Costel Băran şi 
acordeonistul nicuşor Eftimiu. Cei care au participat în orchestră şi 
pe care eu i-am omis îi rog să mă scuze, nu am făcut-o din răutate, ci 
din simplul motiv că omul mai şi uită.

Pentru a îndepărta orice bănuială că am exagerat în expunerea 
pe care am făcut-o şi că aş fi scos în evidenţă pe cineva, redau o pagină 
din Compendiul Monografic Giurgiu, scris de Constantin Enache şi 
publicat în anul 2005.

Autorul, în capitolul „Artă şi cultură”, trece în revistă mulţi in-
terpreţi care au jucat pe scena casei de Cultură Giurgiu şi în spectaco-
lele mai sus-menţionate.

Cei mai 
prestigioşi 
regizori, 

promotori 
ai teatrului 
giurgiuvean 

modern

Matei Anastasiu Ion Maximilian
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Talente actoriceşti, care s-au desăvârşit prin studii şi au devenit mari pro-
fesionişti, sau au asigurat temeinicia elitei amatorilor formaţiilor laureate ale 
festivalurilor naţionale de teatru: Rusică Mihăilescu (în rolul lui „Nică a lui 
Ştefan a Petrii”), aplaudat ca nimeni altul şi apreciat unanim ca fiind un al 
doilea copil „minune” după celebrul american Miky Rounny; Ion  Maximilian, 
care a devenit prestigios actor profesionist şi mare regizor şi director de teatre 
din România (Brăila, Timişoara, Constanţa); Călin Florian, cu o evoluţie 
de asemeni strălucitoare, în timpul studiilor de la Facultatea de Teatru „Luna-
cearski” din Moscova, devenind şi un celebru crainic de radio, considerat ur-
maşul lui Levitan (cel a cărui voce profundă şi mobilizatoare stârnise furia lui 
Hitler); Mielu  Marinescu, Rică Marinescu, Maria Macri, Maria Manea, 
Jean Clonaru,  Constantin Stăncescu, Eugenia Pădeanu, Buzea Tudorache, 
Gheorghe  Sincu, Ileana Chiripuci şi inegalabilii comici Stelică Dobrescu şi  
Bebe Călinescu, ultimul fiind permanent curtat de teatrele bucureştene, el 
refuzându-le cu modestie şi rămânând la Giurgiul său pentru a ne încânta şi 
deconecta şi, aş zice, desfăta estetic, prin talentul său fără margini…

Stagiunea 1953-1954 a impus cel mai mare succes cu spectacolul „Spu-
ne Dunăre, spune…”, în regia lui Mihai Ionescu şi în desfăşurarea glori-
oasă scenică a celei mai valoroase pleiade de artişti giurgiuveni, prezentând 
într-un singur sezon peste 50 de spectacole, record absolut şi deplin meritat. 
Dintre artişti (acest rang îl merită întru totul cei pe care-i voi denumi), s-au 
relevat: soliştii vocali – Ionel Păunescu, Emil Ţibrin, Traian Gebăilă şi 
frumoasa, longeviva şi ilustra noastră cântăreaţă, Ileana Radu (Barbălată); 
dintre comici –  Constantin  Stăncescu, Stelică Dobrescu, Maria Manea 
şi artistul total Bebe  Călinescu; dintre dansatori (balet) „Gingy Rogers” a 
Giurgiului (cum a fost supranumită) – Ştefania Metaxa. Ştimele şi pupitrul 
dirijor au scos la rampă pe valorosul şi inimosul Gheoghe Sincu.
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MUNCA TE  SALVEAzĂ

„Poţi să ştii carte cu carul,
Dacă nu te-ajută banul
Nu realizezi nimic,
Eşti bogat intelectual
Dar sărac în buzunar.”

sfârşitul lunii iulie a anului 1952 a fost pentru mine prima dezi-
luzie în viaţă, atunci am primit prima lovitură şi nu a lipsit mult să-mi 
pierd echilibrul vieţii.

După absolvirea liceului „ion Maiorescu” din Giurgiu, foarte 
sigur pe forţele mele fizice, dublate de cunoştinţele acumulate în şcoa-
lă, m-am prezentat la examenul de admitere la Facultatea de silvicul-
tură din Braşov. Visul vieţii mele era să ajung inginer silvic, să dau 
examenul de absolvire al facultăţii cu specializarea „Vânătoare”.

Toată viaţa mea am iubit natura iar în pădure m-am simţit ca în 
raiul de pe pământ. Cu toate că prietenii mei şi cei care mă cunoşteau 
bine mă sfătuiau să urmez Arta dramatică şi să mă fac actor. Dar nu 
acesta era visul tinereţii mele.

Poate oare cineva să anticipeze ceea ce se va întâmpla în viitor? 
– nu!

nici eu nu am putut ştii acest lucru când m-am prezentat la exa-
menul de admitere, că voi avea marea neşansă să intru pe mâna unor 
specialişti în combaterea burgheziei şi a trădătorilor de neam şi de 
ţară. Aceşti vajnici luptători care vegheau ca niciun fiu sau fiică de re-
acţionari să nu poată învăţa într-o facultate m-au găsit că sufeream de 
biografie nesănătoasă şi plină de viruşi anticomunişti. Trebuia să fiu 
musai izolat de fiii noii clase „mâncătoare”, a noului regim. 

Verdictul dat de ei a fost divulgat unor colegi de-ai mei din liceu, 
mai mari ca mine, studenţi în anul doi şi trei la Facultatea de silvicultu-
ră, Bebe Teodorescu şi Mihai Ştefan, zis „Pascale”, de către secretarul 
u.T.M. pe facultate, Răboj ion, şi el tot giurgiuvean ca şi noi. Destăinu-
irea a fost completă şi precisă, indicând şi persoana care a făcut recla-
maţia la secretariatul de partid al organizaţiei P.M.R. pe facultate.

Astfel am aflat că pe strada unde locuiam în Giurgiu, Foişor,  vizavi 
de noi trăia familia Mareş. Tovarăşa Mareş, în marea ei dragoste pen-
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tru partidul care ne călăuzea paşii la muncă, nu ştiu pentru care mo-
tiv, a trimis o informare oficială la facultate prin care mă încondeia că 
nu sunt un element demn de a studia. Asta, probabil, pentru că nu 
îmi plăcea fata dânsei. 

Vigilenţa ei fără margini era cred şi pentru a-şi justifica func-
ţia pe care o deţinea în organizaţia de femei democrate din Raionul 
Giurgiu. Altfel nu văd pentru ce ar fi înfierat cu atâta mânie proletară 
un tânăr de 19 ani, a cărui singură vină era că dorea să studieze la 
facultate. Partea comică a situaţiei era că soţul dânsei fusese inspector 
la administraţia financiară, unde lucrase şi tatăl meu. Deci nici dânsa 
nu era chiar de origine proletară şi se pare că gustase destul de mult 
din seva dulce a capitalismului.

Am reuşit să dau cele două lucrări scrise obligatorii pentru exa-
men. la răspunsurile date am primit zece la lucrarea „Constituţia 
României” şi nota nouă la limba Română. Aceste note au fost afişate 
la avizierul facultăţii pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor. Cu 
toate acestea nu am reuşit la examen. la contestaţia pe care am fă-
cut-o la comisia de examinare  am primit răspunsul „Respins pentru 
origine nesănătoasă”.

Fiind o fiinţă robustă şi optimistă am reuşit să mă ridic după 
lovitura primită şi mi-am zis în sinea mea: „– Altă dată să fii mai atent 
băiete cu cine ai să te confrunţi în asemenea timpuri, când minciuna  
a ajuns rege, trebuie să înveţi noul stil de a trăi printre noii tovarăşi 
de provenienţă proletară.”

nu a fost un capăt de ţară, viaţa şi-a urmat cursul, am strâns din 
dinţi şi am mers mai departe.

Ca să nu stau degeaba şi să hoinăresc toată ziua fără niciun rost, 
mai ales că aveam nevoie de bani, m-am apucat de muncă, fiindcă 
numai ea putea rezolva totul.

M-am angajat ca muncitor la D.G.l. 889 Giurgiu „Podul Prie-
teniei”, la care tocmai începuseră lucrările, la sectorul montaj. Era o 
lucrare gigant la care participau specialişti din România, Bulgaria, 
u.R.s.s. şi Cehoslovacia. 

Munca pe care o prestam era brută, încărcam şi descărcam ma-
teriale de construcţie, transportam traverse din lemn care serveau la 
realizarea unui traseu pentru macarale cu ajutorul cărora se monta 
un rambleu de cale ferată pentru transportul cimentului până la pri-
mul picior al podului, care era situat în apă şi se numea „culeia 0”. 

nu am suflat nicio vorbă că sunt absolvent de liceu, ca muncitor 
nu te verifica nimeni să vadă ce origine aveai.
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Într-o zi situaţia mea s-a schimbat complet. M-a văzut un tovarăş 
şef de lot, mare sculă de basculă la organizaţia de partid de la sector, 
mecanic-şef.

Mă opreşte şi mă ia la întrebări, scurt şi la obiect:
– Tovarăşe, i-a să-mi spui tu mie, nu jucai teatru în revista „Tine-

reţe” la Vasilichi? Mai ştii să faci ca toate fiarele pământului, ca maşini-
le când sunt în sarcină sau ca avioanele când veneau în picaj? – sigur 
că mai ştiu, că astea nu se uită uşor! 

– Bravo băi băieţaş, îmi place că n-ai uitat! De ce te-au pus să cari 
traverse, că tu eşti băiat cu carte, de altceva esti tu bun, nu de cârcă!

– lasă la băieţi palmarele şi umeraşele (acestea erau pentru pro-
tecţia muncii) şi vino cu mine.

Eu mă scuz: – Vă rog să mă iertaţi, dar nu pot părăsi punctul de 
lucru fără ştirea şi învoirea şefului de echipă. 

Auzind ce am spus, a început să râdă zgomotos şi m-a întreabat: 
– Şti tu cine sunt eu? Fugi de aici cu prostul ăsta. Eu zic: – nu ştiu. 
sunt secretarul de partid de la sectorul Mecanic Şef de pe malul ro-
mânesc al Dunării, mă numesc Brenici ion, tovarăşe, asta să nu uiţi

Am plecat amândoi la Birouri şi acolo i-a spus şefului contabil al 
sectorului, Tătaru ion, fost ofiţer, căpitan la grăniceri şi comisar eco-
nomic la poliţia din oraşul Giurgiu înainte de anul 1947 următoarele: 
– Tovarăşe Tătaru, ţi-am adus un element tânăr, să-l înveţi meserie, ca 
să nu te mai plângi că n-ai ajutoare. Băiatul este şi un foarte bun artist 
şi poate faceţi şi o brigadă artistică.

A doua zi am şi fost numit prin decizie referent administrativ şi 
şi am început să mă ocup cu cartelele de alimente, care erau atunci la 
modă şi fără de care te descurcai foarte greu.

 Aveam şef direct pe tovarăşul Chon Alexandru, fost cerialist 
de frunte în Giurgiu, care lucrase cu Miltiade şi cu nicu Anastasiu 
pe vremea când exportau cereale în Europa de Vest cu vapoarele pe 
Dunăre. 

Chon Alexandru era evreu, un tip foarte instruit şi inteligent, de 
la care am învăţat lucruri care  m-au ajutat toată viaţa. 

Au adus un birou, pe care l-au pus în faţa biroului domnului 
căpitan Tătaru, aşa îl numeam eu la început, iar mai târziu am ajuns 
să îi spun „nea ioane”. Aşa a dat ordin căpitanul şi eu doar am exe-
cutat.

Ghinionul meu a fost că nu aveam scris frumos iar şeful contabil 
nu concepea să trimită la Centrală o lucrare scrisă necorespunzător. 
Aşa că mi-a zis: – Bebică nene, uite eu ţi-am scris pe aceste două car-



206 Petre Călinescu

toane numerele de la 1 la 10 şi alfabetul de la A la Z, atât cu litere mici 
cât şi cu litere mari. Tu băiete le iei cu tine acasă şi exersezi până înveţi 
să le scrii la fel, altfel dai de dracu’ cu mine, faci cunoştinţă cu Paulina 
de la poliţie, că am luat-o cu mine când am plecat.”

Mai puteam să zic ceva? Am strâns din dinţi şi m-am apucat de 
treabă dar nu a fost chiar uşor, că nea ion era chiar tătar când greşam 
literele. În general mă lovea peste degete cu prelungitoarea de la cre-
ionul chimic cu care scria dânsul şi mă durea al dracului de rău. 

El zâmbea mânzeşte şi-mi spunea: „– lasă că ai să scrii frumos şi 
tu şi atunci te vei bucura, nu-ţi vor mai da lacrimile.”

Aproape două luni au fost un chin pentru mine, dar până la 
urmă a ieşit bine, aşa cum prevăzuse nea ion.

 Domnilor, acest Tătaru ion când ducea actele contabile la Cen-
trală, toţi se uitau la ele ca la sfintele Moaşte.  

Avea un har, un talent să scrie de-i uimea pe toţi. Cănd ajungea 
la Centrală unii îl întrebau: „– Cum faci dumneata de scrii aşa fru-
mos?” El răspundea cu glasul lui gutural, tăbăcit de tutun: „– simplu, 
iau creionul între degete şi il pun la treabă.”

Aşa am reuşit să scriu mult mai frumos ca înainte de a intra 
pe mâna tătarului. nu eram totuşi lămurit ce era cu Paulina de la 
 poliţie. 

„ – Bebică, ai răbdare că am să-ţi povestesc într-un cadru adec-
vat, când vom gusta o friptură şi vom bea un şpriţ bun.”

nu m-a minţit şi mi-a povestit. Eu, la rândul meu vă voi povesti 
şi dumneavoastră când vom aduce vorba despre poliţie că de, Paulina 
acolo se născuse.

nu am avut parte să lucrez prea mult nici ca referent adminis-
trativ, căci am schimbat din nou funcţia. inginer şef mecanic pe şan-
tierul Giurgiu era Bolgar ion, un tip foarte inteligent şi de o vigoare 
extraordinară cu toate că se apropia de vârsta de 60 de ani. 

Era născut la Cernăuţi unde absolvise un liceu teoretic. Încă din 
copilărie învăţase de la şcoală sau din familie limbile germană, rusă şi 
poloneză.

 Facultatea de Mecanică o absolvise la Drezda, în Germania, ur-
mase cursuri de specializare la londra unde  învăţase şi engleza. A 
lucrat mulţi ani în Turcia şi italia, s-a căsătorit cu o italiancă aşa că ştia 
şi aceste două limbi. Având o mare uşurinţă în a învăţa limbile străine, 
a reuşit foarte repede să înveţe şi dialectele limbilor slave. 

Acest om reacţiona fantastic de repede la orice situaţie şi dorea 
ca cei cu care colabora să fie cât mai expeditivi în acţiunile pe care le 
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întreprindeau. Avea o secretară care vorbea foarte încet şi rar, fapt 
care îl deranja foarte mult, el vorbind forte repede dar precis. Atunci 
când fraza era mai lungă aveai impresia că este o mitralieră care trage 
foc continuu. Şi cu scrisul lui era la fel, scria repede dar foarte urât. 

După aproape trei luni de la angajare mă cheamă în biroul dum-
nealui şi îmi spune: „– Petrică, eu nu mai am secretară, fata care lucra 
la mine a trecut la alt sector şi s-a mutat în şantierul bulgar. nu vrei să 
lucrezi ca secretar la biroul meu?”

Cum era şi normal nu am refuzat, deoarece mi se mărea sub-
stanţial şi salariul şi am rămas în această funcţie până ce lucrarea la 
pod s-a terminat.

În cei doi ani şi jumătate cât am lucrat în acest sector am avut 
parte de o atmosferă foarte bună,  m-am înţeles bine cu şeful meu şi 
pot spune că am căpătat o educaţie aleasă. 

Avea o mare încredere în mine, orice îi dam la semnat nu con-
trola, mă întreba numai: „– E bine Petrică?”, iar eu confirmam „Da”.

niciodată nu m-am gândit să-i înşel încrederea. unii prieteni 
chiar îmi spuneau: „– Dă-i”, mă Bebe demisia că şi-o semnează.”

Perioada cât am lucrat la DGl 889  a fost pentru mine o adevă-
rată facultate a vieţii. Am cunoscut oameni deosebiţi, ingineri, econo-
mişti, jurişti şi chiar oameni cu funcţii politice, maiştri şi lucrători cu 
înaltă calificare. se muncea într-o adevărată atmosferă de prietenie şi 
era permanent un schimb de experienţă deoarece la această lucrare 
participau specialişti sovietici, bulgari, cehi şi foarte mulţi români.

Conducerea era bicefală, una pe malul românesc, una pe cel 
bulgar. Era totuşi un singur director general, Alexandru lungu.

Faptul că inginerul şef Bolgar ion avea foarte mare încredere 
în mine a fost un mare avantaj, am fost cooptat în echipele de casieri 
plătitori pentru premii şi premieri. Acestea se dădeau lunar şi trimes-
trial şi la fiecare plată ce se făcea, cel care primea prima avea obiceiul 
să lase şi ceva, „de o bere” şi casierului plătitor. 

Eu, spre exemplu, îi plăteam pe cei de la Mecanizarea Exterioa-
ră, Atelierul Mecanic şi strungărie, circa 130-150 de salariaţi.

Îmi rămâneau întotdeauna 500-600 lei, bani frumoşi dacă ţinem 
seama că tatăl meu avea pe atunci 280 lei salariu iar salariul mediu 
era de 160 lei.

Ce să vă mai spun, eram foarte mulţumit de tot ce aveam şi că 
îmi puteam satisface multe dorinţe. salariul meu personal a fost în-
tre 550 lei până la 910 lei în ultima perioadă şi la aproape două luni 
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primeam câte o mărire de salariu. Trebuie să precizez că acest salariu 
mi-a ridicat mult punctul de calcul când am fost pensionat.

se lucra la această unitate într-o înţelegere de necrezut între sa-
lariaţi, chiar dacă nu erau din acelaşi sector de lucru. ne înţelegeam 
foarte bine cu prietenii din Bulgaria, mai ales că destul de mulţi din-
tre ei cunoşteau limba română. la Rusciuc erau foarte multe român-
ce, care se măritaseră cu bulgari iar copiii învăţau de la mamele lor 
limba română. Dintre noi românii, erau foarte puţini care cunoşteau 
limba bulgară şi cu toate acestea nu ne împiedica nimic să tragem niş-
te petreceri pe cinste împreună şi să mergem în excursii în Bulgaria 
şi la noi în România. 

Ţin să vă fac precizarea că sufletul acestor acţiuni turistice nu 
era un român, era un bulgar pe nume Bajora, care era şoferul au-
tobuzului ce transporta personalul tehnic şi administrativ din şanti-
erul de pe malul bulgar, la serviciu şi de la serviciu la Russe. Era un 
tip foarte serios şi foarte apreciat de către conducerea şantierului. El 
aranja unde să mergam în Bulgaria şi ne punea la dispoziţie jumătate 
din locurile din autobuz, un „iKARus” nou, ultima creaţie tehnică a 
timpului acela.

După cum v-aţi dat seama după fotografiile alăturate, atmosfe-
ra era foarte frumoasă la reuniunile noastre. În afară de petrecerile 

Anul 1953, o masă prietenească împreună 
cu prietenii de la DGL 889
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Excursie în Bulgaria.  Ultimul din dreapta, în picioare, 
cu cămaşă albă şoferul Bajora

în grup erau unele mai intime, cu prietenii bulgari, la ei la Russe, la 
restaurantul „Trocadero”, situat în centrul oraşului, lângă parcul cu 
statuia cu lei. 

la noi la Giurgiu petreceam la restaurantul Dunărea, pe atunci 
cel mai bun din oraş, unde ne servea întotdeauna ireproşabil Vasile 
Palade, şeful de sală, şi unde ne delecta cu frumoase melodii orchestra 
condusă de Costică Mustaţă, alias negru, cu solistul vocal, neuitatul 
nostru Cucu, la pian Teodrescu şi la acordeon Dan, un talent venit 
din comuna Pietroşani să reprezinte cu cinste muzica noastră lăută-
rească.

Aşa cum am arătat, bani aveam suficienţi să ne permitem să pe-
trecem şi în alte locuri mai scumpe din ţară. Eram foarte bun prieten 
cu şoferul directorului tehnic sovietic de pe malul românesc, tovară-
şul Tarasov iuri. El avea un frate ce lucra pe malul bulgăresc şi cu care 
se întâlnea o săptămână la Giurgiu şi una la Russe.

Când era la Russe inginerul Tarasov, şoferul său Marinică, pri-
etenul meu, avea voie să se ducă cu maşina unde dorea dar luni de 
dimineaţă trebuia să fie prezent la debarcader la ora 7.30, ca să-şi ia 
şeful care se întorcea la Giurgiu cu vasul „Castor”. 
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După câteva excapade mai puţin reuşite, am descoperit că cel 
mai plăcut pentru noi să ne distrăm era la Braşov, la Hotelul Restau-
rant Postăvaru sau la Corona, mai ales că aici cântau pianiştii Teodor 
sibiceanu şi Jean lucaci. Timpuri de mult trecute şi aproape uitate 
dar care îmi dau fiori şi acum.

nu numai petreceri şi excursii am făcut în perioada cât am lu-
crat la Podul Prieteniei.

Întrecerile sportive erau pe primul plan, DGl 889 avea o asoci-
aţie sportivă care cuprindea o echipă de volei şi de una de fotbal, în-
scrise în campionatul raional. Denumirea asociaţiei era „locomotiva 
DGl 889 Giurgiu”. 

Confruntările dintre noi şi prietenii bugari erau gustate cu plă-
cere de publicul din Giurgiu şi Russe şi uite cum ajungem iar la petre-
cere, fiindcă după fiecare meci se lăsa cu o masă prietenească.

 Din echipa de volei făceau parte, aşa cum se vede în următoarea 
fotografie, de la stânga la dreapta, următorii: antrenorul Vaida, în 
costum, fostul mare jucător al echipei de fotbal „Venus Bucureşti” şi, 
echipaţi pentru o partidă,  ing. Bucur Mircea, Călinescu Bebe, Tătaru 
stelică, ionescu Paul,  ing. Costiniu Dan, ing. ionescu Teodor şi Po-
pescu Chiru. În plan indepărtat stânga, în afara terenului, cu cămaşă 
albă şoferul bulgar Bajora.

Trebuie să cunoaşteţi un lucru foarte important, care s-a petre-
cut la finalul acestui gigantic şantier. Podul a fost construit cu o repe-

Constantin Mustaţa, zis Negru Cristea Dumitru, zis Cucu
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ziciune nebănuită chiar de către cei care au întocmit planul lucrărilor 
şi au planificat timpul de execuţie. Materialele au fost aduse la timp, 
oamenii au fost plătiţi la normă şi pentru depăşirea normelor erau 
răsplătiţi din plin şi la timp, fapt care a dus la o accelerare mai mare a 
lucrărilor. Datorită acestei situaţii s-au făcut mari economii, au rămas 
sume importante nefolosite. 

Conducerea DGl 889 a hotărât atunci ca banii rămaşi să se 
împartă în două, o parte să se atribuie oraşului Giurgiu şi altă par-
te la Russe. În acest timp primar al oraşului era neagu Dumitru 
care a funcţionat în perioada 1953-1954 iar arhitect al oraşului era 
Dobrescu i. 

Acestor doi tovarăşi şi secretarului de partid al raionului Giurgiu 
li s-a adus la cunoştinţă suma ce li se putea da din partea DGl 889 
Giurgiu. După câteva negocieri între părţi tovarăşul primar  neagu a 
cerut directorului general lungu Alexandru să se construiască în cen-
trul oraşului, la intrarea în grădiniţă, o mare gazetă de perete după 
modelul Kremlinului, care să aibă trei părţi distincte: panoul frunta-
şilor, panoul codaşilor, iar în mijloc să se poată afişa articolele de fond. 
Această mare lucrare s-a realizat, astfel că ne puteam da întâlnire pe 
centru la punctul fix „Kremlin”. 
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Genialul arhitect Dobrescu a cerut să se construiască în zona vi-
ilor de pe Şoseaua Oinac blocuri pentru muncitori, pe lângă fosta 
cantină a şantierului şi blocurile unde locuiau chesonierii. A motivat 
acest aliniament că în situaţia unei inundaţii a Dunării acolo nu ajun-
ge apa în timp ce alte zone din oraş sunt expuse inundaţiei. 

Vestitul „Kremlin al Giurgiului”, pe care şi l-a dorit primarul Neagu

Vestitele blocuri ale arhitectului Dobrescu, pe lângă care se strecoară oinăcarii 
care se întorc acasă cu căruţele lor
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Frumoasele blocuri se pot admira şi acum de către cei care do-
resc să le vadă. Bulgarii au construit în centru, pe lângă hotelul Riga 
blocuri foarte frumoase. Mă opresc aici cu comentariul să nu mai su-
păr pe nimeni, chiar dacă unii s-au dus unde ne ducem cu toţii, mai 
există copiii lor.

Pentru că veni vorba de muncă, eu am cunoscut nevoia şi plăce-
rea de a avea bani încă din anii când eram foarte tânăr. 

Prin anul 1948, după naţionalizare, făceam unele servicii pentru 
unchiul Mircea de la Bucureşti, care se ocupa cu afaceri cu piele şi 
talpă de vită, prelucrată, pentru confecţionarea încălţămintei. 

Mircea Călinescu lucrase la Fabrica Mociorniţa şi după naţiona-
lizare lucrătorii din fabrică, care fusese preluată de stat, mai trăgeau 
şi ei nişte surplusuri personale, pe care le valorificau prin unchiul 
meu. 

Afacerea era la negru, cum se spunea, iar unchiul meu valorifica 
o parte din ea prin cizmarii din Giurgiu. Ca să fie sigur că nu va fi 
găsită marfa când intra în oraş era nevoie de o persoană care să nu 
atragă atenţia organelor de control, el fiind cunoscut ca afacerist nu o 
putea transporta personal.

Mă duceam cu trenul până la Halta Daia şi aşteptam trenul care 
venea de la Bucureşti. Îmi vedeam unchiul la o fereastră şi mă urcam 
în vagonul respectiv. El îmi arăta servieta şi un mic sac de voiaj certân-
du-mă să nu mai umblu aiurea prin tren cu prietenii şi să stau unde 
am bagajele, un mod de a explica apariţia mea în vagon.

la Giurgiu el cobora fără bagaj pe peron iar eu îmbrăcat în uni-
formă de elev, cu un mic rucsac în spate şi cu servieta în mână, tre-
ceam şi duceam marfa după cum primisem indicaţii la cizmăriile lui 
Buduru, Chivu, Gâscă, Popescu şi alţii. 

unchiul Mircea era un tip foarte darnic, iar eu nu am regretat 
serviciile pe care i le-am făcut. Aveam banul meu şi eram tare satisfă-
cut. Şi uite aşa am prins gustul şi am aflat puterea banilor.

Totuşi, la începutul anilor ’50 familia mea a traversat o perioadă 
destul de grea şi ne-am confruntat cu lipsa banilor. 

Atunci am lucrat o perioadă de timp ca muncitor necalificat la 
Fabrica de marmeladă „Fructonil” Giurgiu. Formasem o echipă cu alţi 
colegi de liceu şi lucram numai în schimbul de noapte sau de la 14.00 
la 22.00, când era tura maistrului Florea Buturugă. În timpurile ace-
lea el a fost pentru noi ca un adevărat părinte. Când lucram noaptea, 
întotdeauna ne da drumul pe la ora 4.00 şi ne spunea: 

– Duceţi-vă acasă să treceţi şi voi două ceasuri pe sub plapumă, 
să nu adormiţi în bancă! 
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Cu banii câştigaţi prin muncă am rezolvat foarte multe nevoi. 
Echipa în care am lucrat a avut în componenţa ei elevii:  

– Popescu Chiru, care după ani de şcoală a avut funcţia de şef 
agenţie CEC în comuna Vedea,

– Mirea Grigore  a fost profesor de educaţie fizică în comuna 
Vedea,

– Coajă Pompiliu, colonel în M.Ap.n.,
– ivănescu sandu, general în M.Ap.n.,
– Bulgaru ion care a plecat din Giurgiu, încă de când era elev, 
– subsemnatul, Călinescu Bebe, despre care veţi citi în paginile 

acestei cărţi cum am „tropotit” prin viaţă.  
După cum se vede tinerii de atunci puteau să muncească dar şi 

să se pregătească pentru a urma cursurile unei şcoli superioare.
În concluzie, totul se obţine prin muncă, cine fuge de ea  greşeşte. 
Construirea podului de peste Dunăre a fost întotdeauna un pri-

lej pentru giurgiuveni de a se mândri cu el şi gândesc eu, că au avut 
şi de ce. 

A curs multă cerneală cu care s-au scris pagini, elogiindu-l în 
diverse ocazii aniversare.

În anul 1984, Asociaţia filateliştilor din judeţul Giurgiu, al cărui 
preşedinte era inginerul Popescu Dumitru, a emis o ilustrată maximă 
înfăţişând „Podul Prieteniei”, comemorând astfel 30 de ani de la da-
rea lui în folosinţă.

ulterior, filateliştii giurgiuveni au mai realizat încă două plicuri 
comemorative, în anii 2004 şi 2014, la împlinirea a 50 şi respectiv 60 
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de ani de la construcţia acestui frumos obiectiv. Tot în 2004 au mai 
realizat şi o ilustrată maximă comemorând 50 de ani (1954-2004) de 
la construcţia podului.

Aceste interesante realizări filatelice au fost ştampilate cu ştam-
pile speciale, emise anume pentru evenimentul comemorat. 
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la timpul când s-a construit acest important obiectiv strategic, 
Giurgiu nu traversa o situaţie economică prea bună. Această lucrare a 
creat mii de locuri de muncă şi a dat posibilitatea dezvoltării oraşului 
în viitor. 

Este foarte lăudabil faptul că mai există persoane care nu uită să 
arate şi celor tineri lucrurile bune înfăptuite cândva.

Datoria noastră este să facem cunoscute şi ce greutăţi au întâm-
pinat locuitorii oraşului Giurgiu în acele vremuri tulburi. să avem 
răbdare că timpul le va rezolva pe toate şi „se va alege bobul de ne-
ghină”.

Dar despre toate acestea într-o viitoare „Cronică  giurgiuveană”.
 



DRAG MI-A FoST SĂ FAC ARMATA

Unii au făcut armata 
Dând cu sapa şi lopata
Fii de chiabur 
Au dat balast la ciur
Au săpat gropi cu cazmaua 
Până i-a găsit damblaua

Cu zeci de ani în urmă românul considera că un bărbat ajunge 
la deplină maturitate numai după ce îşi satisface stagiul militar, unde 
se călea pentru luptă şi viaţă. 

Încă din clasele primare el primea noţiunile de patriotism, mân-
drie naţională, dragoste de ţară, ce înseamnă să fii erou şi să te jert-
feşti pentru apărarea pământului tău strămoşesc. 

Elevii învăţau poezii scrise de marii noştri poeţi prin care slăveau 
sfântul pământ românesc şi actele de vitejie ale ostaşului român. 

Îmi amintesc cu deosebit respect şi dragoste pentru acele tim-
puri când învăţătorul nostru iordan Firimiţă ne învăţa poezii ca: „Pe-
neş Curcanu” sau „Câinele soldatului” şi să cântăm: „Trei culori”, „Pe-
al nostru steag”, „Trăiască regele”. 

Tinerii înainte de a satisface stagiul militar făceau o pregătire 
premilitară. Învăţau să mânuiască arma, poziţiile de tragere, mersul 
în front şi cum se dau luptele la baionetă. 

Armele folosite erau din lemn, construite artizanal de meşteri 
iscusiţi, imitând foarte bine arma adevărată. Învăţau cum se sapă 
tranşeele în condiţiile de luptă sau defilau în pluton organizat, apoi 
cântau cântece patriotice şi ostăşeşti.

la arme
Pentru neam şi pentru rege,
la arme
Cei de-un sânge şi de-o lege
Când patria te cheamă sub drapel
Dator e tot românul să alerge
să-l apere să moară pentru el.

Aceste evenimente s-au petrecut până în august 1944. După 
aceasta, rolul şi rostul armatei a fost cu totul altul. Ce am scris puţin 
mai înainte le-am văzut şi trăit fiind copil de şcoală. 
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Când m-a ajuns şi pe mine timpul să fac armata, m-am confruntat 
cu alte reguli trasate de noua orânduire socialistă. Calea a fost destul 
de lungă şi foarte întortocheată cu multe urcuşuri şi coborâşuri, dar 
cu credinţă în Dumnezeu şi cu voinţă naţională le-am trecut cu bine. 

Pentru mine armata a început să fiarbă după ce am absolvit clasa 
a X-a. În 1951 am primit ordin de recrutare să mă prezint la Cercul 
Militar Teritorial al Raionului Giurgiu, care se afla situat chiar pe stra-
da mea Foişor, în Giurgiu. 

După efectuarea vizitei medicale foarte riguroase am fost decla-
rat „ADMis”. 

De la biroul furierilor am primit un dosar şi am fost condus de 
un gradat la biroul comandantului, tovarăşul maior Coastandatos 
Cristu, unde am fost prezentat şi lăsat acolo. Comandantul m-a invitat 
să iau loc şi a început să mă prelucreze. 

După o scurtă introducere mi-a comunicat că am fost admis să 
urmez o şcoală de ofiţeri de 2 ani asigurându-mă că după ce absolv 
această primă parte, pot merge la specializare pentru ofiţer superior. 

Trebuia să aleg o armă din cele pe care le indica dânsul: infan-
terie, Marină, Geniu sau Vânători de munte.

Dragul meu cititor, când îl ascultam pe maior predându-mi te-
oretic ceva la care eu nu mă gândisem absolut niciodată să mi se în-
tâmple, nici chiar în cea de-a doua viaţă, m-am schimbat la faţă cred 
foarte tare, fiindcă m-a întrebat: „– Ce, nu te simţi bine?”  

Abia după această întrebare am tresărit dar nu puteam răspun-
de deoarece pur şi simplu rămăsesem cu gura căscată ca la dentist. 
După câteva momente penibile cred că am aruncat vag „nu”.

– Ei… ce zici fecioare, spunea maiorul, care armă îţi place cel 
mai mult?

Eu săracul de mine eram ca ăla care calcă când în groapă când 
în şanţ. 

Zic şi eu: „niciuna!’’
Maiorul se încruntă: „Adică cum niciuna?”
– uite aşa… eu nu vreau să fiu ofiţer!
– Mă rog care ar fi motivul să nu-ţi placă?
– nu vreau să stau o viaţă întreagă cu vestonul închis la gât cu 

copcă. 
Maiorul se scoală în picioare şi spune: Poţi să pleci şi lasă că-ţi 

dau eu o armă să stai tot timpul fără copcă la gât. 
– să trăiţi tovarăşe comandant, n-a mai răspuns nimic. la biroul 

furierilor m-am chinuit mult timp până am dat o declaraţie că renunţ 
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la cererea de a deveni ofiţer activ. De unde dracu’ să ştiu eu că tata 
aranjase cu comandantul cu care era vechi cunoscut ca eu să îmbrăţi-
şez cariera de ofiţer. 

Discuţia cu tata a fost mult mai lungă şi foarte picantă încât nu se 
poate relata în scris. norocul meu au fost bunicii, oameni care m-au 
înţeles şi care întotdeauna aveau ultimul cuvânt.

Fine del primo tempo 
În primăvara anului 1952, am fost chemat cu ordin de încor-

porare, dar nu au putut să mă încorporeze, deoarece eram elev în 
ultimul an în clasa a Xi-a la liceul ion Maiorescu din Giurgiu. 

În anul 1953 am fost din nou chemat dar nici atunci nu m-au 
putut încorpora deoarece eram salariat la D.G.l. 889 (Podul Priete-
niei) şi beneficiam conform unui protocol special de o amânare până 
la sfârşitul lucrării. 

Fine secondo tempo 
Conform unei vechi zicale româneşti „ulciorul nu merge de 

multe ori la apă”. 
În luna februarie anul 1954, contractul meu cu D.G.l. 889 a 

încetat prin închiderea lucrării. Conform termenului stabilit, lucrarea 
a fost dată în folosinţă iar salariaţii au fost lichidaţi. 

Bineînţeles că acest lucru îl cunoştea şi Comisariatul Militar 
 Giurgiu, care nu a întârziat şi a trimis ordin de încorporare. 

Am primit şi eu unul pentru a mă prezenta la Comisariat pe data 
de 27.04.1954 ora 6.00 a.m, începând cu această dată începe un nou 
episod în viaţa mea, de care la început eram foarte speriat, dar care 
până la sfârşit a fost extraordinar, terminându-se cu mult mai bine 
decât m-aş fi aşteptat eu. Înştiinţarea am primit-o cu 3 zile înainte de 
data când trebuia să mă prezint. 

Prietenii mei, când au auzit, imediat s-au mobilizat să-i tragem o 
petrecere „a la long”, aşa cum ştiam noi să facem. 

Am stabilit să începem la mine acasă ca să nu supărăm părinţii, 
dar întâi am dat fuga la prieteni, am chemat câteva neamuri care ştiau 
ce e un chef, nu puteam să petrecem cum trebuie fără lăutari, aşa că 
am făcut rost şi de muzică. 

la început s-a lucrat cu personal mai redus având ca şef pe Cucu 
guristu, pe stroie cu vioara, un ţambalagiu, nu mai ştiu cum îl chema, 
şi pe Dan cu acordeonul. Când s-a dat stingerea la restaurant Dună-
rea, au mai venit şi negru prietenul lui tata, Milică cu acordeonul, 
Băran cu chitara, nebunul de Muscalu cu două tobe.
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ne-am pomenit la un moment dat că nu mai aveam loc în casă, 
aşa că nu ştiu care din ei ia zis lui tata: „nea Gică, hai să mergem afară 
că nu e frig, mâncăm friptanele de pe grătar şi putem să şi jucăm.”

Mama săraca, cu ajutoarele ei, abia putea face faţă atâtor guri 
dornice să înfulece bucatele. Cei rămaşi în casă acum aveau loc mai 
mult şi se puteau mişca în voie. 

Afară noi mâncam fripturile fierbinţi şi nu ne mai interesa ce se 
servea în casă. Aveam de ronţăit o oaie şi un sfert de porc, iar vinul se 
servea direct de la butoi de către nea Gică. 

Totul a decurs normal, atmosferă plăcută, ne simţeam foarte 
bine. În acea noapte am fumat pentru prima oară în faţa lui tata, ba 
chiar când am vrut să-mi aprind o ţigară am primit foc de la el. 

Pe la 5 dimineaţa au început să plece o parte din participanţi, au 
plecat şi lăutarii, rămăsesem câţiva care ţineam la drum lung. ne ui-
tam unii la alţii nu ştiam ce să facem însă noi am fi băut în continuare 
dar ne jenam de părinţi. 

Atunci, răsună o voce care vroia să fie auzită de toată lumea: „Ce 
ziceţi de o ciorbă de burtă care să ne dreagă?”, grăi Chiru Popescu.
Toţi în cor am răspuns: „O idee excepţională, hai s-o sorbim.”

În mijlocul fotografiei mama şi tata. Grupul din stânga: Paul Ionescu, cel mai 
de sus, Bebe Călinescu, cu cana, Petrică Dumitrescu, Tole Surugiu şi Petruşi 

Stănculescu. Grupul dreapta: din Petrică Stănciulescu cu ochelari, Bebe Iliescu, 
Victor Stănculescu cu chitara şi jos Gigi Manea.
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Vă sunt dator cu unele precizări. În lotul care trebuia să plece la 
Constanţa, făceau parte printre alţii în afară de mine şi  Popescu  Chiru, 
Bibi neagu prezenţi şi ei la petrecere, Croiac Fery şi Vinţi (doctorul), 
care nu participase la zaiafetul nostru. 

Băieţii au mulţumit părinţilor mei şi ne pregăteam să plecăm 
când, vine tata cu un bidon de 6 litri cu vin şi ne spune să-l luăm ca să 
nu schimbăm vinul că nu e bine. 

Când ajungem în piaţă la restaurant Dunărea care se află cam la 
250 m de casa mea, constatăm cu stupoare că nu au ciorbă de burtă. 
Când discuţia noastră era în toi, vine la noi un camionagiu care ne 
spune: – Duceţi-vă la restaurantul Jiul, că are o ciorbă de burtă şi o 
tuslama de-ţi baţi copiii, am mâncat acolo acum o jumătate de oră. 

– Bine, dar cum ne ducem până acolo?
– Tot eu vă rezolv mânca-v-ar tata pe voi, zicea nea ion Pitulice, 

că aşa se numea transportatorul! Vă duc cu camionul cu cai. 
unul zice: 
– Ce nea ioane, să mergem cu camionul tău cu cai?
– Păi ce are măi guguştiucule, cu camionul ăsta a mers şi prefec-

tul şi nu poţi să mergi tu?
Aşa că ne-am urcat cu toţii în camion stând în picioare şi Pitulice 

cu ai săi cai ne-a dus la locul dorit. Ca plată ne-a cerut o halbă cu vin 
din bidon, zicând că dacă este degeaba nu se poate împărţii, aşa să fie 
plătit să poată să împartă şi el. 

Apariţia noastră la restaurantul Jiul a apărut destul de curioasă, 
eram băieţi tineri bine îmbrăcaţi, un alt tip de clienţi faţă de cei care 
frecventau cu regularitate unitatea situată între gară şi oborul de vite 
şi cereale. Aici veneau cei ce lucrau în zonă prin gară sau să cumpere 
produse din obor sau cherestea de la depozit. 

Ospătarii au venit imediat, ne-au pregătit două mese lungi puse 
cap la cap, pe care le-au acoperit cu feţe de mese curate. ne-au selec-
tat câteva scaune mai acătării, am luat loc la masă şi unul din ospătarii 
mai vechi şi cu mai mult tupeu pe nume Cercel zice: 

– Şi acum cu ce să vă servim domnilor studenţi, zâmbind la noi 
fiindcă pe unii dintre noi ne cunoştea, ştia cine suntem de când lu-
cram la D.G.l. 889 şi făceam câte un chef la alt restaurant unde ser-
vise el. 

Între timp apare şi responsabilul (gestionarul) restaurantului, în 
persoana lui Costică Călin, veche cunoştinţă de pe timpul când lucra 
la Fabrica de sifoane „PElEŞ”, proprietatea lui Mincu Popescu. 
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Costică Călin, responsabil la restaurantul Jiul din poarta Gării Giurgiu, 
în mijlocul salariaţilor

Costică Călin transporta şi distribuia sifoane la restaurantele şi 
cârciumile din Giurgiu, cu un camion tras de cai, un atelaj special 
construit în acest sens. 

Costică era un personaj puternic, înalt şi vânjos cu aliură de lup-
tător. De altfel el când manipula sifoane lua odată două lăzi cu 20 de 
sifoane care erau foarte grele. 

– Bună-dimineaţa domnilor, bine aţi venit pe la noi în vizită. Eu 
eram la cherestea la Răcăşanu şi m-a atenţionat ion Pitulice. 

– Dă fuga la local Costică, şi vezi ce clienţi am adus la ciorbă de 
burtă şi tuslama, numai unu şi unu şi eu conştiincios am venit! 

– Văd că băieţii mei s-au apucat de treabă, au aranjat mesele, cu 
ce vă servim?

noi răspundem în cor: – Cu ciorbă de burtă ca să ne dregem!
– Da, dar înainte de ciorbă trebuie şi o tărie, deoarece cui pe cui 

se scoate? 
Totul s-a rezolvat şi noi l-am invitat pe Costică la masa noastră 

să-i povestim toată tărăşenia în urma căreia am ajuns la localul lui. 
Ciorba a fost extraordinară, savurată cu multă plăcere, de toţi 

cei prezenţi. unii din noi nu mai fuseseră pe la acest local şi se între-
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bau cine a preparat această delicioasă ciorbă de burtă. Responsabilul 
ne-a explicat că are o bucătăreasă foarte pricepută care găteşte minu-
nat, am mai completat eu, pe care o cunoşteam foarte bine, pe Garoa-
fă Maria căci aşa se numea fata care era din Arsache şi în plus făcuse 
ucenicia şi învăţase meseria la dna Văitiş, una din cele mai bune bu-
cătărese la Giurgiu în perioada anilor 1940. la prepararea vânatului 
dna Văitiş era imbatabilă. 

ne simţeam foarte bine şi timpul trecea, noi dă-i cu vin, dă-i cu 
momiţe, măduvioare şi fudulii de berbec, nici nu am observat că se 
trecuse de mult de ora prânzului, convenim să mergem dar nu acasă, 
să ne mutăm la nea Paul Câmpeanu, la „Restaurant Carpaţi’’. Dar 
când e să vină necazul, te găseşte şi în gaură de şarpe, aşa am păţit-o 
noi. 

Când ne pregăteam să plecăm apare pe uşa localului cobzarul 
Culă cu vioristul Valerică Alexandru şi un alt frate acordeonist şi mai 
era un ţambalagiu. la vederea lor, toată lumea a explodat de bucurie 
şi am luat-o de la cap, dar acum aveam şi muzică. se înserase bine şi 
noi ne făcusem praf şi pulbere muncind din greu la golitul sticlelor şi 
la cântat împreună cu lăutarii. 

Cei de acasă erau în panică totală, trei dintre noi trebuia să fim 
prezenţi a doua zi la Comisariatul militar la ora 6.00 dimineaţa. la 
început tata nu a prea fost îngrijorat, ştia că sunt de cursă lungă, dar 
l-a alertat Valeriu slăvescu, unchiul lui Chiru Popescu, care începuse 
să-l caute pe la restaurantele pe care le ştia încă de pe la ora 16.00 
p.m. şi-l luase cu el şi pe fratele colegului nostru Bibi neagu. 

Văzând şi tata că situaţia nu era în regulă au plecat cu o trăsură 
să ne caute. 

Pe drum s-a întâlnit cu altă trăsură, condusă de un cunoscut al 
nostru ivan (zis muncitorul), care ştia unde suntem şi a spus: 

– Hai să-i luăm că sunt toţi la Costică Călin la gară, beau acolo şi 
le cântă Culă Cobzaru!

urmarea foarte simplă, ne-au luat cu trăsurile şi ne-au adus aca-
să. Acasă m-a dezbrăcat tata cu un unchi, iar mama săraca plângea de 
i se rupea sufletul, m-am culcat şi am dormit mort până la 4 diminea-
ţa, când m-au trezit să mă spăl şi să mănânc ceva înainte de a pleca. 

Când m-am trezit eram chiaun, mi se părea că toate se mişcă în 
jurul meu, parcă pluteam într-o spumă. 

M-a felicitat tata: 
– să-ţi fie ruşine porcule, ai îmbolnăvit-o de durere pe maică-ta!
Atmosfera la noi era ca între oameni necunoscuţi „tăcere totală”.
la plecare nu puteam să-mi duc valiza, a luat-o tata.
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În curtea comisariatului noi cei trei şmecheri eram cei mai amă-
râţi. noroc cu Fery Croiac şi Aristide Vinţi care ne-au ajutat până am 
ajuns la Constanţa, căci acolo era punctul final.

la gara oraş lume multă care însoţeau recruţii, părinţi, neamuri, 
prieteni, îmbrăţişări, încurajări şi lacrimi. 

În ordinea în care am fost strigaţi ne-am ocupat locurile în două 
vagoane cu locuri în comun. După fluierul de pornire, dat de impiegat, 
se auzi un şuierat de locomotivă cu aburi, frânele se deblocară şi vago-
nul cu un scârţâit lung de fiare se puse în mişcare părăsind gara. 

Pe drum nimic de semnalat, mai ales prin faptul că eu m-am 
culcat imediat după plecarea din gară a trenului şi am dormit până la 
Bucureşti, când am făcut legătura cu trenul de Constanţa. 

nimic de semnalat decât că toţi băieţii, la lehliu şi Feteşti, cău-
tau apă pentru băut. 

Când am ajuns în gară la Constanţa ne aşteptau două camioane 
sKODA, echipate cu bănci de lemn şi cu prelată. Acestea ne-au dus 
la DRDM 2 Constanţa, care avea sediul în port. Începuse deja să se 
însereze, s-a făcut din nou apelul şi delegaţia militară care ne însoţise 
până aici ne-a dat în primire celor de la DRDM 2 Constanţa.

Am fost îndrumaţi într-o sală cu bănci şi cu scenă unde câţiva 
cântau la diferite instrumente. Prima dată am fost chemaţi să furni-
zăm câteva date, pentru completarea unor fişe personale în legătură 
cu studiile pe care le aveam, ce meserie aveam şi unde am mai lucrat. 
După aceasta am fost verificaţi privind aptitudinile artistice. 

Această verificare a fost pentru mine o mare şansă la care eu nu 
m-am gândit vreodată. 

Fiecare spunea ce ştia: recita o poezie, spunea o glumă, cânta sau 
fluiera o melodie, făcea o jonglerie, încerca să reuşească acrobaţii. 

Eu stam liniştit într-o parte din fundul sălii, nu-mi ardea de ni-
mic gândindu-mă ce prostie făcusem supărându-mi părinţii. nu am 
observat când colegul meu neagu Viorel cântase în faţa comisiei, căci 
am uitat să vă spun că cei care participau la concurs erau examinaţi de 
(am aflat mai târziu) comandantul Ansamblului de Estradă al DRDM 
2 Constanţa, artişti Duţu ion (după lăsarea la vatră a jucat la Teatrul 
de Operetă) instructor la secţia estradă, violonistul Harko Bela prim 
solist vioara i la Teatrul Municipal Târgu Mureş, Crişan Viorel pianist 
şi acordeonist din Timişoara. 

În faţa comisiei nu mai era nimeni, iar comandantul mai întrea-
bă o dată, dacă mai este cineva care doreşte să vină? Din sală niciun 
răspuns pentru câteva secunde, căci se ridică de pe banca din primul 
rând Vinţi Aristide şi spune:
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– Tovarăşe comandant, avem noi la Giurgiu pe Călinescu Bebe, 
zău acesta e dat dracu’, ştie să cânte frumos şi face ca toate orătăniile 
pământului şi uitaţi-l a fugit în spate nu vrea să vină!

Comandantul pe un ton foarte impunător mi se adresează: 
– Călinescu, este adevărat? – Da tovarăşe comandant, dar Vinţii 

exagerează ştiu eu să cânt dar nici aşa cum zice el!
– Atunci treci pe scenă?
Am urcat pe scenă şi mă gândeam ce să le cânt să nu le placă. 

Pianistul mă întreabă ce cântec vreau să cânt eu şi îi spun „Pe Margi-
nea Dunării” şi cu ce tonalitate, iar eu fără să-mi dau seama îi răspund 
„ŢE DuR” .

Atunci Duţu ion începe să râdă tare şi spune celor din comisie: 
„Gata, ăsta este de-al nostru le gineşte la meserie!” 

Pianistul m-a acompaniat ajutându-mă când am luat un alt ton, 
iar cei din comisie m-au lăsat să duc cântecul până la sfârşit. Duţu ion, 
căruia îi mergea gura ca o mitralieră, zice: 

– Ce v-am spus eu, ăsta dacă poate să cânte şi mai tare, stinge 
lampa? Comisia discuta şi râdea mai încet, nu puteam să înţeleg, era 
şi rumoare în sală.

Dar din nou Aristide Vinţi: – Tovarăşe comandant, banditul 
acesta să ne cânte una de foc şi de inimă albastră, ca la „Căţeaua leşi-
nată” din Giurgiu!

– Ai auzit tovarăşe ostaş, camaradul dumitale zice să ne mai cânţi 
una să nu moară căţeaua.

În sinea mea mă gândeam că dacă e bal, bal să fie, ori iese ori 
crapă. 

Îi spun pianistului „leana era croitoreasă” iar el zâmbind îmi 
spune: tot ţe dur, nu?

Cântecul acesta suna cam aşa: 
leana era croitoreasă
Şi Jean Frizeru o iubea,
Dar ea muri tuberculoasă
Şi Jean la capul ei plângea.
la geamul din sufragerie 
Era stegarul atârnat
Şi toţi microbii de oftizie 
Cădeau din el treptat, treptat.

Duţu vine la mine mă ia în braţe, nici nu terminasem cântecul şi 
îmi şopteşte la ureche. 
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– lasă băi Bebică, ai să vezi ce facem noi doi şi cu Georgică 
 Burlan. Acest Georgică era un acordeonist din Bucureşti care cânta 
tot repertoriul lui Fărâmiţă lambru. Este chemat pe scenă şi neagu 
Viorel şi comandantul ne spune că noi doi vom veni la ansamblu la 
Constanţa. 

ne cere să ieşim la raport a doua zi la comandantul Detaşamen-
tului din Mangalia, deoarece în seara aceea vom pleca la Mangalia 
cu maşinile, fiindcă cei din raionul Giurgiu acolo suntem repartizaţi. 
Vom raporta că am fost selecţionaţi la ansamblul DRDM 2 Constanţa 
şi rugămintea dumnealui să nu fim tunşi, căci în maximum 3 zile vor 
trimite delegaţi care să ne aducă la Constanţa. 

Cele trei zile pe care le-am petrecut până la transfer împreună 
cu prietenii noştri veniţi de la Giurgiu, au fost foarte triste, ne despăr-
ţeam de Chiru Popescu, Fery Croiac şi Aristide Vinţi.

Dar băiatul care ne-a binedispus de la Giurgiu până la Constanţa 
a demonstrat încă o dată că flerul lui este inepuizabil. Aristide, băiatul 
lui coana moaşa cum îi ziceam noi lui „Doctorul” că aşa era el poreclit, 
lucra la spitalul din Giurgiu ca agent sanitar iar mama lui, asisten-
tă, mâna dreaptă la operaţii a chirurgului de mare căutare pe atunci 
Jean ionescu Miltiade, directorul spitalului Giurgiu. 

Ca şi la Constanţa şi la Mangalia s-au făcut selecţii căutându-se 
printre nou-veniţi pe cei cu diverse meserii de care era nevoie în uni-
tate. noi priveam şi aproape că nu ne puteam abţine de râs fiindcă la 
orişice solicitare Aristide ridica mâna şi striga „Eu”.

A fost nevoie de un asistent medical, exact meseria lui, dar nu 
l-a putut obţine, avea un contra candidat venit în lot cu noi de la Con-
stanţa, care era însă om de-al casei. 

Aristide supărat le-a strigat: 
– De un popă nu aveţi nevoie? Toată lumea a râs în hohote şi la 

strigarea următoare pentru bucătar câştig de cauză a avut Aristide. 
Bucătarul un tip foarte simpatic îl întreabă: 
– Ştii să bărbiereşti cartofi? 
– Ştiu, zice Vinţi cum să nu ştiu, pot să le fac şi o slujbă să nu se 

înece unul cu vreun os de la ei.
A treia zi de dimineaţă pe la 10.00, a venit o dubiţă cu un delegat 

şi ne-a luat împreună cu alţi doi camarazi răniţi la mână şi la picior 
să-i ducă şi pe iei la spitalul din Constanţa. 

ne-am îmbrăţişat cu giurgiuvenii, ne-am sărutat şi foarte discret 
toţi am produs şi câteva lacrimi.

Ajunşi la Constanţa, am fost prezentaţi comandantului Detaşa-
mentului Constanţa, care s-a uitat lung la noi a zâmbit şi ne-a spus: 
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– Măi flăcăi, cred că cei din Mangalia s-au gândit şi au căutat 
mult până au găsit uniformele de pe voi? ne-a întrebat de unde ve-
nim, ce am făcut acasă, ce studii avem şi în ce formaţii artistice am mai 
jucat.De la comandant, instructorul de secţie de la ansamblul artistic 
ne-a dus la magazia de echipament. 

Am schimbat absolut tot echipamentul cu unul nou şi ni s-a mai 
dat în plus o rubaşcă şi un pantalon pe care le-am dus la atelierul 
de croitorie, să fie ajustate pe măsura noastră, acestea trebuia să le 
îmbrăcăm la spectacole şi când mergeam în formaţie pe stradă. Am 
scăpat şi de bocanci, am primit ghete din piele negre, acestea se dau 
în portul Constanţa ca echipament de protecţia muncii. 

se respecta cu stricteţe ţinuta vestimentară pe care trebuiau să o 
aibă componenţii ansamblului artistic. Cu cazarea nu a fost chiar aşa 
uşor!

Dormitoarele unde erau cazaţi cei din partea artistică, proză şi 
cor erau toate ocupate. 

Am fost nevoiţi să ne cazăm într-un spaţiu mare unde erau cei 
din fanfară şi câţiva violonişti maghiari. Tot în această încăpere era 
amenajat un loc unde făceau repetiţie instrumentiştii din fanfară. 

Aceşti băieţi erau de origine germană, saşi şi şvabi de prin părţile 
sibiului, feciori foarte serioşi cu care m-am împăcat foarte bine. 

Zgomotele făcute la repetiţie nu m-au deranjat niciodată, îmi 
puneam vată în urechi şi totul era în surdină. Totuşi am avut parte 
şi de ghinion. Cu vreo zece zile înainte de a ajunge la ansamblu, pe 
terenul de volei al echipei Farul Constanţa a avut loc o chermeză. 
Conform unor mai vechi obiceiuri s-a iscat un mare scandal care a 
făcut praf totul. Terenul era în incinta portului, în margine, la intrare 
pe teritoriul celor doi combatanţi care s-au înfruntat. 

Protagonişti au fost componenţii ansamblului D.R.D.M. 2 Con-
stanţa şi marinarii militari (răţoii albaştri) care aveau şi ei cazarme tot 
în port. 

Drept pedeapsă ansamblul artistic a fost trimis să lucreze la 
„CÂRCA” în depozitele din incinta portului. În marea lor majoritate 
băieţii lucrau pe la locuri de muncă uşoare, nu depuneau eforturi sus-
ţinute. Cu toate acestea, acţiunea s-a dovedit a fi foarte norocoasă. 

nu se spune: „Fă-mă doamne cu noroc şi  aruncă-mă în foc!”
lucram în depozitul de cherestea unde se sorta marfa şi se fă-

ceau baloturile care mergeau la export. 
Într-o dimineaţă colegii din echipă se văitau că nu au bani să-şi 

cumpere ţigări. Eu aveam şi m-am gândit să mă duc să le iau câteva 
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pachete. În drumul către chioşcul alimentar, unde avea şi ţigări, am 
observat venind pe aceeaşi alee doi tipi bine îmbrăcaţi, care aveau în 
mână caschete de protecţia muncii. 

imediat mi-am dat seama că pe unul îl cunosc. Atunci cred că 
am nimerit în plasa norocului. 

Providenţa m-a împins aproape fără voia mea să-i ies în faţă. 
– Domnule, nu vă supăraţi şi vă rog să-mi scuzaţi îndrăsneala că 

vă întreb? nu sunteţi fiul preotului Petrescu din comuna Pietroşani, 
Jud. Vlaşca?

În primul moment când l-am oprit s-a uitat oarecum mirat la 
mine şi era gata să mă dea în lături să treacă. Dar ascultând întrebarea 
până la sfârşit s-a luminat odată la faţă şi a zâmbit prietenos. 

– De unde mă cunoşti tu pe mine, măi băiatule?
– De la Pietroşani din casă de la notăraşul Gheorghe Peţanca 

zis Vulpe, unde împreună cu nepoţii lui, Miron şi Mircea Popescu şi 
domnul Constantinescu Marius de la institutul Agricol, jucaţi poker!

Atunci a început să râdă cu hohote. 
– Totuşi… nu-mi dau seama cine eşti?
– sunt băiatul lui nea Gică Călinescu, perceptorul-şef de la Arsa-

che şi completează dânsul… cumnatul lui nea Gheorghe Vulpaşin?
– Dar nu mai reţin cum te cheamă!
– Mă cheamă Bebe domnule inginer!
– Măi să fie, pe atunci erai un pui de om şi te-ai făcut mare, un 

flăcău falnic! – Te-ai însurat?
– nu încă!
– Bine ai făcut! se întoarce către cel care-l însoţea şi îi spune: 
– ia toate datele de la el şi te duci la comandant şi de mâine-di-

mineaţă să se prezinte la mine la birou, tu, după ce termini cu băiatul, 
vii după mine. 

Acum am rămas eu perplex auzind ce se discutase!
În timp ce-i dam datele necesare, l-am întrebat pe interlocutorul 

meu:
– Dar, domnul inginer Petrescu Tinel ce funcţie are aici în port?
– Mare, mare este inginerul-şef al portului! 
În sinea mea zic: 
– Doamne mi-ai pus mâna pe cap!
După ce ne-am despărţit, am rămas într-o stare greu de expli-

cat, nu mai ştiam ce să fac. Dar am realizat imediat că plecasem să iau 
ţigări camarazilor. Am luat ţigările şi am gândit că la o aşa bucurie 
trebuie să fie şi ceva de băut. 
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Am luat două sticle cu lichior Glacial şi le-am băut cu camarazii 
care se minunau şi nu-şi dădeau seama de ce am făcut eu acest gest. 
Dar nu le-am spus nimic din cele întâmplate. 

la repetiţia care se făcea zilnic după ora 18.00, vine la mine râ-
zând Duţu ion, care era încheietor de pluton la cei din secţia artistică.

– Cumetre… eşti plin de surprize, de unde dracu’ îl cunoşti tu 
pe inginerul-şef al portului?

Eu zâmbesc şi nu spun nimic. 
– Ai nu mai face pe prostul că ştiu că de mâine te duci să lucrezi 

la el! 
– Văd că zvonurile circulă repede şi pe aici, zic eu, şi încep să 

spun o poveste pe care am inventat-o pe loc, era de… fiul unei veri-
şoare a mamei. 

A doua zi, după servirea mesei de dimineaţă, sunt chemat la 
biroul comandantului. secretarul, un sergent-major în termen, mă 
anunţă că la centrală trebuie să mă duc îmbrăcat în ţinuta nouă, din 
ordinul comandantului şi nu în cea de lucru. 

M-am prezentat la inginerul-şef şi aici o altă surpriză mă aştepta! 
După o scurtă aşteptare la secretariat, a venit un domn cu părul 

alb, mărunţel, dar cu o ţinută atletică impunătoare şi după ce a intrat 
în biroul inginerului-şef am fost chemat şi eu. sunt prezentat noului 
venit.

– nichy dragă, el este băiatul de care ţi-am vorbit şi pe care tre-
buie să-l pui la treabă.

– Bebe, dumnealui este şeful de serviciu de la biroul inventare 
care-ţi va fi şef şi de ordinele căruia trebuie să asculţi şi să le execuţi! 

– Dânsul se numeşte nichy Ene. 
Copleşit de emoţie când am auzit numele, m-am schimbat la 

faţă, lucru care a fost observat şi am fost întrebat dacă îmi este cumva 
rău?

– Mi se spune  că domnul nichy Ene a fost un mare sportiv! Eu 
continui ideea: 

– A fost extremă stângă la Venus Bucureşti, a jucat cu Bodola, 
Humis, Befa. De data aceasta ei au rămas miraţi şi m-au întrebat de 
unde ştiu? Am răspuns:

– Am văzut două meciuri de cupă  a jucat cu Rapid Bucureşti.
Dânşii au râs, s-a glumit şi am salutat milităreşte plecând cu 

domnul Ene spre noul loc de muncă. 
Am lucrat aici până am fost transferat la „Constructorul” Bucu-

reşti. Timpul petrecut la acest birou a fost o încântare şi un prilej de a 
acumula multe cunoştinţe care mi-au fost de folos în viaţă. 
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Domnul nichy, şeful meu, om cu multă experienţă în viaţă şi 
profesional, a ştiut cum să mă cucerească şi să găsesc în domnia sa un 
frate mai mare. 

Am discutat foarte mult despre fotbal şi era încântat să constate 
că aveam destule cunoştinţe în domeniu. Mai venea prin birourile 
noastre un tip pe nume Oltenică, care era arbitru de fotbal şi prieten 
cu fotbalistul sever, care se transferase de la Rapid Bucureşti la Farul 
Constanţa. 

Din discuţiile purtate, cu toţii şi-au dat seama că simpatizez cu 
Rapid şi mă numeau Rapidu de Giurgiu, doar Oltenică îmi zicea 
 Bivolaru din Giurgiu. 

ne povestea de petrecerile pe care le trăgea, când venea să flu-
iere câte un meci pe la noi, când era arbitru în regiune. 

Cunoştea foarte multe întâmplări cu fotbaliştii din Giurgiu, unde 
personaje principale erau: Cornel Popescu, Titi Teaşcă, Mucă ion, 
Chilea Ghiţă, Gârlea, Paul Cristea, Paul Crăciun, Miu Ştefan, Pavel 
(Bebe Olaru) şi alţii.

Într-o zi, domnul nichy a venit de acasă cu două bibliorafturi 
în care avea aşezate frumos, pe cartoane, aproape toate articolele din 
ziarele vremii în care se scria despre stilul său de joc şi comportare. 

– uite măi băiete, ai aici o parte din viaţa mea şi fotografii cu 
marile vedete ale vremii, cu care eu am jucat, sau m-am confruntat 
pe teren!

Acolo, am văzut şi citit despre: Baratky, Humis, Bândea,  Bodola, 
Ene, Dobay, Bogdan, Costea, Befa, Cotormani, sucitulescu, Atila, 
 David (Eldio), Cârjan şi mulţi alţii.

După o perioadă de timp, când ne familiarizasem foarte mult, 
programul era aproape de bunăvoie, dimineaţa veneam la fix la pro-
gram, pentru că nu trebuia să ratez micul dejun şi cafeaua. 

După pauza mesei de prânz de regulă generală era liber. Întot-
deauna erau repetiţii la cor şi estradă sau mergeam la un teren de 
sport unde mă antrenam cu colegii din echipa de handbal. 

la o repetiţie cu corul, după ce învăţasem bine toate bucăţile din 
repertoriu, mă cheamă în faţa ansamblului dirijorul şi îmi spune: 

– Călinescule, încercăm să cânţi solo, indicându-mi câteva 
 cântece.

Toţi am rămas foarte miraţi fiindcă solist era un bucureştean 
Comănescu care cânta frumos.

Începând de atunci, una câte una, am repetat toate cântecele 
care aveau solist. Într-o zi dirijorul îmi spune:
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– Ai grijă, că mâine trebuie să cântăm la o manifestaţie iar tu vei 
fi solistul.

Atunci, câţiva din cor şi ei bucureşteni au sărit ca arşi de ce să-l 
schimbe pe Comănescu?

– nu sunt obligat să mă justific faţă de voi, cui nu-i place să iasă 
în faţă şi să plece!

– Dar totuşi vă precizez… Călinescu este mai înalt şi bine clădit, 
iar vocea lui este foarte puternică! Bineînţeles că nimeni n-a mai zis 
nimic, dar i-am căpătat de duşmani, fapt ce a dus la o bătaie zdravănă, 
dar asta o voi spune când povestea va ajunge acolo.

Până atunci lucrurile au decurs normal, spectacole sau ieşeam 
în oraş în formaţie, eram în fruntea plutonului pe partea dreaptă, 
cântam şi făceam să iasă în stradă vânzătoarele de prin magazine, coa-
feze, frizeriţe, eram admiraţi şi de babele ieşite la plimbare. 

Cu formaţia de estradă mă înţelegeam foarte bine, Duţu ion, 
care era tartorul şi cel mai apreciat de comandanţi, ţinea foarte mult 
la mine. Eu venisem cu lucruri noi în formaţie, făceam imitaţii reuşite, 
ştiam să cânt şi să interpretez cuplete. 

Oameni care să facă prezentări şi care să spună bancuri mai erau 
şi alţii, cum ar fi: Dan Mitoşeru, care după lăsarea la vatră a apărut la 
Teatrul de Estradă Bucureşti, unul Marisov şi alţii. 

Dar tatăl lor era Duţu ion, un bucureştean foarte talentat care 
a ajuns la Teatrul de Operetă din Bucureşti unde juca cu Groner, 
 Popescu şi Bimbo  Mărculescu. 

A devenit şi mai cunoscut după spectacolele de televiziune ale 
T.V.R-ului, la emisiunea „DiAlOG lA DisTAnŢă”, unde s-a lansat cu 
cupletul „nEA MăRin Din BOlinTin”. instrumentiştii de la estradă 
aveau în componenţă foarte mulţi muzicanţi din Transilvania şi Banat.

Formaţia era condusă de un violonist foarte talentat din Tg. 
Mureş, pe nume Harko Bella, care a ajuns, după lăsarea la vatră, 
prim-solist la Teatrul de Estradă din Tg. Mureş. 

Alţi componenţi erau: Crişan, pianist absolvent de conservator 
din Timişoara, acordeonistul Georgică Burlan din Bucureşti, foarte 
mulţi violonişti din Cluj, Tg. Mureş, iar toţi cei ce cântau la instru-
mente de suflat erau din sibiu şi împrejurimi. 

se realizau spectacole foarte reuşite şi apreciate de auditoriu. 
spectacolele se ţineau în grădina de vară din oraş şi prin oraşele de 
pe litoral. 

Duţu s-a ţinut de cuvânt şi a aranjat unele şuşanele la diferite 
petreceri unde, în afară de bani, se mânca şi se bea de toate. Aceste 
escapade aveau loc la Valea lui Traian, Basarabi, Mamaia etc.
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De regulă, nu mergeam prea mulţi, circa 5-6 în orchestră, dintre 
care nu lipsea: Bela, Crişan, Burlan, Duţu, Mitoşeru, eu şi doi-trei din 
conducere. le cântam şi le spuneam glume participanţilor la petre-
ceri şi îi delectam cu imitaţii diferite. 

Ca treaba să iasă bine, eram dotaţi cu o mică staţie de amplifica-
re. Eu, după-amiază, când puteam mergeam şi pe terenul de sport, 
am avut mult de câştigat. 

Într-o după-amiază am văzut făcând antrenament pe teren o 
formaţie care se chinuia să joace oină. Mă uitam la ei cum se antrenau 
sub comanda unui tip îmbrăcat într-un trening vişiniu de o calitate ce 
se observa de departe că nu era făcut pe la noi. 

unul din jucători a vrut să dea o pasă şi a greşit şi mingea venea 
glonţ spre mine. Am prins-o foarte uşor şi am aruncat-o spre cel ce-i 
fusese adresată. Atunci vine spre mine antrenorul şi mă întreabă: 

– Băiete ai jucat oină?
Eu zic, da!
– În ce secţie eşti în cadrul detaşamentului?
– sunt în ansamblul artistic! 
– Bănuiam după cum eşti îmbrăcat! 
Au urmat mai multe întrebări şi răspunsuri banale după care a 

spus că este locotenentul Grigoriu şi răspunde de sportivi. A vrut să 
vadă cam ce ştiu eu din jocul de oină. 

o parte din mica trupă care da spectacole pe la diverse ocazii 
cu caracter privat. Ultimul, sus în dreapta, Bebe Călinescu
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Cu toate că nu mai jucasem oină de mult l-am surprins cu prin-
derea şi aruncarea mingii. M-a încercat să vadă ce pot şi la bătaia 
mingii cu bastonul. 

– sunt mulţumit de comportamentul tău, am să discut cu tova-
răşul comandant să vii la antrenamente. 

Mă gândeam, uite Bebe cum ţi-ai bătut cuie în tălpi, fără să bă-
nuiesc că această întâmplare, într-un viitor apropiat, îmi va face viaţa 
mai frumoasă. 

Am aflat, în zilele următoare că trebuia să participăm la un con-
curs de selecţie susţinând mai multe meciuri cu echipe similare din 
zona Dobrogei care reprezentau alte detaşamente de muncă. 

Treaba decurgea normal, ne antrenam în fiecare zi, antrenamen-
tul se făcea după-amiază înaintea repetiţiilor cu formaţia artistică. Ju-
cătorii din echipă nu prea erau străluciţi cu practicarea acestui sport. 
Partea bună era că îşi dădeau toată silinţa la antrenamente. Tovarăşul 
locotenent m-a împuternicit să lucrez cu băieţii şi să le explic tot ce 
ştiam, eu privind jocul de oină. După un timp, destul de scurt, când 
m-am apropiat mai mult de antrenor, i-am spus că la detaşamentul 
Mangalia există un recrut cu care eu am jucat oină la liceul din Giur-
giu, că este foarte bun, chiar mai bun decât mine, şi cu el în echipă am 
avea mult de câştigat. 

Am uitat să-i spun că Popescu Chiru este cel mai bun prieten al 
meu. s-a uitat lung la mine după propunerea făcută a zâmbit şi mi-a 
spus: 

– Bagă de seamă, că dacă nu este aşa cum spui, te trimit la un 
detaşament unde se munceşte cel mai greu! 

– Aduceţi-l aici şi vă veţi convinge de realitate! În trei sau patru zile, 
prietenul meu Chiru, se prezenta la echipă transferat de la  Mangalia. 

nu îl mai văzusem de circa trei luni de zile, de când am fost aduşi 
la unitatea din Constanţa de la Giurgiu. Când m-am întâlnit cu el nu 
ştiam ce să cred, era atât de schimbat, cu un păr scurt şi cârlionţat, 
negru ca pana corbului, de altfel el era un tip brunet dar se bronzase 
aşa de mult de ziceai că este unul din Martinica. 

A început să râdă, dar avea şi lacrimi în ochi, etalându-şi super-
ba lui dantură ca nişte perle albe, când ne-am îmbrăţişat a zis doar 
„măi Bebe” şi l-au înecat lacrimile. 

Antrenorul după câteva zile s-a convins că eu nu am minţit, 
 ne-am pregătit şi am participat la concursul de selecţie la Medgidia 
împreună cu alte trei formaţii din D.G.s.M. Constanţa. 

După terminarea jocurilor s-a hotărât ca în faza pe ţară să mear-
gă echipa din Constanţa. În echipa noastră au fost cooptaţi şi jucătorii 
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cei mai buni din celelalte echipe, să formăm un colectiv puternic, să con-
curăm la faza finală pe ţară, care urma să aibă loc în oraşul Roman. 

Concursul a fost foarte reuşit şi plăcut pentru noi, am fost echi-
paţi cu treninguri sport de culoare bleu şi tenişi albi, iar echipamentul 
de joc tricouri în dungi late verticale egale albe şi albastre şi chiloţi 
bleu. scopul acestor întreceri era selectarea unei echipe de oină care 
să reprezinte D.G.s.M. pe ţară, cu denumirea „COnsTRuCTORul’’ 
cu sediul în Bucureşti, care să participe în Campionatul naţional de 
Oină. 

Au fost selecţionaţi un număr de 18 combatanţi care urmau să 
fie aduşi în Bucureşti. Am să enumăr câţiva din ei apelând la memo-
rie. 

De la echipa din Constanţa au fost aleşi: Bebe Călinescu şi 
 Popescu Chiru din Giurgiu, Caraghete Gheorghe din Medgidia, 
 Puşpană  Marin din Băduleasa – Teleorman şi surdeanu Traian din 
surdila Greci – Galaţi. Din celelalte echipe din ţară au venit: Hoţu 
 Marin, Crineanu Manole şi Gogu Cismaru din Alexandria, Moraru 
ion din suceava, Mihalache nicolae din Vorona – suceava, Roncu 
Marin din sinaia, Popescu ion din Olteni, ion Gheorghe din Călăraşi, 
Volosciuc Mircea – Gura Humorului. 

Până s-au întocmit la Bucureşti actele pentru aducerea noastră 
la echipă, au trecut cam zece zile, timp în care eu am activat în ansam-
blul artistic. 

Într-o sâmbătă după-amiază am dat un spectacol la Murfatlar. 
Cei din Bucureşti, care mi-o coceau de mult de când am fost numit 
solist la cor, au hotărât să-mi tragă o bătaie, şi după spectacol când pă-
răseam sala în curte, a avut loc spectacolul. Acum nu mai eram decât 
cu Bibi neagu, mai aveam şi pe Chiru cu noi, aşa că a picat foarte bine 
venirea lui cu noi la Murfatlar. 

nu ştiu cum s-a făcut, dar Chiru când lovea pe câte unul imediat 
cădea jos la pământ şi făcuse curăţenie printre ei. ne-a despărţit Duţu 
ion, care asistase la bătaie şi a văzut cum au decurs ostilităţile şi l-a 
numit pe Chiru „Mână uscată”.  Amicul meu avea o tehnică proprie, 
nu da cu pumnul, lovea cu antebraţul iar lovitura era ca de ciomag.

După acest eveniment eu cu Popescu Chiru am fost mutaţi în 
Bucureşti. De-a lungul anilor nu m-am mai întâlnit cu foştii colegi din 
formaţia de estradă, cu excepţia lui Duţu ion. 

l-am văzut pe Duţu ion după un spectacol la operetă cu câţiva 
ani în urmă şi m-a întrebat: 

– Ce mai face văru’ Chiru „Mână uscată”? 
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Când ne-am strâns la Bucureşti am fost înregimentaţi la Detaşa-
mentul „Casa scânteii”. 

Aici aveam condiţii foarte bune şi aici ne-a prins iarna 1954-
1955. Am dus-o bine căci exista încălzire cu gaze şi aveam şi o hală 
mare unde mai făceam antrenamente. Aveam antrenor pe maestru al 
sportului Gheorghe Bizdoacă, fost component al echipei de oină Şti-
inţa Bucureşti, multi campioană a României, maestru emerit al spor-
tului. 

Am fost sub comanda lui de antrenor din anul 1954 până în vara 
anului 1956, când o moarte fulgerătoare l-a luat dintre noi. 

Pe linie organizatorică, administrativă şi sportivă aveam coman-
danţi doi maiori, unul militar activ samureanu ion şi unul angajat 
civil cu grad de maior Popescu Ferdinand, fost campion al României 
la popice. 

Amândoi erau două personalităţi cunoscute în lumea sportivă. 
Ferdinand Popescu era în acelaşi timp şi antrenorul echipei naţionale 
feminine de popice. Doi oameni de excepţie care ne-au îndrumat cre-
ându-ne condiţii de antrenament şi de existenţă foarte bune. 

În perioada când începea campionatul şi luam parte la întrece-
rile din Cupa României sau disputa pentru titlul naţional, intram în 
cantonamente. 

Eram cazaţi la hotel şi serveam mesele zilnic la restaurant. Dato-
rită faptului că terenul de antrenament la Bucureşti era în Comple-
xul sportiv „Constructorul” de pe Şoseaua Olteniţei, am fost mutaţi 
la „Detaşamentul Progresul” din Şoseaua Giurgiului, să putem să ne 
deplasăm mai uşor la antrenamente. 

la antrenamente mergeam în ţinută sportivă, trening şi tenişi. 
Cu ocazia întrecerilor la Oină, „Campionat şi Cupă”, am avut pri-
vilegiul să vizităm multe oraşe din ţară printre care: Arad, Ploieşti, 
Cluj, iaşi, Roman, Bacău şi altele. Din fiecare am rămas cu frumoase 
amintiri. 

la concursul de la Arad, am reuşit la lovitura mingii cu bastonul 
să o trimit la o distanţă de peste 100 de metri. A doua zi a apărut în 
ziarul „sportul Popular” această ştire în articolul privind întrecerea: 

„Jucătorul echipei Constructorul Bucureşti, sergentul Călinescu 
Petre, a reuşit o lovitură cu bastonul trimiţând mingea la peste 100 
metri.”

Comandantul suprem de la Bucureşti a citit ştirea în ziar şi spre 
marele meu noroc i-a şi plăcut. A dat ordin ca sergentul să fie avansat 
la gradul de sergent-major, prin ordin de front la excepţional.
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Stadionul „Constructor” Bucureşti, Şoseaua olteniţei, Bebe Călinescu, 
Gh. Caraghete, Chiru Popescu, Vasile Buciu, Ion Popescu,

C.tin Surdeanu, Gh. Mihalache, jos: Vasile Moraru, Mircea Volosciuc,
Marin Puşpană şi Hoţu Marin.

Festivitate de deschidere, Cupa Sindicală, Craiova 1954, echipa de oină 
Constructorul Bucureşti. Autorul în primul rând, ultimul din dreapta.
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Ce se întâmplase? Reporterul când a luat datele despre mine a 
vorbit cu şeful delegaţiei Ferdinand Popescu şi galant, cum era dân-
sul, m-a făcut sergent. 

În realitate, noi toţi eram caporali. Partea frumoasă a fost când 
a primit ordinul de avansare la detaşament. 

Acolo era un sergent-major Agafiţă Grigore, iar relaţiile noastre 
nu erau dintre cele mai bune. A făcut scandal la primirea veştii, că 
e greşeală avansarea mea. Tot domnul Fredy l-a potolit, a dat ordin 
să se prezinte la stadion unde noi făceam antrenamente şi i-a spus: 
„Agafiţă, vrei să comanzi, nu? Ai auzit de detaşamentul Topraisar, te 
mut acolo imediat!”

Din ziua aceea Agafiţă a stat cuminte şi s-a gudurat pe lângă noi 
ca un căţeluş. Cât timp am fost cartiruiţi la „Detaşamentul Progresul”, 
de pe Şoseaua Giurgiului, pentru mine şi prietenul meu Chiru a fost o 
mană cerească. Din timpul petrecut în armată din doi ani şi şase luni, 
un an şi şase luni am fost numai aici. 

O parte din noi eram repartizaţi la laboratorul de încerări a re-
zistenţei betoanelor turnate. Pe plăcile de beton puneau greutăţi cu 
un platan şi notam diferitele crăpături ce se iveau pe ele la anumite 
greutăţi susţinute de acesta, pe care le înscriam în fişe speciale date 
de analişti. 

Alţi colegi lucrau la birouri sau la depozitele de scule şi echipa-
mente. Detaşamentul nostru presta servicii la marea uzină de plăci 
turnate din beton prefabricate „Progresul Bucureşti”. 

la această unitate locţiitor politic era un locotenent Barbu ion, 
care era din Giurgiu, părinţii lui locuiseră până când el i-a dus la Bu-
cureşti, pe str. Avram iancu din spatele spitalului Giurgiu. 

Ţinea foarte mult la noi şi ne satisfăcea toate dorinţele noastre. 
se mândrea cu echipa de oină din unitatea sa, iar toţi băieţii îl respec-
tau. nu mai stam nici în unitate îmbrăcaţi militari, purtam salopetele 
date de uzină sau combinezoane, iar în oraş plecam în echipamentul 
sportiv sau în ţinută civilă. 

Toţi aveam bilete de voie permanente şi legitimaţii de serviciu. 
Mulţi dintre noi aveam chiar buletin de identitate. Pentru întreg lotul 
programul era de voie şi nimeni nu ne întreba nimic când veneam 
târziu din Bucureşti, singuri nu în formaţie. 

noi giurgiuvenii aveam gara la 400 de metri de cazarmă şi cinci 
trenuri zilnic dus întors Bucureşti-Giurgiu şi retur. Şoseaua naţională 
Bucureşti-Giurgiu, trecea prin faţa cazărmii noastre. Zilnic veneau şi 
plecau maşinile care aprovizionau oraşul cu mărfuri şi materiale pen-
tru întreprinderile din Giurgiu. numai cei de la O.C.l. Giurgiu aveau 
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zilnic trei maşini, una pentru alimente, cu delegaţi, Costică Tănăsescu 
zis stop sau cu Mişu Măgureanu, alte două pentru textile-încălţămin-
te cu Ancel Mayor, Titi Oprea, sau în plus una pentru metalochimi-
ce. Toţi aceşti oameni ne cunoşteau de ani de zile şi când ne vedeau 
opreau maşina şi ne aduceau la Giurgiu. 

Dimineaţa plecam din nou la Bucureşti şi ne aduceau până în 
poartă. Cu trenul era mai complicat fiindcă trebuia să scoatem bilet, 
dar ne descurcam cu „naşu”.

În cele ce urmează voi încerca să povestesc câteva întâmplări 
petrecute cu ocazia satisfacerii stagiului militar. nu am trăit în această 
perioadă întotdeauna numai clipe fericite de relaxare, am mai avut şi 
unele necazuri. Totul e bine când se termină cu bine, aşa se spune în 
popor. 

Cu ajutorul bunului Dumnezeu am găsit întotdeauna şansa de a 
ne salva. norocul nostru s-a numit Popescu Ferdinand care ne-a luat 
de moţ şi ne-a scos la mal, salvându-ne de la înec. 

Ce se întâmplase? 
nu ştiu pentru care motiv echipa a fost detaşată la detaşamentul 

Domneşti, ni s-a spus că este pentru o scurtă perioadă de timp. la 
această unitate, deloc primitoare pentru noi, am întâmpinat cele ce 
urmează. 

la noua unitate locţiitor politic era un locotenent-major, care 
înainte de această funcţie a fost chelner într-o suburbie din Bucureşti. 
nu putea să ne sufere, nu ne scotea din apelativul de chiulăi şi putu-
roşi, ar fi fost în stare să ne taie capul. 

Într-o seară înainte de stingere intră în dormitor şi ne atenţio-
nează:

– Vedeţi că mâine de dimineaţă veţi pleca cu toţii să lucraţi 7-8 
zile la o fermă agricolă din comuna Dragomireşti lângă Bucureşti. 

– Pregătiţi-vă încă de pe acum tot ce vă trebuie, acolo o să o du-
ceţi foarte bine, fiindcă ferma are de toate… Aţi înţeles? 

A doua zi pe la orele prânzului au venit două dubiţe T.V. să ne 
transporte la fermă. 

nu ne-au servit masa deoarece nu mai eram în subzistenţa uni-
tăţii în acea zi. „Aveţi acolo masa pregătită”, ni s-a spus de către locţii-
torul politic tov. smache, căci aşa era poreclit „chelnerul politic”. 

Ajunşi la Dragomireşti directorul unităţii, un tip mărunt şi gras, 
a rămas perplex când a auzit că nu am servit masa! 

Măi mânca-v-ar tata de băieţi frumoşi la noi s-a servit masa, dar 
luaţi loc în sala de mese că vedem noi cu ce vă potolim foamea. După 
un timp nu prea lung, vin în sală două femei şi ne pun în faţă farfurii, 
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furculiţe şi câteva cuţite, ce e drept foarte ascuţite. noi curioşi între-
băm, „Ce ne daţi să mâncăm?”

Femeia ne răspunde: „nu ştiu mamă, ce mai găsim prin magazia 
de alimente. „suntem serviţi la masă de un bărbat voinic care aduce la 
fiecare câte o bucată de şuncă afumată în farfurie. După el veneau fe-
meile cu câte un cenac mare (strachină mare), pline cu bucăţi de brân-
ză pe care le aşază la masă. ne întreabă, „Vrea cineva să bea ceai?”, noi 
râdem şi îi răspundem… „altădată.” 

Ce este de apreciat, este faptul că şunca era foarte bună, brânza 
gustoasă, iar pâinea aproape caldă. După ce au plecat cei ce ne-au 
servit, a apărut un bătrânel simpatic cu părul alb ca neaua. 

– Poftă bună copii! 
– Mulţumim dumitale tataie! 
Râzând ne întreabă: – Da… o ţuică beţi voi? 
– Da!… de a răsunat toată sala.
– luaţi şi beţi din sticlă că nu vă îmbolnăviţi, dar ce să vă ajungă 

la atâtea guri? Mă duc să vă mai aduc una. 
Dar Mircea Volosciuc spune „Adă două că suntem tare însetaţi” 

şi moşul s-a ţinut de cuvânt. 
După masă am fost duşi în locul unde trebuia să locuim. Era o 

sală mare cu trei rânduri de paturi din fier, nesuprapuse. Curăţenie 
totală, se văruise de curând, duşumelele erau şterse cu motorină şi 
aveau un miros care deranja. Cearşafurile, atât cele de pat, cât şi cele 
pentru pătură, feţele de pernă absolut toate noi erau nefolosite. 

sergentul care ne însoţea în calitate de şef de echipă ne spune 
râzând: 

– Ce spuneţi măi prinţişorilor vă place? sergentul acesta, neam 
prost, era făcut din aceeaşi plămadă cu locţiitorul politic. 

– Vă văd eu mâine la treabă de ce sunteţi în stare! 
Cine putea gândi în acele momente că această treabă nu va fi 

niciodată! noaptea ce a urmat a fost o noapte de groază. 
Pe la orele 3.00 din noapte, se scoală agitat Puşpană Marin şi 

aprinde lumina motivând faţă de ceilalţi deranjaţi de el că nu poate 
să doarmă fiindcă îl muşcase ceva de gât şi îl mânca şi se scărpina pe 
burtă. 

unul din colegi constată, că pe şale şi pe gât era plin de înţe-
pături de insectă şi locul era foarte roşu. uitându-se foarte atent să 
găsească insecta care bănuiau ei că ar fi un păianjen, dar însă au des-
coperit pe gulerul de la cămaşă doi păduchi albi mari plini de sânge. 
un alt coleg care se trezise şi el strigă: 
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– sculaţi, că ne-au umplut de păduchi!
 Treziţi din somn buimaci, ne-am panicat şi am început să ne că-

utăm de păduchi. Datorită zgomotului făcut a intrat pe uşă un paznic 
şi ne întrebă ce s-a întâmplat. 

Roncu, care era primul lângă uşă, are prezenţă de spirit şi strigă:
– linişte! Îi răspunde paznicului, nene… avem unul care vor-

beşte în somn, are boala copilului… 
– Aoleu taică, mă duc să-l scol pe sergent nu? 
Am încuiat uşa să nu mai intre nimeni şi am început să ne cău-

tăm de păduchi.
sergentul dormea în altă clădire unde era dormitorul pentru 

oaspeţi de seamă. Aproape toţi am găsit păduchi pe noi, unul sau mai 
mulţi, i-am strâns şi băgat într-o cutie pentru bomboane făcută din 
plastic. 

necazul şi păduchii proveneau de la păturile cu care ne înve-
leam. Am aflat ulterior că aceste pături le mai folosise muncitorii zili-
eri, ceva mai coloraţi decât noi, cu ceva timp în urmă. 

Totul a decurs în linişte după care am hotărât să stingem lumina, 
ca să nu atragem atenţia celor de afară. În întuneric sau mai bine zis la 
lumina difuză care venea pe ferestre de afară, ne-am sfătuit cum vom 
proceda la ziuă. nu ne duceam la muncă, stam grupaţi şi unul din 
noi va trebui să plece să dea telefon la grupare în Bucureşti. Această 
sarcină mi-a fost atribuită mie. 

la ora 6.00 dimineaţa, am ieşit din dormitor în linişte şi ne-am 
aşezat pe nişte bănci care erau sub un nuc în curte. norocul nostru a 
venit pe bicicletă. simpaticul bătrân, care ne servise cu ţuică, venea la 
serviciu călare pe o bicicletă. ne-a văzut şi a venit la noi întrebându-ne 
mirat de ce am ieşit aşa de dimineaţă. nu am reuşit să-i răspundem 
deoarece a venit şi paznicul de noapte spre noi. 

Eu împreună cu Chiru l-am luat de o parte şi i-am spus toată 
tărăşenia, rugându-l să ne spună unde găsim să dăm un telefon. Bă-
trânul, foarte amabil, ne-a spus ce avem de făcut şi pe deasupra mi-a 
oferit bicicleta să mă pot deplasa mai repede la oficiul telefonic din co-
mună. Eu nu am refuzat şi am plecat imediat. Am avut însă grijă să las 
comoara (cutia cu păduchi) lui Chiru. la telefoane o doamnă foarte 
cumsecade m-a înţeles şi a dat foarte repede legătura la Bucureşti. 

la grupare nu l-am găsit pe Popescu Ferdinand, dar am dat 
peste medicul militar, maiorul Chon, la care eram duşi periodic la 
consult şi care ne cunoştea foarte bine pe toţi. 

Am raportat situaţia exactă şi am primit ordin să rămânem pe 
loc şi să nu discutăm nimic cu nimeni, fiindcă în maxim o oră va sosi 
la Dragomireşti. 
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Când am venit la fermă la poartă mă aştepta bătrânul cel bun şi 
mi-a spus: 

– nepoate, e scandal mare, băieţii au fost duşi în sala de mese şi 
percheziţionaţi de sergent, care vrea cutia cu păduchi!

– V-a văzut pe geam noaptea trecută paznicul şi l-a informat de 
dimineaţă pe sergent când s-a sculat! Azi-noapte sergentul s-a îmbă-
tat cui cu un brigadier, au băut la MAT, de aceea nu a venit peste voi 
noaptea. 

imediat am dedus că prietenul meu ascunsese cutia. Când am 
intrat în sala de mese şi am dat ochi cu sergentul, acesta a venit furios 
la mine să-i spun unde am fost plecat. Eu am răspuns foarte calm: 

– M-am plimbat să mă aerisesc că mă durea capul, am avut noap-
tea un coşmar!

– Vezi tu coşmarul acesta imediat ce vine, tovarăşul locţiitor po-
litic. 

Eu am tăcut nu am răspuns provocării! ne-a ordonat să trecem 
să ne servească masa, dar toţi în cor am răspuns: nu mâncăm!

A sosit şi directorul la fermă, am răspuns cuviincios, dar foarte 
scurt la întrebările sale, informând că ni s-a interzis de către superiori 
să purtăm orice discuţie. Menţionând că în maxim o oră vor fi pre-
zenţi acolo. 

După foarte scurt timp, s-au auzit semnale sonore şi în curte 
a intrat o maşină cu girofar. noi am ieşit afară din sala de mese şi 
maşina s-a oprit în faţa noastră. A coborât maiorul Chon, cu încă un 
sublocotenent foarte tânăr. 

ne-a salutat şi ne-a spus să intrăm în linişte în sala de mese. Aici 
a început judecata, fiecare parte şi-a spus cuvântul, bietul sergent din 
leu furios a devenit un şoricel fricos şi speriat. 

– Îmi permiteţi să raportez, eu nu am văzut niciun păduche! zice 
sergentul. 

Doctorul mi se adresează mie: – unde este cutia Călinescule? 
Atunci Chiru se scoală şi merge la fereastră unde erau două ghivece, 
bagă mâna într-unul din ele şi scoate cutiuţa cu insecte şi o predă. 

Maiorul se uită la ea râde şi spune: – Aici este o întreagă her-
ghelie. În aceste momente intră pe uşă locţiitorul politic smache. A 
fost chemat telefonic şi el de către sergent. În poziţie de drepţi salută 
milităreşte „să trăiţi”. 

Maiorul răspunde la salut şi ordonă „Pe loc repaus”. smache, 
vrea să spună ceva, iar maiorul îi spune: 

– Dumneata vei vorbi când te voi întreba eu, acum să taci. Roa-
gă pe cantinier să ne dea câte un ceai. Cantinierul îl informează că 
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pregătise lapte şi pâine cu gem plus o gogoaşă. Atunci serveşte ce ai 
pregătit e mai bine. l-a luat pe locţiitor şi cu directorul care sosise şi 
el între timp şi au plecat la biroul acestuia. 

sublocotenentul, în timp ce mâncam, ne-a dat să luăm câte o 
pastilă iar după masă ne-a făcut câte o injecţie în braţ. ne-am strâns 
tot ce aveam la noi şi în circa 2 ore am fost luaţi cu o maşină şi duşi 
înapoi la Domneşti. 

Acolo, eram aşteptaţi de maiorul Chon, maiorul samureanu şi 
Fredy Popescu şi toţi de la comanda detaşamentului. 

imediat cum am coborât din maşină, am fost duşi într-o cameră 
ce era lângă magazia cu echipament şi dezbrăcaţi până la piele. Am 
aruncat tot ce aveam pe noi în container rămânând numai cu bocan-
cii. urma ca echipamentul să fie dezinfectat în etuvă. 

Pe rând am primit din magazie tot echipamentul nou, de la cio-
rapi până la bonetă. Prietenul nostru, politrucul smache, a fost sanc-
ţionat administrativ. Componenţilor echipei sportive li s-a promis o 
permisie de 15 zile. De aici înainte, ofiţerul politruc ne-a ţinut sub 
lupă tot timpul. 

În sâmbăta imediată după eveniment pe la orele 18.00, când în 
unitate nu mai era niciun comandant reangajat, numai sergenţi ma-
jori în termen, eu cu prietenul meu nedespărţit, ne muşcă şarpele de 
inimă şi nu ştiu care a zis: 

– Hai la Giurgiu! Aveam o maşină care pleca spre Bucureşti şi 
puteam să prindem trenul spre Giurgiu de la ora 20.30. Zis şi făcut. 

După plecarea noastră, pe la 20.30 a venit în cazarmă curierul 
care îşi făcuse de cap prin Bucureşti şi a adus plicul cu ordinul de 
plecare în permisie, seara târziu. 

Duminică de dimineaţă au sosit şi cadrele de conducere ale de-
taşamentului şi ne-au chemat să ne dea biletele de voie. Au constatat 
că erau lipsă la apel Călinescu şi Popescu. ne-au căutat, au întrebat, 
noi nicăieri. Atunci iubitul smache a râs şi s-a apucat să ne facă acte 
de dezertare direct către Tribunalul Militar. 

secretarul comandantului, un sergent-major, prieten cu noi, bă-
iat de mare valoare a încercat să ne sune la telefon la Giurgiu, încă de 
dimineaţă, dar nu a reuşit să o facă decât pe la orele 15.00, când au 
plecat comandanţii. Acasă nu răspunde nimeni, căci noi eram invitaţi 
la nişte neamuri să servim cu ei masa, sărbătorind un eveniment. 

Bietul Gigi al nostru, abia seara a vorbit cu tata, eu nu eram aca-
să. Pe mine m-a găsit repede tata, dar a fost mai greu cu Chiru, care 
nu avea telefon. nu am putut să plecăm cu ultimul tren de seară, aşa 
că a trebuit să aşteptăm trenul de luni dimineaţă de la orele 3.20. 



243 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Am ajuns la Bucureşti şi tata a plătit unui taximetrist particular 
care ne-a dus direct la Domneşti. la ora 6.00 eram în unitate. Dormi-
torul era închis şi l-am căutat pe Gigi al nostru care imediat ne-a spus 
tot ce se întâmplase. 

Tata, după ce ne-a expediat pe noi, s-a dus unde trebuia, adică 
la îngerul nostru salvator Popescu Ferdinand. Acesta a vorbit cu ofiţe-
rul de serviciu de la Gruparea Bucureşti şi de acolo s-a comunicat la 
unitate la Domneşti, ca actul întocmit să nu fie trimis nicăieri până nu 
va veni un ofiţer de la centru. 

smache al nostru turbase, era mai rău ca un leu întărâtat în cuş-
că. În apropiere de prânz a venit un maior care răspundea de ofiţerii 
politici din detaşamentele din subordine. 

le-a dat un ordin de transfer prin care eram mutaţi la detaşa-
mentul Roşia din nordul Bucureştiului, a luat actele întocmite pentru 
dezertare şi pe noi, şi am venit la Gruparea Bucureşti. ne-a dat dru-
mul în permisie, urmând ca după terminarea ei, să ne prezentăm la 
noua unitate unde eram mutaţi. 

După necazul avut şi frica care ne îngheţase sufletele gândin-
du-ne că vom fi judecaţi ca dezertori, această veste era ca razele de 
soare binefăcătoare care ne dezgheţa şi ne lumina o nouă cale. 

După terminarea permisiei ne-am prezentat la gruparea din 
Bucureşti, care era situată pe str. Academiei. 

Conducătorii noştri sportivi ne-au dat un delegat în persoana 
unui sublocotenent care ne-a prezentat la detaşamentul Roşia. 

Comandantul era un maior în vârstă pe nume nistor iar locţiitor 
politic un căpitan Georgescu. Amândoi oameni cu vechi state de servi-
ciu în armata română, care ne-au primit cu foarte multă bunăvoinţă. 

la început, când am ajuns în Ferma Roşia, am aflat că ostaşii 
din acest detaşament, care munceau aici, se ocupau de zootehnie şi 
legumicultură. nu ni s-a părut a fi ceva de bun augur pentru noi, dar 
aparenţa ne-a înşelat.

Dormitoarele unde erau cazaţi ostaşii erau toate ocupate, aşa că 
pe noi ne-au cazat într-un dormitor cu cinci paturi. Din acestea, un 
pat era ocupat de sergentul-major, încheietorul de secţie, care era şi el 
tot ostaş în termen, iar în altul se odihnea după-amiază comandantul. 
Totul foarte curat şi ordonat, asta a fost prima surpriză avută. Masa se 
servea la cantina unităţii, unde bucătarii şi cei ce serveau la masă erau 
ostaşi în termen. 

Mâncarea care se servea era de cea mai bună calitate, preparată 
din produsele din fermă. Profilul acestei unităţi era zootehnic, dar 
aveam şi grădină de legume şi livadă cu pomi fructiferi. 
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Ca să vă faceţi o idee mai precisă vă explic: 
Dimineaţa la micul-dejun se serveau la alegere lapte cu cafea sau 

simplu, fiert şi ceai din plante.
la cerere primeai şi ouă prăjite sau fierte şi marmeladă. Din 

când în când aveam şi brânză sau şuncă. Masa de prânz, întotdeauna 
a fost foarte consistentă şi îndestulată. supe, ciorbe cu carne şi legu-
me, iar felul al doilea întotdeauna era cu carne, în fiecare zi aveam 
şi un desert. Bucătarii erau profesionişti, care în viaţa civilă lucrau la 
restaurante, unul era din Cluj iar altul din Zalău. 

Director la această unitate agricolă era fostul ministru Zăroni 
Romulus. Contrar celor ce se discutau pe seama acestui om, în reali-
tate era un tip foarte cumsecade şi isteţ, comunicativ şi înţelegător. 

Am rămas surprins când i-am văzut un caiet tip album legat în 
piele roşie în care nota toate bancurile care se făceau pe seama sa. 

În niciun caz acest tovarăş director nu avea alură de proletar, 
mai degrabă arăta ca un adevărat moşier. 

Cu comandantul nostru ne-am înţeles foarte bine, pot afirma că 
ne-a tratat ca pe nişte rude apropiate. locţiitorul politic ne-a propus 
comandantului să facem pe curierii între unitate şi gruparea din Bu-
cureşti şi ca să nu ne rătăcim să fim împreună la treabă. 

În grădina de legume cu doi camarazi de detaşament. 
Chiru stă proptit în lopată iar eu arătam lopata celui care ne fotografia
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Cât am fost la această unitate am dus-o ca banul în punga săra-
cului, toţi ne simpatizau şi se purta frumos cu noi.  

Când mergeam la Bucureşti mai făceam şi unele comisioane. În 
incinta unităţii funcţiona un magazin cu circuit interior care vindea 
produse din producţia proprie la salariaţi. 

Duceam produse pe la unele persoane care locuiau în Bucureşti şi 
care erau cumpărate de cei din familiile care lucrau la întreprindere. 

Cel mai mult ne bucuram când mergeam la comandant, fiindcă 
mai aranjam câte ceva prin curtea casei unde locuia, prin cămară sau 
pivniţă, să-i dăm o mână de ajutor lui Bety. Aşa se numea fata din casă 
de la comandantul nostru, o transilvăneancă pur sânge de prin Şimle-
ul silvaniei. Ea ţinea toată gospodăria, gătea, făcea curăţenie, spăla, se 
ocupa cu cumpărături, căci doamna maior era în vârstă. 

Am avut multe de învăţat de la Bety, era o femeie de 30 de ani 
foarte energică şi pricepută la toate. 

nu era prea frumoasă, dar era foarte simpatică şi plăcută la vor-
bă. Fiind mai mare ca noi şi cu mai multă experienţă, într-un fel ne 
ţinea la respect, trebuia să facem ce spunea ea. 

Ştia cum să-i strunească pe bărbaţi şi aproape întotdeauna ea era 
călare pe situaţie. 

Tot în casa comandantului am cunoscut-o pe sora mai mică a 
doamnei, o femeie ajunsă pe la 50 de ani, văduvă fără copii şi dânsa 
tot soţie de ofiţer, mort în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Anii pe care îi avea nu reuşiseră să-i şteargă frumuseţea. Avea o 
privire care te hibnotiza pur şi simplu de la prima vedere, intelectuală 
şi foarte rafinată în tot ce făcea. 

Era ca o felină care vrea să-şi devoreze prada cu oase cu tot. Pa-
sionată de muzică simfonică şi mare amatoare să asculte şi să danseze 
tangouri argentiniene, mai ales dacă avea un partener pe măsură. 

Poseda un pikup Telefunken cu care ascultam muzică imprimată 
de pe circa 160 de discuri ale vestitelor case: Columbia, Vest  Maister 
Voice, Telefunken şi mai noua casă din România „Electrecord”. Mu-
zica era selectată fiind imprimate melodii şi arii celebre din opere, 
operete, muzică clasică, uşoară şi de dans.

Din această formidabilă colecţie nu lipseau marii noştri cântă-
reţi, dar numesc numai doi: Zavaidoc, cu bucăţile sale muzicale cu 
totul aparte şi interpretarea s-a originală încă neimitată de nimeni, 
Jean Moscopol, pentru frumuseţea şi originalitatea glasului său când 
interpreta partituri de dragoste. 

Am avut multe de învăţat din relaţia pe care am avut-o cu aceste 
familii. 
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Dar totuşi ne lipsea atmosfera şi buna dispoziţie pe care o aveam 
împreună cu colegii de echipă. Trecuse şi iarna, urma perioada de 
antrenamente şi competiţia, aşa că am fost trimişi înapoi la echipă. 

Am vizitat oraşul iaşi pentru prima dată, făcând parte dintr-un 
grup de elevi care mergeau într-o excursie să viziteze câteva oraşe şi 
puncte turistice în Moldova. 

A doua oară l-am vizitat când eram militar în termen şi făceam 
parte din echipa de oină Constructorul Bucureşti, cu ocazia desfăşu-
rării fazei finale a Cupei României la oină. 

Câteva zile cât a durat competiţia am putut împreună cu colegii 
să vizităm şi să admirăm frumuseţea acestui oraş, simbol de necontes-
tat al culturii României Mari. 

Am admirat locurile dragi pe unde şi-a dus paşii marele nostru 
luceafăr al poeziei româneşti Mihai Eminescu, am poposit câteva mi-
nute lângă legendarul tei al lui. 

Competiţia a avut loc la sfârşitul lunii octombrie în decada a tre-
ia a anului 1955. Încă de la început nu ne-a mers totul din plin. 

În după-amiaza zilei când am ajuns la iaşi, a început să bată tare 
crivăţul, aducând şi frigul odată cu el. Peste noapte i-a tras şi un proş-
cău de zăpadă de credeam că nu se mai ţine competiţia.

la antrenament mai mult am tremurat decât ne-am antrenat, 
ce este drept nici nu prea am fost bine echipaţi, ne păcălise timpul. 
ne-am speriat însă degeaba că a doua zi timpul s-a încălzit şi compe-
tiţia a decurs normal. 

Părintele nostru adoptiv, maior Popescu Ferdinand, ca întot-
deauna ne-a pregătit un cantonament de excepţie. 

Eram cazaţi la hotelul „Moldova’’, cel mai mare din iaşi. Tot aici 
în restaurantul hotelului serveam masa. singura noastră părere de 
rău a fost în timpul competiţiei când, în meciul decisiv pe care l-am 
avut cu „Ştiinţa Bucureşti’’, de altfel cea mai galonată dintre compe-
titoare, arbitrul întâlnirii, un oarecare spătaru, ne-a suflat cupa din 
mână. 

A ieşit un scandal mare, căci şi celelalte echipe îl acuzau pe acest 
arbitru pentru prestaţia sa incorectă în timpul jocurilor. 

Gurile rele spuneau că este omul de casă al antrenorului echipei 
studenţeşti, iar „Moş Rafailescu’’ era cu state vechi de serviciu în spor-
tul cu mingea de oină. 

Am suportat acest duş rece, dar nu am uitat şi în anul următor 
le-am luat noi cupa la competiţia ce a avut loc la Ploieşti. Datorită 
acestor mici incidente şi enervărilor de rigoare care au avut loc s-a 
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Stadionul „Locomotiva Iaşi”. Sus, urcat pe tribună, Moraru, în picioare 
 Mihalache şi Hoţu. Primul rând: Popescu C., Marinescu M., mr. Popescu 

 Ferdinand, Popescu I., antrenor Bâzdoacă Gh., Puşpană M. Rândul din faţă: 
Caraghete Gh., Călinescu B.,Volovciuc M., a fotografiat Roncu. C.

29 octombrie 1955, cel mai 
luxos hotel şi restaurant 

din Iaş. Sus: Marinescu M., 
Hoţu M., următorii patru: 
Mihalache N., Caraghete 

G., antrenor Bâzdoacă G. şi 
Popescu I. Rândul din faţă 
în picioare: Gheorghe I. cu 

sacoşa, Moraru V., Surdeanu 
T. şi Călinescu B. ultimul 
din dreapta. Jos: Popescu 

C., Buşu V., Volovciuc M. şi 
Puşpan V.       
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neglijat să se solicite bilete la trenul rapid cu care să ne înapoiem la 
Bucureşti, astfel ne-am trezit că locuri nu mai erau dacât la clasa i-a. 

Costul unui bilet era egal ca valoare cu cel al unui bilet la avion – 
fiindcă la avion erau locuri suficiente, maior Popescu F. a hotărât: 

Mergem cu avionul! 

Şi uite aşa din două rele a ieşit una bună, nici nu ne-am dat sea-
ma când ne-am urcat în avion bucuroşi făcând glume că pilotul ne-a 
comunicat prin radio să ne pregătim de aterizare. 

Poţi să te pui cu norocul?

Eram la Ploieşti în oraşul găzarilor. Pe stadionul ilie Oană, s-a 
desfăşurat finala Cupei României la Oină. 

Competiţia dârz  disputată, competitorii doreau victoria pentru 
echipa lor, lupta a fost crâncenă între combatanţi, câştigătoarea o sur-
priză, alta decât cea pe care se mizase. 

Într-un final ca la cursele de galop, câştigătorul, Constructorul 
Bucureşti, a trecut cu un bot înaintea marelui favorit Ştiinţa Bucu-
reşti, adică noi, cu un singur puct avans…

Împreună cu echipa „Ştiinţa Bucureşti”, câştigătoarea Cupei României la oină. 
Rândul de sus ultimii trei din dreapta: Popescu C., Hoţu M., Marinescu M. 

Rândul de jos: Cazacu A., Cristea M., foştii noştri colegi de liceu, care jucau la 
Ştiinţa. Craghete Gh., Bebe Călinescu cu cupa mică, rezemat de mine Iancu C. 
Voicu (de la Ştiinţa) cu cupa câştigată, Puşpană M., Moraru V. şi Surdeanu T. 
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Un admirator, Bebe 
Călinescu cu biletele de 
avion, Ferdinand Popes-

cu, tatăl echipe şi îngerul 
nostru ocrotitor, Popescu 
Chiru şi jos Hoţu Marin

De data aceasta a câştigat Constructorul Bucureşti. nici acum 
nu am cuvinte să exprim bucuria acestei victorii pe care au simţit-o 
colegii mei de echipă, când am primit cupa. 

Am plâns cu toţii, am râs, am chiuit de parcă toată lumea era 
a noastră. Galanţi şi binevoitori cu noi, comandanţii superiori ne-au 
răsplătit cu avansarea în grad şi o permisie de 20 de zile. 

Toţi camarazii mei erau sergenţi, iar eu avansat de la sergent-
major la plutonier. A fost o lovitură de ciocan în tâmpla sergentului 
-major Agafiţă care acum era obligat să execute ordinele mele şi să 
mă salute cu mâna la bonetă. Dar timpul ne-a potolit, ne-am despărţit 
prieteni la lăsarea la vatră. 

seara după câştigarea trofeului a urmat o masă copioasă la re-
staurantul Prahova, unde cei care au putut au petrecut până târziu în 
noapte, mai rămăsesem vreo 6 inşi să petrecem până la închidere. la 
local cânta o orchestră destul de bună, dar avea o solistă cam tomnati-
că şi prea machiată, care nu prea era în ton cu orchestra. 
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noi fredonam încet la masă cântecele cântate de muzicanţi. lân-
gă masa noastră erau trei domni în vârstă care se vedea de la o poştă 
că au fost cineva la vremea lor. unul din ei ne face semn şi ne cheamă 
la dânşii. 

– Văd că voi ştiţi să cântaţi, nu vreţi să cântaţi cu orchestra? Cu-
nosc foarte bine pe şeful de orchestră şi vă pot recomanda. Răspunsul 
nostru a fost favorabil. Eu am cântat primul două romanţe, următorul 
a fost colegul nostru Caraghete. 

la o altă masă erau câteva persoane de origine turcă care tot îi 
cereau şefului de orchestră să le cânte melodii turceşti. Caraghete îl 
lămureşte pe şeful de orchestră că el cunoaşte această limbă, îi fredo-
nează câteva cântece turceşti şi acesta acceptă să le cânte. 

Din momentul când Gheorghiţă al nostru a început recitalul în 
limba turcă s-au dezlănţuit şi turcii de la masă şi a început un chef 
straşnic, comandat de ei. i-au înecat în vin pe orchestranţi, sticlele 
veneau la ei ca bombele din avioanele americane în 1944, când bom-
bardau Ploieştiul. Cu mare greutate a putut fi potolit cheful cu mult 
peste ora de închidere, abia când a lăsat localul într-o lumină difuză. 

la plecare am luat şi noi câteva sticle „moţate de trei sferturi” pe 
care le-am băut afară în parc. 

ne-am făcut pulbere şi ne-am adus aminte de răposatul nostru 
antrenor, am plâns şi am jurat că vom lua cupa câştigată şi o vom în-
gropa la mormântul lui. 

A doua zi când ne-am sculat aveam capetele grele ca halterele de 
la categoria grea. la gară nu ştiam ce să mai facem să stingem focul 
care ardea în noi. noroc că lângă gară un coleg a descoperit o lăptărie 
unde avea iaurt la strachină. 

ne-am năpustit pe el ca uliul pe pradă, să-l lichidăm pe tot, no-
roc că nu prea a fost timp fiindcă pleca trenul la Bucureşti. În ceea ce 
priveşte jurămintele făcute noaptea, au rămas ca simple vise bahice 
sau mai pe înţelesul tuturor „Ce nu zice omul la băutură”. 

lăsarea la vatră se apropia cu paşi mari şi repezi. Mai aveam de 
stat şapte zile şi plecam acasă, dar mai aveam totuşi de tras un pocinog. 

În dormitor la noi aveam un camarad de meserie mecanic mo-
torist cu care ne împrietenisem. Acest băiat lucra la T.u.G. Bucureşti, 
care era lângă uzina Progresul, împreună cu mai mulţi ostaşi din de-
taşamentul nostru. Era poreclit Dalimon şi executa foarte multe repa-
raţii la particulari, câştigând bani frumoşi. 

Într-o seară, când să plecăm în oraş, ne opreşte Dalimon şi ne 
propune să ne ducem să jucăm cu el poker cu unii de la T.u.G., în 
laboratorul de rezistenţă de la uzină. Eu am refuzat, însă Chiru s-a 
dus şi au jucat poker şi barbut. Partenerii lor nu erau jucători versaţi, 
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însă Dalimon, era as la aceste jocuri şi în final i-a lăsat fără bani mulţi 
pe fraieri. 

Când am venit eu la unitate nu erau în dormitor iar când au 
venit ei, eu nu i-am simţit. Dimineaţa la poartă doi din cei păgubiţi 
au reclamat comandantului ce se întâmplase noaptea. Comandantul 
i-a chemat şi le-a cerut să scoată banii. Au golit buzunarele de tot ce 
aveau, dar erau puţini bani faţă de cât jucaseră. le-au verificat valize-
le la dormitor şi n-au găsit nimic. i-a ţinut într-o cameră şi i-a trimis la 
arest la garnizoană şapte zile. 

Ce se întâmplase, …ei au bănuit că vor fi reclamaţi, însă au păs-
trat grosul în bancnote mari şi le-au ascuns sub branţuri la bascheţi. 
Au ajuns la garnizoană cu banii la ei, aşa că au avut cu ce să-i îmbune-
ze pe paznici şi ce să consume suplimentar cât au fost cazaţi acolo. 

M-am lăsat la vatră cu două zile mai devreme ca prietenul meu 
şi, când au venit să mă ia cu maşina, am luat şi valiza lui Chiru, aşa 
cum mă învoisem cu el lăsând acolo numai ce trebuia să predea la 
unitate. 

Mă opresc aici cu povestea, cu toate că au fost foarte multe în-
tâmplări petrecute în armată, considerând că deocamdată acestea 
sunt suficiente.

În final, vă mai prezint trei fotografii în care am imortalizat 
amintiri frumoase din armată.

Înaintea meciului cu echipa „Avântul Frasin” (aflată în dreapta fotografiei). 
În stânga, Constructorul Bucureşti: Bebe Călinescu, Ghiţă Caraghete, Chiru 
Popescu, Marin Hoţu, Cismaru Gogu, Puşpană Marin, Mihalache Gheorghe, 

Moraru Vasile şi Buşu Vasile
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„Adăpostit! Salt înainte!” Hoţu Marin, Călinescu Bebe, 
Popescu Chiru şi Dalimon Sandu

„Trei  şi un mecanic!” 
Popescu Chiru, Hoţu Marin şi 
Bebe Călinescu, cu fundul pe 
zăpadă, Dalimon Sandu



UN VIS ÎMPLINIT

Singurul loc în lume în care,
Omul găseşte alinare,
Şi unde face tot ce vrea
În linişte, e casa sa.

Anii adolescenţei sunt plini de nebunii, gândurile tinereţii se înal-
ţă frumos colorate, plutind cum zboară fluturii din floare-n  floare. 

Totul este sublim, încântător, nu ai griji nici prejudecăţi, pluteşti 
în viaţă ca o sămânţă de păpădie mânată de vânt unde vrea el. 

Viaţa însă are legile ei nescrise pe care trebuie să le respecţi, le 
înveţi trăind şi muncind. O veche vorbă înţeleaptă a poporului nostru 
ne avertizează: „Dumnezeu îţi dă dar nu-ţi bagă în traistă”.

După experienţa anilor petrecuţi în armată, unde lucrând cu 
oameni bine pregătiţi şi buni sfătuitori am învăţat foarte multe despre 
viaţă, venise timpul să-mi schimb modul de a gândi şi să privesc viito-
rul din cel mai favorabil unghi posibil. Mai ştiam că cine nu a constru-
it o casă, nu a sădit un pom şi nu a crescut un copil a făcut degeaba 
umbră pământului. 

În primul rând am căutat să-mi asigur o sursă de venit ca să pot 
începe o nouă viaţă şi am reuşit să găsesc un serviciu care să-mi satis-
facă dorinţa. 

Cel mai important lucru era găsirea unui suflet pereche împre-
ună cu care uniţi să putem întemeia o familie trainică. 

Încă din anii de liceu aveam o prietenă cu care mă înţelegeam 
foarte bine, iubirea noastră sinceră a durat şi în perioada cât eu am 
satisfăcut stagiul militar.

 Şansa a fost că am efectuat stagiul la Bucureşti şi fiind aproape 
de casă ne vedeam foarte des. Dar datorită faptului că familia ei dorea 
foarte mult ca prietena mea să se căsătorească cu un om cu titlu şi nu 
cu un simplu absolvent de liceu, a făcut ca relaţia noastră să se răceas-
că puţin la un moment dat. 

Biata fată a fost supusă unei presiuni mari, pe de o parte era 
dorinţa familiei iar pe de altă parte toţi prietenii şi prietenele noastre 
o sfătuiau să nu se despartă de mine. 
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După cum s-au desfăşurat ostilităţile cred că cea mai tare a fost 
iubirea ce ne lega de ani buni, legământul nostru foarte puternic şi 
marea încredere dintre noi au învins orice prejudecăţi. 

După lăsarea mea la vatră, amândoi am început să întocmim 
planuri concrete privind viitorul nostru, să calculăm cu precizie ce 
avem de făcut şi ce ne mai trebuie pentru a reuşi în viitor. 

Partea cea mai interesantă a situaţiei era că amândoi nu eram 
prea pricopsiţi ca să putem porni în forţă pe noul drum. În schimb 
aveam destul curaj să începem o viaţă raţională şi un foarte mic su-
port material din partea părinţilor mei. 

Viorica Valerica Rădulescu, aşa s-a numit ca domnişoară viitoa-
rea mea soţie, era salariată la Banca naţională, sucursala din Giurgiu. 
Convinşi că ceea ce facem este bine, am hotărât să pornim către pro-
priul nostru destin. 

ne-am promis unul celuilalt că fiecare din noi va fi o carte des-
chisă, în care să ne citim reciproc viitorul. De comun acord am stabilit 
data când se va oficia legal cununia civilă şi religioasă, cum vom acţi-
ona pentru tot ce este necesar în asemenea situaţie şi unde vom locui 
pentru început.

Când ne-am anunţat hotărârea familiilor noastre, că le-a conve-
nit sau nu, au fost puşi în faţa unui fapt împlinit şi nu au avut ce să 
facă. Data aleasă să fie ziua în care, în mod oficial, ia naştere familia 
nou întemeiată Călinescu, urma să fie 14 septembrie 1957. 

În această zi ne-am cununat civil la Primăria Giurgiu, unde ofici-
erea legală ne-a fost făcută de primarul de atunci Tudor stancu. 

După cununia civilă în aceeaşi zi, dar seara, a avut loc şi cunu-
nia religioasă oficiată de preotul paroh Ştefan serghie de la biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”. 

Colegii de la Banca 
Naţională. Din stânga 

sus: zoica Dumitrescu, 
Stelică Marinescu, Stelică 

Băceanu, miliţianul 
M. Tănăsescu, Viorica 

Călinescu, Nicu Caponis, 
Duşca Negulescu, Vica 

Ţone, A. Chiricuţă 
şi Petre Dumitrescu
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A fost o nuntă în familie, cu neamurile şi prietenii, pentru că, 
aşa cum am afirmat anterior, nu aveam posibilităţi materiale, care să 
ne permită o nuntă cu fast la un local public. niciunul din noi nu a 
fost de acord să facem nuntă cu dar, aşa cum se obişnuia atunci, ca să 
putem obţine foloase materiale. 

După ceremonia religioasă a urmat petrecerea, unde toţi s-au 
simţit bine, a fost simplu dar foarte frumos, totul desfăşurându-se în-
tr-o armonie şi veselie generală şi foarte bună dispoziţie. 

nostimă a fost povestea şi felul în care ne-am ales naşii de cu-
nunie, surprinzând întreaga asistenţă participantă la ceremonie, la 
aflarea veştii. 

O viaţă întreagă mi-a plăcut să fac glume bune aşa că am făcut-o 
şi acum, mai ales că aveam şi încuviinţarea miresei. 

Aşa cum este viaţa în oraşele mai mici din provincie şi la Giurgiu 
veştile circulau foarte repede şi, cât ai zice peşte, un secret se răspân-
dea ca fulgerul în cartier. 

la aflarea veştii că Bebe şi Viorica se căsătoresc, foarte mulţi 
prieteni, colegi de serviciu sau şefi, fără a mai pune la socoteală nea-
murile, erau dormici să ne fie naşi de cununie. 

nu ne-a fost chiar aşa uşor să ne decidem pe cine să alegem să 
ne fie naşi. După multă chibzuinţă, analizând atât trecutul cât şi viito-
rul ne-am hotărât asupra unei familii pe care o cunoşteam demult, în 
casa cărora am fost amândoi în nenumărate rânduri şi în special eu 
fiind bun prieten cu cei doi fii ai lor. 

Onorabila familie aleasă în mod sigur nu ar fi fost de acord să fa-
cem restrânsă petrecerea noastră de nuntă şi precis ar fi finanţat dân-

După o defilare de 1 
Mai, cu colegii de la 
Banca Naţională, de 
la stânga: Nuţi Teaşcă, 
Viorica Călinescu, 
Nina Tănăsescu, 
xxxx, Mioara Gebăilă, 
Tanţa Marinescu, 
Elvira Popescu şi 
două prietene
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şii această acţiune, naşul având o poziţie socială foarte bună. El ne-ar 
fi ajutat ştiind foarte bine că noi nu dispuneam de resurse materiale şi 
de  aceea am hotărât ca vestea să i-o dăm abia în ziua cununiei.

 Zis şi făcut, dar ne mai frământa un gând. Dacă în acea zi viitorii 
naşi, care erau neanunţaţi, nu ar fi venit la nuntă? Varianta de rezervă 
erau cumnaţii Tanţa şi George Marinescu care insistaseră foarte mult 
să ne cunune ei. Am trecut la acţiune, am luat lumânările şi tot ce tre-
buia să aibă naşii, urmând să le dăm acestora în ziua respectivă. Mult 
mai târziu am aflat că George, cumnatul nostru, se ruga la  Dumnezeu 
să nu vină cei aleşi, ca să ne poată cununa el. 

De această hotărâre nu au ştiut decât părinţii mei şi cumnaţii 
Tanţa şi George. secretul s-a păstrat cu sfinţenie şi toate insistenţele 
unora de a cunoaşte cine ne va cununa au eşuat.

Ziua mult dorită şi visată de noi a sosit. Încă de dimineaţă au 
început să vină şi felicitări şi îmbrăţişări cu pupături, eram fericiţi în 
al nouălea cer, deveneam şi noi o familie. 

Cununia de la primărie a strâns în jurul nostru foarte multe 
neamuri şi prieteni adevăraţi, flori multe, şampanie etc., etc. Anteri-
or vorbisem cu domnul primar stancu Tudor să nu întrebe cine este 
naşul, să treacă asta cu vederea şi dânsul, om corect nici nu a insistat 
să îi spun numele naşului. În veselia şi vacarmul de la primărie, totul 
a trecut neobservat.

Cununia religioasă urma să se ţină după ora 18.30 acasă. Încă de 
pe la ora 17.00 au început să sosească şi invitaţii. Când pe poarta casei 

Cumnaţii mei, Tanţa  
şi George Marinescu
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a intrat familia care urma să ne cunune, „Cucu’’, vioristul care conducea 
mica orchestră, parcă o premoniţie iar fi dictat, că le-a făcut o intrare cu 
marş şi după aceasta a tras şi o cântare, care ştia că-i place omului. 

Discuţii, veselie, se mai cânta, atmosferă ca la nuntă. Cei aleşi de 
noi împreună cu fiul cel mare Petre stăteau pe scaune în grădină şi 
discutau: 

– Tudoriţo, văd că te uiţi foarte atentă la invitaţi, sunt numai 
neamuri şi prietenii mirilor, numai noi suntem străini, tu bănuieşti 
ceva?

– Ce să bănuiesc Cristache? Petrică zâmbea şi taică-său se uita 
lung la el a mormăit ceva de „Paştele mă-sii” şi i-a zis:

Naşa Tudoriţa şi naşul 
Cristache
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– ia spune, tu ce ştii?
– nu ştiu nimic, ce să ştiu!
– Ei atunci fiţi atenţi ce vă spun! De când am venit aici nu am 

auzit pe nimeni să zică ceva de naşi. 
– Tudoriţo, tu nu-l cunoşti pe Bebe şi nu ştii ce-i poate trece ăs-

tuia prin minte. Pregăteşte-te că noi suntem naşi şi mutulică al nostru 
se face că nu ştie! 

– Zău tată, zice Petre, nu ştiu absolut nimic, nu mi-a spus!
– Atunci du-te şi întreab-o pe Viorica să-ţi spună. 
Conform obiceiurilor, ginerele trebuia să-şi vadă viitoarea soţie 

îmbrăcată mireasă la cununie, aşa am făcut şi eu, am stat acasă, până 
am primit telefon de la cumnatul George. 

Când a ajuns la cununie şi am intrat în curte „Cucu” mi-a cântat 
muzica adecvată evenimentului. l-am lăsat puţin să cânte până a ve-
nit mireasa şi după aceea l-am oprit. s-a făcut linişte şi atunci eu am 
anunţat invitaţii că cei care ne vor fi naşi de cununie sunt: doamna 
Tudoriţa Dumitrescu şi domnul Cristache Dumitrescu. 

În aplauzele generale i-am îmbrăţişat şi sărutat eu şi mireasa 
Viorica Rădulescu, acum doamna Călinescu.

Părintele serghie ne-a invitat să începem sfânta slujbă a cunu-
niei. Petrecerea şi dansul au ţinut până a doua zi de dimineaţă. Când 
am rămas singur cu soţia, nu ne venea să credem că toate ieşiseră bine 
iar noi trebuia să începem o nouă viaţă pe propriile noastre puteri. 

ne ştiam din anul 1952 şi timp de 5 ani am avut timp să ne cu-
noaştem foarte bine, cu calităţile şi defectele noastre, aşa că nu aveam 
nevoie de un timp de acomodare şi ne-am zis: „Hai să ne apucăm de 
treabă şi să le arătăm ce suntem noi în stare.”

soţia mea Viorica Valerica Călinescu era fiica lui Petre şi steliana 
Petcu, negustor şi boiangiu cu prăvălie pe strada Gării şi case de locuit 
pe str. Victoriei nr. 15 unde a avut loc şi nunta. 

Clasele primare le-a absolvit la Şcoala nr. 5 din strada Vasile 
Alecsandri. A urmat cursurile liceale la „Regina Maria”, liceul de fete 
de pe str. Portului. 

Când la putere a venit partidul muncitoresc, urma să dea afară 
din liceu toţi copiii de burghezi, aşa că Petre Petcu a aranjat ca Viori-
ca să fie înfiată de spirea Rădulescu, cumnatul său care era lucrător 
operator la depozitul de petrol din „Cioroiu” Giurgiu Port, ca să aibă 
origine sănătoasă, muncitorească. 
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Steliana şi Petre  Petcu 
pe strada Gării

La serbarea de sfârşit de 
an, clasa a IV-a, Şcoala 
de Fete nr. 3, directoare 
ortansa  Antonescu. În 

picioare Crăciun Florica: 
şi Pop Georgeta, pe scaun 
Botea Constanţa, Crăcea 
Elena, Drăgoescu Elena, 

 Catrinescu Elena 
şi Petcu Viorica

Viorica în clasa a II-a 
primară şi în clasa a 
IV-a, Liceul „Regina 

Maria”



260 Petre Călinescu

După reforma învăţământului din 1948, liceul „Regina Maria” 
s-a desfiinţat iar elevele s-au transferat la alte licee din oraş sau în alte 
localităţi. 

Viorica s-a transferat la liceul de Fete nr.1. Giurgiu care, înainte 
de reformă, se numea liceul Ortodox Giurgiu. A absolvit cursurile şi 
a dat examenul de bacalaureat în anul 1952. An fatidic pentru ea, de-
oarece în acest an a încetat din viaţă tatăl său natural Petre Petcu. Pen-
tru ea a urmat o perioadă foarte grea, dar mama ei naturală şi părinţii 
adoptivi au făcut ca acest necaz să treacă mai repede şi mai uşor. 

Ileana şi Spirică Rădulescu

Părinţii naturali ai Vioricăi, 
Petre şi Steliana Petcu
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Ziua de 14 decembrie 1953 a fost prima din viaţa ei când a intrat 
la un serviciu şi a făcut cunoştinţă cu statutul de salariat. A fost anga-
jată la Banca de stat, sucursala Bucureşti, Filiala Giurgiu în funcţia 
de contabil executant responsabil şi unde a funcţionat până la data de 
10 septembrie 1973.

După această dată s-a transferat în interesul serviciului la Cen-
trul de producţie horticolă Giurgiu, în funcţia de contabil principal 
până la data de 1 iunie 1975, dată când a încetat activitatea, fiind 
pensionată pe caz de boală. 

s-a reîncadrat în muncă începând cu data de 1 februarie 1980, la 
Cooperativa sârguinţa Giurgiu, în funcţia de contabil principal până 
la data de 7 decembrie 1981, când s-a transferat în interesul servi-
ciului la Trustul i.A.s. Giurgiu în funcţia de contabil-şef cu delegaţie, 
desfăşurând activitatea în acest loc de muncă până în 31 decembrie 
1985. 

Cristi la 1 an

..... la doi ani

Cu mămăiţa... şi 
glumind cu bunicul
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Pe perioada 1986-1987 a ocupat funcţia de revizor contabil la 
Întreprinderea Comercială de stat Aliment – Alimentaţie Publică 
Giurgiu. 

Începând cu data de 1 ianuarie 1988 s-a pensionat la limită de 
vârstă. Cei 35 de ani de muncă nu au fost o perioadă uşoară. Atunci 
când mergeai la serviciu nu te făceai că lucrezi, într-adevăr lucrai, 
pentru că serviciile aveau sarcini foarte precise pe fiecare salariat în 
parte, schema salarială nu era foarte stufoasă, aşa că fiecare trebuia să 
rezolve îndatoririle de serviciu pe care le avea. 

Totuşi viaţa a fost foarte frumoasă, exista în cele mai multe ca-
zuri o armonie între colegii de serviciu, am legat multe prietenii şi 
ne-am creat şi timp să ne simţim bine. 

Plăcerea de a trăi era foarte puternică, eram tineri şi dornici de 
afirmare şi ne făcusem un plan să întemeiem o familie, să facem ceva 
în spaţiul vital pe care-l ocupam. 

Am trecut la îndeplinirea celor ce ne-am propus şi pe 19 iulie 
1958 s-a născut şi fiul nostru Teodor Cristian P. Călinescu. 

În acea perioadă ocupam funcţia de şef depozit Mic Gros la 
O.C.l.M. Giurgiu şi abia ce am ajuns la poarta unităţii venind de la 
spital, unde îmi internasem soţia la maternitate, că mă strigă portarul 
Comănescu:

– Bebe, Bebe vino repede la telefon! 
De la celălalt cap al firului, o doamnă mă întreabă: 
– sunteţi dl Bebe Călinescu? 
– Da, răspund eu!
– sunt moaşa Mala. să vă trăiască băiatul, aveţi un fiu frumos şi 

sănătos. 
nu pot traduce în cuvinte nici acum senzaţia pe care am avut-o 

atunci. După ce am zis: 
„sărut mâna, mulţumesc pentru minunata veste”, mi s-a pus un 

nod în gât şi, copleşit de formidabila ştire pe care am primit-o, mi s-au 
înmuiat picioarele. simţeam că nu mă mai pot ţine pe ele, aşa eram de 
emoţionat. nea Comănescu vine şi mă ia de umeri: 

– Ce ai mă Bebică, ţi-e rău? 
Abia pot să-i spun: 
– nu nea Gogule a născut soţia, am un  băiat! 
– Bravo măi băiete, să-ţi trăiască, ce pentru asta trebuie să leşini?  

Hai colea la „Expres’’ să bem una tare în sănătatea lui, uite beau şi eu 
cu toate că sunt de serviciu, îţi trece şi leşinul!
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Cât ai zice peşte toţi de la serviciu au aflat: Călinescu are băiat! 
Eu am fugit repede cu maşina, m-a dus Gogu Octavian la spital să-mi 
văd soţia şi copilul. 

Când am revenit la serviciu, prietenii mă aşteptau să-mi ure-
ze sănătate pentru mamă şi să-mi trăiască băiatul, fiecare făcându-mi 
câte un cadou pentru noul născut.

În ziua aceea de pomină m-am făcut praf şi pulbere! 
Prin venirea pe lume a copilului, obligaţiile noastre erau şi mai 

mari. Fiind amândoi salariaţi, creşterea lui nu era deloc uşoară în tim-
pul cât noi eram la serviciu, trebuia îngrijit de cineva.

Datorită condiţiilor dezastruoase de la creşe şi cămine, nu-l pu-
team duce acolo. salvarea a venit de la bunicile lui care ne-au scos 
dintr-un mare impas. 

Mama soţiei „Mămăiţa”, l-a îngrijit în primii ani de viaţă, iar 
mama mea „Maia”, a avut grijă de el când s-a făcut mare. 

În acest mod s-a rezolvat această problemă, în stil tipic româ-
nesc, cu ajutorul bunicilor. Au urmat ani de muncă şi împliniri care 
ne-au făcut să gustăm viaţa din plin, să ne dea încredere în forţele 
proprii, pentru a aborda viitoarele proiecte. 

Am trăit într-un mediu prielnic, înconjuraţi de neamuri şi prie-
teni cu care ne-am înţeles foarte bine, atât la muncă cât şi la distracţii. 
Întotdeauna m-a preocupat faptul că dacă astăzi am făcut ceva bine, 
mâine o să-l facem şi mai bine.

Când mai marii ţării au decis că ar fi cazul ca şi cei care nu au 
avut dreptul să urmeze cursurile universitare, pe diverse motive po-
litice, se pot înscrie pe viitor pentru a absolvi o facultate la cursurile 
serale sau fără frecvenţă, ne-am bucurat foarte mult. Puteam acum să 
urmăm şi noi o facultate. Chibzuind îndelung am hotărât că ne este 
imposibil să facem acest lucru amândoi. urma ca eu să mă înscriu 
singur la examenul de admitere la A.s.E.

În anul 1965, am reuşit să trec examenul de admitere la Facul-
tatea de Economie şi Tehnica Comerţului din cadrul Academiei de 
studii Economice Bucureşti şi m-am înscris ca student la cursurile 
fără frecvenţă. 

A urmat o perioadă destul de grea, acum aveam de îndeplinit o 
misiune şi mai complicată. Reuşisem între timp să obţin şi o funcţie 
importantă cu responsabilităţi mai mari şi trebuia să-mi fac timp ne-
cesar să pregătesc materia pentru facultate. 

lupta cu nevoile vieţii şi pregătirea universitară, cu toate că au 
fost destul de variate şi nu uşor de rezolvat, nu m-a demoralizat, din 
contră, a fost un imbold să muncesc mai mult şi să câştig. 
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Am absolvit Facultatea de Economia Comerţului interior în anul 
1972 şi am luat diploma de licenţă în Ştiinţe Economice. 

Reuşisem să-mi îndeplinesc o mare dorinţă pe care nu am putut 
să o obţin imediat după absolvirea liceului, datorită timpurilor tulburi 
şi vitrege pe care le-am trăit în anii 1950-1960. 

Acest eveniment a fost pentru mine o mare uşurare sufletească şi 
o nouă direcţionare pentru viitor. Acum puteam spera la funcţii mai 
importante având o licenţă, mai ales că aveam destui ani de vechime 
în funcţii economice. 

Atunci când ocupai o funcţie la care se cereau studii superioare, 
pe lângă această calificare era necesar să ai şi un număr de ani vechi-
me în specialitatea respectivă.

 Perioada ce a urmat de circa 30 de ani până la pensionare a fost 
foarte benefică pentru mine, am muncit mult dar şi satisfacţiile au fost 
pe măsură. 

Cariera mea profesională o voi descrie detaliat în capitolul „Câm-
pul muncii”.

Acum să nu vă închipuiţi că în această perioadă tot timpul numai 
am muncit. ne rostuiam problemele de aşa manieră încât să putem să 
ne distrăm sau să ne plimbăm, să făceam excursii, să vizionăm filme, 
spectacole artistice şi sportive. 

Altele erau mijloacele de a-ţi petrece timpul liber atunci, televizi-
unea era în faşe la noi, nu exista internet sau telefonie mobilă. 

Când mergeai la un local să serveşti ceva şi să asculţi o muzică 
nu-ţi spărgeau urechile difuzoarele cu sute de decibeli putere, sune-
tele produse de orchestră erau suave, plăcute auzului. 

Făceam excursii la punctele turistice din ţară, împreună cu fa-
miliile prietenilor şi neamurilor, care erau destul de numeroşi. În-
cepusem să ne cumpărăm autoturisme şi nu mai era nicio problemă 
vizitarea unei staţiuni din ţară sau chiar din afara ei. ne formasem un 
grup de tinere familii giurgiuvene, eram aproape nedespărţiţi la toate 
acţiunile de relaxare şi aici le amintesc: Familia Chiriţa şi Petrică Du-
mitrescu, Floarea şi Bibi stoenescu, Meri şi stelică Dumitrescu, Tanţa 
şi George Marinescu, Coca şi Gică Finat, Florina şi Costel Ţăranu şi 
alţii.

De neuitat pentru mine sunt petrecerile pe care le făceam acasă 
la naşii noştri, Tudoriţa şi Cristache Dumitrescu. 

 Aceşti oameni erau extraordinari datorită nobleţei cu care se 
purtau cu cei dragi. În afara noastră mai aveau vreo 8 sau 10 perechi 
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Acasă la Bibi şi Floarea 
Stoenescu

Chiriţa Dumitrescu 
şi Viorica Călinescu

Tudoriţa şi Cristache 
Dumitrescu cu fiii Stelică 

şi Petrică
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de fini, aşa ca să vă puteţi închipui cum se petrecea la ei în acasă când 
aceştia erau reuniţi!

naşilor noştri le plăceau buna dispoziţie şi veselia celor care luau 
parte la evenimentele din familie. la rândul nostru şi noi ne-am făcut 
fini şi am botezat copii din familiile prietenilor noştri. 

nu am scăpat niciodată ocazia să facem şi câte o excursie în Eu-
ropa, când cei de la serviciul de Paşapoarte din MAi ne dădeau liber 
la plecare. 

un lucru bun era că în fiecare an, în perioada concediului de 
odihnă, găseam bilete şi mergeam în staţiunile balneoclimaterice unde 
ne tratam sănătatea dar ne şi distram. 

Am reuşit să îmbinăm întotdeauna frumosul cu utilul şi munca 
cu relaxarea fizică şi psihică. 

Totuşi, cea mai mare realizare a fost întemeierea propriei familii. 
Aveam un copil şi ne-am dorit o casă spaţioasă în care să ne putem 
duce viaţa cu plăcere sau aşa cum spune o vorbă din bătrâni „să ne 
simţim ca boierii în casa noastră”. Am reuşit să ne împlinim visul. 

Prin muncă şi perseverenţă am realizat veniturile necesare pen-
tru a  ne cumpăra şi un autoturism Dacia. Deci totul era pentru noi 
perfect şi ne simţeam ca în sânul lui Avraam. Copilul creştea, a absol-
vit liceul ion Maiorescu ca şi tatăl său, a mers la facultate şi a absolvit 
institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti. 

Mai târziu, ca specialist, s-a încadrat în armată ajungând la gra-
dul de colonel. Viaţa şi-a urmat cursul şi noi am reuşit, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, să ajungem la pensie şi să gustăm din ea.

Stelică Dumitrescu, Bebe 
Călinescu, Gogu Iorga, 

Petrică Dumitrescu, 
Ghiorghiţă, Vasile Robescu 

şi meşterul Cristache
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Fiul meu Cristi în anii facultăţii

...... şi la maturitate
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CÂMPUL MUNCII

Adolescentul a crescut,
Şi-a făcut stagiul militar, 
A înceaput o nouă viaţă, 

Nevoile devin mai mari
Atunci pe loc s-a hotărât

Şi a intrat în „Câmpul Muncii”.

Când am fost chemat la Comisariatul Militar  Giurgiu şi mi s-a 
înmânat „livretul Militar’’, am simţit că din acel moment trebuie să 
devin un alt om. În toată fiinţa mea s-a strecurat parcă un alt spirit 
decât cel pe care îl aveam înainte de a-mi satisface stagiul militar.

noi probleme şi alte idei încolţise în sufletul meu dornic de afir-
mare în noua viaţă pe care trebuia să mi-o croiesc. 

un tânăr după ce-şi termină stagiul militar gândeşte mai chib-
zuit pentru că armata oricât ar fi fost de grea sau de uşoară te-a călit 
pentru lupta cu viaţa, ţi-a trezit atenţia pentru tot ce faci, te-a făcut 
mai ponderat, gândeşti logic înainte de a face un lucru pe care ţi-l 
propui. 

liber ca pasărea cerului, aşa mă simţeam şi eu după ce am fost 
lăsat la vatră. 

După cum v-am relatat în capitolele precedente, eu am fost în 
legătură directă, şi pe timpul cât eram militar, în permanenţă cu bunii 
mei prieteni din Giurgiu. 

Dar acum nu mă mai satisfăceau petrecerile cu ei şi escapadele 
pe care le făceam când mergeam la Bucureşti să vizionăm meciurile 
de fotbal care se disputau între cele mai bune echipe din campionat. 
urma să-mi schimb modul de a trăi, să-mi întemeiez şi eu un cămin ca 
toţi oamenii raţionali. Această dorinţă ştiam foarte bine că nu se poate 
realize fără bani.

În concluzie, trebuia să acţionez şi să-mi găsesc un serviciu care 
să-mi asigure un punct sigur de sprijin pe care să mă pot baza. 

Această idee a fost pentru mine un far care mi-a luminat calea 
spre viitor, am urmărit ca întotdeauna să am un serviciu care să mă 
satisfacă şi să fie bine plătit. 

nu trebuie să omit a vă spune că pe atunci serviciile nu erau 
plătite cu salarii mari, dar trebuia să găseşti unul de la care să mai poţi 
mânca ceva în plus. 
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Iarna anului 1955. Manea Gheorghe zis Gute, Ioan Lucian zis 
Ţucal, Dumitrescu Nicu zis Mocanu, Dumitrescu Stelică zis 

Damingeană, Dumitrescu Florică zis Sârmă, Călinecu Bebe zis 
Gandhi. Dumitrescu Petrică zis Creţu. Remarcăm două perechi de 

fraţi Dumitrescu: Stelică şi Petrică, Florică şi Nicu

Întotdeauna am ascultat sfaturile date de cei mai în vârstă, cu 
multă experienţă în viaţă: „Fiecare trebuie să mănânce de acolo de 
unde munceşte’’ şi aşa am făcut şi eu. 

Am reluat activitatea artistică benevolă în cadrul Casei de Cultu-
ră şi m-am dus oriunde am fost solicitat, slavă Domnului timp aveam 
suficient, puteam să mai dau şi la alţii. 

unul din numeroşii mei prieteni, pe nume Ticu Cazacu, era 
salariat la O.C.l.Giurgiu în funcţia de casier, la unul din centrele care 
comercializau carne în hala centrală a oraşului, la unitatea unde ges-
tionar era Hosu ioşca. 

Ticu Cazacu era un pasionat vânător şi pescar amator şi lua par-
te la toate acţiunile pe care le organiza „Filiala de vânătoare şi pescuit 
sportiv”.

De foarte multe ori aceste acţiuni coincideau cu orele de serviciu 
ale prietenului meu. Datorită faptului că gestionarul Hosu mă cunoş-
tea foarte bine de mult timp, eu fiind coleg de clasă cu fiul său Mişu la 
liceul ion Maiorescu, şi pentru că avea încredere în mine, de foarte 
multe ori îi ţineam locul lui Ticu, când el era la vânătoare. 
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nu am avut nimic de pierdut că am făcut acest serviciu, am avut 
ocazia să cunosc oameni noi şi modul cum ei munceau, modul lor de 
a privi viaţa, cum se respectau şi se ajutau între ei.

Programul de lucru era cu totul aparte faţă de alte sectoare din 
comerţ. Timpurile acelea au fost cu totul deosebite faţă de cele din 

La boxa lui Vasile Grădinaru, 
la cântar, în spate, cu şapcă 

Ion C. Petre

La boxa lui Niculae Petre, 
în spatele lui, cu şapcă

Vasile Busuioc

Măcelari din hala centrală: 
Niculae Petre (Busuioc), Ion C. 
Petre (Deşte), Baboi Nelu, Vasile 

Stoian – şef depozit carne, 
jos Ion Gheorghe (Gică Jigota)
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prezent. Oficial centrele de carne începeau activitatea la orele 6.00 
dimineaţa şi îşi încetau activitatea când terminau carnea de vândut. 

În hala centrală erau centrele de carne gestionate de Doruleţ 
ion, ion C. Petre zis „Petre Deşte”, fraţii Vasile şi nicu Grădinaru, 
niculae Petre (Busuioc), Titi Marinescu (Banat) şi ioşca Hosu.

Depozitul central pentru carne îl avea ca şef pe Vasile stoian, 
ajutat de Vasile Busuioc şi de alţi binevoitori, dornici să mănânce şi ei 
câte o bucată, pe Baboi şi ion Gheorghe (Gică Jigota). 

Cantităţile de carne care se vindeau erau conform planului de 
stat, aşa că la centre nu se da decât o anumită cantitate care se fixa în 
funcţie de  planul de desfaceri.

Carnea se aducea la depozit de la abatorul Giurgiu şi se tranşa 
pe categoriile date de „sTAs”, desfacerea ei făcându-se în zilele plani-
ficate pentru aprovizionare. 

Aceste categorii erau: muşchi, antricot şi vrăbioare de vită, cotlet 
şi garf de porc, carne categ. i-a, a ii-a şi a iii-a, organe, burtă, picioa-
re, maţe, beregată şi pulmon. Fiecare categorie avea preţul stabilit de 
stat. 

De la depozit carnea se împărţea în mod egal la toate centrele 
din hală după ce se făcea tranşarea. 

Dimineaţa la ora 5.00 veneau cei care distribuiau carnea şi o 
aranjau pentru vânzare la standul de desfacere. Cei care cumpărau 
carne veneau însă de pe la orele 1.00-2.00 noaptea să apuce un loc 
mai bun la coadă, să poată lua o carne de categorie mai bună. 

Când se deschideau uşile la hală toţi năvăleau înăuntru şi se aşe-
zau la rând printre barele de metal, aşezate în mod special ca să se 
poată ţine ordinea. 

Întotdeauna erau prezente şi organele de miliţie pentru a supra-
veghea ca desfacerea să se facă în linişte şi corect. să nu vă închipuiţi 
că exagerez cu ceva, organele de ordine supravegheau în hală până 
când luau carne pentru ei şi şefii lor şi după aceea „pa şi pusi”. Aşa 
era viaţa! 

Este lesne de înţeles că niciodată nu era satisfăcută cererea oa-
menilor, o parte din ei plecând acasă fără să poată lua carnea mult 
dorită. 

Pe la orele 9.00-10.00 totul era gata, inclusive curăţenia care se 
făcea în hală. Atunci era ora când se auzea în hală vocea puternică şi 
clară a lui Vasile Grădinaru. 

„Gata, acum mergem la Giurgiu!”
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Era un semnal codificat. Ce însemna aceasta? Adică măcelarii 
trebuiau să plece pentru că masa ce se li aranjase era gata. un om, 
care cunoştea bine toate dichisurile, lua fripturi şi alte specialităţi, fu-
dulii, rotocoale, măduvioare, momiţe, pe la orele 9.00 şi mergea în 
strada Olari acasă la un armean pe nume Osep, unde era un grătar 
mare pe care se frigeau toate. 

Casa armeanului era foarte aproape de piaţă. Osep avea de vân-
zare vinul lui, din producţie proprie, foarte apreciat de toţi. Această 
operaţie se făcea în fiecare zi când se vindea carne în hală.

nu am de ce să plâng că mi-am pierdut timpul de pomană, din 
contră, am avut numai de câştigat. niciodată nu am plecat cu mâna 
goală de la nea ioşca care îmi da întotdeauna şi ceva pentru dus acasă. 

După ce am făcut cunoştinţă cu foarte multe lucruri care se de-
rulau prin Organizaţia Comercială locală Giurgiu, unde lucram şi 
mi-am făcut foarte mulţi prieteni, la îndemnul acestora am căutat să 
mă angajez şi eu la această unitate. 

1956. Corul de bărbăţi al o.C.L. Giugiu: de la stânga, sus: Petrică Teaşcă,
Petrică zamfirescu, Luci Ghionea, Marcel Gros, Goguleţ Popescu, Stelian 

Chiţu, Gogu Papadopol, Mimi Dobrescu, Traian Moscu, Gioni Cazacu, Mihai 
Stănciulescu, rândul din mijloc: ***, Ilie Lazăr, Titi oprea, Florea Ţăranu, 

Fane Ganea,***, Gică Ionescu, Ticu Cazacu, Dumitru Popescu (Bibilică), Puiu 
Cristescu, Costică Tănăsescu (Stop), pe rîndul de jos: I. Neagoe, Mişu Lungu, 

Deciu Gebăilă, Ile Florescu, Florea Pitulice, dirijorul Augustin Daponte 
(Bebeca) în alb, Gheorghe Marin, Tudorel Gheorghe, Ion Măntescu, ***, 

Costică Persea, Ion Cristea, Ion Bardan



274 Petre Călinescu

Am început să merg la repetiţiile corale la O.C.l. Giurgiu. uni-
tatea Comercială avea un cor foarte bun în care activau cam 90 de co-
rişti. Aici am avut ocazia să cunosc o serie de oameni foarte cumsecade 
şi binevoitori, cu care m-am împrietenit. 

Dirijorul corului, Daponte Augustin zis Bebeca, era mulţumit de 
vocea mea şi cum mă descurcam în colectiv. Foarte repede am învăţat 
tot repertoriul.

Am primit o propunere din partea conducerii pentru un post de 
revizor contabil pentru inventare. 

Până să le dau eu răspunsul, un prieten al tatălui meu cu care lu-
crase la finanţe Vlaşca, Popescu Dumitru poreclit „Bibilică’’, care cân-
ta şi dânsul în cor şi era şef la „serviciul Rate’’, m-a sfătuit: „–  Bebică 
tată, las-o dracului de revizie că nu e bună, cere să-ţi dea funcţia de şef 
depozit de mic-gros, care este vacantă!”

Mi-a explicat de ce este mai bună această alegere şi că: „Dacă nu 
curge, pică şi balta are peşte.” 

Am priceput ce mi-a explicat, l-am ascultat şi în patru zile eram 
cu cheile de la depozit în buzunar. Alte obiceiuri, manevre noi şi bine-
înţeles, acum totul era pe bani. 

1956. Corul mixt al o.C.L. Giurgiu
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În noua mea funţie am avut legături cu diverşi oameni, colegi 
de breaslă sau beneficiari ai serviciilor mele, pe care zilnic îi onoram 
cu mărfurile solicitate. 

Prin depozitul mic-gros se vindeau mărfuri la întreprinderile 
de stat, cooperaţie sau unităţi bugetare pe bază de cecuri în valoare 
limitată sau se plăteau cu virament, fără bani lichizi. 

Am învăţat foarte repede tainele acestei noi meserii şi datorită 
unui om de mare caracter şi valoare, şeful depozitului metalochimice, 
care se numea Aurică Gheorghiu, sfătuitorul meu de taină. Depozi-
tele erau în aceeaşi curte, uşă lângă uşă, aşa că ne vedeam în perma-
nenţă şi nu ne era greu să ne sfătuim. Clădirea şi curtea înainte de 
naţionalizare aparţinuseră fraţilor iliescu, care aveau marele magazin 
de fierărie şi depozite de metalochimice, firmă cu denumirea „la jan-
darmul”. 

O.C.l. Giurgiu îşi organizase în clădirile din curte birourile con-
tabilităţii, casieria şi depozitele. Tot aici era şi corpul de revizori con-
tabili, toţi oameni bine pregătiţi profesional cu care eu am fost în cele 
mai bune relaţii, ba chiar am făcut şi eu parte din acest birou la un 
moment dat.

Aceşti colegi în majoritatea lor erau cam de aceeaşi vârstă cu mine 
şi eram vechi cunoştinţe, încă de pe timpul când eram elevi la liceu. 

Fiindcă depozitul meu era destul de încăpător şi avea condiţii 
bune unde se putea bea şi câte un şpriţ şi gusta ceva, în foarte multe 
ocazii, revizorii veneau să facă acest lucru departe de privirile indis-
crete. Trupa era condusă de decanul de vârstă Deciu Gebăilă şi cola-

Împreună cu 
Titi oprea, şeful 

 Serviciului Textile,  
lângă autocamionul 

lui Marin Bratu
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boratori erau ceilalţi colegi revizori: Didi Drăgan, Zamfir Ţepurică, 
ion Toader, lazăr Ţepurică, ion stoica, Aurel Pavel, iar acţiunea era 
supervizată de şeful serviciului de contabilitate Mihai stănciulescu po-
reclit „Bâl”. 

locul era bine plasat pentru a nu fi observat, aveam şi un om 
de veghe, pe bătrânul manipulant ion Roşioru, care ne da semnalele 
cuvenite când era cazul. Şi uite aşa timpul trecea, leafa mergea şi noi 
cu drag munceam.

-------------------//------------------------

Deoarece activitatea culturală era o preocupare permanentă în 
organizaţia comercială Giurgiu, colectivul de conducere a hotărât ca 
în afară de formaţia corală, să înfiinţeze şi o formaţie de teatru. 

Marin Popescu Mihai Ionescu Gică Rădulescu

Marin Mantu Mimi Manea Bebe Călinecu
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s-a apelat la serviciile avocatului Marin Popescu, care să se ocu-
pe de regia spectacolelor ce se vor pune în scenă. Profesorul de desen 
Gică Rădulescu şi pictorul Mihai ionescu dirijau activitatea de sceno-
grafie şi machiaj. Decorurile erau executate după schiţele regizorale 
de către Mantu Marin, salariatul O.C.l. Giurgiu, care se ocupa cu 
organizarea pe unităţi a vitrinelor şi a reclamelor comerciale. 

Pentru început s-a pus în scenă drama scrisă de i.l.Caragiale 
„năpasta”. 

Rolurile din acest spectacol au fost interpretate de: Cazacu Ticu 
în rolul lui Dragomir, Mimi Manea a fost personajul Anca, Bebe Căli-
nescu a fost ion, iar ion Păunescu era Gheorghe învăţătorul. 

spectacolul a prins la public şi a fost primit cu entuziasm. s-au 
mai dat spectacole cu piesa „suflete de hârtie”, scrisă de un dramaturg 
sovietic, piesa era o critică aspră a birocratismului, 
am interpretat rolul directorului Petuhov. 

Tot în acest colectiv s-a pus în scenă şi pie-
sa lui Cehov „Poiana boului’’. În aceste spectaco-
le am jucat alături de consacraţii actori amatori 
giurgiuveni, regretaţii Costică stăncescu şi stelică 
Dobrescu, care era un talent înnăscut, avea un fel 
de a vorbi aparte, era spontan, haios şi plin de sur-
prize, în timpul spectacolului te puteai pomeni cu 
o replică dată de el şi dacă nu ştiai bine rolul erai 
terminat, improviza cu o uşurinţă extraordinară. 

Marea lui hibă era că nu prea învăţa repli-
cile pe de rost şi le mai amesteca câteodată de aceea trebuia să ştii 
bine tu rolul când jucai în tandem cu el, căci nu întotdeauna el auzea 
 sufleorul. 

stelică al nostru a fost un „Birlic” de 
Giurgiu pe care lumea venea cu dragoste 
să-l vadă jucând pe scenă şi să-l admire, 
onorându-l cu foarte multe aplauze. În ace-
le vremuri aceasta era plata pentru munca 
noastră pe care o făceam cu drag lângă oa-
menii care ne stimau şi ne apreciau. 

De activitatea culturală din organiza-
ţia comercială se ocupau cei de la partid şi 
sindicat, aceasta fiind o sarcină foarte im-
portantă dată de organizaţia de bază. 

Ionel Păunescu

Ticu Cazacu
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Ţin să remarc  modul cum se achitau de obligaţiile de partid şi 
de cele cetăţeneşti în activitatea pe care o desfăşurau alături de noi pe 
Chiriţă Torlac, secretar de partid, Florea nania, preşedinte de sindi-
cat, Florea Pană, vicepreşedinte sindicat şi Mihăilescu Angela, mem-
bră în biroul de partid. Aceşti oameni ne-au respectat, ne-au ajutat 
profesional şi ne-au iubit ca oameni şi acest lucru a fost pentru noi o 
răsplată mai mare decât banul. 

Pentru noi care participam la aceste acţiuni era o mare plăcere şi 
o destindere când ne întâlneam la repetiţii şi la spectacole.

la O.C.l. Giurgiu, am fost angajat prima oară în anul 1957 în 
ziua de 2 februarie, zi de mare sărbătoare creştină „Întâmpinarea 
Domnului”, care mi-a dat o mare şansă în viaţă, de care am ţinut sea-
ma şi m-a ajutat întotdeauna. 

Cât am funcţionat la această unitate am avut multe realizări profe-
sionale şi împliniri personale. În perioada aceasta m-am căsătorit şi am 
avut şi un fecior. Atunci toate numirile în funcţie se făceau planificat şi 
pentru mine a intervenit un eveniment neplăcut. Postul pe care îl aveam 
în ultima perioadă a fost restructurat şi nu am fost mulţumit cu ce mi s-a 
oferit în schimb, aşa că am fost nevoit să mă transfer la o altă unitate. 

o.C.L. Giurgiu, Bebe Călinescu, alături de oamenii din culisele spectacolului: 
Moise Gheşan – şef serviciu metal, subsemnatul, Mimi Popescu, 
Nicu Mihăilescu, Aurel Mihăilescu, Ion Stănescu, Puiu Vlaşcu, 
Victor Chiricioglu, în faţă Nea Costică, tâmpar şi Mircea Cosac
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Pe 25 noiembrie 1960, am trecut prin transfer la iRTA Bucu-
reşti, Autobaza Giurgiu, unde am funcţionat ca „şef de coloană” până 
la 5 noiembrie 1962.

După această dată m-am transferat din nou la O.C.l. Giurgiu pen-
tru a ocupa postul de „tehnolog alimentaţie publică”, nou înfiinţat. 

Am revenit la unitatea pe care o cunoşteam foarte bine, atât pe 
linie profesională cât şi în relaţii cu oamenii care lucrau aici. 

Cunoscându-mi puterea de muncă şi priceperea cei din condu-
cerea administrativă şi de partid au hotărât să-mi încredinţeze funcţia 
de tehnolog, ştiind că eu eram şi student la AsE, Facultatea de Econo-
mie şi Tehnica Comerţului, la cursurile fără frecvenţă. 

Am fost chemat la conducere şi am discutat ce am de făcut în 
noul post şi însemnătatea muncii pe care o aveam de îndeplinit. 

Cei de la iRTA–Autobaza Giurgiu, oameni înţelegători, au fost 
de acord cu cererea de transfer. 

A fost destul de greu să mă despart de colectivul de la autobază 
cu care am avut relaţii de serviciu foarte cordiale şi unde am învăţat 
noi taine şi tehnici într-o nouă specialitate. Aici am cunoscut oameni 
noi care m-au îndrumat pe un drum bun.

Îmi amintesc cu plăcere de directorul Pătuleanu ion, de secreta-
rul de partid ion Moise, de contabilul-şef stan Octavian, fost căpitan 
în armata română, de colectivul tehnic în frunte cu fostul căpitan au-
tomoto Dumitrescu, poreclit (Şase), de  fraţii Boldei, de Costică stă-
nişteanu, care ne spunea bancuri şi zâmbea în permanenţă, de şoferii 
cei mai vrednici dar şi drăcoşi: Gheorghe Barbu, Fane Căpitanu, nicu 
Păduche, ion Zancu, Marin Pencea, Şoavă Vasile, Aurică Balamuc, 
Costică Cinzeacă, nicu Georgescu (Duluş). 

În acea perioadă la autobază cel mai iubit şi stimat de toţi era 
dispecerul-şef Titi Bulibaşa, un bărbat cu caracter deosebit, blând şi 
înţelegător, care mulţumea prin felul său de a fi pe toată lumea. 

Trecând în noua funcţie la O.C.l. Giurgiu, lucram direct cu di-
rectorul nou-venit în unitate, în timp ce eu eram la autobază. 

Era o tovarăşe pe nume niţescu Maria (născută Zering Maria, 
evreică) care se transferase de la Ministerul industriei Alimentare Bu-
cureşti, unde ocupase funcţia de director de resort la produse alimen-
tare. Această femeie era foarte bine pregătită profesional şi, cât timp 
a fost director la Giurgiu, a condus cu competenţă unitatea, obţinând 
rezultate foarte bune.

Cu multă răbdare şi tact a reuşit să mă facă să pricep ce mare im-
portanţă are ponderea la „producţia proprie” în alimentaţia publică, 
că acest indicator este o bază sigură a succesului. 
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Dacă la vânzarea de băuturi se lua un rabat de circa 10-15 %, la 
preparatele de bucătărie, cofetărie, patiserie, carmangerie, la o pro-
ducţie bine calculată şi de calitate se putea obţine un profit de 50 % 
sau şi mai mult.

Pentru mine colaborarea cu această femeie a fost un prilej de 
noi cunoştinţe şi performanţe. se înţelege de la sine că realizările nu 
se puteau obţine numai prin priceperea şi inteligenţa unei singure 
persoane, ci prin munca susţinută a zeci de persoane în unităţile de 
producţie aferente care trebuiau îndrumate corespunzător. În reţea-
ua comercială şi în laboratoare erau oameni care trudeau permanent 
pentru a realiza planul de stat. Eu nu i-am uitat pe şefii de laboratoare 
şi unităţi şi încerc pe cât este posibil să-i nominalizez. la laboratorul 
de preparate cofetărie şefi au fost: mai întâi nicu Călinescu şi apoi ion 
Diţescu şi au avut un colectiv de 10 lucrători cofetari.

Carmangeria avea ca şef pe stan Gâscă cu carmangierii Petre 
Bucur, stan Camarada şi Gore Miu. Responsabili de restaurante 
erau niculae Prună, Vasile Palade, Herman Ghelb, Paul Câmpeanu, 
 Costică Călin, Tănase Marin, Ţone ion, Gică Petrescu (Bâtu), Gogu 
Boborodea şi colectivele lor de lucrători, care aveau rezultate foarte 
bune.

Instructaj la restaurantul „Dunărea” gestionarul Gică Petrescu explică 
salariaţilor ce au de făcut: Luci Pea, Nicu Bişti, xxxxxxx, Măriuţa Trăistaru, 

xxxxxx, Marian Voicilă şi bucătarul Stelică Ursu
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Colectivul restaurantului „Danubius”. În mijlocul fotografiei doi pricepuţi 
gestionari Niculae Prună zis Pircă, în halat, şi Gogu Boborodea. Lângă el soţia, 

Trăistaru Măriuţa şi tânărul în costum fiul lui Boborodea

Bufetul „Sabaru” din centrul oraşului, în grădiniţă. În stânga Marin Cercel, 
ospătar, Vică Pencea, barman, ultimul Marin Tănase, responsabil
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ospătăria „Piaţă”. Chiva, femeie de serviciu, Bujan, bufetieră, Ion Vochin, 
responsabil, xxxxxx, Maria Tentu, bucătăreasă, Lucica Tănase, ospătar

Colectivul restaurantului „Port”. Marin Tănase, responsabil, Ion Raportaru, 
barman, Mariuţa Trăistaru, ospătar, Căciulan Ion, ospătar, Niculae Breazu, 

socrul lui Tănase, ţaţa Lina, femeie de serviciu
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se urmărea întotdeauna să realizăm produsele şi preparatele pe 
care le solicitau consumatorii. Munca noastră nu a fost în zadar, am 
reuşit în final să obţinem o pondere la producţia proprie, în medie 
lunar 45-50% din total desfacere în alimentaţie publică.  Treburile 
mergeau foarte bine, toată lumea înţelegea că o producţie bună făcea 
să crească veniturile şi implicit şi retribuţiile salariale. 

-------------------------//---------------------

Pe lângă munca productivă mai era şi cea pe care o desfăşuram 
pe plan cultural. Această îndeletnicire, pot afirma, că era benevolă şi 
recreativă pentru toţi iubitorii genurilor de activităţi culturale. 

Activam în formaţia corală a unităţii, care se înfiinţase prin anii 
1954 de către Daponte Augustin, care era dirijorul ei, ilie lazăr şeful 
serviciului planificare şi cu largul concurs al directorului stelian  Chiţu. 

Corul avea un repertoriu foarte vast, se cântau bucăţi compuse 
de marii noştri compozitori de muzică corală, Chiriac, Bredinceanu şi 
alţii şi bineînţeles baza erau cântecele patriotice, marşurile şi mai ales 
cele care îl lăudau pe marele conducător. 

Dirijorul avea grijă ca în program să includă şi arii celebre din 
opere şi operete: Verdi, Ernani, Aida, „Corul Vânătorilor” a lui  Weber, 
„Tosca de Pucini,” nu putea lipsi valsurile: „Dunărea Albastră” de Ştra-
uss, „Valurile Dunării” de ivanovici şi „Valurile Amurului” de soloviov. 

Vasile Palade, responsabil 
la restaurantul „Carpaţi”
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Daponte Augustin Ilie Lazăr

Chiţu Stelian
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Corul O.C.l. Giurgiu a luat parte la foarte multe concursuri şi 
a obţinut numeroase premii pe ţară. Corul bărbătesc avea în compo-
nenţa sa mulţi corişti care au cântat şi în formaţia „Cântarea Dună-
rii”, erau seniorii noştri pe care toţi îi stimam: fraţii Dumitru Popescu 
(Bibilică) şi Goguleţ Popescu, Costică Tănăsescu (stop), Gogu Papa-
dopol, Costică Dorobanţu, Traian Moscu, stelian Chiţu, ilie lazăr şi 
bineînţeles dirijorul corului Augustin Daponte zis Bebeca. 

După terminarea repetiţiilor, mergeam la bufetul de vizavi „Ex-
pres” şi beam bere, spuneam bancuri la modă, multe interzise, şi ne 
contraziceam pe teme fotbalistice. Plata consumaţiei o făcea câte un 
gestionar mai pricopsit, dar de regulă generală o făcea cel mai ga-
lant dintre toţi, Petrică Zamfirescu, gestionar la magazinul de „stofe 
şi bumbace” din Piaţa Halelor. Cam acesta era câştigul celor care frec-
ventau corul, faptul că socializam între noi şi ne ajutam reciproc. 

Foarte mulţi colegi de serviciu care nu activau în formaţia cora-
lă veneau la echipa de teatru unde activitatea artistică teatrală a dat 
rezultate foarte bune. În afara pieselor nominalizate anterior au mai 
fost realizate şi spectacole cu brigada artistică „de mase”, unde prin 
cuplete şi scenete, care se doreau a fi foarte caustice, înfieram cu mâ-
nie proletară pe burghezii şi moşierii care exploataseră  „proletariatul 
larg” din ţara noastră. 

s-au mai pus în scenă şi momente şi schiţe din creaţia marelui 
i.l.Caragiale. Am avut curajul de asemenea să atacăm şi piese de tea-
tru scrise şi de alţi mari dramaturgi români. 

Mă refer la piesa lui Tudor Muşatescu „Escu”, una din capodo-
perele scenei româneşti. Ca şi în celelalte cazuri conducerea tehnică a 
fost asigurată de: regia Marin Popescu, direcţia de scenă Gică Rădu-
lescu, scenografia şi machiajul Mihai ionescu, decorurile executate de 
Marin Mantu. 

Echipa de actori amatori, salariaţi ai organizaţiei comerciale, s-a 
străduit şi a reuşit să interpreteze roluri destul de grele pentru un 
actor amator.

Distribuţia rolurilor din piesa „Escu” a fost: 
Decebal – necşulescu Bebe Călinescu 
Miza – Florina stănciulescu 
General stamatescu – Puiu Cristescu 
iorgu langada– stelică Dobrescu 
Traian necşulescu–  Ticu Cazacu 
Amelie – Florentina Enescu 



286 Petre Călinescu

Bebe Damian  – Vasile Gâscă 
Platon stamatescu – Dragoş ujeniuc 
Comisarul – Marian Fieraru 
Fane – nelu Moldoveanu 
Pişlică – Jani Frangheti

s-a muncit foarte mult pentru a realiza cu succes această piesă 
de teatru superbă, toţi participanţii au înţeles că nu este o joacă reali-
zarea ei, cu multă abnegaţie şi dăruire am făcut câte 3 sau 4 repetiţii 
săptămânal, până când cei care dirijau spectacolul au fost convinşi că 
totul este pus la punct şi au fixat data spectacolului în premieră. 

singurul obiectiv mai greu de atins erau costumele din epocă. 
adecvate pentru această piesă de teatru. salvarea a venit de la regizo-
rul Marin Popescu, care încă mai avea prieteni la Teatrul naţional din 
Bucureşti, unde jucase ca actor în anii tinereţii. 

A obţinut costumele necesare spectacolului şi totul a fost perfect. 
Reprezentaţiile au fost o mare reuşită pentru un teatru de artişti ama-
tori al unei întreprinderi de stat. 

Bebe Călinescu şi Ticu Cazacu (Decebal şi Traian)
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Bebe Călinescu şi Florina Stănciulescu (Decebal şi Miza)

Bebe Călinescu, Dragoş Ujeniuc, Stelică Dobrescu (pe scaun), Puiu Cristescu, 
Stamatescu, Ticu Cazacu şi Vasile Gâscă
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Primul din stânga Florea Pană, preşedintele de sindicat, în mijlocul fotografiei, 
pe scaun, regizorul Marin Popescu, în stânga regizorului, 

cu turban, Angelica Mihăilescu

sindicatul unităţii noastre nu se lăsa pe tânjeală când era vorba 
de muncă. Cel mai întreprinzător din conducerea lui era chiar preşe-
dintele Florea nania care, ambiţios fiind, a organizat o echipă de volei 
pentru băieţi. În echipă erau şi foarte mulţi sportivi din afara unităţii 
noastre comerciale. 

Pentru mine totul a decurs normal în această perioadă, stăpâ-
neam şi rezolvam foarte bine sarcinile ce-mi reveneau pe funcţie şi 
i-am respectat de toţi cei cu care colaboram. 

În anul 1966 luna februarie Cristea ion, care era şeful sectoru-
lui de alimentaţie publică, unde lucram şi eu, s-a pensionat pe caz de 
boală iar postul pe care-l ocupase a rămas vacant. 

Ţinând cont şi de faptul că eram atunci şi student la o unitate de 
profil am solicitat acest post. Conducerea mi-a spus că este de acord, 
dar peste câteva zile am aflat că pe post a fost numită o tovarăşă con-
tabilă de cartotecă, care activa la sindicat şi care era în bune relaţii cu 
tovarăşul Radu Vasile, preşedintele sindicatelor din raionul Giurgiu. 

supărat m-am dus la tovarăşa directoare niţescu şi am discutat 
cu dânsa situaţia nou apărută. 

Directoarea m-a înţeles, mi-a dat dreptate şi m-a mângâiat cu un 
cuvânt drag ei să-l spună:
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– „Măiculiţă” nu pot face nimic, directiva a venit de sus! 
– Vă mulţumesc, dar vă rog să-mi daţi transferul pentru altă 

unitate!
– Da, sunt de acord dacă treci la o unitate bună, altfel nu-ţi dau 

drumul, ai o familie de întreţinut! să nu uiţi asta! Fii foarte atent, cu 
ambiţia mori de foame!

indiferent ce au vorbit unii, care nu o agreau, Maria niţescu po-
reclită (Mamica) a fost un conducător adevărat, i-a respectat pe toţi, 
direct proporţional cu modul fiecăruia de a munci şi a se comporta 
în unitate. Cu cei care s-au împotrivit deciziilor ei legale a măturat pe 
jos. 

Eram distrus sufleteşte, trebuia să las un loc de muncă bine or-
ganizat, să mă despart de colegii dragi cu care mă înţelegeam perfect 
şi chiar de cei care conduceau unitatea atât din punct de vedere eco-
nomic cât şi de partid, oameni cu mult bun simţ.

Aveam şi eu mândria mea şi nu puteam să ajung slugă la dârloa-
gă. Am crezut şi încă mai cred că cel ce ne conduce spiritul şi viaţa le 
vede pe toate şi ne dă după măsura pe care o merităm.

supărat la culme, datorită discuţiilor despre mine în legătură 
cu postul de tehnolog unele pro, altele contra, pur şi simplu nu mai 
ştiam ce să fac, mă blocasem. După câteva zile de chin sufletesc, apare 
clipa salvatoare. 

Într-o seară sună telefonul, supărat nu vreau să răspund, soţia 
îmi spune: 

– saltă dragă receptorul sau dă-l să sune mai încet că trezeşti 
copilul din somn!

Atunci am tresărit, mă trezisem eu din neliniştea mea şi am răs-
puns. De la celălalt cap al firului un prieten din Bucureşti după ce mă 
salută îmi spune: 

– Băiete îţi dau o veste foarte bună, vrei să treci într-un post che-
ie la staţiunea Experimentală pentru irigaţii Băneasa Giurgiu.

Vestea aceasta atât de bună parcă m-a năucit şi zic: 
– nicule, eu nu ştiu că ar exista în raionul nostru această între-

prindere!
– Da, măi băiatule ai dreptate, nu am fost prea explicit în expri-

mare, acum se înfiinţează, însă tu vei afla mai multe dacă mâine la ora 
9.00 dimineaţa vei merge să te întâlneşti în oraş la Banca Agricolă cu 
ion Pişculescu, care este director cu delegaţie, şi cu Bazac, şeful conta-
bil. Vezi ce vorbeşti cu ei, să nu întrebi nimic despre salariu. Aşteaptă 
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să-ţi spună ei! Eu îţi garantez că va fi de la 3.500 lei în sus. Din partea 
mea numai baftă! 

Cum era şi normal a doua zi la ora 9.00 eram la bancă şi aştep-
tam. După nume nu puteam să îmi dau seama cine sunt persoanele 
respective! la un moment dat apar doi tipi bine îmbrăcaţi şi zâmbitori 
în holul băncii. 

Aud pe cineva care era apropiat de mine zicând: – să trăiască 
domnul inginer Pişculescu! Atunci mi-am dat seama şi mi-am amintit 
că tipul fusese inginer-şef la i.A.s. Băneasa. Contabilul-şef dă actele la 
un ghişeu iar Pişculescu era lângă el. 

Hotărât şi foarte respectuos l-am salutat şi i-am spus: – Domnule 
director Pişculescu îmi permiteţi? sunt Călinescu Petre, vă stau la dis-
poziţie. s-a uitat la mine şi mi-a întins mâna.

 Apoi, cu o faţă foarte zâmbitoare, fără să-mi dea drumul la 
mână, i-a spus lui Bazac care se uita şi el la mine: – Vezi ce băiat ne-a 
trimis nicu, dumnealui este Călinescu Petre. Cum? zice Bazac, nu 
Bebe Călinescu?  

Vreau să explic ce este cu Bebe, numele cel mai uzat de către 
cei ce mă cunoşteau, dar apare directorul băncii, Pandele Marinescu, 
care se adresează lui Pişculescu: 

– Ai dragă, credeam că nu mai vii! Şi către mine: – Bebică, cu 
tine ce se petrece, ce cauţi tu la Agricolă, că Viorica ta lucrează la na-
ţională?

Pişculescu mirat întreabă: – Îl cunoşti pe Bebică? 
Pandele Marinescu răspunde: – Ca pe un cal breaz. Hai sus la 

mine, şi tu du-te 30 de minute să-ţi vezi soţia şi apoi vino sus la mine 
la birou. 

După ce au terminat discuţiile, am plecat să le vorbim pe ale 
noastre la un şpriţ şi o friptură la restaurantul Dunărea. 

Ştiam că lui Pişculescu îi plăcea localul acela pentru că l-am ob-
servat de câteva ori cu prietenii agricultori din comuna Băneasa. 

nu ştiu cum s-a întâmplat dar până când am ajuns la restaurant 
m-au salutat foarte mulţi cu care ne-am întâlnit pe stradă. Ajunşi la 
locul cu pricina am fost întâmpinaţi de ospătarul de raion ioaniţescu, 
care ne-a oferit locuri la masă. 

Am primit lista cu meniul, a luat comanda şi a plecat să o exe-
cute. Bazac mă întreabă zâmbind mânzeşte: – Domnule  Călinescu la 
Giurgiu sunt şi persoane care nu vă cunosc? 

Răspund: – să fiu sincer nu-mi pot da seama exact deoarece 
niciodată nu m-am gândit la asta. 
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– Da, ar fi într-adevăr o cauză, spune Bazac.
Domnul inginer Pişculescu mi-a precizat: – Văd că salariaţii din 

local se uită şi chiar vă urmăresc cu mare atenţie, de ce?
Până să dau eu răspunsul apare ospătarul cu aperitivele şi o ţui-

că de caise care s-a dovedit a fi extraordinară. După ce ne serveşte îmi 
spune mie: 

– Tovarăşe şef, prima dată am avut impresia că aţi venit în con-
trol, dar acum ştim că serviţi masa la noi. 

Însoţitorii mei se uitau miraţi la noi când discutam. În timpul cât 
s-a servit masa am putut să le relatez întreaga poveste a plecării mele 
de la O.C.l. Giurgiu şi ce hram am purtat în alimentaţia publică. 

Am fost ascultat cu atenţie şi la finalul discuţiilor domnul inginer-
ul Pisculescu mi-a precizat:

– Astăzi, de la venirea noastră aici am aflat lucruri bune despre 
dumneata, toţi te-au lăudat iar directorul Marinescu te ia pe garanţie-
Datele culese de noi sunt suficiente ca să vă oferim postul de şef sector 
ADT  la iCCA – staţiunea Experimentală pentru Producerea semin-
ţelor Băneasa Giurgiu. să ştiţi că a contat foarte mult că dumneata ai 
cunoştinţe şi în domeniul transporturilor. Mâine, casierul spânu vă va 
înmâna la bancă adresa de transfer şi în momentul când aţi luat tran-
sferul, sunteţi colegul nostru. Vă urez mult noroc în noua funcţie şi 
baftă la transfer şi să ştiţi că sunteţi angajatul al şaptelea din colectivul 
central al unităţii. 

Între timp a venit maşina cu care au plecat la staţiune. 
A doua zi am primit adresa de transfer şi am simţit că am devenit 

alt om, dar totuşi trebuia luat actul oficial. În biroul directoarei de la 
O.C.l., parcă mă blocasem, mă bâlbâiam.

– Hai dă încoace adresa, se uită la ea şi spune zâmbind,  stai să-
mi pun ochelarii şi să stau pe scaun ca să nu leşin! Măi Călinescule, 
tu ştii cu cine vei lucra şi ce vastă este activitatea în sectorul ADT în 
agricultură? Tu nu ai lucrat în agricultură, însă eu da! Ştiu ce te duce 
capul şi că îţi place munca, însă Dumnezeu să fie cu tine şi să te ajute, 
vei trage din greu şi fii atent că acolo toţi şefii sunt ca nişte crocodili, 
te sfâşie. Şi râzând îmi spune: Vezi că asta a fost o glumă să te mai în-
veseleşti că poate te-am speriat!

sună secretara şi îi spune: – ia bloc notesul şi scrie, iar mie îmi 
zice: – Tu du-te la Toni, la Expres, şi spune-i să desfacă o sticlă cu Mus-
cat Otonel, să te cinstească din partea conducerii dar să-mi trimită şi 
mie un pahar la birou.
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Am executat comanda întocmai şi la timp, Toni a râs când a au-
zit şi a spus: – Măi Bebe, ce dracu’ ai făcut de ai mulţumit pretenţiile 
directoarei, că nu se lasă uşor încântată? 

M-am cinstit cu Toni, i-a trimis o sticlă moţată şi directoarei şi 
peste o oră eram la dânsa în birou. Acolo l-am găsit pe Torlac, secre-
tarul de partid, am primit transferul, m-au felicitat şi mi-au urat mult 
noroc în viaţă. 

Directoarea m-a sărutat pe obraz şi m-a întrebat: – Şi salariul?
– Tovarăşe director cred că vreo 2.500 lei! 
– Fugi măi băiete, vei avea un salariu peste 3.000 lei, mai mare 

ca al meu!
Am plecat cu lacrimi în ochi şi aici s-a încheiat definitiv orice ac-

tivitate la organizaţia comercială din Giurgiu.
A doua zi de dimineaţă am luat trenul pentru Bucureşti de la 

ora 6.45 şi am mers până la gara Mihai Bravu, unde am coborât. În 
gară am întrebat pe unde să ajung la Ferma sansonovici şi un om 
mi-a spus pe unde să mă duc, pe o potecă peste câmp, făcându-mi o 
completare: 

– Vezi că de la fermă vine o căruţă cu cai, care aşteaptă lângă 
pomul acela şi îmi arată care, să îi ia pe cei care vin cu trenul. 

Când am ajuns la pom nu era nicio căruţă, dar se auzea zgo-
motul uneia, dar nu se vedea din cauze unei liziere de pomi. A venit 
în sfârşit şi căruţa, m-a luat şi am ajuns la Ferma sansonovici. Era o 
clădire făcută cred să servească ca dormitoare pentru muncitorii care 
lucrau la fermă, avea 4 camere mari de 7/5 metri şi câteva mai micuţe 
între ele. Aici se lucra de zor la repararea şi reprofilarea lor, pentru a 
servi noilor proiecte. 

Într-adevăr, aşa cum pronosticase directoarea niţescu, am făcut 
cunoştinţă cu alt mod de lucru, cu o altă specialitate decât cea pe care 
am practicat-o până atunci.

Oamenii cu care am colaborat erau oameni de ştiinţă, profesori 
universitari, mari specialişti în agricultură, irigaţii şi cercetarea semin-
ţelor. Pentru mine a fost o nouă şansă, având posibilitatea să învăţ 
foarte mult, atât pe linie profesională cât şi umană. 

nou creata unitate era sub egida internaţională F.A.O.
Începutul a fost destul de greu dar, treptat, s-a completat schema 

sectorului cu personalul necesar şi totul a fost extraordinar de rodnic.
După vreo 25-30 de zile de când funcţionam în unitate ca şef sec-

tor Aprovizionare Desfacere Transport s-a prezentat la post şi direc-
torul general al staţiunii, în persoana domnului nicolae  săndulescu, 
profesor doctor în ştiinţe agricole. 
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Domnul director nicolae săndulescu, imediat cum s-a instalat la 
unitate, a trecut la organizarea acesteia, atât pe linie de producţie cât 
şi administrativă. Era un om foarte meticulos în tot ce făcea. 

Dovedea o punctualitate extraordinară, fapt ce i-a bulversat pe 
toţi cei ce aveau câte un tabiet şi la care au trebuit să renunţe.  

De asemenea, era un tip deschis şi plin de zâmbet înţelegător la 
tot ce era normal. Cel care greşea primea ceea ce merita, cel ce mun-
cea corect era stimat, respectat şi chiar iubit pentru meritele sale.

la început, până s-au obişnuit subalternii, nu au fost prea în-
cântaţi însă, cu timpul, totul a intrat în normal. Cei care minţeau sau 
umblau cu vorba precum şi cei cărora le plăcea băutura nu au făcut 
casă bună în unitate şi au trebuit să plece. 

Ca bărbat arăta foarte bine, ţinută atletică, înalt cu o figură lumi-
noasă, îi plăceau glumele bune. 

În timpul studenţiei şi o perioadă după, a fost jucător de bază 
în echipa de fotbal „Politehnica Timişoara”, după care a venit ca in-
giner-şef la i.A.s. Mânăstirea, unde director coordonator era Manole 
Botnăraş. 

Plecam la Staţiune cu autocamionul condus de Dobre Ungureanu. 
Pe scara maşinii fiul meu, Teodor Cristian
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În această comună a înfiinţat o echipă de fotbal, care în scurt 
timp a ajuns una dintre cele mai bune în regiunea Bucureşti, „F.C. 
Mănăstirea”. 

Pe perioada cât eu am lucrat în această unitate, am avut ocazia 
să cunosc foarte mulţi oameni cu o pregătire profesională şi o cultură 
de un nivel foarte înalt: profesori, cercetători, specialişti în domenii 
agricole, ingineri, economişti, care au făcut parte din colectivul de 
conducere al unităţii noastre, cât şi alte personalităţi venite chiar din 
străinătate trimişi de F.A.O. ca specialişti, care să îndrume colectivul 
de aici cu noile metode ce se aplicau în agricultură şi irigaţii, france-
zul Bull, libanezul Bernardh şi italianul Geovany Marconi,  acesta din 
urmă a stat în unitate aproape opt luni de zile. 

Din colectivul de conducere condus de prof. dr. nicolae 
 săndulescu au făcut parte printre alţii: Pisculescu ion, inginer-şef 
producţie, Croitoru inginer-şef cercetare, Gheorghiu M., inginer-şef 
mecanic, Bazac C., contabil-şef, fiecare conducând la rândul lor câte 
un colectiv bine pregătit. 

Amintesc şi câţiva giurgiuveni care au făcut parte din aceste for-
maţii: Victor iliescu, Marian ionescu, Aurel Chiriţescu, nelu Rădules-
cu, Mihai negulescu, plutonierul în rezervă Miu Petre, şeful popotei 
şi Rădulescu P, merceolog.

sectorul pe care l-am condus, Aprovizionare Desfacere şi Trans-
port, avea în componenţa sa foarte mulţi lucrători, specializaţi pe 
diferite activităţi, dintre care amintesc din memorie: Demel Eduard 
economist, Croitoru Adrian economist stagiar, Dinulescu Petre  mer-
ceolog, Raportaru ion achizitor, Donca nicolae recepţioner pentru 
predarea seminţelor. 

Şoferi: ungureanu Dobre, fraţii niculae şi Dobre Dadiloveanu, 
Pencea Marin, giurgiuveanul care zilnic ne aducea la unitate şi seara 
ne ducea la Giurgiu, cu un microbuz pe toţi cei care locuiau în oraş. 

În primii doi ani de existenţă, până s-a construit institutul pro-
priu-zis, amplasat pe şoseaua Giurgiu-Băneasa-Olteniţa, staţiunea a 
funcţionat aşa cum am arătat la o fostă fermă, „sansonovici”, care 
purta acest nume după cel al boierului care o avea în proprietate îna-
inte de 1947. 

Era amplasată în mijlocul câmpului, aproape de calea ferată 
Giurgiu-Bucureşti la sud-vest de gara Mihai Bravu, la o distanţă de 3 
km. De asemenea, staţiunea se afla la 2 km nord de satul Puieni şi la 
3 km de comuna Băneasa Giurgiu. 
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Domnul director săndulescu a dorit şi a reuşit să realizeze ca 
vechea clădire să se transforme şi să fie dotată cu tot ce este necesar 
să arate ca staţiune model. Merită să vă detaliez cu lux de amănunte 
cum s-au desfăşurat evenimentele. 

nu a fost chiar aşa de uşor, dar faptul că au existat banii nece-
sari, plus ambiţia celor ce au executat frumos şi rapid lucrarea, nu 
strică să fie cunoscute şi de dumneavoastră stimaţi cititori.

Odată cu trecerea timpului în unitate începusem să ne cunoaş-
tem foarte bine şi să avem mai multă încrederea între noi. 

Cei care executau lucrările de suprastructură şi înfrumuseţare 
erau la finele lucrării, deci trebuia să înceapă şi cu dotarea interioară 
de mobilier. 

Într-o dimineaţă abia ajungeam cu maşina la unitate, când vine 
la mine secretara şi îmi comunică că sunt aşteptat de domnul director. 
În suflet mi se strecurase o teamă, de ce sunt chemat la o oră aşa de 
matinală, mai ales că dânsul era la unitate înaintea noastră. 

Când ajung la birou mă primeşte vesel şi îi spune secretarei să 
facă două cafele, că are ceva de discutat cu mine. ne aşezăm pe o ban-
că şi începe să-mi explice: 

– Măi Bebe vezi ce birou mare am? Dar ce păcat că este gol ca un 
hambar, trebuie să-l dotăm cu cele trebuincioase în cel mai scurt timp!  
Ce crezi, eşti în stare să faci tu acest lucru sau apelăm la terţi?

În continuarea discuţiilor şi în urma ideilor pe care i l-am pre-
zentat, l-am rugat să îmi mai dea un răgaz de o săptămână, să pot găsi 
şi să aleg ceva mai aparte. 

– Bine măi băiatule aşa să faci, dimineaţa vii la serviciu, dai sar-
cini de lucru la cei din sector apoi te urci în „Pobedă” şi te duci la Bu-
cureşti sau unde vrei tu să rezolvi problema.  Când vii după-amiază 
mă informezi ce ai realizat… Ce zici îţi place? 

Eu din tot sufletul zic „Da”!!
sarcina primită nu era o jucărie cu care să-ţi pierzi timpul, aşa că 

am început să acţionez cu toate forţele şi relaţiile prietenilor mei. 
Încăperea unde trebuia instalat biroul avea dimensiunile de 7 

metri lungime şi 5 metri lăţime, pe un perete avea o singură uşă dublă 
şi pe altul trei ferestre, doi pereţi erau întregi. nu putea fi mobilat cu 
birouri obişnuite care erau de dimensiuni mici. 

Am pus mâna imediat pe telefon şi am luat legătura cu un văr al 
tatălui meu care lucra la Export lemn Bucureşti. De la el am luat o 
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recomandare şi am mers la Ploieşti la o fabrică de mobilă, care produ-
cea mai multe tipuri de birouri pe care ei le numeau „lira”, speciale 
pentru ministere şi export. 

Acestea se livrau în set cu o bibliotecă cu vitrină, o măsuţă care 
se aşeza în faţa biroului şi două fotolii mari. 

l-am rugat pe director să-mi dea în plus faţă de set încă o bibli-
otecă de alt tip mai mare şi a fost de acord. Când a auzit că plătim cu 
CEC cu valoare limitată, mi-a spus că pot venii şi mâine să le iau. 

A fost primul succes din acţiunea de dotare cu mobilier şi direc-
torul a fost mulţumit. A vrut şi o masă de consiliu mai mare şi bineîn-
ţeles să fie frumoasă şi în ton cu biroul.    

la o cooperativă în Bucureşti am găsit o masă corespunzătoare 
din metal cu blat de sticlă verzui şi cu 12 scaune rabatabile îmbrăcate 
în piele artificială şi ca să fie în ton cu fotoliile am luat 6 scaune roşii 
şi 6 negre. Fotoliile luate de la Ploieşti era într-o combinaţie de roşu 
cu negru. 

Toate se potriveau fiind în ton şi umpleau frumos spaţiul din 
cameră, putând să te mişti în voie, dar nu aveam un covor corespun-
zător pentru spaţiul gol de pe podea.

iată cum am rezolvat şi acest punct din plan.
Întreprinderea „steagul Roşu” din Giurgiu, la secţia covoare, 

lucrase un covor din lână care avea în medalion un centaur trăgând 
cu arcul. Acesta fusese executat la comanda dată de conducerea de 
partid a raionului pentru a fi făcut cadou conducătorului iubit la o 
vizită la Giurgiu. 

Contabilul-şef al întreprinderii nu a vrut să-l livreze până nu 
primeşte banii în cont, aşa că neplătindu-l, covorul a rămas în stoc. 
Şeful contabil de atunci era Adolf Brandman. 

Aşa stând lucrurile, noi ne-am bucurat că am găsit ce aveam ne-
voie iar întreprinderea a fost mulţumită că a putut să-l vândă. Covo-
rul era destul de mare 4,5 m/3,5 m şi costa destul de mult. 

Reuşisem să-l împac pe director dar mi-au sărit în cap ceilalţi din 
conducere, somându-mă să-i rezolv şi pe ei. 

Tot umblând şi căutând, am găsit la un magazin de consignaţie, 
de pe str. Gabroveni din Bucureşti, o doamnă care mi-a propus să 
fac cu dânsa o convenţie prin care să-i garantez că achiziţionez tot ce 
dânsa recondiţionează, din birourile ce i se ofereau pentru vânzare de 
către clienţi şi pe care eu le alegeam fiindu-mi pe plac. M-a plimbat 
prin multe locuinţe bucureştene şi am ales din ce mi s-a prezentat pe 
cele trebuincioase.
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Acţiunea a durat cam două luni de zile timp în care am reuşit 
să-i împac pe toţi. Vă rog să înţelegeţi că nu este nicio laudă de sine, 
dar cine venea la noi la staţiunea FAO, aşa cum era denumită de toţi 
din zonă, erau surprinşi când intrau în birourile conducerii şi vedeau 
mobilierul din ele. 

Era în diferite stiluri care se purtase cu ani în urmă, Rococo, 
Bidermaier etc. În afară de birouri aveau şi piese anexe care comple-
tau garnitura, dulapuri sau biblioteci cu vitrină, secretere, scaune de 
birou şi altele, în stilul respectiv. 

În legătură cu acest lucru am să vă spun o mică poveste. 
Într-o zi, ne vizitează inopinat un ministru cu o suită de perso-

nalităţi. Două maşini Volga negre intră în curte şi opresc la intrare. 
Din ele coboară şase bărbaţi îmbrăcaţi elegant, pe care în grabă îi în-
tâmpină directorul. 

Era ministrul Teohari Georgescu şi din suita sa mai mi-l reamin-
tesc pe Manole Botnăraş. Dau mâna tovărăşeşte, se îmbrăţişează şi se 
sărută frăţeşte. 

Directorul săndulescu era prieten cu Teohari Georgescu iar cu 
Manole Botnăraş lucrase împreună ani buni la i.A.s. Mănăstirea. 

Această suită de oameni sus-puşi venise la staţiune pur şi simplu 
să-l vadă pe „nae săndulescu” cum s-a instalat în noua funcţie. 

După ce au vizitat tot ce aveam noi pe atunci, la un păhărel de 
votcă, Teohari îi spune lui săndulescu: 

– Măi nae, tu ai un birou mai elegant şi mai frumos decât al 
meu, cine dracu e ministru eu sau tu, iar oamenii tăi stau în birouri 
opere de artă, parcă sunt la expoziţie.”

s-a vorbit mult, s-a glumit ca între prieteni şi la un moment dat 
directorul este întrebat: 

– Cine ţi-a livrat frumuseţile acestea, de unde le-ai cumpărat?
iar directorul le răspunde: 
– Am un puşti la A.D.T. şi acesta le-a adus!
Au bufnit în râs iar ministrul spune: 
– Vreau să-l văd că poate îl iau la minister să-mi mobileze şi mie 

biroul! 
uite aşa am ajuns să fac cunoştinţă personal cu ministrul  Teohari 

Georgescu. 
Am primit şi un bonus, am fost şi eu invitat la masa care s-a servit 

şi am ciocnit un pahar de vin cu cei din suită. 
Dragi cititori, vă rog să ştiţi că noi nu ne ţineam numai de 

achiziţii de obiecte de artă şi să ne distrăm, în unitate se muncea cu 
 adevărat. 
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După cum am mai afirmat directorul era foarte exigent şi urmă-
rea personal procesul de producţie, era neiertător cu cei ce încălcau 
ordinea şi disciplina în muncă. 

Datorită timpului nefavorabil, într-o perioadă foarte grea, am 
fost obligaţi să organizăm arătura câmpului atunci când se putea ara, 
în trei schimburi, se lucra încontinuu zi şi noapte la lumina farurilor, 
toate forţele erau concentrate pentru terminarea arăturilor şi semă-
natului de toamnă.

Tocmai cel ce trebuia să fie un exemplu de urmat în realizarea 
acestei operaţiuni nu a respectat consemnul. El era secretarul orga-
nizaţiei de partid pe unitate, de profesie tractorist, care împreună cu 
oamenii din echipa sa erau la arat, dar directorul i-a găsit căznindu-se 
să golească o damigeană cu zaibăr roşu în loc să are. imediat a fost 
dat jos de pe tractor şi în câteva ore tractorul era condus de un alt 
salariat. 

nu a mai fost primit în unitate şi, cu toate intervenţiile făcute 
pentru el, i s-a desfăcut contractul de muncă. specificul unităţii noas-
tre era producerea de seminţe superioare pe sisteme noi de irigare.

Produceam seminţe: super Elită, Elită şi altele care derivau din 
ele. s-au semănat soiuri superioare de grâu, îmi amintesc de un soi 
sovietic fără ariste, foarte căutat pe atunci de cultivatori, se numea 
„Bezoftaia”. Cultivam seminţe pentru porumbul hibrid din soiurile: 
H1, H2, H3, H4 şi soiurile timpurii Pionier şi Zaharat. 

Directorul a adus, după o vizită de lucru în suA, să înmulţim 
două soiuri de fasole boabe „Michigan”, una cu bob ovoid şi alta cu 
bob mic rotund. Pepeni „Baby sugar”, foarte dulci şi cu o aromă plă-
cută. Datorită calităţii acestor pepeni s-au întâmplat multe în perioa-
da când s-au cultivat. 

Obţinerea seminţelor de la ei era destul de costisitoare însă pro-
fesorul săndulescu a gândit o soluţie care a salvat într-un fel nivelul 
preţului de cost. A experimentat şi a calculat că un pepene avea un 
conţinut de 30-40 g de seminţe în el. Aceşti  pepeni erau de talie mij-
locie şi nu creşteau voluminoşi. 

Oferea salariatelor care voiau să ia pepeni acasă să-i consume, 
dar să aducă la unitate seminţele în raport cu numărul de pepeni luaţi 
şi gramajul de minim 30 g seminţe. În timp record pot spune că s-a 
ştiut pe cine se poate conta fiind conştiincioşi şi corecţi în selectarea 
seminţelor. 

După ce se luau seminţele la pepeni rămânea destulă pulpă dul-
ce care nu se mânca. la sugestia şefului de echipă pe care îl aveam,  
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poreclit „Tarzan”, pulpa de pepene era strânsă în putini de sus-numi-
tul şi după fermentarea ei o transforma în ţuică la cazanul din comu-
na Vlad Ţepeş. 

Tarzan al nostru mai băga şi pepene galben şi scotea o băutură 
tare şi parfumată de l-a încântat şi pe director. Toată tărăşenia nu s-ar 
fi făcut dacă eu nu primeam dezlegare de la „nea nae”, aşa cum îl mai 
numeam noi codificat pe director, în discuţiile noastre mai secrete. 

Activitatea de producţie se derula în condiţii foarte bune, aveam 
tot ce era necesar în procesul lucrărilor specifice de agricultură şi de 
instalare a sistemului de irigaţie.  

Fermele erau conduse de ingineri capabili cu multă experienţă în 
domeniu, reuşind producţie bună chiar peste planul de stat  anual. 

Domeniul ocupat de staţiune era situat pe două nivele diferite. 
O parte era sus pe terasă, iar alta jos în terenul de pe lunca Dunării 
numită baltă. Aici se semănau plantele în sole diferite ţinându-se cont 
de modul cum trebuia să se facă polenizarea ca soiurile să nu se ames-
tece (să se curcească) între ele pierzându-şi puritatea. 

Toată partea de teren în pantă, care era între terasă sus şi baltă 
jos, a fost plantată cu viţă-de-vie din soiurile de struguri de masă şi 
anume: Regina Viilor, Cardinal, Hamburg tămâios, italia parfumat, 
dar nu a fost neglijat nici strugurele pentru vin cum ar fi: Fetească 
albă, Muscat Otonel, Pinot, Risling şi soiul mixt Chaslas albă şi roze, 
bună şi  de mâncat dar şi pentru vin. 

salariaţii erau foarte bine plătiţi, salariile muncitorilor erau mai 
mari decât cele ce se dau la unităţile i.A.s. 

După primul an de producţie, procentul de realizare a planului 
a fost de 115% şi salariaţii au primit un spor de 15 % din salariu în 
plus. 

Îmi reamintesc cu plăcere că la final de an, de producţie am 
primit o sumă de bani destul de consistentă, pentru că însuma prima 
pe trimestru iV, sporul salarial de 15 % la salariu anual şi sporul de 
izolare pe întregul an. 

nu voi uita niciodată în viaţă cum am fost ajutat de directorul 
general prof. dr. nicolae săndulescu, să-mi pot organiza şi da exa-
menele la A.s.E., căci atunci eram student la fără frecvenţă. Când era 
sesiunea de examene, înainte cu circa două săptămâni, mă chema şi 
mă întreba cum stau cu pregătirea. 

Dispoziţia din partea domniei sale era:
– Când încep examenele vii aici le spui ce au de făcut oamenilor 

din sector, îi controlezi ce au făcut şi iei maşina şi te duci la examen. 
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Când vii şi când pleci tu decizi după cum ai nevoie pentru susţinerea 
lor. Mie îmi raportezi ca la armată câte examene ai luat şi câte ai picat 
şi atunci te judec eu. 

sincer vă spun că poate nici tatăl meu nu s-ar fi purtat aşa dacă 
era directorul meu. 

Toate au mers bine tot timpul, munca era destul de grea, dar 
atmosfera în care se derula te făcea să nu o simţi. 

Cea mai grea operaţiune era să faci naveta zilnică Giurgiu-sta-
ţiune, puteam să rămân la staţiune, căci aveam un dormitor ca acasă, 
mâncarea la cantină era foarte bună şi ieftină, dar la Giurgiu aveam 
soţia şi copilul de care trebuia să mă îngrijesc, nu puteam să lipsesc de 
lângă ai mei. 

Cu tot regretul, pe data de 06.06.1969 după trei ani şi şase luni 
lucraţi la staţiune, m-am transferat la Giurgiu la nou înfiinţata Între-
prindere i.A.s. Giurgiu nord, care a devenit în scurt timp i.s.C.i.P. 
Giurgiu – cu profil zootehnic pentru creşterea porcilor şi cu Fabrică 
de nutreţuri Combinate. 

Directorul general a fost de acord cu transferul şi mi-a cerut ca 
până când termin facultatea să-i comunic în fiecare sesiune de exa-
men câte examene am promovat. Aşa am făcut şi nu l-am dezamăgit. 

la Întreprinderea de stat pentru Creşterea şi Îngrăşarea Por-
cilor, cu sediul în Giurgiu, am fost angajat prin transfer şi am ocu-
pat funcţia de şef sector ADT. După câtva timp s-a schimbat postul 
în director adjunct comercial. noua unitate nou înfiinţată căuta cu 
preponderenţă să angajeze cât mai mulţi giurgiuveni în funcţii de 
conducere. 

la înfiinţare, director coordonator a fost doctorul veterinar 
Dragnea liviu, contabil-şef Petrică Dumitrescu, mecanic-şef Paul 
 Vasilescu, inginer-şef Ciuncanu ion şi şef sector ADT  Petre Călinescu 
(Bebe). 

Începutul nu a fost uşor, trebuia organizat totul, dotarea unită-
ţii cu mobilier necesar pentru desfăşurarea activităţii administrative, 
completarea cu cele necesare a activităţii medicale şi a farmaciilor, 
completarea cu utilaje şi maşini pentru buna funcţionare a producţiei 
şi în primul rând popularea cu animale necesare începerii activităţii 
de creştere a porcilor. s-au adus scroafe gestante, scrofiţe de diverse 
vârste, la fel şi vieri şi vieruşi, pe care îi aduceam de la unităţi similare 
din ţară. 

s-au populat boxele cu tineret pe etape, pentru a se putea regla 
fluxul de livrări. 
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În final trebuia ca cele două complexe 1 şi 2, ale întreprinderii, 
să dea o producţie de 20.000 tone carne de porc în viu pe an conform 
planului. 

Această cantitate se obţinea prin livrarea a circa 200.000 capete 
porci şi această mare de suflete creştea şi atingea cota planificată dacă 
era hrănită raţional. numai furajele concentrate necesare zilnic pen-
tru masă erau în cantitate de 200 tone. 

Această cantitate se realiza la Fabrica de nutreţuri Concentrate, 
care era în cadrul i.s.C.i.P. Giurgiu şi care avea conducere proprie. 
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Furajele se transportau de la F.n.C. la Complexul 1 la o distanţa de 
3 km, iar la Complexul 2 la 6 km. Mai erau şi două ferme: una la uzu-
nu şi alta la Cosoba. Transportul se efectua cu 30 de mijloace proprii, 
care erau în dotarea sectorului A.D.T. 

livrarea animalelor, conform planului de stat, se făcea la Aba-
torul Bucureşti cu mijloace de transport închiriate în cea mai mare 
măsură şi uneori cu mijloace proprii.

În fiecare Complex 1 şi 2 existau: Ferma de reproducţie  scroafe 
şi Vieri, Ferma de tineret şi Ferma de porci graşi. Fiecare avea şi câte 
două bucătării furajere pentru prepararea umedă a furajelor, câte un 
abator de sacrificare pentru necesitate, farmacie, epizoatolog şi teh-
nicieni veterinari, atelier mecanic şi cantină pentru masa salariaţilor 
din unitate. 

sectorul A.D.T. avea în subordine mijloacele de transport, aba-
toarele din complexe, 45 de manipulanţi care efectuau operaţiunile 
de încărcare, descărcare şi personal calificat pentru aprovizionare şi 
desfacere a mărfurilor. 

sectorul mecanic se ocupa cu partea tehnică, reparaţii şi instala-
ţii noi în cadrul complexelor. Activitatea de evidenţă contabilă şi ad-
ministrativă şi cantinele erau în subordinea şefului contabil.

Fabrica de nutreţuri era subordonată conducerii i.s.C.i.P-ului, 
dar avea conducere proprie, director, şef contabil, mecanic şef, şef de 
producţie şi şef de aprovizionare. 

După 3 ani de la înfiinţare această fabrică a căpătat statut de 
persoană juridică independentă cu plan de stat propriu. 

i.s.C.i.P. Giurgiu se aproviziona cu furaje de aici, unitatea F.n.C. 
fiind obligată prin s.T.E. şi plan să producă furaje, care în primul 
rând să satisfacă necesarul de hrană a crescătoriei de porci la i.s.C.i.P. 
Giurgiu şi numai surplusul să poată fi livrat la terţi. 

Muncitorii şi îngrijitorii din complexe şi ferme erau în marea 
lor majoritate din comunele învecinate: Oinac, Braniştea, Gostinu, 
Remuş şi puţini din Giurgiu. Manipulanţii din sector A.D.T. erau din 
comuna Malu şi Vedea şi făceau naveta cu autobuzul unităţii noastre. 
Fermele de producţie erau conduse de medici veterinari care aveau 
în subordine tehnicieni veterinari. 

Am fost angajatul acestei întreprinderi în două perioade, prima 
din 1969 până în anul 1977, având funcţia de şef sector A.D.T. şi dir. 
adj. comercial. În anul 1977 m-am transferat la T.C.i.A.Z. Bucureşti, 
Şantierul Giurgiu, de unde în anul 1979 am revenit la i.s.C.i.P. Giur-
giu ca director comercial.
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Am plecat în 1977 datorită unui nou director, cu care nu mă în-
ţelegeam. Doctorul veterinar Dragnea avea o metodă cu totul greşită 
de a conduce şi a intra în relaţii cu oamenii din unitate, de altfel el 
nu a avut bune relaţii nici de serviciu şi nici de socializare cu oamenii 
care munceau aici. Au dovedit-o rezultatele obţinute pe perioada cât 
a condus. Ca să nu-mi fac singur greutăţi şi având şi unde lucra am 
plecat la T.C.i.A.Z, Şantierul Giurgiu.

Am revenit la i.s.C.i.P. Giurgiu, la 21.06.1979, când la condu-
cerea unităţii a venit un alt director coordonator, dr. nelu Trandafir, 
un om de toată isprava care, informându-se de ce se întâmplase în 
perioada lui Dragnea, a căutat să aducă din nou în unitate pe cei ce 
plecaseră. 

Atunci a revenit şi şeful contabil care plecase şi el la altă unitate. 
Am primit din nou funcţia pe care o aveam în mandatul trecut de 
director comercial. Eram într-o echipă de oameni serioşi şi bine pre-
gătiţi profesional şi anume: nelu Trandafir director coordonator, Du-
mitrescu Petre director economic, Călinescu Petre director comercial, 
Epângeac Alexandru director producţie, Vasilescu Paul inginer meca-
nic şef şi şefii de fermă doctorii veterinari lazăr, Avram şi ionescu. 

Acest colectiv de oameni s-a străduit şi a obţinut rezultate valo-
roase în producţie. A avut în jurul lui oameni cu care s-a înţeles foarte 
bine, ceea ce a făcut posibil să se obţină ceea ce aveau de realizat. 

În această perioadă s-a obţinut în medie o producţie finită de 
19.500 tone carne de porc în viu, 97,5% din plan, însă cea mai mare 
realizare a fost de 19.750 tone carne porc în viu, ceea ce reprezenta şi 
98,7%, planul anual de producţie. 

Planul de cheltuieli pentru obţinerea producţiei planificate nu 
se realiza decât în proporţie de 83-85%. se realizau astfel economii şi 
acestea duceau la obţinerea de prime de producţie de care beneficiau 
toţi angajaţii. 

Dar nici nu l-am uitat bine pe fostul director Dragnea şi vechile 
lui apucături, că am avut parte de un alt specimen uman cu alte ca-
lităţi deşănţate. A fost numit director un inginer zootehnist pe nume 
Doroftei, care executase anterior o pedeapsă cu închisoare şi fusese 
exclus din partid în urma unor încălcări ale legii când era director la 
i.s.C.i.P. ulmeni, judeţul Călăraşi. 

iniţial a fost adus ca şef de fermă la Complexul 2 şi în foarte scurt 
timp a fost din nou primit ca membru P.C.R. şi în mod automat pus ca 
director la i.s.C.i.P. Giurgiu, în locul fostului titular nelu Trandafir, 
care fusese avansat în funcţie la Ministerul Agriculturii. 



304 Petre Călinescu

Aşa se făceau unele schimbări atunci, ca toată lumea să fie mul-
ţumită. iertarea de păcate şi cadoul cu funcţia de director pentru Do-
roftei, gurile rele cleveteau că s-ar fi datorat faptului că soţia noului 
director ar fi fost rudă apropiată a familiei care conducea ţara. 

nu pot garanta că era adevărat dar în schimb se potrivea foarte 
bine cu ce s-a întâmplat. 

Omului nostru îi plăcea să bage mâna foarte adânc în avutul 
statului, dar nu pe a lui ci pe a altora care trebuiau să ia din foc şi lui 
să-i pună în mână darul răcit gata. Aşa fiind situaţia şi datorită celor 
solicitate de el, am fost nevoit să-mi caut de treabă în altă parte, mai 
ales că ştiam din sursă sigură, de la un coleg de serviciu din ulmeni, 
care lucrase cu el înainte de a fi condamnat, de toate tertipurile de 
care se folosea să-şi atingă scopul. 

Am chibzuit foarte bine când m-am decis să plec, căci după un 
timp nu prea lung a explodat bomba, un mare proces penal şi direc-
torul Doroftei a fost condamnat la 8 ani de închisoare, doi salariaţi din 
sectorul A.D.T., şeful de la fabrica de mezeluri şi un merceolog câte 
15 ani de detenţie, şi din ferme un număr de 7 persoane care au fost 
condamnate de la 1 an la 2 ani de închisoare. 

norocul lor a fost că a doua zi după pronunţarea sentinţei să 
apară un decret de admistie şi au scăpat de pedeapsă. Cei trei cu con-
damnări de 8 şi 15 ani le-au executat în proporţie de 80 %.

În ultima perioadă cât am mai funcţionat ca director comercial 
la i.s.C.i.P., văzând ceea ce se întâmplă aici, am căutat să mă trans-
fer într-un post adecvat pregătirii mele şi care să-mi satisfacă nevoile 
materiale. Când s-a înfiinţat judeţul Giurgiu, am aflat că la C.s.P.P. 
- inspectoratul de stat pentru Controlul Preţurilor judeţul Giurgiu, 
este un post vacant pentru inspector şef. Condiţiile pentru angajare 
cerute de fişa postului corespundeau exact cu pregătirea şi vechimea 
pe care o aveam. 

----//----

Vreau să ştiţi totuşi că timpul cât am lucrat la i.s.C.i.P. nu mi-a 
oferit doar satisfacţii pe linie profesională. Împreună cu colegii de 
muncă, în timpul nostru liber şi într-un oraş care nu ne oferea prea 
multe posibilităţi de distracţie ca în anii dinainte de război, am trăit 
totuşi momente extrem de plăcute pe care am curajul să vi le poves-
tesc şi dumneavoastră. 
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După cum am prezentat pe parcursul povestirii mele, acele tim-
puri cu ale sale reguli şi legi cereau din partea noastră o activitate 
susţinută şi de cea mai bună calitate în munca pe care o desfăşuram, 
ca să putem realiza planul de producţie „întocmai şi la timp”, că aşa 
cerea dragul nostru partid. 

stimate cititor, acum să nu vă închipuiţi că noi nu aveam şi unele 
lipsuri care ne făceau să ne abatem de la linia partidului, ori pentru 
că cei care o trasau o mai dau şi ei cotită sau noi nu eram conştienţi de 
marea sarcină pe care o aveam de îndeplinit. 

Astfel că din aceste nepotriviri de idei să vedeţi ce ne mai da 
dracu’ prin cap să facem. 

Eram şi noi oameni, ochii vedeau inima mai cerea şi ea ceva şi 
imediat călcam linia trasată.

În loc să rămânem la serviciu să facem ore suplimentare o mai 
tuleam după program să ajutăm la realizarea planului pe cei de la 
„Restaurantul Dunărea” din oraş unde responsabilul localului, ni-
colae Prună poreclit „Pircă”, avea în permanenţă posibilitatea să ne 
satisfacă cele mai exigente dorinţe culinare. 

Îmi amintesc cu plăcere de multe evenimente petrecute la acest 
restaurant unde eu cu prietenii şi colegii de serviciu le-am trăit. 

la Pircă găseai în permanenţă preparate din peşte, pregătite de 
el, căci era mare specialist în materie. Avea în permanenţă vinuri no-
bile de cea mai bună calitate, cu care putea satisface cele mai rafinate 
gusturi. 

Aici savuram cu prietenii nobilele vinuri din soiurile „Fetească 
neagră” sau „Vinul roşu” de sâmbureşti, dar niciodată nu-i lipseau 
din colecţia lui de licori de struguri vinurile din zonele vestite ale Ro-
mâniei şi anume: Cotnari, Huşi, Bohotin din Moldova, cele din zona 
Târnavelor sau Pâncota din Banat. Vinurile dobrogene prezentate în 
mod foarte frumos în sticle anforă de către staţiunea Experimentală 
„Murfatlar”. 

la un mare chef într-o noapte, cu toate că depăşisem cu mult 
ora obligatorie de închidere, un component al trupei noastre de pe-
trecăreţi nicu David, pentru noi „nicu Chioru” care era director la 
i.s.C.i.P. Giurgiu – Complexul 2 şi care avea să sărute frumoasa dize-
uză blondă care ne cânta, aceasta i-a cerut să se urce cu ea pe o masă 
să cânte şi atunci o va şi săruta. 

nicu era un tip de 1,93 m înălţime şi de 120 kg şi tot jucând pe 
masa, aceasta a cedat şi a luat-o într-o parte. 

norocul lor a fost că noi toţi eram în jurul mesei şi i-am prins. 
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Într-o zi de 1 iunie „Ziua Copilului” merg la restaurantul Du-
nărea cu prietenii Petrică Dumitrescu şi Benone Vâlcea să gustăm 
o Fetească neagră cu cuburi de gheaţă şi să mâncăm o saramură de 
somn. 

În grădina localului era o mare petrecere unde sărbătoreau eve-
nimentul cei de la inspectoratul de stat al Învăţământului din judeţul 
şi oraşul Giurgiu. la petrecere le cânta chitaristul ilie urâtu, iar res-
ponsabil de tot ce mişca la chef era stelică Dumitrescu - „Directorul 
Damigeană”, de la liceul Tudor Vianu. 

ne-am aşezat şi noi la o masă într-o parte şi ne-am văzut de ale 
noastre. Petrecerea s-a întins şi am cerut şi noi chitaristului să ne cânte 
ceva. 

ilie ne-a spus că nu poate s-o facă decât cu aprobarea d-lui 
 stelică. Domnul stelică ne-a tratat cu refuz şi ne-a recomandat să ne 
angajăm lăutari. 

Au avut mare ghinion că după circa 30 de minute a apărut în 
poarta grădinii un lăutar pe nume Culă, care cânta la cobză însoţit de 
încă trei colegi, un viorist, un ţambalagiu şi un acordeonist. imediat 
i-am contactat şi au acceptat să ne cânte. Culă ne spune: 

– Barosanilor, noi nu ştim să cântăm decât de-alea lumeşti!
– Foarte bine, că aşa ne place şi nouă.
– Da bre şefule, sunt prea multe cucoane pe aici?! 
– Şi ce, crezi că lor nu le place,  vezi de treabă că mor după ele. 

Zice Benone Vâlcea. 
Ca să nu ne amestecăm cu ceilalţi am hotărât şi am cerut ospă-

tarului să ne aranjeze o masă pentru noi şi lăutari în salon, unde nu 
era ocupat de nimeni. 

Când am început să cântăm, au început să vină unul câte unul 
la noi cei care erau în grădină şi, la un moment dat, erau mai mulţi în 
salon decât la masa din grădină, fiindcă foarte mulţi din cei care luau 
parte la petrecere erau prieteni şi cunoştinţe ale noastre. 

stelică Dumitrescu s-a supărat pe fratele său Petrică Dumitrescu 
şi pe mine fiindcă i-am stricat atmosfera de la cheful său. Dar i-a tre-
cut a doua zi, eram prieteni de-o viaţă.

O întâmplare cu totul aparte s-a petrecut tot la restaurantul Du-
nărea. 

În oraşul Giurgiu prin anii ’70 ai secolului trecut era un bătrân 
pescar, bărbat înalt şi bine clădit, muşchiulos la tinereţea lui, care fu-
sese poreclit de concetăţeni „Muşchin”. 



307 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Acest personaj se spunea în oraş că este un foarte bun pescar şi 
mare specialist în aruncarea prostovolului la pescuit. 

Muşchin fiind înalt putea să arunce un prostovol cu un diame-
tru la desfăşurare de aproape 5 metri. Obişnuia ca seara după ce-şi 
termina treburile să treacă pe la Dunărea să bea o sticlă de vin şi să 
asculte orchestra. 

niciodată nu venea cu mâna goală căci aducea peşte şi pentru 
cei din orchestră, să mănânce şi ei acolo câte un baboi fript sau prăjit. 
lăutarii la rândul lor îi cântau ceea ce-i plăcea moşului. 

Toate bune până într-o seară când cel care cânta la baterie i-a 
zis: 

– Da mai du-te dracului ce vrei să-ţi cânt în fiecare seară? 
Moşul supărat i-a zis: 
– Bine măi Muscale, o să vezi tu ce pot eu! 
s-a dus cuminte la masa lui unde era cu un prieten. El purta în-

totdeauna cu el un coş mare de papură (şovârniţă), în care avea arma 
lui de bază „prostovolul”. A aşteptat un moment potrivit şi la adăpos-
tul unei coloane din local, să nu fie văzut de cei din orchestră, a scos 
arma şi a aruncat-o peste ei, prinzându-i ca pe şalăi. 

Cei prezenţi în local, văzând lăutarii prinşi în plasă, făceau mare 
haz, cei prinşi nu se descurcau din plasă. 

Moşul le zice că dacă-i face cântarea îi desface el din plasă. sala 
râdea în hohote şi aproba ce spunea moşul printr-un daaaa lung. 

Treburile s-au descurcat, lăutarii au cântat cântecul moşului, iar 
consumatorii veseli au avut prilejul să discute şi pentru ce să mai cea-
ră un rând în plus.

Cei de pe podium care cântau au fost: şeful formaţiei negru, 
solistul vocal şi viorist Cucu, acordeoniştii Dan şi Milică, chitaristul 
Băran, pianistul Ruse, ţambalagiul Musteţea şi bateristul Muscalu. 

Ce părere avea şeful de unitate Prună !?
Eu i-am avertizat să nu-l păcălească pe Muşchin că moşul într-o 

zi are să-i prindă în alău? nu m-au crezut. 
În perioada cât am lucrat în unităţi de producţie subordonate la 

Ministerul Agriculturii, în funcţiile de şef sector Aprovizionare, Desfa-
cere şi Transport sau director comercial anual sau semestrial se ţineau 
cursuri pentru reciclare. la acestea luam cunoştinţă şi ni se prelucra 
toată legislaţia nouă pentru a fi aplicată uniform de toate unităţile de 
profil din ţară. Cursurile se ţineau la Centrul de Învăţământ al Minis-
terului situat în comuna Crevedia. 
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Erau convocaţi la cursuri toţi factorii de răspundere care activau 
pe linie comercială, din toată ţara, din agricultură, viticultură, horti-
cultură, zootehnie, transporturi, irigaţii, avicultură şi pomicultură.  

Aceste reuniuni colegiale, în afara instructajului propriu-zis de 
cunoştinţe strict profesionale, erau un excelent prilej de a ne cunoaşte 
personal între noi şi a ne informa reciproc în diverse probleme. 

În felul acesta reuşeam să comunicăm mai uşor între noi. 
Timpul liber de la cursuri îl foloseam şi pentru a ne cunoaşte 

mai bine sufleteşte, legam prietenii, iar toate acestea românul le face 
la un pahar de vorbă. 

ne formam pe diverse grupuri şi fiecare participa cu ce avea 
mai bun pe la unităţile unde activam. unii din zonele hortiviticule 
aduceau vinul, alţii carnea de porc, vită, pasăre, preparate din carne 
şi din lapte. 

noi cei din apropierea Bucureştiului eram responsabili cu pro-
dusele cele mai perisabile, ne era la îndemână să le aducem din ju-
deţele Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, ilfov, Dâmboviţa, unde şefi erau 
băieţi unul şi unul: Gicu Marciu, ion nedu, Vasile Şunculiţă, Moldo-
veanu ion, Goguţă state, Bebe Călinescu şi alţii.

În aceste judeţe erau îngrăşătorii de taurine, porcine, ovine, pă-
sări, abatoare pentru sacrificare şi fabrici de mezeluri şi brânzeturi, 
aşa că băieţii aveau de unde să aducă. 

În fiecare seară se petrecea până la ora 24 în sala de mese, cine 
mai putea trecea afară pe marginea lacului şi cânta cu broaştele. 

Ce să-i faci aşa era viaţa atunci şi nu degeaba se spunea: „Timpul 
trece, leafa merge şi noi cu drag muncim.” 

Cei care ne plăteau strângeau tare punga la gură, iar noi îi dam 
câte o găurică în fund să mai pice şi la noi puţină zeamă.

----//-----

De la i.s.C.i.P. Giurgiu m-am transferat la Comitetul de stat pentru 
preţuri Bucureşti. Angajarea se făcea la C.s.P.P. Bucureşti, întrucâteram 
salariatul lor, plătit direct de ei. la Giurgiu ne exercitam doar funcţia.

Angajarea se făcea la C.s.P.P. Bucureşti, întrucât eram plătiţi şi 
aparţinea de Bucureşti, la Giurgiu ne exercitam doar funcţia. 

Înarmat cu acte necesare la dosar, cerere de angajare, autobi-
ografie, copii de pe diploma de studii şi buletin de identitate m-am 
prezentat la sediul Comitetului de stat pentru Preţuri Bucureşti, care 
funcţiona în clădirea Ministerului de Finanţe. 
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Am fost îndrumat la serviciul de cadre care se ocupa cu angajări-
le, unde am avut o primă discuţie cu şefa serviciului, tovarăşa spahiu. 
O femeie de tip atletic, înaltă şi cu o privire foarte pătrunzătoare. 

se ridică de la birou, dă mâna cu mine tovărăşeşte şi mă invită 
să iau loc. Discutăm în legătură cu pregătirea mea şi pe unde am lu-
crat, în ce posturi şi pe ce perioadă, indicându-mi şi ce acte trebuie 
să aduc la dosarul de angajare. Eu îi spun că le am pe toate şi le scot 
din mapă. 

– Bravo fecioare, le ai şi taci ca un melc şi mă laşi pe mine să mă 
zbat să-ţi explic de ce ai nevoie, îmi spune râzând!

Tovarăşa spahiu era din părţile sibiului, cred că avea peste 60 
de ani, dar arăta foarte bine. Am aflat mai târziu că a fost una din se-
cretarele lui Gh. Gheorghiu-Dej. Îmi spune:

–În acest caz, hai cu dosarul la tovarăşul stelea Cosma,  director 
general în C.s.P., căci dânsul este cel care decide dacă ai tras lozul 
câştigător, ai înţeles?

Ghinion… tovarăşul Cosma era plecat la Consiliul de Miniştri. 
Tovarăşa spahiu mă asigură că personal se ocupă de cazul 

meu, îl va informa şi mă anunţă când să vin la interviu cu directorul 
 general. 

Peste două zile eram în cabinetul tovarăşului stelea Cosma, răs-
punzând la întrebările puse de dânsul. 

Cel mai mult am fost întrebat de ce vreau să plec de la i.s.C.i.P., 
unde aveam un salariu de 4.600 lei plus indemnizaţie de conducere şi 
să trec la un salariu de 4.300 lei. 

Am explicat cu lux de amănunte indicând date concrete de situ-
aţia creată de directorul Doroftei la Giurgiu. M-a ascultat cu atenţie 
şi mi-a spus că voi fi verificat de tovarăşa spahiu, care va prezenta 
concluziile. 

Acordul de transfer din partea unităţii i.s.C.i.P. Giurgiu s-a dat 
imediat pentru că directorul era bucuros să scape de mine, să-şi poată 
face mendrele, dar am întâmpinat greutăţi de la forul tutelar şi anu-
me Trustul i.A.s. Giurgiu, care nu era de acord. 

Am fost speriat de inginerul-şef al Trustului care mi-a spus: 
– Băi Călinescule, tu o să pleci de la i.s.C.i.P. când vom hotărî 

noi, nu când vrea Doroftei, că nu este averea lui ta-su-mare!
Până la urmă şi inginerul-şef Ciubotariu a înţeles situaţia că mă 

duc pe un post mai bun şi că trebuie curmată această divergenţă din-
tre părţi. 
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Începând cu data de 20 iunie 1981, am fost încadrat ca inspector 
şef la inspectoratul de stat pentru Controlul Preţurilor al judeţului 
Giurgiu. 

O provocare pentru mine era că lucram într-un domeniu 
nou unde trebuia să veghez ca legea 19 a preţurilor să se respecte 
 întocmai. 

În momentul când am fost numit în schema inspectoratului 
Giurgiu, erau trei posturi: unul de inspector şef şi două de inspectori 
principali, dar efectiv la lucru nu eram decât eu. Fostul inspector şef 
demisionase pentru că nu voia să plece din Bucureşti, un inspector 
plecase prin transfer înainte de a se face noua organizare pe judeţe 
şi unul era în concediu de odihnă pentru anul în curs şi unul restant 
din anii trecuţi. 

inspectoratul Giurgiu avea un inspector coordonator din cadrul 
C.s.P. Bucureşti, în persoana lui Constantin ionescu, un vechi salariat 
cu experienţă. 

Până la venirea din concediu a inspectorului Opriţa, o perioa-
dă de 25 zile am fost instruit de inspectorul coordonator care îmi 
da materiale să mă documentez şi să interpretez corect legea 19 a 
preţurilor. După două săptămâni împreună cu inspectorul am făcut 
primul control care a fost ca un examen, căci am putut să arăt ce am 
învăţat din materialele prelucrate şi că pot interpreta corect legea pe 
care trebuia să o aplic. 

Când s-a prezentat la post şi inspectorul Opriţa, am efectuat câ-
teva controale împreună, dar am fost înştiinţat că el nu va rămâne 
la Giurgiu, fiind promovat în corpul de inspectori ai C.s.P.-ului care 
controlau întreprinderile din Bucureşti. 

Eu trebuia ca în cel mai scurt timp să-mi găsesc doi inspectori 
care să lucreze la Giurgiu şi care trebuiau să aibă vechimea în funcţii 
economice şi să locuiască în localitate. 

nu a fost o operaţiune prea uşoară, deoarece condiţiile cerute 
de fişa postului erau destul de pretenţioase. 

În primul rând era numărul mare de ani de vechime în func-
ţii economice pe care trebuia să le aibă angajatul şi specializarea 
 respectivă. 

Directorul general, când a avut o discuţie cu mine după ce am 
fost instruit, mi-a precizat că toţi trebuie să fim un exemplu pentru 
cei controlaţi, că are pretenţie să fim foarte conştiincioşi la serviciu, să 
rezolvăm rapid operaţiunile pe care le aveam şi să nu fim găsiţi că nu 
ne prezentăm la lucru pentru că suntem singuri în oraş. 
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Am fost avertizat că pentru oamenii pe care îi voi propune pen-
tru angajare voi răspunde personal din punct de vedere profesional şi 
m-a asigurat că nu-mi va impune să iau pe altcineva în afara celor aleşi 
de mine. Cadrele îi va verifica pe linia lor nu şi profesional. Destul de 
greu am reuşit să completez posturile cu oamenii care să corespundă 
cerinţelor impuse de directorul general stelea Cosma. 

Pe linie profesională eram subordonaţi direct Comitetului de 
stat pentru Preţuri Bucureşti, de unde primeam şi salariile, la Giur-
giu eram subordonaţi doar pe linie de partid. 

Completarea posturilor de inspectori s-a făcut prin angajarea lui 
ionescu Gheorghe, fost contabil şef la O.C.l.M. Giurgiu şi a lui Pena 
Gică, fost revizor contabil la Cooperativa Meşteşugărească din Giur-
giu. Am lucrat împreună toţi trei până în martie 1991. 

Munca desfăşurată în domeniul preţurilor a fost de o natură cu 
totul aparte faţă de ce lucrasem până atunci. 

Verificam dacă preţurile erau în deplină concordanţă cu calita-
tea lor aşa cum ele fuseseră fixate prin listele de preţuri şi dacă unele 
preţuri fixate de unităţile care 
aveau împuternicire să stabi-
lească preţuri respectau pla-
foanele stabilite prin lege. 

Atunci preţurile erau 
stabilite conform unor norme 
şi unui s.T.A.s. 

Produsele care se vin-
deau pe piaţă, care aparţineau 
unităţilor i.A.s., C.A.P. şi gos-
podăriilor ţărăneşti ale mici-
lor producători, aveau fixate 
preţuri de mercurial, pe care 
nu aveai voie să le depăşeşti. 

Pentru nerespectarea lor 
legea te sancţiona. 

În judeţul Giurgiu nu 
am avut necazuri cu neres-
pectarea acestui mercurial al 
pieţii, deoarece aveam legume 
şi zarzavaturi suficiente şi în 
plus veneau la piaţa giurgiu-
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veană legumicultorii din bazinul Teleormen, zona Conţeşti-Bragadiru 
şi cei din judeţul Dâmboviţa cu fructe. Probleme am avut cu cei din 
Comitetul de stat pentru Preţuri Bucureşti – serviciul Metodologie 
şi Coordonare care au înţeles foarte greu că la Giurgiu se respectau 
preţurile şi chiar se vindea sub preţul de mercurial. 

După două-trei controale inopinate făcute de ei pe piaţa contro-
lată de noi, s-au lămurit. 

noi în fiecare dimineaţă controlam piaţa şi până la ora 10.00 
a.m. comunicam centralei din Bucureşti toate preţurile care se practi-
cau conform unei liste de produse transmise pentru a fi raportate. 

Foarte puţine produse erau cu preţ mai mare, dar în schimb 
multe cu preţuri sub cele fixate şi cei din Bucureşti nu credeau. 

un lucru foarte bun erau controalele tematice pe care le ordona 
C.s.P. Bucureşti.

În unele judeţe se găseau produse sau prestări de servicii care 
nu respectau normele legale de stabilire a preţurilor iar noi trebuia să 
controlăm dacă şi în judeţul Giurgiu avem asemenea situaţii.  

se urmărea tematica dată iar actele întocmite la control se trimi-
teau la inspectoratul Central unde astfel se ştia precis care este situa-
ţia în toată ţara  şi se luau măsuri în consecinţă. 

În urma controalelor tematice s-au găsit şi în judeţul Giurgiu 
unele cazuri unde se practicau preţuri care nu erau în concordanţă 
cu legea.

Controlul tematic privind preţurile la materialele de izolaţie şi 
tarifele pentru aplicarea execuţiei la lucrările respective de izolare a 
scos în evidenţă unele depăşiri care erau în contradicţie cu prevede-
rile legale. 

Întreprinderea de Prestări servicii din judeţul Giurgiu aplica un 
tarif care aparţinea unor lucrări mult mai complexe, care se executa 
de către Trustul de lucrări speciale Bucureşti. 

i.J.P.s. Giurgiu a fost obligată să restituie la bugetul de stat suma 
de 2,8 milioane lei. Acţiunea s-a derulat între anii 1987-1988. 

Şantierul naval Giurgiu a avut de executat, prin planul de stat, 
două staţii de pompare plutitoare, Delta 1 şi Delta 2. 

Echiparea vaselor cu pompele respective s-a făcut prin achiziţio-
narea acestora de la Întreprinderea Aversa Bucureşti, care le-a livrat 
cu preţuri supraevaluate. În urma controlului, Aversa a fost obligată 
să restituie Şantierului naval peste un milion de lei. 

În fiecare an aveam obligaţia să verificăm şi să dăm aviz pentru 
cheltuielile indirecte care se stabileau pentru planul anual de producţie. 
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unităţile din judeţul Giurgiu care primeau aviz erau Şantierul 
naval, Textila Dunăreana şi i.C.M.u.G. 

În perioada cât am fost salariat la Comitetul de stat pentru Pre-
ţuri, am avut ca preşedinţi pe Gaston Marin, suzana Gâdea şi nicolae 
Văcăroiu, iar directori generali pe stelea Cozma şi Vică Antonescu.

Organizarea muncii şi controlul tuturor activităţilor pe care le 
desfăşuram erau foarte bine organizate, astfel încât centrala ştia cu 
cea mai mare precizie tot ce se petrecea în teritoriu.

lunar dam rapoarte de activităţile şi controalele efectuate şi fie-
care act întocmit se trimitea forului tutelar.

Trimestrial întocmeam un desfăşurător, în care se treceau reali-
zările din perioada respectivă în cele mai mici amănunte. 

la sfârşit de trimestru se analiza activitatea fiecărui inspectorat, 
la Bucureşti, în faţa ministrului şi a directorilor de specialitate, în şe-
dinţe cu toate inspectoratele din teritoriu. 

Ca urmare a evenimentelor din 1990 şi a schimbărilor ce au ur-
mat, mi-am dat seama că prin liberalizarea preţurilor această unitate 
nu va mai putea să funcţioneze şi în consecinţă a trebuit să-mi găsesc 
alt loc de muncă. 

Pe data de 1 martie 1991 m-am transferat la Registrul Comer-
ţului din judeţul Giurgiu, care funcţiona pe lângă Camera de Comerţ 
Giurgiu, în funcţia de director. 

Încă de la înfiinţare s-au angajat oameni cu experienţă în dome-
niu şi cu vechime în muncă şi acest lucru a fost posibil datorită noilor 
directive, după liberalizare, când s-a instalat primul guvern în 1991. 
nimeni nu era obligat să mai angajeze personal pe funcţii numai cu 
acordul dat de către cadrele de partid. 

Primul preşedinte al Camerei de Comerţ a fost ales prin vot şi 
acesta a angajat personalul. 

Din conducere au făcut parte: Dumitrescu Petre – preşedinte, 
Drăgan Petre – vicepreşedinte, Călinescu Petre – director la Registrul 
Comerţului. nucleul de bază cu care s-a pornit a mai fost completat 
cu: Eftimie Aurelia – contabil, Mardale Florentina şi lalu Camelia –  
referenţi şi ioniţă Rodica – casier. 

În conformitate cu legea pe care noi o aplicam, primeam actele 
pentru înfiinţarea societăţilor comerciale şi după întocmirea dosaru-
lui se elibera certificatul de înmatriculare în baza căruia societatea îşi 
putea începe activitatea. 

Actele întocmite de Registrul Comerţului erau avizate pentru le-
galitate de către un judecător delegat din partea Tribunalului Giurgiu. 
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Pe toată durata cât am fost director la Registru am colaborat cu 
domnul judecător nicolae simion. 

De la înfiinţare, în anul 1991 şi până la data de 6 ianuarie1997, 
când am ieşit la pensie, Registrul Giurgiu a înscris peste 6.000 de fir-
me comerciale. 

Până în 1994 preşedinte al C.C.i.A. Giurgiu a fost economistul 
Petre Dumitrescu şi după pensionarea sa a devenit preşedinte eco-
nomistul Petre Drăgan, care a funcţionat cu următorul colectiv: vice-
preşedinte medic veterinar Alexandru Epângeac, director economic 
Aurelia Eftimie, operator Florina Mitran, programator Mariana Tata-
oană, secretar dactilograf Mioara Mihăilă, referent stelian nedea, di-
rector firmă Girocom s.R.l. inginer iulian Chiţu şi conducător auto 
ion Budrincă. 

la Registrul Comerţului era director Petre Călinescu, referenţi 
Camelia lalu şi Florentina Mardale, statician şi casier Rodica ioniţă.

Odată cu instalarea noului regim după anul 1991, relaţiile de 
serviciu au devenit cu totul altfel decât până atunci. salariaţii ma-
nifestau o altă atitudine între ei, socializam într-un mod mult mai 
prietenos iar cei ce erau la conducere trebuiau să respecte legalitatea 
nemaifiind obligaţi să ţină cont de indicaţiile date de partid. 

A fost o perioadă nouă, cu o concepţie cu totul diferită de cea 
cu care eram obişnuiţi până acum. Tranziţia s-a făcut destul de uşor, 
familiarizându-ne cu noile directive destul de repede. 

În toată perioada în care am fost în funcţie la Registrul Comer-
ţului am avut colegi foarte capabili şi bine pregătiţi profesional, cu 
mult bun-simţ civic, ceea ce a făcut ca totul să decurgă perfect. 

Anii care îi purtam pe umeri m-au obligat să mă pensionez şi să 
las locul celor tineri, cărora le venise timpul să conducă şi ei sectoarele 
pentru care se pregătiseră. 

Pe data de 6 ianuarie 1997 colegii m-au sărbătorit pentru trece-
rea în rândul pensionarilor, mi-au dat o diplomă şi un baston pe care 
nici astăzi nu-l folosesc. 

A fost ultima mea zi oficială ca salariat de stat.
Clipele frumoase petrecute la sărbătorirea mea atunci nu le ex-

plic, vi le redau în fotografii, apoi urmează ca dumneavoastră să con-
cluzionaţi. 

Asta a fost viaţa mea în câmpul muncii şi cu asta „Basta”. 
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6 ianuarie 1997 – ultima zi ca director la Registrul Comerţului. 
Am început să primesc urări de „Pensie cât mai lungă” de la cei cu care am 

lucrat. Primul din stânga Petre Drăgan, preşedintele Camerei, Sandu Epângeac, 
vicepreşedinte, în prim-plan Florentina Mardale, verişoara mea

Participanţii la festivitatea de pensionare. Sandu Epângeac, Stelian Nedea, 
Rodica Ioniţă, Ion Budurincă. Marioana Tataoană, Ion Budrincă, Cel care mă va 
urma în funcţia de director Puiu Alexandridis, sărbătoritul, Florentina Mardale, 

Rădoi Marcela, Petre Drăgan. Pe scaun Aurelia Eftimie, Camelia Lalu, 
Mioara Mihăilă
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Fetele de la Registrul Comerţului: Florentina Mardale, Rodica Ioniţă, 
fostul lor director Bebe Călinescu, Mioara Mihăilă şi Lalu Camelia

Cântecul de lebedă al lui Bebe Călinescu, dar nu ultimul cuvânt!
„Ce-o avea lumea cu mine că muncesc şi o duc bine?” 

Mă ascultă cu atenţie Rodica şi  Sandu
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DESTINDERI CU PRIETENII

În viaţă cât trăieşti
Munceşti, gândeşti, iubeşti,
De pasiuni şi desfătări 
Nu te desparţi decât când mori.

nu poţi avea o viaţă liniştită şi plină de satisfacţii, dacă nu soci-
alizezi cu cei în mijlocul cărora trăieşti. Cu cât ai mai mulţi prieteni 
adevăraţi, cu atât mai plăcută ţi se pare viaţa pe care o trăieşti. 

Mai ai parte însă şi de „prieteni”, opuşi celor adevăraţi, dar şi 
aceştia îţi sunt folositori, deoarece te fac să fii în permanenţă cu aten-
ţia trează, urmărindu-i cum se manifestă.

 În concluzie, vechea zicală „Rău cu rău dar mai rău fără rău” se 
aplică şi în prietenie. 

Părinţii şi bunicii m-au învăţat să fiu un om deschis la suflet şi să 
respect pe toţi cei ce mă respectă şi pe mine, să ai puterea de a ierta 
dar să nu uiţi nimic, niciodată. 

Tocmai acest obicei moştenit şi învăţat de la ai mei m-a făcut să-i 
vă pot spune câteva poveşti adevărate din trecutul meu. 

Prin 1938 am fost dat la grădiniţă, să iau contact cu cât mai mulţi 
copii, să mă familiarizez cu viaţa în colectivitate. Acolo am învăţat doi 
ani până am ajuns la vârsta de şcoală. unii dintre colegi râdeau de 
mine, că am rămas repetent la grădiniţă. În aceşti ani am făcut cunoş-
tinţă şi ne-am împrietenit trei colegi şi am rămas prieteni buni toată 
viaţa. 

Am absolvit împreună ciclul primar, am fost toţi trei premianţi şi 
am rămas colegi până am absolvit cursurile liceului „ion Maiorescu”. 

un trio nedespărţit: Popescu Chiru, Mirea Grigore şi Călinescu 
Petre (Bebe).

Primul care s-a rupt din grup a fost Grigore, care a urmat  cursurile 
institutului de Educaţie Fizică şi sport. 

Chiru şi cu mine nu am putut merge mai departe, el era fiu de 
chiabur şi eu fiu de funcţionar cu origine mic burgheză. 

Aşa cum v-am informat în precedentele capitole, cu Chiru am 
fost împreună aproape zi de zi până în anul 1956. Am lucrat la D.G.l. 
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889 şi am făcut armata la „Muncă”doi ani şi jumătate, timp în care am 
fost unul lângă celălalt, la bine şi la rău. 

În perioada liceală am reuşit să cunosc şi alţi colegi, unii la lice-
ul Teoretic „Maiorescu”, liceul Comercial şi de la cel industrial, dar 
şi foarte multe colege de la liceele Ortodox, s.T.A.E. şi Pedagogic cu 
care ne petreceam timpul liber plimbându-ne prin Grădina Alei, cu 
care mergeam la dans la „faifurile” pe care le organizam.

Tinerii erau bine educaţi şi se comportau elegant în reuniunile 
tinereşti pe care le organizam iar cei care nu se adaptau armoniei care 
exista între noi se autoizolau singuri prin propria lor atitudine.

Existau grupuri de fete şi băieţi mai intime, având un mod apar-
te în felul lor de a se comporta, mult mai apropiaţi sau prieteni din 
cartier. 

Încă din primii ani de liceu, eram un grup de tineri care ne în-
tâlneam aproape în fiecare zi, organizam diferite acţiuni sportive, vi-
zionări de filme sau participam la acţiuni culturale organizate la Casa 
de Cultură. Când ne-am mărit am mai început să-i tragem şi câte un 
chef. 

Din grup făceau parte fraţii Petrică şi stelică Dumitrescu,  Chiru 
Popescu, Tole surigiu, Radu Mitroi, Grigore Mirea, alţi doi fraţi 
 Dumitrescu, Florică şi nicu (Mocanu), luci ioan, Gică Manea (Gute) 
aveam şi unul mai mare ca noi niculae Ştefan, mecanic de locomotivă, 
fruntaş în muncă „sutamist” la depoul din Giurgiu şi care era poreclit 
„nae Filaret”. Era o plăcere să-l asculţi povestind şi ne învăţa fel de 
fel de şmecherii. Mai participau şi Bebe Hagiu, Mişu Pencovici, Vasile 
stănişteanu şi alţii. 

nu ne scăpa niciun bal sau chermeză, care se ţinea în sala lui 
Chinosian pe strada Alecsandri, Ştrandul din Alei, sala CFR sau la 
saloanele Cercului Militar de la Casa Armatei.

Pe durata lucrărilor la Podul Prieteniei, când lucram la sectorul 
Mecanic eram agreat de un grup de colegi de sector mult mai mari 
ca mine, cărora le plăcea să petreacă organizat. Mesele se ţineau acasă 
la inginerul ion negură şi participau de regulă, în afară de gazdă, 
ion Tătanu,  şef contabil la sector, ion Fianu inginer şef la atelierul 
mecanic, Ovidiu negoiescu, Mihaly naghi subalternii lui Fianu. Eu 
eram responsabil cu partea artistică, se discuta, se cânta, se spuneau 
bancuri, în general interzise, şi nelipsitele contraziceri în legătură cu 
jucătorii şi echipele de fotbal. 

Îmi amintesc că odată când s-a ţinut un bal la Chinosian, ne or-
ganizasem să mergem cu fetele să dansăm dar pe seară s-a iscat o fur-
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Primăvara anului 1954, pe „Farfurie”. În stânga avem miliţia, în picioare 
urmează: Tase Angelescu, Dinaci, Paul Ionescu, Nicu Mocanu, Cacae, 

Bebe Hagiu, Dorel Pătraşcu  şi ultimul din dreapta Bebe Iliescu. 
În mijloc Bebe şi Chiru. Jos: Nicu Istrate şi Gică Ţone. Restul, gură-cască

Iarna anului 1954, o masă plină de bunătăţi. În  capul mesei, Bebe, lângă el, 
Gogu Iorga, două bucureştence, lângă ele, Ciriţa şi Meri. Să tot petreci şi să mai 

rozi câte un os!
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Petrecere acasă la prietenul nostru Rotaru. Rândul de sus: Nicu Mocanu, ***, 
Puiu Alexandridis. Rândul din mijloc: Paul Ionescu, Nina Pitulice, 

Costel Manciu, ***, Bebe Călinescu, ***, Mişu Manicatide. În stânga, 
tete-a-tete Bebe Hagiu cu Nuţi Ţone. Jos, trei Doamne şi toţi trei: 

Costel Manicatide, Florică Dumitrescu, Titi Popescu

tună şi o ploaie puternică şi ne-au stricat tot aranjamentul, deoarece 
fetele au renunţat să mai participe. n-au venit nici toţi băieţii, am fost 
doar câţiva, aşa că nu am avut altceva de făcut decât să stăm la bufet 
să mâncăm şi să bem bere. Eu cu Petrică Dumitrescu am rămas până 
la ziuă cu încă doi cunoscuţi şi l-am ascultat pe ilie urâtu cântând 
romanţe. Ştiam că ilie era informator la sECu, că noaptea îţi cânta la 
local şi dimineaţa te cânta la băieţii cu epoleţi albaştri, dar asta nu ne 
deranja, noi nu discutam ce îi interesa pe ei. 

Partea frumoasă s-a petrecut dimineaţa pe la ora 5.00, când am 
plecat spre casă. 

Am hotărât să trecem prin Piaţa Centrală, să facem o plimbare, 
era frumos, acum nu mai ploua, era răcoare, răsărise şi soarele. 
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În piaţă, la lăptăria lui Ruşanu, tocmai se expuneau în vitrină 
vasele cu iaurt proaspăt din lapte de oaie.

 Petrică spune: 
– Hai să mâncăm un iaurt să ne răcorim sufletul. Întrebându-ne 

reciproc câţi bani mai avem, am constatat că amândoi nu mai aveam 
nici de un iaurt. Am fluierat a pagubă şi am început să râdem. 

Facem câţiva paşi şi pe cine observăm că venea din piaţă cu două 
fulgoase în mână, o curcă şi o găină, pe ilie urâtu, care ne luase bani 
când ne-a binedispus. Când a ajuns în dreptul nostru ne-a salutat res-
pectuos, noi i-am răspuns iar Petrică îi spune: 

– Bravo ilie eşti băiat deştept, ne-ai cântat şi ţi-ai luat două ful-
goase, noi n-am fost în stare să ne oprim bani să mâncăm un iaurt! 

Râde şi el! 
– Ce să-i faci aşa e viaţa domnilor dar totul se drege, iaurtul îl 

plătesc eu !
Şi uite aşa am mâncat câte un iaurt din banii noştri, dar plătit de 

ilie urâtu. 
Pentru ca viaţa să fie mai uşoară, este necesar s-o petreci împreu-

nă cu semenii tăi, cu care este bine să cooperezi, să-i respecţi, să te ajuţi 
reciproc şi bineînţeles să te distrezi făcându-ţi astfel viaţa mai plăcută. 

Am comentat în capitolele precedente o serie de întâmplări şi 
aspecte cu prietenii din copilărie şi din perioada adolescenţei, ce sim-
ţeam atunci şi cât de multe trăsnăi am făcut. 

Când ne-am maturizat situaţia s-a schimbat, ne-am transformat 
iar relaţiile sociale le priveam dintr-un alt unghi. 

nu pot să mă plâng că nu am avut parte de prieteni loiali cu care 
să-mi petrec frumoase clipe de recuperare şi desfătare, împreună cu 
care m-am simţit foarte bine. 

Orice eveniment se petrecea în marea noastră „familie de amici”, 
se sărbătorea împreună de către toţi, acordându-i-se importanţa ce i 
se cuvenea. 

Foarte adevărat era că respectam o veche vorbă românească: 
„Cine se aseamănă, se adună” şi „spune-mi cu cine te uneşti, ca să-ţi 
spun eu cine eşti”. Trebuia totuşi să fim atenţi ce facem fiindcă lumea 
ne observa.

Am fost un grup unit încă de pe timpul când eram elevi de liceu 
şi am continuat aşa cu toate tabieturile şi obiceiurile până la bătrâneţe, 
când cu regrete în suflet ne despărţim, unii dintre noi plecând pe alte 
tărâmuri. 

După ce ne-am căsătorit, formaţia a crescut ca număr. soţiile 
noastre au intrat în marea noastră coaliţie, aducând odată cu venirea 
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lor alte maniere, s-au schimbat coordonatele programului pe care-l 
aveam noi, am reaşezat lucrurile de aşa manieră, ca la petrecerile care 
participau şi ele să fie o altă atmosferă în care să se simtă bine toată 
asistenţa. 

Organizam şi escapade pe marginea Dunării, la pădurile apropi-
ate Guţu, Ruica-Buciumeni, Bălănoaia sau chiar la pădurea Comana. 

Acestea se programau ţinând cont de anotimp, de felul în care 
se prezenta flora spontană, la înfloritul bujorului la Comana, când 
înflorea salcâmul la Guţu şi Bălănoaia, la tei la Ruica, Mihai Bravu şi 
Comana.  

la toate reuniunile aveam grătarele încinse, fripturi din belşug 
şi vin suficient la gheaţă. 

Când ajungeam la punctul stabilit, la loc umbrit săpam o groapă 
în care puneam un vas de plastic sau un sac de plastic în care ţineam 
băutura în gheaţă şi acopeream bine groapa. În acest fel aveam până 
seara băutura rece. 

De multe ori, ca să nu ne ducem cu mâna goală la petrecere,  
luam câte 2-3 băieţi cu instrumente muzicale să ne acompanieze la 
cântat. 

La adunat lemne pentru grătar
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La padure, hoţule! Aurica, coafeza, Flori Stoenescu, Viorica Călinescu 
şi prietena lor, Lenuţa

Plimbare cu vaporul pe Dunăre. Doamnele Marinescu, Boacă, Nela Stoian, 
Viorica Călinescu împreună cu Paul Stoian şi Silviu Irizea. 
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Viorica şi Nela

Prietenii noştri, lăutari adevăraţi: Cristea Dumitru (Cucu), 
Costel Băran  şi Nicuşor Eftimiu
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Aveam noi o vorbă „să fie masa bogată şi copiii morţi de foame”. 
Când erau zile de sărbătoare naţională şi nu se lucra, având 3-4 zile 
libere, plecam din localitate să ne plimbăm la munte sau la mare în 
grupuri cu autoturismele. 

De asemenea, nu ratam să ne organizăm concediile de odihnă în 
staţiunile balneare. 

1964. La Cetatea Neamţului. Excursie organizată de la Borsec 

1960, Vila Scărişoara-Buşteni,
de urcat 64 de trepte
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1959. Predeal, la Trei Brazi Vila Scărişoara-Buşteni, 
Viorica şi paşnicul Lupu

1964. Staţiunea Borsec

Cheile Bicazului, 
Piatra Altarului
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Ce frumoşi au fost anii tinereţii şi cât de multe pocinoage am 
făcut. Pe la începutul anilor ‘50, prietenul Chiru Popescu într-o iarnă 
ne invită să mergem la el acasă la Arsache, să participăm la un eve-
niment deosebit: să luăm moţul la un curcan. Gaşca, in corpore, dă 
verdictul „se aprobă”. 

urma ca în prima zi de sâmbătă să se facă deplasarea.
Fraţii Petrică şi stelică Dumitrescu, feciorii Meşterului Cristache, 

Florică şi nicu (Mocanu) feciorii lui Tănase Dumitrescu şi el tot croi-
tor, Bebe Călinescu şi gazda Chiru era trupa care urma să ia parte la 
sindrofie. 

În noaptea de vineri a nins puţin cât să acopere vechiul strat de 
zăpadă cu o mantie curată, albă, iar dimineaţa în razele soarelui totul 
era ca într-o feerie, timp excelent pentru plimbare.

Când a venit cu sania cel care trebuia să ne transporte până la 
destinaţie, am constatat că animalul de tracţiune era un căluţ de talie 
mijlocie şi nu arăta a fi în mare putere ca să poată tracta sania şi pe 
toţi participanţii. 

iniţial, am vrut să renunţăm dar proprietarul atelajului ne-a ex-
plicat şi a garantat că „Zmeul” are putere şi că totul va fi bine. Zis şi 
făcut!!

unul dintre noi a spus: 
– Ce vă este frică măi fraţilor, dacă poate să ducă bagajele şi acare-

turile noastre, la o adică trei împing la sanie şi trei stau în sanie. Pe tata 
lui Zmeu îl punem să-l ducă de căpăstru, ce dracu’ până la Chiru acasă 
sunt doar 19 km, „doar o fugă de căţea până crapă fierea-n ea”. 

Au râs toţi cu poftă, am făcut glume pe seama lui Zmeu şi am 
plecat cu speranţa în suflet şi bagajul în sanie. Totul a fost perfect 
până am ajuns la Jianca, lângă comuna Malu. 

Aici zăpada era mai mare, pârtia netasată bine şi bietul cal trăgea 
de-i curgeau apele de pe el. 

ne-am dat jos din sanie şi pe rând am împins la ea până am 
ajuns la Arsache. Aici pârtia era mai bătătorită şi sania înainta mai 
uşor, aşa că am mers pe jos dar nu am mai împins la sanie. 

Am ajuns la Chiru acasă, am debarcat tot ce aveam, eram rupţi 
de oboseală, dar ne-am pus pe râs şi am făcut haz de necaz. Petrică 
zor nevoie să-l cumpărăm pe Zmeu ca să-l lăsăm acasă la Chiru să se 
odihnească şi el, că poate până ajunge la Giurgiu moare, cel puţin 
dacă este cu noi şi se întâmplă ceva rău îl tăiem şi îi mâncăm ficaţii. 

ne-a oprit din nebuneala noastră Alexandru Popescu, tatăl lui 
Chiru, care ne-a adus un ceainic mare plin cu ţuică fiartă şi imediat 
am schimbat subiectul şi am trecut să servim din bunătăţile preparate 
în gospodărie. 
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Alexandru Popescu

În timpul festinului gazda ne-a mai făcut o plăcută surpriză. A 
doua zi, duminică, urma să mâncăm un berbecuţ fript haiduceşte la 
proţap, că bătrânul fost primar şi om foarte pricopsit nu aruncase 
vechile ustensile cu care îşi petrecuse şi el tinereţea. O tempora! Ce 
vremuri, ce oameni, ce viaţă!

Evenimentul de a doua zi, când am devorat berbecuţul la proţap 
a fost udat cu un vin roşu de buturugă pe care l-am băut din căni de 
lut şi crud şi fiert. Era specialitatea casei lui nea Alecu Popescu.

Cântarea şi descântecul au fost făcute de Marin Melci, cel mai 
 căutat cântăreţ şi viorist al timpului, de la Arsache. 

Cu noi au mai fost şi alţi invitaţi, rude şi vecini, aşa că a ieşit o 
paranghelie pe cinste. 

În a treia zi, luni, era un timp splendid un soare strălucitor iar 
albul zăpezii aproape că te orbea. 

Petrică Dumitrescu ne dă o idee. Ce bine ar fi dacă am avea o 
sanie să mergem până la Bălării, la nea Mina, ar fi foarte bucuros dacă 
l-am vizita. 

intră în vorbă şi Mocanu:
– De unde să luăm sanie, dacă nu-l expediam pe Zmeu la Giur-

giu ne ducea el, mai împingeam şi noi la sanie că până la Bălării nu 
sunt decât 3 km. 

–  Ce zici Bebe, am dreptate, eu îi răspund cu o poveste. 
Dacă nu ne lichidau comuniştii, unchiul Alecu avea 4 cai de 

mâncau jăratic, frumoşi ca stelele de pe cer, dar s-au dus, a rămas 
doar sania sub şopron, hai s-o împingem noi! 

Chiru, care tocmai venise cu un ibric mare cu cafea, aude discu-
ţia şi ne lămureşte. 

–  Voi beţi-vă cafeaua, că eu mă duc alături, la vecini, şi îi rog să 
ne ducă ei cu sania, au sanie mare cu opleni din lemn, în care încă-
pem toţi şi doi cai de mănâncă pământul de sub ei. Zboară nu alta. 
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Totul a mers ca pe sanie şi într-o oră eram în drum spre familia 
Mina la Bălării. 

Această familie din satul Bălării era în relaţii foarte bune cu fa-
milia meşterului Cristache Dumitrescu. Erau cunoştinţe vechi, fiul lor 
cel mare învăţase croitoria la meşterul din Giurgiu. Cum ne-au văzut, 
ne-au întâmpinat cu dragoste, noi i-am salutat şi i-am întrebat: „Bu-
curoşi de oaspeţi?” Ei ne-au răspuns: „Cu mare plăcere” şi ne-au in-
vitat în casă. Au dat comandă fetelor ce le aveau în casă să taie repede 
două gâşte iar el ne-a dus într-o încăpere unde avea de toate plus un 
butoi cu vin la care i-a dat cep şi l-a început pentru noi. 

A fost o zi minunată, păcat că nu am avut şi lăutari fiindcă noi 
ne-am făcut de lucru până spre seară. Păcat că timpul este ireversibil 
şi nu-l mai putem întoarce. Ce frumoase sunt amintirile petrecute în 
viaţă şi ce bine te simţi când ţi le aminteşti.   

O altă escapadă făcută cu câţiva ani mai târziu.
Am plecat să facem o plimbare pe la Peştera şi Valea ialomicioa-

rei, cu familia Petrică şi Chiriţă Dumitrescu, eu şi soţia mea Viorica. 
Hotărâsem de mult să mergem în aceste locuri să le vizităm, aşa 

că am garnisit portbagajul cu tot ce-am crezut că ne va fi de folos şi am 
plecat să ne simţim bine. 

norocul nostru a fost că am găsit la o cabană din zonă cameră 
unde să ne odihnim şi loc pentru parcarea maşinii pe care o puteam 
observa uşor. 

După prima zi am găsit şi companioni, o familie de tineri la fel 
ca noi dornici de plimbare şi am bătut pas cu pas tot ce se putea admi-
ra prin împrejurimi. Prietenii noştri mai vizitaseră şi altă dată aceste 
locuri şi la recomandarea lor am plecat să admirăm priveliştile minu-
nate dar sălbatice de pe Valea seacă, săpate de apă printre stânci dar 
care, pe timp secetos, vara nu avea apă. la un moment dat, după un 
drum destul de lung dar cu imagini superbe, am hotărât să ne mai şi 
oprim, să ne odihnim şi să servim masa. În timp ce ne făceam siesta 
a început să adie un vânticel destul de răcoros şi la un moment dat      
s-au auzit nişte bubuituri îndepărtate.

Atunci prietenul nostru cel nou, fiind un obişnuit al muntelui, 
ne-a spus: 

– Până aici ne-a fost, hai să strângem tot şi valea la cabană. Dru-
mul de întoarcere nu ne-a mai plăcut, l-am făcut în forţă şi cât se poa-
te de repede – venea ploaia.

După un efort susţinut am reuşit să ajungem la cabană. Acolo, 
un bătrân localnic, în grija căruia erau lăsate maşinile, ne-a întâmpi-
nat şi ne-a precizat: Vine ploaie mare! 
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Abia am reuşit să ne luăm din portbagaje ce aveam nevoie că a şi 
început să curgă stropi mari de ploaie. 

Totul s-a întunecat, a apărut o ceaţă deasă iar apele curgeau din 
cer parcă cineva deschisese un robinet enorm să ne inunde cu apă. 
Ploaia a durat aproape toată noaptea, un asemenea fenomen nu am 
mai văzut până atunci şi nici după aceea. 

Dimineaţa am constatat că albia pârâului nu mai era seacă, avea 
foarte multă apă, care se scurgea pe ea. 

soarele mărinimos a strălucit din nou, a îndepărtat ceaţa ce mai 
era şi totul a intrat în normalitate, având parte de o zi foarte frumoasă 
,ca să ne putem continua plimbarea. 

Pentru că am vorbit de excursii, vreau să vă spun că atât eu cât şi 
soţia mea nu eram împătimiţi după mare. ne plăcea să vizităm marea, 
să facem baie în ea şi puţină plajă, dar nu să petrecem mai mult de 4-5 
zile, timp în care ne plăcea să vizităm staţiunile de pe litoral, unde ne 
şi făcusem cunoştinţe în rândul celor care lucrau în turism.

unul din prieteni era ospătar la Jupiter şi întotdeauna ne du-
ceam să servim masa la unitatea unde lucra el. Când ne vedea se bu-
cura şi ne întâmpina zicându-ne: 

1988. Cheile Dâmbovicioarei, Bebe, Petrică, Chiriţa şi Viorica
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1988. Sus pe munte, aer soare şi răcoare

1988. Cabana Brusturet. Gata de plecare
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– Bine aţi venit la mare, la razele de soare, să beţi un şpriţ la ră-
coare din vin de Murfatlar „Original din Corcoduşi”. 

De regulă generală la mare mergeam cu vărul Mihai Ristea şi cu 
soţia sa sanda, în compania cărora ne simţeam extrem de bine şi cu ei 
am colindat mult nu numai la mare ci şi pe la munte. 

Când am reuşit să-mi cumpăr maşina, am făcut câteva escapade 
prin ţară cu unul din fraţii tatălui meu, unchiul Mircea, şi cu soţia lui, 
mătuşa Marioara.  

1985. Cap Aurora. o turistă, Sanda şi Viorica, Mihai şi Bebe

În apa mării de pe-ntinsul litoral
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1975. La munte, Bebe, Viorica, Cristi şi Sanda

În acelaşi grup, plin de bună 
dipoziţie, apare şi vărul 

Mihai
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ne-am hotărât să-i facem o vizită unui alt frate al lui tata, care 
locuia în sibiu. Aşa că ne-am luat soţiile, ne-am aprovizionat cu tot ce 
ne trebuia într-o deplasare la munte, nu am uitat să avem şi o rezervă 
de benzină, căci pe timpul acela nu o găseai întotdeauna la toate sta-
ţiile Peco, şi am plecat. 

Înainte de a ajunge în sibiu, stabilisem să vizităm Curtea de 
Argeş şi să trecem pe drumul scurt peste munţi la Râmnicu Vâlcea, 
unde să stăm câteva zile şi să vizităm împrejurimile, Ocnele Mari, Băi-
le Govora şi orice era interesant de văzut. Când ne-am realizat planul 
propus la Râmnicu Vâlcea şi am plecat spre sibiu, ne-a venit o idee în 
drum, să trecem şi să vizităm şi staţiunea Voineasa, la care era uşor de 
ajuns şi să admirăm şi frumuseţile acelor locuri.

la Voineasa, a doua zi, când făceam plajă pe malul Olteţului, 
am aflat de la alţi turişti că pe un drum forestier foarte bun şi îngrijit 
se putea trece peste coama muntelui şi ajungeai la lacul Vidra, unde 

1971. 
La Mânăstirea Horezu
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1971. 
Peştera Muierilor, la Anvon

erau privelişti de vis şi locuri de plajă. ne-am hotărât să mergem şi 
noi să vizităm aceste meleaguri atât de lăudate. Maşina, o Dacia 1300 
nouă, mergea foarte bine şi am reuşit să urcăm cu grijă pe mult lău-
datul drum. Când ne-am apropiat de partea lui superioară, am găsit o 
echipă de muncitori forestieri, care au rămas surprinşi văzând pe ace-
le coclauri urcând o Dacie. Am discutat cu ei, am primit noi informaţii 
în legătură cu drumul pe care-l mai aveam de parcurs până la lac. 

Oamenii miraţi ne-au spus: 
– Mare curaj aţi avut să urcaţi cu un autoturism pe aici, norocul 

vostru este că-i timpul frumos!
ne-au informat că cei care trec pe acest drum au maşini de teren 

mai înalte de la sol şi nu riscă să scape în şleaurile drumului. 
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Recomandarea lor a fost să nu rămânem şi a doua zi acolo, că 
s-ar putea să se strice vremea. 

Riscul şi nebunia noastră ne-au fost răsplătite din plin prin ceea 
ce am văzut în această splendidă deplasare. la un moment dat ne-am 
stabilit un loc unde să mâncăm şi să ne odihnim. Pentru că dispuneam 
de cele necesare, fetele noastre ne-au făcut cartofi prăjiţi, garnitură la 
ceea ce aveam de mâncat. 

Când masa era aproape gata, am avut şi doi vizitatori care sim-
ţind mirosul de prăjeală au venit spre noi. 

Am făcut cunoştinţă, le-am propus să servească masa cu noi şi 
ei au avut o altă propunere în acest caz: să prăjim câţiva păstrăvi pe 
care-i aveau dânşii! A fost o masă plăcută, udată cu vin, pe care noi îl 
aveam în maşină. 

După-amiază pe la orele 17.00 ne-am despărţit, noi ne-am îna-
poiat la Voineasa iar ei şi-au văzut de-ale lor. 

Când le-am povestit celor de la sibiu cele întâmplate, unchiul 
Petrică l-a apostrofat pe unchiul Mircea, că el fiind mai în vârstă şi cu 
mai multă experienţă, nu trebuia să mă lase să urc acolo. 

În perioada de început a căsniciei nu ne lipsea an în care să nu 
mergem să ne petrecem concediul de odihnă într-o staţiune balneară 

Tanti Ţica Călinescu, unchiul Mircea, Mariana şi unchiul Petrică
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Împreună cu tanti Ţica şi soţia mea

din ţară. ne luam copilul şi plecam să ne odihnim şi să ne recuperăm 
atât fizic cât şi moral, uitând de toate grijile noastre cotidiene. În acest 
mod am reuşit să vizităm foarte multe puncte turistice din ţară. Am 
găsit locuri pitoreşti, ne-am distrat, am urmat unele cure balneare şi 
ne-am simţit bine. 

la staţiunea sângiorz Băi era o plăcere să asişti în fiecare dumi-
nică dimineaţa la ieşirea credincioşilor de la biserică. Toţi erau îmbră-
caţi în costume populare care reprezentau regiunea, superb brodate, 
cu o coloraţie şi cu modele foarte expresive. 

Dar mai admiram şi alte locuri cu o deosebită plăcere, cum era 
spre exemplu un restaurant situat la circa 4-5 km de staţiune într-o 
zonă cu stânci pe unde şerpuia un pârâu. umbră, mult aer curat şi o 
servire de mare ţinută. 

unitatea avea un bazin mare prin care trecea apa pârâului în 
care erau prinşi în grilaje speciale păstrăvi pe care îi puteai alege, şi-ţi 
prindeau cu alăul şi îi frigeau. Asta în afara altor preparate culinare şi 
de cofetărie ce le avea unitatea. 

Mai găseai pe atunci tot aici renumita bere de Reghin. 
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1964. o excursie în grup, în Moldova

1974. George Marinescu, Viorica, Bebe şi Tanţa Marinescu la Vatra Dornei
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În staţiunea Borsec, se organizau sâmbăta şi duminica excursii 
cu autobuze şi se puteau vizita împrejurimile, se mergea la Cheile 
Bicazului, la hidrocentrale, la lacul Tei şi în alte locuri pitoreşti din 
Moldova. 

În anul 1994 Camera de Comerţ a României în participare cu 
Camera de Comerţ Româno-israeliană organizează un schimb de ex-
perienţă pentru documentarea specialiştilor români, privind tehni-
ca practicată de cei din israel, în legatură cu producţiile de produse 
alimentare şi producţia de legume şi fructe. urma să vizionăm două 
mari expoziţii „una de produse alimentare şi una de legume şi fructe 
în ierusalim”. Vizitarea mai multor unităţi agricole „Kibutzuri” şi a 
Fabricii de furtune pentru irigaţii „netafin”. 

s-a format un grup de 40 de persoane alcătuite din specialişti 
din mai multe judeţe din ţară. 

1964. Humuleşti, casa memorială 
Ion Creangă.  

Familia Călinescu şi doamna Sebe
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1964. Borsec, doamna Sebe, soţia 
şi fiul meu Cristian

De la Giurgiu a participat un număr de 6 persoane şi numesc pe 
Mihai Petcu – ing. agricol, nicu David – ing. zootehnist, Victor  lazăr 
– medic veterinar, Gherman Constantin – ing. agricol,  Călinescu Pe-
tre – economist comercial. 

După o călătorie de două ore cu avionul, am aterizat la Tel Aviv, 
unde am fost întâmpinaţi la aeroport de reprezentanţii locali, care 
ne-au făcut o primire frumoasă, chiar peste aşteptările noastre. 

ni s-a repartizat un autocar ultramodern care ne-a plimbat pes-
te tot unde a fost nevoie pe toată durata cât am stat efectiv în israel, 
adică 16 zile. 

Am fost cazaţi în ierusalim la hotel Radvensa, unde ne-a fost re-
partizat tot ce aveam nevoie şi unde zilnic serveam micul dejun până 
la ora 8.00 şi de unde zilnic ne lua autobuzul şi mergeam să ne reali-
zăm planul pe ziua respectivă. 

Prima zi din program a fost să vizităm Bethleemul şi Biserica, 
apoi şi locul unde s-a născut Mântuitorul.

A doua zi, am vizitat drumul de pe Golgota – „Drumul Crucii” şi 
locul unde a căzut iisus cu crucea, iar la înapoiere am vizitat Marele 
Bazar. 
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Ierusalim, Hotel Radvensa. Victor Lazăr, Bebe Călinescu, 
un delegat de la Bucureşti, Mihai Petcu, Constantin Gherman

În mare la Tel Aviv
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Pe o stradă din Tel Aviv

La altarul de pe Golgota
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Zilele ce au urmat au fost pentru documentare în unităţile de 
producţie Kibutz. Am trecut prin opt asemenea unităţi, unde am vă-
zut culturi de pomi fructiferi şi viţă-de-vie, legume, unităţi pentru 
producţia de lapte în ferme de vaci, modul cum se mulgeau cu apa-
rate de ultimă generaţie, ferme de tăuraşi pentru producţia de carne, 
abatoare pentru sacrificare, foarte multe sere unde se cultivau tomate 
şi în special flori de diverse soiuri care erau produse în special pentru 
export în vestul Europei şi în uRss. Am făcut această vizită când era 
perioada în care se coceau citricele şi avocado. Era o plăcere să intri 
într-o asemenea plantaţie. 

Ce ne-a surprins pe noi era faptul că pământul lor era parcă din 
calcar şi cărămidă pisată amestecată cu pământ galben. 

Plantele creşteau viguros datorită faptului că erau irigate cu aju-
torul furtunelor produse la netafin şi fiecare plantă în parte avea în 
dreptul său un orificiu prin care primea apă cu substanţa nutritivă. 

În zilele când am vizitat unităţile de producţie agricole am putut 
constata buna organizare şi modul concret de obţinere a producţiei, 
ne-au stat la dispoziţie chiar cu acte contabile şi ne-au arătat pe calcu-
latoare bilanţurile realizărilor şi ale profitului obţinut. 

În aceste unităţi toţi salariaţii servesc masa de prânz la centru, 
unde au organizate adevărate unităţi de alimentaţie publică. Pentru 
batrânii care nu se pot deplasa şi copiii mici, mâncarea se duce la do-
miciliu. 

ne-a explicat că plata este suportată de către unitate conform 
bilanţului pe care şi-l stabilesc. 

Cheltuielile privind şcolarizarea copiilor sunt de asemenea su-
portate de unitate, dacă copilul este dotat şi trebuie să meargă la un 
ciclu mai superior va fi susţinut în continuare chiar dacă elevul ajunge 
la un nivel când trebuie să urmeze unul din cele mai mari institute 
de pe glob. un lucru pe care noi nu l-am înţeles prea bine a fost când 
ni s-a precizat că la absolvire, când omul se realizează în totalitate, o 
parte din venitul său obţinut îl trimite toată viaţa la unitatea care l-a 
şcolarizat. 

Prin cheltuieli am înţeles că nu erau numai taxele şcolare ci tot 
ce omul are nevoie: hrană, îmbrăcăminte, cazare, şi tot ce este necesar 
unui tânăr să ducă o viaţă decentă. 

Pe toată perioada vizitelor în aceste unităţi masa de prânz am 
servit-o cu oamenii, consumând aceeaşi mâncare cu ei şi întotdeauna 
a fost de cea mai bună calitate. 

Am avut ocazia în timpul acestor vizite să discut cu mulţi salariaţi 
de acolo care vorbeau limba română. Cei bătrâni erau dintre aceeia 
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care trăiseră în România iar tinerii aveau părinţi care se născuseră în 
ţara noastră şi i-au învăţat şi pe ei limba română.  Din cele discutate 
cu toţi m-am convins că cele văzute nu erau nişte lucruri regizate an-
terior ci purul adevăr. Şi ca să vă descreţesc puţin frunţile vă spun cu 
mâna pe inimă că pe toată perioada petrecută în aceste Kibutzuri „nu 
am văzut omeni cu mapa dar nici evrei să dea cu sapa”. 

Prima expoziţie în care ne-au fost prezentate produse ale in-
dustriei alimentare din israel a fost în ziua a patra după ce am ajuns 
acolo. 

A fost organizată în ierusalim într-o hală enormă unde au expus 
peste o sută de producători o gamă variată de bunuri alimentare. 

În general, cei care aveau produse neambalate, în special pro-
duse din carne, brânzeturi, pescărie etc., la standul respectiv aveau 
expuse pe tăviţe produsele pe care le ofereau ca cei interesaţi să poată 
gusta ceea ce doreau să contracteze. 

De asemenea, se puteau face degustări şi la cei care comerciali-
zau băuturi alcoolice şi vinuri. 

Cel mai interesant lucru îl ofereau cele două standuri care fă-
ceau reclamă la berea Gold şi Macabi. 

În centrul expoziţiei erau amplasate ca două ciuperci uriaşe sau 
dacă vreţi ca două instalaţii de căluşei din bâlciuri de la noi şi de jur 
împrejur erau scaune rotative pe care puteai sta şi să serveşti o bere, 
care ţi se oferea gratuit. 

Pe suprafaţa barului din faţă erau boluri cu alune de pământ sau 
de pădure, prăjite cu sare, fistic prăjit, biscuiţi mici crocanţi, picanţi 
cu diferite arome. Cu toate că erau gratuite nu am văzut niciodată 
oameni dând năvală, în permanenţă erau scaune libere şi toţi serveau 
un pahar cu bere care avea 350 ml, dar binevoiţi a cunoaşte că dacă-l 
cereai şi pe al doilea îl primeai cu acelaşi zâmbet din partea drăguţe-
lor fete care serveau. 

Şi aici am găsit printe participanţi cetăţeni care vorbeau cursiv 
româneşte. Cu totul specială a fost o întâlnire cu doi bătrâni care trăi-
seră zeci de ani în România, unul la iaşi şi unul la Focşani.

Foarte simpatici şi glumeţi cum le este felul neamului lor, spontani 
în discuţiile purtate, şi-au adus aminte de frumoşii ani ai tinereţii lor 
petrecuţi pe meleagurile frumoasei şi roditoarei Moldove a noastre. 

ne-au explicat cu mult şarm întâmplări trăite de ei şi nu au uitat 
să ne explice că încă nu au uitat aroma şi culoarea vinurilor pe care ei 
le băuseră în România. 

Bătrânii erau la standul cu vinuri al unui fiu al lor care se ocupa 
cu afaceri de acest fel. Am fost profund impresionat de extraordina-
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rul mod cum ne-a descris savoarea şi nobleţea vinurilor noastre şi 
i-am cerut o sticlă goală să le aduc vin din ţară. 

Au rămas surprinşi de cele spuse de mine şi am primit o sticlă 
goală de 500 ml care servise la îmbutelierea de apă minerală. 

Am luat sticla, am rugat colegii să mă aştepte că eu mă reped 
până la hotel să le aduc vin de la mine simpaticilor bătrâni.     

Expoziţia nu era departe de hotel şi dacă foloseai o scurtătură de 
care aflasem puteai să te duci şi să vii în maxim 35-40 minute. 

le-am adus un Muscat Otonel, pe care l-au gustat cu atenţia 
omului cu cunoştinţele în materie apreciindu-l foarte mult, dar amin-
tirea timpurilor trecute şi nostalgia i-au făcut să plângă. 

Ceilalţi evrei mai tineri care erau de faţă au gustat şi ei apreciind 
vinul adus. Cum am ajuns cu vinul la ierusalim vă voi spune la finalul 
acestui episod. 

A doua expoziţie a avut loc cu patru zile înaintea revenirii în 
ţară. s-a organizat tot în ierusalim şi ne-a prezentat legume, zarzava-
turi, fructe, flori de o calitate superioară. 

la sfârşitul zilei spre seară în cinstea noastră a fost organizată o 
petrecere pe o terasă în aer liber. 

la această reuniune am făcut cunoştinţă cu reprezentanţii fabri-
cii de instalaţii pentru irigaţii netafin din israel, unitate pe care am 
vizitat-o a doua zi. 

Ca mărime a clădirilor şi a spaţiului total de desfăşurare a acti-
vităţii, nimic spectaculos de semnalat nici personal de serviciu nu era 
prea mult, totul era automat, se lucra cum spuneam noi, apăsând pe 
butoane. Furtunele cu orificiile speciale se rulau automat pe tamburii 
din lemn în funcţie de grosimea recipientului şi de distanţa dintre 
orificiile pe unde se elibera apa. 

Când se realiza un număr de tamburi veneau maşinile le încăr-
cau şi le transportau la un depozit în altă parte. 

În permanenţă curtea fabricii era goală şi curată. După vizita-
rea uzinei, am avut o întrevedere cu reprezentanţii conducerii, care 
 ne-au prezentat detaliat, cu imagini pe ecrane, realizările obţinute în 
ultimii ani, reprezentanţele lor pe toate continentele şi profitul obţi-
nut de firmă. 

Aşa cum este obiceiul şi pe la noi, la sfârşitul acţiunii a avut loc 
o reuniune, şi ea foarte bine organizată, ca între oameni de afaceri, 
unde ne-am simţit foarte bine. 

Pe parcursul acestei vizite nu am scăpat ocazia să vizităm şi alte 
locuri pitoreşti, să vedem Tel Avivul, să facem baie în mare, sau să 
mergem până la Marea Moartă.
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la Marea Moartă, după ce am ieşit afară din apa suprasărată, 
unde pluteam ca nişte bucăţi de lemn, am constatat că, după ce s-a 
zvântat apa, rămăsesem albi parcă ne văruise cineva. 

iar acum la sfârşitul micii mele povestiri, am să vă pun în temă 
cum a început de fapt toată această organizare a excursiei noastre în 
Ţara sfântă. 

După ce s-a stabilit cine participă din judeţul Giurgiu la acţiune 
şi s-a luat la cunoştinţă de tematică, la cererea ing. nicu David am mai 
făcut o altă reuniune la care am luat parte numai cei nominalizaţi să 
participe. 

Discuţiile s-au purtat la Abatorul din Giurgiu, unde David era 
director. 

Am stabilit concret ce să luăm la noi, fiecare ce trebuie să aducă 
şi cum să le repartizăm pe fiecare în parte ca să nu avem neplăceri la 
vamă, astfel să ne putem încadra în baremul legal. 

spre exemplu, eu trebuia să aduc cinci peturi de 2 litri cu vin de 
la mine şi două cu ţuică, unul de caise şi unul de piersică, acestea se 
împărţeau între noi ca fiecare să aibă cantităţi admise. 

nicu David aducea preparate din carne specialitatea casei. 
Aşa am reuşit o repartiţie onorabilă pe cap de participant. Bine-

înţeles că la sfârşitul instructajului s-a servit şi o masă de la care nu au 
lipsit specialităţile abatorului, momiţe, rotocoale de berbec, măduvi-
oare, fudulii şi alte bunătăţi care se fac la grătar.

Când am plecat în israel mai greu a fost la vama de la Otopeni, 
unde un vameş susţinea că avem prea multe lucruri peste baremul 
stabilit de lege, noroc cu un vameş mai subţire şi deştept, mai în glu-
mă mai în serios îi spune colegului său: 

– lasă măi Gică, nu vezi că se duc la naşul cu plocon?!
A râs şi Gică şi s-a întors cu spatele.
A fost o acţiune bună din toate punctele de vedere, ne-am mărit 

cunoştinţele atât profesionale cât şi personale. 
Am întâlnit foarte mulţi localnici care trăiseră cu ani în urmă în 

ţara noastră şi care ne primeau cu toată dragostea şi bucuria simţind 
parcă din nou că sunt în vechile locuri de unde au plecat. 

A fost frumos, ne-am simţit bine toţi şi noi şi ei.

----//----

Foarte multe momente de satisfacţie, când m-am simţit foarte 
bine, le-am petrecut cu prietenii mei când aceştia s-au căsătorit şi au 
intrat în rândul lumii. 
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Clipe de neuitat trăite cu ei la cununia civilă sau la logodnă. 
Prietenii Petrică şi stelică Dumitrescu, fiii naşului meu de cunu-

nie Cristache Dumitrescu, au oferit prilejul prietenilor lor să petreacă 
cu ocazia cununiei civile şi religioase la festinele date de ei cu această 
ocazie, fotografiile prezentate sunt o părticică din marea desfăşurare 
a acestor clipe de petrecere ce au avut loc. 

Toţi prietenii ne-am adunat să-l onorăm cu prezenţa pe cel mai 
în etate dintre noi, când acesta şi-a sărbătorit cununia religioasă. 

nicolae Ştefan, căruia noi îi spuneam nae Filaret, mecanic de 
locomotivă la Depoul Giurgiu, sutamist în km parcurşi cu locomotiva 
şi mare fruntaş în muncă. 

Dar gaşca era mare şi am mai avut şi alte ocazii să petrecem pe 
la nunţile prietenilor, când au avut loc, pe la Chiru Popescu, Florică 
Dumitrescu (sârmă), Tole surugiu, ion Petcu şi alţii. Petreceri multe 
şi frumoase şi i-am băut pe toţi, aşa cum m-au băut şi ei pe mine când 
mi-a venit rândul. 

Cei trei bărbaţi din stânga cu pălărie, de sus în jos: Popescu M. – director o.C.L. 
Giurgiu, Cristche Dumitrescu, socru-mare, Ghiţă Roşescu – vechi prieten 

de familie. În mijloc: Stelică Dumitrescu – ginere, Tuţa – naşe, 
mireasa Meri şi naşul Brandman.

Sus în dreapta: Viorica, Bebe şi Cristi Călinescu
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La Primăria Giurgiu. Cu geantă albă, Chiriţa, mireasa Meri în alb,
Petrică şi Stelică Dumitrescu, Bebe Călinescu şi Cristi

Hai noroc şi la mai tare: Bebe, Nelu Dinaci, Tataie Corbu şi Petrică
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Între noi femeile: Meri, doamna Corbu, doamna Popescu, Chiriţa, Viorica, 
Nelu Bigică. Jos: Şache Mirescu, cu micuţa Neli Dumitrescu şi Cristi

Nunta lui Nae Filaret. Stelică 
Dumitrescu, Chiru Popescu, 
Petrică Dumitrescu urcat pe 
un scăunel să fie mai înalt, 

Florică Dumitrescu (Sârmă). 
Aşezaţi: Nelu, cumnatul lui 

Nae, Niculae Ştefan 
– ginerele şi Ionel Bâră
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nu am scăpat niciun prilej de a petrece şi cu neamurile cu ocazia 
nunţilor, la botezul copiilor, la ruperea turtei la fete şi tăierea moţului 
la băieţi şi la alte ocazii de petrecere în neam.

Petrecere mare am avut la nunta vărului Mihai Ristea, care a 
avut loc la restaurantul Viilor Bucureşti, care s-a umplut cu bivolarii 
noştri din Cartierul Verde de la Giurgiu, unde am tras un chef în sti-
lul nostru local. 

nu am stat cu mâinile în sân, nici când a fost vorba să cunun şi 
eu sau să creştinesc un copil. 

Încă din copilărie cu ajutorul părinţilor l-am botezat pe fiul lui 
Riţa a lui Joiţoiu şi a lui Mircea Găină din Comuna Arsache, căruia 
i-am dat numele de Petre după numele meu. 

Am mai botezat şi i-am luat moţul lui Mihai, fiul vărului meu 
Adrian Călinescu, unde s-a lăsat cu o mare petrecere organizată de 
unchiul Mircea Călinescu expert în asemenea acţiuni, de altfel un-
chiul Mircea era cel mai bun dintre toţi fraţii în organizări de paran-
ghelii şi jocuri de noroc. A fost ca în filme. 

Am cununat o pereche de tineri Tudoriţa şi Horia Pascal, mirea-
sa era nepoata mamei care m-a crescut, stela Călinescu. 

Nunta vărului Ristea. Viorica şi Bebe, Mihai – ginere, mătuşile Anişoara 
şi Tudoriţa. Jos: Paraschiv, unchiul Jane, Sanda – mireasa 

şi soacra-mare Dochiţa
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Cei din linia I. Mirii Mihai şi Sanda, socrii-mari Dochiţa şi Nicolae, 
iar în spate Bebe şi Viorica

Trei bivori sadea: Mihai Ristea, eu şi Luci Georgescu
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Am fost solicitat şi am cununat la ţară, unde aveam casa de va-
canţă, doi fini care erau mai în vârstă decât noi naşii, pe Oiţa şi nicu 
Gâdea (zis nicu lui Frâncu).

Clipe pe care nu le poţi uita niciodată în viaţă.

La biserica de pe Cuţitul de Argint îl creştinăm pe nepotul Mihăiţă

În faţa bisericii cu întreg alaiul de botez: În mijloc naşa cu pruncul, din stânga: 
bunicul Stancu Cojocoru, verisoara Monica, vărul Adrian, eu naşul, cu fiul meu 

Cristi, în dreapta: Radu Caloian şi soţia sa Geta, Rodica cu fetiţa ei Anca, 
ultimii din dreapta: Sanda şi Mihai Ristea



355 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Mihăiţă supărat că naşul 
şi naşa îi taie moţul

Se decide să aleagă greu. 
Grămada este prea mare
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ziua când a fost personajul 
principal

Pentru a ne aduce aminte. Sus: Lenuţa Popescu, Mişu Popescu, 
Virginica Popescu, mirii Horia şi Tudoriţa Pascal, doamna şi domnul Dumitriu, 

naşa Viorica, în prim-plan naşul şi vecinul Chiţu
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Atenţie păsărica! 
Mirii Dorina şi Horia, 

naşii Viorica, Bebe şi Cristi

La nunta lui Stan Frâncu. Jumătate din Stelică Marinescu, Gică Finat, doamna 
Marinescu, Coca Finat, Mânza şi Constantin Tănăsescu, Tina Marinescu. 

În prim-plan Viorica Călinescu
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Fotografie de grup. În picioare: Ionel şi Constantin Tănăsescu, 
ginerele Stan Frâncu, fiul lui şi sora, George Marinescu – naş, Bebe Călinescu 

şi Ion Petcu. Aşezaţi: Tina Marinescu, Mânza Tănăsescu, 
mireasa Lenuţa Frâncu, naşa Tanţa Marinescu, Viorica Călinescu 

şi Marica Petcu. Ultima, o fetiţă cu codiţe

La restaurantul Grădiniţa. În jurul mesei: Mihai Ţurcanu, Gigi Iordan, 
Mihai Ristea, Titi Enache, Vali Enache, Viorica şi Bebe Călinescu, Sanda Ristea, 

Maria Iordan şi Mia Ţurcanu
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Dansul ne-a încântat întotdeauna

Revelion la Dorina. Chiriţa Dumitrescu, Neli Balacciu, fiica ei, 
Viorica şi Bebe Călinescu, Costică, Petrică Dumitrescu şi Dorina. 

Ne-a fotografiat Fănel Balacciu
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Revelion la Bibi Stoenescu. Marin 
Frâncu, Bebe şi Viorica

nu am scăpat niciodată prilejul de a participa la petrecerile care 
au loc cu ocazia Revenionului. 

noaptea dintre ani îţi dă prilejul să te simţi cu totul diferit faţă 
de celelalte obişnuite. Atunci gândeşti altfel şi ţinteşti viitorul sub alte 
unghiuri de vedere. Câteva le-am petrecut şi prin Capitală pe la Ca-
pitol, la Grădiniţa şi Viilor. 

Am avut ocazia să particip la un eveniment cu ştaif. 
nunta artistei de operetă Bianca ionescu, care şi-a celebrat cu-

nunia în 13 octombrie 1987 la Biserica Boteanu, iar masa şi dansul au 
avut loc la Hotel intercontinental în sala Rondă. 

Mireasa fostă şi componentă a grupului vocal, renumitul „song”, 
s-a căsătorit cu medicul uman Mihai Ballo, un tip chipeş şi roşcat la 
culoarea părului care pe atunci arăta ca un veritabil viching. 

O pereche la care toată lumea privea cu plăcere şi admiraţie. 
Bianca este fiica lui Dacia, cel mai mic copil al lui Marin Ruse, la 

rândul său, fiul lui Ghiţă Ruse străbunicul nostru. 
străbunicul era negustor, avea prăvălii în Giurgiu înainte de 

1900 şi a avut o familie numeroasă, aşa cum am arătat în capitolul 
„Rădăcini”. 
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Atmosfera de la această reuniune a fost extraordinară. În ceea 
ce priveşte muzica, ce pot eu să vă mai spun, dacă au cântat în per-
manenţă în afara orchestrei colegii lui Bianca, şi ei solişti şi artişti ai 
Teatrului de Operetă Bucureşti. 

Biserica Boteanu. În centrul fotografiei: mirii Bianca Ionescu şi Mihai Ballo, 
Dacia Ioanescu, mama miresei, naşii Marieta şi Dan Petrescu, familia Călinescu. 

Pe rândul de sus în mijloc: Viorica, Marioara, Mircea şi Bebe

Hora miresei
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o foarte mică parte din neamul Ruse. De la stânga: Mircea şi Marioara 
Călinescu, Marieta şi Dan Petrescu, Bianca şi Dacia Ionescu, Mihai Ballo, 

Viorica şi Bebe Călinescu

Nepotul meu, George
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Chiar şi atunci când noi ne-am aflat la o vârstă mai înaintată nu 
ne-am dat bătuţi, am continuat şi ne-am adaptat la noile reguli cu cei 
tineri, ducând mai departe tradiţiile familiei. 

Evenimente noi au fost când a apărut nepotul George, iar prin 
venirea lui pe lume s-au creat noi posibilităţi şi motive să ne manifes-
tăm bucuria şi fericirea noastră. 

Când petreci cu neamurile şi prietenii te simţi parcă în altă 
lume. 

Omul când este fericit râde şi petrece, asta însemnând că este 
sănătos şi dornic să trăiască cât mai mult. 

sper să am fericita ocazie să petrec şi la nunta nepotului meu, 
George Călinescu, care are obligaţia morală ca pe viitor să ducă mai 
departe numele Călinescu şi să-l onoreze. 

sunt sigur că sângele pe care îl are în vine de la Călineşti şi de la 
bivolarii lui Petre Ciocoiu îl va ajuta să reuşească în viaţă.
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VIAŢA DE FAMILIE

O familie să-ţi clădeşti,
Munceşti, gândeşti, agoniseşti,
Ca familia să fie fericită,
Întotdeauna să fie unită.

Ce poate fi mai frumos în viaţa unui om, mai mult decât viaţa 
tihnită şi fericită pe care o găseşti şi o savurezi cu multă plăcere în 
sânul familiei tale. 

Dar oare o familie se construieşte uşor, o poţi cumpăra ca pe o 
grădină, să stai la umbra ei şi să-i mănânci fructele, să-i miroşi florile, 
fără a depune niciun efort ca să o menţii în stare perfectă de funcţio-
nare? 

Aşa ceva cred eu este imposibil de realizat! 
Când îţi doreşti aşa ceva, trebuie să fii foarte hotărât pentru ce 

vrei să realizezi, să ai şi cu cine să te uneşti pentru a înfăptui proiectul 
propus. 

După cum v-am relatat în precedentele capitole, eu am avut fe-
ricirea să-mi găsesc jumătatea ce mi s-a potrivit, împreună cu care 
am reuşit marea realizare pe care toţi şi-o doresc, am întemeiat o 
 familie. 

nu a fost uşor, anii 1950 au fost tulburi, începuse o eră nouă 
în ţara noastră, legile nu mai erau stabile, oamenii erau sărăciţi din 
cauza războiului şi a secetelor ce i-au urmat, se naţionalizaseră averile 
oamenilor întreprinzători, negustorii erau decimaţi atât moral cât şi 
material, ajunseseră cum se spunea atunci ,,în sapă de lemn”. 

să te plângi, dar la cine să o faci, în posturile cheie erau oameni 
lipsiţi de cunoştinţe profesionale, cizmari în frunte cu Marin Argint, 
frizeri ca Gheorghe ionescu, muncitori cu origine sănătoasă, Pavel, 
Cristache şi alţi băieţi de prin cafenele, şmecheri vopsiţi în roşu la 
repezeală, care au simţit mirosul de sânge cald şi au trecut să-şi facă 
plinul. 

Fără a face prea multe comentarii, începuse marea demolare a 
micii burghezii, se confiscau case, oamenii erau deportaţi şi dezrădă-
cinaţi din locurile natale, dacă mişcai în front erai săltat de băieţii cu 
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epoleţi albaştri şi ăştia te puneau atât de bine încât nici bunul Dum-
nezeu nu te mai găsea. 

Dar instinctul nostru de român ne-a obligat să mergem mai de-
parte cu speranţa în inimile noastre că vom învinge în final. 

Planurile întemeierii unei familii au fost gândite de mine şi cea 
care mi-a fost soţie, încă de pe timpul când încă mai eram elevi de 
liceu. 

nu a fost uşor, am muncit, am răbdat, m-am trudit. 
la început ne-am descurcat destul de greu, banii erau puţini, 

salariile mici de mizerie, noi la începutul drumului în viaţă şi cu o ex-
perienţă redusă. norocul nostru au fost părinţii şi economiile lor, oa-
menii de bine care au fost lângă noi şi ne-au ajutat moral şi material. 

Perseverând şi urmărind punct cu punct din ce ne-am propus, 
odată cu trecerea timpului, le-am realizat cu bine în marea lor majo-
ritate în funcţie de ceea ce am reuşit să agonisim din surplusul muncii 
noastre. 

Primul nostru mare obiectiv a fost îndeplinit în anul 1958, luna 
iulie, ziua 19, când bunul Dumnezeu ne-a dăruit un fecior. 

Copilul a primit la botez numele de Teodor-Cristian şi astfel răs-
plăteam bunătatea naşilor noştri Tudoriţa şi Cristache Dumitrescu. 

Dar, odată cu marea bucurie şi satisfacţie sufletească, au apărut 
şi noi griji şi îndatoriri pe care trebuia să fim în stare şi să avem forţa 
să le îndeplinim. nu ne-am speriat, nu am fost copleşiţi de griji şi ne-
voi, am luptat în permanenţă să avem un trai cât se poate de bun. 

un lucru foarte benefic a fost că am putut să termin studiile la 
A.s.E. şi să-mi iau examenul de stat, ceea ce a făcut posibil să promo-
vez în funcţii mai importante şi implicit să am şi salarii mai mari. 

Aşa s-a întâmplat când am lucrat la staţiunea Experimentală 
pentru irigaţii F.A.O. Băneasa Giurgiu.

sumele consistente, pe care le-am primit din sporuri şi premieri 
plus salariu pe funcţie, mi-au dat posibilitatea să pot începe lucrări de 
extindere la locuinţa moştenită de la părinţi în Giurgiu. 

Au urmat alte funcţii şi venituri salariale bune care mi-au dat 
posibilitatea să ne amenajăm casa şi gospodăria după bunul gust. 

Am avut cu ce să-mi cumpăr şi un autoturism, ceea ce mi-a în-
lesnit posibilitatea să văd şi să cunosc împreună cu familia mea foarte 
multe locuri din ţară şi din străinătate. 

Cu prietenii am avut posibilitatea să participăm la excursii or-
ganizate în străinătate, să vizităm localităţi şi monumente deosebite şi 
bineînţeles să ne distrăm.
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Excursie în grup la Minsc

Viorica Călinescu aşteptând la - 200C să-l vadă pe Lenin
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Fiul meu Cristian Teodor Călinescu
La şcoală La elementară La liceu

Copilul, odată cu trecerea timpului, a început pregătirea şcolară 
şi ulterior cursurile la facultate, alte griji, alte planuri pentru viitor, 
lucruri care ne mobilizau şi ne făcea plăcere să le rezolvăm. 

Dar viaţa nu curge ca o apă liniştită în matca ei mai are şi unele 
momente de vâltoare sau chiar unele cascade periculoase. 

un asemenea eveniment ne-a fost dat să trăim prin anii 1980, 
când datorită unor modernizări urbanistice, cum le plăceau unora să 
le numească, am fost expropriaţi şi urma să ne demoleze casa. 

De multe ori viaţa depinde şi de norocul pe care l-ai primit de la 
ursite şi de curajul de a te folosi de el. 

Când buldozerele se apropiau muşcând din casele oamenilor şi 
mai aveau foarte puţin să ajungă şi la casa mea, am aflat de la un om 
cu funcţie mare că în urma unor dispute avute la Ploieşti, când înce-
puse să demoleze centrul oraşului, omul care rezolva tot în România 
socialistă ar fi creat un precedent şi ar fi admis ca cei cărora li se de-
molau casele să primească locuinţă în aceeaşi zonă, în noile construc-
ţii, cât mai aproape de locul unde au avut vechiul domiciliu, iar casele 
bune să nu mai fie demolate.

M-am adresat şi eu tovarăşei stănescu, preşedinta Consiliului 
Judeţean Giurgiu, explicându-i situaţia. Am primit un răspuns egal 
cu zero!

Atunci am avut curajul să mă adresez în scris Tribunalului Giur-
giu. 
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Am fost chemat la tovarăşa stănescu, care m-a certat de ce m-am 
adresat justiţiei, atenţionându-mă că voi fi luat în discuţie la organul 
de partid. În aceea perioadă eram salariat la Comitetul de stat pentru 
Preţuri Bucureşti, îndeplinind funcţia de inspector şef pentru judeţul 
Giurgiu. 

nu ştiu ce s-a discutat dar am fost chemat din nou de tovarăşa, 
cu care am discutat de o altă manieră şi cu un ton mai puţin acut care 
mi-a sugerat că cel mai cinstit ar fi să-mi retrag plângerea şi îmi garan-
ta că voi primi locuinţa în blocul care se construia în faţa casei mele. 
Am crezut-o, am riscat şi mi-am retras plângerea. 

Blocul din faţa casei mele s-a terminat în anul 1995 iar eu sunt 
şi astăzi în casa mea.

Familia Călinescu în faţa casei: soţia mea Viorica, eu, nora mea Ica, 
cumnata Tanţa şi fiul meu Cristi

Un bondar printre flori.
În plin soare
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Am relatat această situaţie pentru a mai împrospăta în mintea 
celor ce au trăit acele vremuri, din Epoca de Aur a lui Ceauşescu, să 
nu se uite.

În acele timpuri când asistam la vecinii cărora li se demolau ca-
sele şi pentru că apartamentele de la bloc erau mici şi neîncăpătoare, 
erau nevoiţi să-şi înstrăineze lucrurile sau chiar să le arunce, obiec-
te pentru care munciseră şi agonisiseră o viaţă, sincer să fiu m-am 
 înfricoşat. 

Am hotărât să-mi cumpăr o locuinţă la ţară cât mai aproape de 
Giurgiu, unde să-mi amenajez un mic loc de odihnă şi recreere, unde 
să mă pot simţi bine toată perioada caldă din an, să nu fiu obligat să 
stau pe căldura toridă din vară ca un porumbel urcat în catul unui 
coteţ la înălţime. 

norocul mi-a surâs şi de data asta fiindcă am cumpărat în satul 
Vieru, la 10 km de Giurgiu, o casă bună cu 4 camere şi alte acareturi 
trebuincioase unde m-am apucat de treabă. 

Am făcut unele îmbunătăţiri la casă şi am scos vechea vie hibridă 
înlocuind-o cu vie nobilă cu struguri pentru vin. Acelaşi lucru l-am 
repetat şi cu pomii necorespunzători, plantând pomi şi arbuşti din 
soiuri pure recunoscute. 

Am considerat că într-o gospodărie bine chibzuită nu trebuie să 
lipsească stupii de albine, aşa că am înfiinţat o mică stupină de circa 
25 familii. 

A fost poate cea mai frumoasă şi benefică activitate pe care am 
practicat-o la ţară. 

Sub albul zăpezii.
Veranda cu flori
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un prieten, fost plutonier la Cazarma de Pompieri, pe nume 
Manole, cunoştea foarte bine meseria de tâmplar şi l-am rugat să mă 
ajute să-mi construiesc stupi noi, cei cu care începusem treaba erau 
vechi şi îi luasem cu împrumut. 

După ce am încheiat scândurile şi am tăiat blaturile pentru pe-
reţii cutiilor la un atelier specializat, urma să-i asamblez eu. Atunci 
prietenul meu, ştiind că eu aveam tejghea de tâmplar la ţară, a mers 
cu mine şi mi-a arătat şi învăţat cum să-i lucrez. Mai în glumă mai 
în serios m-a convins că eu singur trebuie să execut această lucrare, 
ţinând cont de faptul că un tâmplar rar se întâmplă să aibă mai mult 
de patru clase primare, iar eu sunt economist licenţiat şi peste toate 
acestea mai am şi funcţie de inspector şef judeţean. Ce să vă mai spun, 
dar de silă de milă şi din mult orgoliu am reuşit să mă perfecţionez şi 
timp de 20 de ani după ce trăgeam  scândurile la maşină şi le debitam 
pe dimensiuni, singur am lucrat toţi stupii pe care i-am folosit. 

Poate nu vă va veni să credeţi dar banii pe care i-am câştigat din 
comercializarea mierii obţinute au fost mai mulţi decât salariul pro-

Viorica şi Bebe în „oaza de la Mogador”
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priu-zis, fără a lua în calcul premierile şi sporurile de salariu şi indem-
nizaţia de conducere. A fost o perioadă prosperă cu multă muncă, 
dar am fost ajutat în acţiune de soţia mea Viorica şi fiul Cristian, când 
timpul îi permitea. 

Cât am avut proprietatea la Vieru, m-am simţit extraordinar de 
bine. Aer curat, îmi plăcea să muncesc, era o atmosferă tipică de ţară, 
cu cântatul păsărilor, curtea avea multă verdeaţă şi mult arboret în 
zona unde locuiam, mă culcam şi mă sculam dimineaţa în cântece de 
privighetoare, înspre ziuă începeau să cânte şi cocoşii, dar nici mă-
găruşii din mahala nu se lăsau mai prejos dând semnalele lor la ore 
fixe. Era o plăcere să asculţi cum începeau să treacă turmele de oi 
spre păşune cu behăitul lor gros şi sunetele de tălăngi şi clopoţei pe 
diferite tonalităţi. 

Perioada a corespuns cu un serial frumos ce se transmitea la te-
levizor care prezenta tot o acţiune cu viaţa la ţară, aşa că am hotărât şi 
noi să denumim casa de la ţară ,,la Mogador”.  numai că noi nu am 
reuşit să facem rost de două coarne mari de bou pe o căpăţână uscată 
să o expun la intrarea pe proprietate. 

nu locuiam în permanenţă la ţară, eu eram cel care avea cea mai 
mare prezenţă acolo. Când m-am pensionat în 1997 şi aveam timp 
suficient eram prezent cam 3-4 zile pe săptămână. 

Mi-a plăcut să stau la ţară „fiindcă-n nopţile de vară/te învăluia 
răcoarea şi-ascultam privighetoarea”.

Reuşisem să-mi organizez toate sferele de activitate după specifi-
cul plantelor pe care doream să le am în gospodărie. 

Mogador, raiul albinelor
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Fiul meu Cristian Teodor Călinescu a fost împroprietărit la Vie-
ru, în baza legii nr. 19/1991, cu un loc de 1.200 mp în extravilan, situ-
at exact în spatele proprietăţii mele şi astfel am putut să ne extindem 
şi să plantăm şi să cultivăm mai mulţi pomi fructiferi şi viţă-de- vie. 

Am cultivat în permanenţă legumele şi zarzavaturile trebuin-
cioase în gospodărie, anual obţineam 500-600 litri de vin nobil, viţa-
de-vie o aveam cu struguri de vin din soiurile Fetească Albă, Ceasla, 
Muscat Otonel şi Tămâioasă Românească. 

nu puteam să neglijăm nici strugurii de masă din soiurile Mus-
cat de Hamburg, italia, Coarnă albă şi neagră. 

Aveam circa 40 de pomi fructiferi: caişi, meri, peri, cireşi, pruni, 
piersici şi numeroşi arbuşti fructiferi:  smochin, coacăz, agriş, zmeur, 
mur. Din fructele obţinute, în afară de ce consumam în stare natura-
lă, preparam dulceţuri, gemuri, sucuri, băuturi alcoolice iar restul se 
puneau la fermentat şi obţineam o ţuică foarte bună, distilată după 
aromă şi savoarea fructelor respective. 

Datorită acestor delicateţuri aveam foarte mulţi prieteni gustă-
tori, dar cel mai practic pentru mine era faptul că oamenii din sat, pe 
care îi chemam cu ziua la muncă, nu mă refuzau ştiind că vor avea 
ocazia să bea o băutură pe cinste. 

Toate aceste produse le obţineam şi datorită instalaţiilor pentru 
irigat pe care le montasem în gospodărie. 

Aveam un puţ în care apa era la o adâncime de 26 metri şi cu 
pompa scoteam apa pe care o depozitam într-un bazin de beton, cu 
o capacitate de 2.300 litri. Din acest recipient, după ce apa se mai 
încălzea,  tot cu pompa o distribuiam în toată curtea, în care aveam 
ţevi îngropate prin care circula apa şi din 20 în 20 de metri erau vane 
unde montam furtunurile cu care  duceam apa până la plante. 

nu am avut în curte niciodată animale sau păsări pentru că aces-
tea atrăgeau întotdeauna hoţii. Pe la Vieru erau destui care căutau să 
ia munca şi agoniseala altora, iar cei de la miliţie ţineau mai mult cu 
ei decât cu păgubaşii. Ţineam un singur câine, care să mai facă şi el 
puţin scandal când era cazul. 

Am avut gospodăria din satul Vieru din anul 1984 până în 2006, 
şi în această perioadă mi-am făcut  foarte mulţi prieteni, chiar şi doi 
fini, pe Oiţa şi nicu Gâdea (nicu al lui Frâncu).

 În sat aveam şi un fost coleg de liceu, profesorul de limba ro-
mână ionel Rădan, apicultor ca şi mine. De asemenea, în aceşti ani 
am colaborat cu Marin Mălureanu, August Tâmplaru, stelea Cânepă, 
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Gicu Mocanu, Gheorghe Polifron, nicuşor Gâdea, stancu Bălţat, fra-
ţii ion şi stelea Rădan. 

Cu toţi aceşti cunoscuţi şi prieteni, care locuiau în apropierea 
casei mele, ne vedeam aproape în fiecare zi şi nu scăpam ocazia să 
ne consultăm în diferite probleme sau să ciocnim şi câte un pahar cu 
vin. 

În faţa caselor fraţilor Rădan, la colţ de uliţă, erau două pietre 
mari lungi ca o bancă şi aici se strângeau toţi şi puneau ţara la cale, 
hotărau schimbarea primarilor şi pentru că nu o şi puteau realiza, 
începeau să-i dea pe la ,,icoane”. 

Această adunătură, Gicu a lui Mocanu o denumise ,,Parlamen-
tul din Vieru’’. Dacă treceai pe acolo erai obligat de participanţi să iei 
parte la discuţii şi să-ţi dai cu părerea cine fură cel mai mult şi cine îi 
susţine pe hoţi. 

De finii mei Oiţa şi nicu al lui Frâncu eram despărţit doar de o 
casă. Când aveam ceva de spus o spuneam şi peste curtea vecinului. 

Amândoi erau buni gospodari, munceau foarte mult, dar le plă-
cea să şi petreacă şi slavă Domnului aveau şi cu ce face faţă cerinţelor 
pentru susţinerea unui zaiafet. Curtea plină de păsări, oi bune şi gra-
se, porci destui, aşa că doar prilejul trebuia găsit. 

Pentru că naşul avea vinul alb, finul îl da pe cel roşu şi în obliga-
ţia naşului era şi aducerea lăutarilor, un pick-up şi discuri cu muzică 
de cea mai bună calitate: ioana Radu, Maria Tănase, Maria  lătăreţu, 
ileana sărăroiu, Fărămiţă lambru, ion Albeşteanu şi, bineînţeles, de 
la un asemenea eveniment nu putea să lipsească Gică Petrescu şi or-

Am prins hoţii la praz – finii Nicu 
şi oiţa

Cu finii la un pahar de vorbă
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chestra lui Grigoraş Dinicu. Pe bună dreptate puteam să cântăm „uite 
aşa ne prăpădim şi de foame nu murim”. Ale tinereţii valuri! 

După anii 1990, când dictatura comunistă nu mai putea să ne 
decidă soarta şi când drepturile de proprietate ne-au fost restituite 
iar familia se mărise prin căsătoria fiului nostru, am decis să ne mai 
extindem. 

Am construit încăperi noi, baie şi pivniţă, după noul sistem mo-
dernizat, ca să trăim cât se poate de lejer. la începutul anilor 1990 
salariile erau bune, comerţul era din nou liber şi începuse o alt fel de 
viaţă. 

În anul 1997, după ce m-am pensionat, am putut să mă mişc mai 
liber şi să fac mai mult pentru bunăstarea familiei mele. 

Devenisem deja bunici în 1993, o mare bucurie pentru mine şi 
soţia mea Viorica, apăruse în viaţa noastră nepotul George-Florin, 
plin de viaţă şi speranţă pentru noi. 

Este  fiul feciorului nostru Cristian Teodor, căsătorit cu Viorica, 
coincidenţă, şi pe nora noastră o chema tot Viorica şi, ca să fie o dis-
tincţie între ele, pe senioară o numeam ,,bunica” iar pe noră ica. 

Nepotul meu George în pătuţ, în cărucior şi în braţe la bunicul
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ne simţeam foarte bine şi nu scăpam niciun prilej să ne manifes-
tăm bucuria vieţii pe care o trăiam.  Aveam curte mare, încăpătoare, 
grădină cu flori şi pomi fructiferi, casă spaţioasă unde duceam o viaţă 
liniştită. 

Anii au trecut, nepotul a crescut, a urmat cursul primar la Şcoala 
Generală nr. 4 „Mihail Eminescu” şi liceul Teoretic ,,Tudor Vianu’’ 
la Giurgiu. În prezent este student la universitatea Bucureşti, Facul-
tatea de limba Chineză.

Pe acest pământ totul are un început şi inevitabilul sfârşit pe care 
fiecare şi-l doreşte cât mai târziu posibil. nu depinde de noi, ci numai 
de Cel de sus, care le rostuieşte pe toate cu bunăvoinţa sa nemărgini-
tă. După bucurie poate veni şi durere. 

Eu am simţit-o în anul 2013 luna a şaptea, ziua a treia, când cea 
cu care am convieţuit şi cu care am clădit o viaţă fericită şi prosperă 
ne-a lăsat şi a trecut în nefiinţă. 

Atunci am rămas fără catalizatorul care a ţinut unită toată fami-
lia noastră. 

Pentru mine s-a terminat viaţa tihnită de familie şi bucuria pe 
care o simţeam când eram împreună însă mai departe trebuie să-mi 
duc singur crucea până la sfârşit. 

Acesta este începutul de final pe care niciodată nu l-am dorit. 
Este purgatoriul foarte greu de suportat şi imposibil de înţeles. 

Vine timpul cel de pe urmă de care nimeni nu scapă ,,singură-
tatea”! Atunci ce faci? Te spovedeşti propriei tale conştiinţe, mărturi-
sind toate păcatele lumeşti săvârşite într-o viaţă! 

Te gândeşti dacă faţă de Dumnezeu poţi justifica gestionarea 
vieţii pe care ţi-a dăruit-o. Ca fulgerele te năpădesc toate amintirile 
trecutului. 

Dacă ai mai multe amintiri frumoase este o alinare a sufletului, 
dacă nu, durerea şi regretul te mistuie până în ultima clipă.

Dumnezeu întotdeauna a fost darnic cu noi, ne-a dat forţă pen-
tru alinarea şi iertarea sufletului nostru prin plâns. Cu lacrimi amare 
şi fierbinţi să spălăm relele amintiri ale trecutului. 

să udăm cu ele dacă se mai poate frumoasele flori ale iubitei 
noastre, dacă nu mai este lângă noi. 

Cu lacrimile căzute pe mormintele celor dragi nouă încălzim su-
fletele lor acolo unde dorm pentru vecie. 

Da!? Aceasta este singurătatea? 
stai singur între patru pereţi, bătrân şi cu puterile slăbite de anii 

ce au trecut peste tine, gândeşti, gândeşti, te rogi să ţi se ierte păcate-
le, dacă s-o mai putea! 



377 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

Momente de fericire: nepotul meu George, fiul Cristi, nora Ica, 
bunica Viorica şi bunicul Bebe

George la şcoala primară, generală şi liceu. 
Cel mai înalt din clasa
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De ce ne rugăm numai în asemenea situaţii? Până acum ce am 
făcut? Te năpădeşte plânsul pentru că eşti singur şi îţi este frică. 

Vorbeşti cu tine însuţi, eşti condamnat la izolare, fără a fi într-o 
puşcărie. Te simţi ca într-un deşert unde nu vezi decât cerul şi nisipul 
pe care-l calci. 

Gândurile şi regretele te lovesc în cap ca nişte ciocane, mai grele 
şi mai fierbinţi decât soarele din deşert. 

noi trebuie să avem putere să gândim şi să-i iertăm pe cei din 
jurul nostru dacă nu ne potrivim cu ideile şi vârsta lor. 

nu trebuie să fim răi, căci şi ei au dreptul să-şi trăiască viaţa 
după bunul lor plac, aşa cum ne-am trăit-o şi noi, vor ajunge şi ei bă-
trâni, timpul le va rezolva pe toate. 

M-am confruntat cu un moment nemaiîntâlnit de-a lungul vieţii 
mele, care m-a făcut să înţeleg ce îţi rezervă viaţa la bătrâneţe. 

Primul revelion din viaţa mea pe care l-am făcut singur într-o 
casă de circa 200 mp, unde în afară de mine se mai afla în curte un 
căţel. 

la masa dintre ani am avut şi fotografia celei mai scumpe fiinţe, 
a fostei mele soţii, cu care am împărţit şi binele şi răul timp de 57 de 
ani. 

nu-mi pot da seama dacă Viorica de acolo de unde se odihneşte 
a recepţionat ceva, dar eu am fost fericit să o privesc cum îmi zâmbea 
din fotografie. 

Viaţa îşi urmează cursul ei de la care nu te poţi abate, poate că 
plătim ceea ce am stricat, nu vrem să recunoaştem sau nu vrem să ne 
amintim. 

Vine şi timpul când nu mai poţi scăpa de singurătate, aşa a fost 
şi aşa va rămâne mereu pe acest pământ. Credeţi că cei care au foar-
te multe persoane în jurul lor nu sunt singuri? Vă înşelaţi dacă aşa 
gândiţi!

Toţi au pierdut ceva ce le-a fost foarte drag în viaţă, ce nu-l mai 
pot aduce înapoi, au rămas şi ei singuri chiar dacă au pe alţii pe lângă 
ei, au rămas cu acel gol sufletesc care nu se poate umple niciodată. 

Ce se face în rest este o manifestare amăgitoare până la …… 
sfârşit. 

Acestea sunt cauzele neputinţei care pune stăpânire pe tine şi 
nu mai ştii ce să faci, pentru că eşti singur, iar dacă nu ai puterea să fii 
lucid nu mai poţi să sfârşeşti cu demnitate. 
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Ea şi cu mine
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Deşi am făcut parte dintr-o generaţie de sacrificiu, a războiului 
şi a începului un comunism sălbatic, am avut o viaţă destul de lungă, 
pe care am trăit-o din plin, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu bucurii şi ne-
cazuri, derulată într-un tempo normal pe o curbă ascendentă şi după 
trecerea timpului au apărut realizările şi satisfacţiile profesionale şi 
familiale. 

Vreau să vă arăt locurile dragi mie, unde m-am simţit ca în „Ra-
iul de pe pământ”, unde sufletul meu a găsit cea mai mare linişte şi 
alinare. Pentru asta m-am trudit o viaţă şi am putut rezista chiar unor 
represiuni inumane.

nu am ce regreta, sunt mulţumit de ce am putut realiza. Dacă 
cei care mă moştenesc vor fi în stare să facă mai mult decât mine, cin-
ste lor! Dacă nu, cum îşi vor aşterne aşa vor dormi.

Ce va urma, rămâne la mâna lui Dumnezeu. Asta este viaţa! O 
mică fărâmă dintr-o secundă a marelui uniVERs în care trăim. 
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Curtea de la Giurgiu
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Admirând florile
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Intrarea în curtea de la Giurgiu
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Vieru, glicinia din faţa casei

Via de la Mogador, primăvara, înverzită
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La Vieru, toamna plină de rod

suntem umbre trecătoare pe planeta Pământ dar să avem curajul:

Anii se duc şi încet se scurg,
Şi viaţa ni se duce,
Din flăcăi falnici şi voinici,
Azi suntem gârbovi şi uituci.
Va veni timpul să-noptăm,
O să dormim temeinic,
Aşa pe lume e lăsat
Căci nimic nu e veşnic.
S-avem curajul să plecăm
De-aici cu demnitate,
Să chibzuim şi să lăsăm
Orânduite toate.
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MICUL MEU oRAŞ UITAT DE LUME 

Ce-a fost bine altădată 
Nu se uită niciodată 
Pentru mine, ce-i frumos, 
frumos rămâne 
Orice s-ar schimba în lume. 

nu pot să înţeleg cum unii oameni pot uita locul unde s-au năs-
cut, unde au copilărit, au crescut, s-au maturizat, locurile în care au 
muncit şi au creat o viaţă pentru ei şi familiile lor. 

Cum au uitat timpul când se citea mai mult şi când dascălii ne 
învăţau ce frumoasă este această ţară, insuflându-ne spiritul cinstei şi 
al dreptăţii şi cât de mult valorează pentru un om să fie patriot. 

Avea dreptate cel care a spus ,, Dacă îţi uiţi trecutul înseamnă că 
ai dispărut”. 

Personal, nu vreau să-mi uit niciodată locul natal, dragul meu 
orăşel de târgoveţi şi bivolari în care am crescut. 

Cu riscul de a vă plictisi, vă voi arăta în continuare de ce m-a 
fermecat această comunitate giurgiuveană, acei oameni harnici care 
au trăit în aceste locuri în perioada antebelică, pe care îi compar cu un 
stup de albine, unitar în tot ce a întreprins şi condus, fiind de o matcă 
inteligentă şi cinstită. 

s-au scris foarte multe în legatură cu viaţa şi activitatea din acest 
oraş, scoţându-se în evideţă în special, pe cei ce au condus, adică 
„Matca”, dar despre harnicele albine care au adus toată bogăţia în 
stup, prea puţin s-a spus. 

Am să încerc să vă aduc la cunostinţă foarte multe lucruri pe 
care nu le găsiţi în tezaurul arhivistic giurgiuvean, acestea s-au păstrat 
şi s-au transmis oral iar în marea lor majoritate au fost trăite şi văzute 
de cel ce vi le relatează. 

După cum aţi constatat în precedentele capitole, eu provin din 
două familii cu rădăcini adânci în aceste locuri, nu am venit aici după 
un loc de muncă sau cu pluta pe apă, nici lansat cu paraşuta de vreun 
partid politic ca şef de comando şi nici nu am urmat drumul bătătorit 
de şenilele unor tancuri. 

De optzeci de ani şi mai bine văd, aud şi iau parte la viaţa din aceas-
tă urbe, care în perioada la care mă refer, era considerat cel mai frumos 
oraş românesc dintre cele care se aflau pe malurile milenarului Danu-
bius.
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1925. Centrul oraşului Giurgiu – Piaţa Carol I

1925. Foişorul din Grădina Alei şi Cazinoul
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Cu ochii de copil am început să văd tot ce mişca prin el, m-a 
fascinat şi odată cu înaintarea în vărstă, m-a încântat şi mi-a satisfăcut 
cam tot ce-mi doream şi de aceea îmi permit să spun: 

Giurgiu un oraş cu tei/ Cu cârciumi şi mititei/Ciorbă de burtă, 
tuslama/ Cu bragagii şi lustrangii/ Simigerii, covrigării/ Cu birjari şi 
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lăutari/ Cu pipiţe şi ţigani/ Bărbaţi mulţi cu gologani/ Beau la Pacea 
Generală/ Cu două fetiţe-n poală/ Dar pierdeau toată tărâţa/ La şantan 
la Tanti Cânţa/ Cât ar fi fost de solidă/ Se transforma în omidă/ Şi-as-
cultau seară de seară/ Cum cânta Negru la vioară. 

Puţin cam romanţat dar asta era realitatea, lumea era constientă 
de tot ce făcea şi nimeni nu-şi băga nasul unde nu-i fierbea oala. 

Fiecare ştia că mănâncă de acolo de unde munceşte şi muncea 
cu adevărat pentru că nimeni nu te plătea pe zâmbete. 

Anii ’30 ai secolului trecut au fost benefici pentru giurgiuveni, 
erau locuri de muncă unde se caştiga un ban cinstit, căci nimeni nu 
îndrăznea să intre în conflict cu legea. 

să trecem în revistă câteva unităţi de producţie mai importante 
din acele vremuri.

Fabrica de Zahăr ,,Danubiana” Giurgiu, pe lângă salariaţii per-
manenţi, în campania mare când intra în producţie, avea nevoie de 
sute de oameni, atât pentru lucrările ce se efectuau în fabrică cât şi la 
centrele de achiziţie a sfeclei de zahăr din judetul nostru Vlasca, dar 
şi din alte judeţe din ţară. 

O altă mare unitate la noi a fost Atelierele navale care făceau 
reparaţii la vase fluviale şi când a început să construiască, a realizat în 
întregime, primul vas fluvial ,,Marita” ( vas commercial cu pânze). 
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Macheta „Corabiei Marita”

Mai târziu, evoluând şi modernizând producţia a ajuns Şantier 
naval pentru construcţia de nave fluviale, barje, şlepuri, şalupe etc. 

Tot în perioada interbelică, pe platforma din port numită ,,Ra-
madan”, era staţia de pompare a petrolului „Cioroiu” care primea 
produsele, pe conducte de la Rafinaria Ploieşti şi le exporta cu vase 
petroliere pe Dunăre, către ţările din vestul Europei. 

legat de comerţul cu petrol erau şi societăţile anonime cu capi-
tal străin, steaua Română, Astra, Româno-Americană. 

stăteam bine cu morile mai ales că zona noastră era o mare pro-
ducătoare de cereale, ele fiind foarte productive şi aducătoare de mari 
venituri prin transformarea seminţelor în făinuri. 

Cea mai mare dintre ele era ,,Moara Doamnei” societate pe ac-
ţiuni, situată pe Calea Zimnicea, nr. 36, moară modernă cu acces la 
calea ferată dar care a ars după ce a fost naţionalizată în 1950. 

În apropiere ei, pe aceeaşi linie de cale ferată, era moara lui ion 
Harrich, pe Cheiul Gârlei la intersecţia cu B-dul Alexandru Filipescu 
,,Moara Harrich”. 



392 Petre Călinescu

Depozitul Cioroiu – manevra vagoanelor petroliere se făcea cu bivoli

Pe strada Dunării era Moara lui Chiriac şi ea cu acces la linia 
ferată, pe care o folosea şi Fabrica de Zahăr „Danubiana”. 

În partea de nord-vest a oraşului a mai funcţionat moara ,,Făina 
Românească”, amplasată între Bulevardul Exterior Verde (mai târ-
ziu Titulescu) calea ferată Giurgiu-Ramadan şi Şoseaua Alexandriei. 
După 1930 când au apărut morile moderne, aceasta a fost abandona-
tă şi pe locul ei se ţinea Bâlciu anual de la 15 august, de sfânta Marie. 
Mult timp după aceea, giurgiuvenii au botezat acel loc „Moara părăsi-
tă” sau „Câmpia bâlciului”. 

Fraţii Ştorobăneanu au construit şi pus în funcţiune o moara pe 
şoseaua Bălănoaiei, nr. 1, însa mai târziu aceasta a trecut în proprieta-
tea industriaşului Mincu Popescu. 

O altă unitate importantă pentru Giurgiu a fost Fabrica de bere 
,,Germany”, societate pe acţiuni, care îl avea ca acţionar principal pe 
Remus Zăgănescu şi care era situată pe strada Dunării. 

În acea perioadă unitatea făcea parte din rândul fabricilor de 
bere moderne, în afara aprovizionării cu bere a oraşului, mai exporta 
în Austria, Germania şi Bulgaria. 

Pe aceeaşi stradă era şi Fabrica de marmeladă, proprietar fiind 
acelaşi Remus Zăgănescu. 
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Exista şi o tăbăcărie ,,unirea” societate pe acţiuni ,,Bărăscu & 
Company” şi ea era amplasată tot pe strada Dunării nr. 30. 

Fabrica de cherestea „Râul Târgului” care producea scânduri, 
binale, grinzi, şipci şi lăturoaie necesare populaţiei, era asezată în nor-
dul oraşului între Şoseaua Alexandriei şi B-dul Titulescu. Ea primea 
materia primă, buştenii, din judeţul Dâmboviţa, încărcaţi pe vagoane, 
pe linia de cale ferată Giurgiu-Ramadan. 

Au mai funcţionat la noi Fabrica ,,Dunărea” pentru decorticarea 
orezului pe Şoseaua sloboziei, Fabrica ,,Higiena” pentru producerea 
oţetului din vin, Fabrica „Vienez” care producea tricotaje, Fabrica de 
cărămidă ,,Argila”, proprietatea lui Henţe Walter, situată în cartierul 
din triunghiul C.F.R., zonă numit de locuitori „Căcănari”. 

În afară de acestea pe care vi le-am prezentat, considerate de mine 
mai importante, au mai existat şi altele mai mici, cum ar fi unităţile pro-
ducătoare de bomboane, ape gazoase, vopsele, uleiuri vegetale etc. 

scriind aceste rânduri mă gandeam că locuitorii de atunci ai 
oraşului aveau cu ce se mândri, cu toate că tehnica era cu mult mai 
rudimentară. 

Astăzi ce putem să mai arătăm? Ce mai realizam ca să ne putem 
justifica existenţa? să arătăm către unele personaje care au urmărit 
să distrugă ceea ce au construit alţii, cu mulţi ani înaintea lor, ca să-şi 
poată „umfla” averile. Este foarte trist după cum este şi un adevarat 
,,păcat”! 

Dar datoria mea este să-mi duc lucrarea până la capăt şi să vă măr-
turisesc tot ceea ce stiu, ca urmaşii noştri să cunoască purul adevăr. 

Ca să fiu mai bine înteles, am să încerc în cele ce urmează să vă 
prezint nu numai povestea în sine, ci să vă arăt cu schiţe şi fotografii 
acele locuri aşa cum au fost ele în realitate. 

Vreau să vă precizez că ceea ce citiţi acum este, dacă vreţi, o 
uvertură la viitoarea mea lucrare în care intenţionez să vă prezint 
,,Mica burghezie giurgiuveană”, această forţă de necontestat a clasei 
de mijloc, motorul care a condus oraşul nostru către o bunăstare ge-
nerală, înainte de fatidicul an 1948. 

Această perioadă o voi compara cu ceea ce s-a întâmplat după 
anul monstruos al naţionalizării. 

să dăm drumul filmului cu întâmplările şi imaginile acelor vremi 
şi cum este şi normal, încep prezentarea cu locul cel mai căutat şi ad-
mirat de către oricine, „Centrul oraşului” sau cum ar spune un hâtru 
,,Buricul targului”. 
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Ca să nu ne rătăcim prin hăţişul de străzi şi sectoare ale Giur-
giului ne vom orienta după planul reîntocmit în 1922 de arhitectul 
oraşului M. Bilargiu. 

După cum se vede, Giurgiu era împărţit în cinci sectoare, repre-
zentate de cinci culori. 

În partea de est şi nord-est, sectorul negru, în vest aveam secto-
rul verde, în nord pe cel galben, în partea de sud şi sud-vest era cel 
albastru iar în sud şi sud-est cel roşu. 
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numai sectoarele albastru, galben şi roşu ajungeau până în cen-
tru oraşului, cel negru şi cel verde, nu. 

Folosindu-mă de această hartă am întocmit o schiţă a Centrului 
aşa cum am putut, eu nefiind desenator de profesie. Vreau să vă fac 
o precizare în legatură cu magazinele comerciale descrise şi anume că 
în acelaşi local în care se precizează că a funcţionat o croitorie, în timp 
s-a putut transforma într-un magazin pentru comercializarea produ-
selor din bumbac sau altceva. 

nu toţi negustorii erau şi proprietari ai clădirilor. se făceau în-
chirieri pe atunci de la sf. Gheorghe la sf. Gheorghe, deci pe un an, 
sau până la sf. Dumitru pe şase luni. 

Contracte scrise se făceau foarte rar, frecvent, cum era obice-
iul pe atunci, se bătea palma şi asta era sfânt. Vom începe plimbarea 
noastră şi vom face prezentările de rigoare, mergând pe centrul ora-
şului în sensul acelor de ceasornic. 

Prima unitate înscrisă la nr. 1 este în prezent „Clubul Pensionari-
lor seniori”, cu adresa strada Ştefan cel Mare nr. 2, şi am făcut această 
precizare ca să ştim exact de unde începem. 

Începem incursiunea noastră păşind cu ajutorul amintirilor şi al 
condeiului, pe vechile străzi giurgiuvene care astăzi au dispărut şi că-

Berăria Helveţiană notată pe schiţa noastră la nr. 1, partea dreaptă, 
iar pe stânga bodega lui Ştefan Daponte, notată la nr. 31
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utăm ca din memorie şi cu ajutorul unor vechi fotografii să le punem 
la loc de cinste, acolo unde de drept şi de fapt ar fi trebuit să fie. 

În conformitate cu schiţele, în ordinea înscrisă numeric şi alfa-
betic începem povestea. 

la nr. 1., până în 1935 a fost Berăria Helveţiană, unde proprie-
tar era Mitică Teaşcă, giurgiuvean sadea, frate cu Dobre Teaşcă, tatăl 
fotbalistului Titi Teaşcă (Rully) devenit în anii maturităţii un renumit 
antrenor de footbal şi scriitor care a amintit într-o lucrare a sa ,,Ce rău 
v-am făcut” şi despre oraşul în care s-a născut şi a crescut. 

Mitică Teaşcă era un om „vivant” şi îi plăcea viaţa. 
În perioada sa de glorie, berăria lui era fieful ofiţerimii din Gar-

nizoana Giurgiu şi nu numai. 

Mitică Tească, cu pălărie 
tare, în centrul fotografiei, 

înconjurat de ofiţeri francezi 
şi prieteni

Mitică Tească peste ani, împreună cu bunul său 
prieten Ioan Ion
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În primul război mondial, între anii 1914-1918, când în Giur-
giu erau trupele franceze, la Mitică în berărie era locul unde ofiţerii 
francezi veneau să servească masa, să bea ceva şi chiar să urce la etaj 
unde erau amenajate mese pentru jocuri de noroc şi se mai găseau pe 
acolo, aşa ca din întâmplare şi câte o vânzătoare de plăceri. 

Ştiu aceste lucruri de la unchiul Marin Ruse, fratele bunicii care 
era adjutant la Regimentului 5 „Vlaşca”, unul din cei care frecventau 
acest local în Primul Război Mondial. El petrecea cu ofiţerii francezi 
care îl iubeau foarte mult pentru că le cânta şi glumea cu ei la chefuri, 
avînd o voce foarte frumoasă. 

Unchiul meu, adjutantul Marin Ruse, alături una dintre vitrinele 
bodegii lui Teaşcă

Relaţiile lui Mitică Teaşcă erau vaste, cunoştea multe personali-
tăţi ale vremii, fapt ce l-a ajutat să prospere. 

una dintre acestea, cu care era prieten patronul berăriei, era 
marele şi inegalabilul actor de comedie a scenei româneşti, Constan-
tin Tănase. 

Când venea la Giurgiu, acesta nu uita niciodată să-i facă o vizită 
bunului său prieten Mitică Teaşcă, la el se servea masa, iar seara după 
spectacol se mai trăgea un chef, se juca poker şi niciodată Tănase nu 
uita să aducă la Mitică şi o parte din corpul de balet. 

Mitică Teaşcă, în felul lui a fost un personaj complex, dar despre 
asta vom mai scrie şi altădată. 

După 1935 până în 1948 la naţionalizare, în locul berăriei lui 
Teaşcă s-a mutat cofetăria lui Demostene Panagea, care până atunci 
funcţionase vizavi, pe strada Ştefan cel Mare nr. 3. 
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Teaşcă luase în antrepriză Cazinoul din Parcul Alei şi renunţase 
la Berăria Helveţiană. 

Demostene era un bătrânel simpatic şi glumeţ, care la timpul 
respectiv era numărul unu al cofetarilor din Giurgiu. 

servea un sortiment bogat de prăjituri, torturi, ciocolaterie şi 
bomboane fondante. nicăieri în Giurgiu nu mâncai un Cataif mai bun 
ca la el. Puteai servi Mascote din ciocolată, Joffre, vişine în ciocolată, 
Krantz, Diplomat, torturi din ciocolată, tort Doboş şi un larg sorti-
ment de prăjituri cu cremă sau frişcă. 

la această cofetărie a învăţat meseria de cofetar fratele cel mic al 
lui tata, nicu Călinescu, aşa că vă daţi seama că eu am fost foarte des 
când eram copil în vizită la domnul Demostene, căruia îi eram drag şi 
mă trata cu de toate ale casei. 

numărul 2 este locul unde a funcţionat croitoria lui nicolae 
 Roşescu, fratele mai mare a lui Vasile Roşescu şi el croitor şi a lui 
 Gheorghe Roşescu, tâmplar de înaltă calificare. 

la nicolae Roşescu a învăţat meserie Pantilie ursu, care şi-a des-
chis croitorie în comuna Arsache. 

Croitoria Roşescu. La tejghea – patronul Roşescu, în mijloc, cu ziarul în mână, 
Pantilie Ursu şi ucenicii din atelier.
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numărul 3 este atelierul şi magazinul de prezentare al vestitului 
meşter cizmar Petre Şovărel. Arta lui de a confecţiona încălţăminte i-a 
fost răsplătită cu distincţia ,,Medalia de aur” la ,,Expoziţia universală” 
Paris 1937, pentru confecţionarea primului pantof din lume, realizat 
dintr-o singură bucată de piele fără nicio cusătură. 

numărul 4, clădirea lui Marin Ţăranu - ,,Marele Hotel Ţăranu”, 
care ocupa o parte din Piaţa Carol şi se extindea şi pe str. Principele 
nicolae. 

În această clădire etajele unu şi doi erau ocupate de camerele de 
hotel. la parter era intrarea şi recepţia hotelului şi spaţii comerciale 
închiriate la diverşi. 

Proprietarul avea magazin cu stofe scumpe, ţesături fine şi mă-
tăsuri naturale. Tot aici avea un spaţiu comercial şi nepotul său ilie 
Ţăranu , magazinul şi atelierul de încălţăminte al lui M. Dima, care 
vindea şoşoni şi galoşi marca ,,Bata”, fabricaţi în Cehia şi marca ,,Tre-
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tor” din suedia. Firma lui Dima se numea ,,la Tigrul”. În continua-
rea parterului funcţiona croitoria lui Petre levenţu. 

ultimul spaţiu comercial din clădire, pe str. Principele nicolae, 
era ocupat de „Banca Învăţătorilor” unde director era învăţătorul 
Constantin. 

la numărul „F”, lipit de clădirea hotelului, era restaurantul 
,,Garofiţa”, proprietatea excentricului Marcel cu nelipsita lui garoafă 
la rever. 

Mai multe detalii vă voi oferi într-o viitoare prezentare. 
Ca să ne fie mai uşor de urmărit, strada Principele nicolae o 

vom numi în continuare strada Gării, aşa cum o cunoştea şi o cunoaş-
te toată suflarea giurgiuveană. 

Traversând strada pe partea numerelor cu soţ, la „G”, găsim un 
atelier de reparaţii radio şi o agenţie a loteriei stănoiu, unde patron 
era Petre Mogâldea. 

la „H” era manufactura lui sofian, iar la „i” Covrigăria şi simi-
geria lui Gheorghe Chilea, care vindea din zorii zilei până în miez de 
noapte covrigi calzi, cornuri, brânzoaice şi în sezon dovleac copt pe 
care lumea îl aştepta cu multă răbdare să iasă din cuptor. 

Hotelul „Ţăranu” în 1920
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Marele Hotel „Ţăranu” în 1930

Interior dintr-un spaţiu comercial al lui Ilie Ţăranu



403 RECURS LA MEMORIE. timpul trece, amintirile rămân

următorul spaţiu comercial de la punctul „J”, era ocupat de 
,,Croitoria Elegantă” a lui Vasile Roşescu. la această unitate îşi con-
fecţionau uniformele ofiţerii de grad superior. De asemenea era spe-
cializată şi în confecţionarea de haine de damă, taioare şi pardesie. 

Aici au lucrat când erau tineri stoian Marinescu şi Ghiţă 
 Cristescu. 

numărul 5, spaţiul comercial situat în Piaţa Carol, colţ cu stră-
da Gării era ocupat de librăria lui Carol Adel. De aici ne cumpăram 
manuale şcolare când eram elevi la liceu şi tot aici mai găseam să 
cumpărăm minunatele fascicole cu povestiri ,,Aventurile submarinu-
lui Dox”. 

În continuare, la numărul 6 era magazinul de ţesături din bum-
bac a lui Vasile Apostolescu, urmat la 7 de un debit de ţigări al unui 
invalid, iar la 8, cizmăria de comandă a lui lazăr Enescu. 

Farmacia ,,Minerva”, proprietari farmaciştii Ghiocel Vasile şi i. 
Bogasian, se afla la numărul 10, iar la 11, magazinul de manufactură 
a lui nedelea Călinescu. 

Ghorghe Chilea, încadrat de soţie 
şi de fica lui, Maria
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Ghiţă Cristescu – 1932

În centul imaginii, în halat alb, farmacistul Bogasian
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Clădirea următoare a fost construită de Traian Predescu pentru 
a funcţiona ca hotel de lux şi restaurant. Hotelul s-a numit iniţial ,,Pa-
ris” şi ulterior ,,Hotel Traian”, clădirea continuându-se şi după colţ, 
pe strada Bucureşti. În afară de hotel şi restaurant a mai avut şi spaţii 
comerciale. Astfel, la numărul 12 era Merceria lui Traian Predescu iar 
pe Bucureşti, în ultimul spaţiu comercial, era lăptăria lui Patrichis 
Gherasim. 

Porţiunea de magazine şi clădiri cuprinsă între Librăria Adel-stada 
Gării şi Hotel Traian-strada Bucureşti

Vizavi de hotel, pe strada Bucureşti, colţ cu strada independen-
ţei şi însemnată de mine pe schiţă cu ♣ se află impunătoarea clădire 
construită de Angelescu Marin, unde iniţial el a deschis Restaurant 
,,Cireşica”, la care a renunţat după o perioadă timp şi a deschis un ma-
gazin cu mărunţişuri. spaţiul rămas disponibil l-a închiriat la ,,Banca 
urbană”. În decursul timpului aici au mai funcţionat tipografiile lui 
ulpiu stănculescu şi Teodorescu M.  

În continuare, pe independenţei lângă această clădire era ate-
lierul de tinichigerie a lui Tudor slav, care mai închiria şi biciclete cu 
ora să te plimbi prin oraş. 
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Marin Angelescu şi casa lui

Pe partea clădirii din strada Bucureşti era o benzinărie a doam-
nei Păsărică, care urma după casa Angelescu. 

Continuând parcursul prin Piaţa Carol, următoarea unitatea co-
mercială care oferea ţesături din bumbac şi mătase, avea ca patroni 
pe Petre Balacciu şi Constantin Degeratu. Ea se numea ,,nora” şi este 
marcată cu numărul 14.

În colţ, pe strada Independenţei – Florăria Balacciu şi Magazinul Nora, iar 
despre grupul din intersecţie voi scrie cu altă ocazie
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la numărul 15 era un magazin de mercerie şi galanterie intitu-
lat ,,Mitax” al lui Traian Predescu şi Velicu Gheorghiu. la 16 era un 
birou al Cooperativei ,,Vlaşca” , urma la numărul 17,,steaua de Aur” 
a lui ionescu şi iarosevici care comercializau bumbace şi perdele, bro-
boade şi alte lucruri din ţesături. Firma următoare, de la era numărul 
18 se intitula ,,la albina de aur” , desfăcea stofe, ţesături din bumbac 
şi era proprietatea lui Mişu Angelescu şi Petre Dumitrescu.

În stânga: Constantin Degeratu – patron la Nora, în dreapta: Mişu Angelescu – 
patron la Albina, iar în centru, prietenul lor Gică Călinescu

urma la numărul 19 magazinul de stofe al lui Radu Radu, ,,la 
Furnica” şi un altul la numărul 20, situat pe colţ între Piaţa Carol şi 
str. Olari era Magazinul de galanterie, confecţii şi încălţăminte pentru 
bărbaţi, „haine de-a gata” cum se spunea pe atunci. 

Acesta era în proprietatea lui ioan Toader şi Radu Radu, iar 
firma se numea ,,Hăinăria Furnica”.

imediat după colţ pe Olari era croitoria lui Tănase Dumitrescu, 
notată cu „s”, la „T” era un atelier de reparaţii pentru maşini de cusut 
al lui Marcus sami, iar următorul spaţiu notat cu „u” era ceasorni-
căria lui Agopian Valentin, care ulterior a fost folosită de Dănilă, tot 
 ceasornicar. 
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Porţiunea de centru care cuprindea magazinele de la florăria Balaciu 
până la hăinăria Furnica

În schiţa prezentată la punctele notate cu n, O, P, Q, R, care se 
aflau pe strada independenţei, se găseau unităţile comerciale după 
cum urmează: la numărul n – Florăria doamnei Balacciu Vilma, care 
în afara florilor naturale pe care le vindea, confecţiona şi flori artifi-
ciale pentru a împodobi vestimentaţia pentru doamne şi ornamente 
la pălării, dânsa friind o artistă desăvârşită în această meserie. la O, 
iniţial a fost atelierul de cizmărie a lui Anghel Petrescu, preluat ulteri-
or de Dumitru ionescu. la P era stămbăria lui Fane Mărculescu, la Q 
era magazinul de galanterie damă şi diverse mărunţişuri al lui Tănase 
Ţone. 

Domnul Ţone avea o fată, nina, cam de aceeaşi vârstă cu noi, 
elevă la liceul Ortodox, frumoasă şi isteaţă de ne băgase pe toţi în 
draci. 

la R era o casă construită prin 1940, a unui plutonier pe nume 
Cristea, dar nu a mai apucat să-şi deschidă o afacere din cauza timpu-
rilor nesigure care se instalaseră. 

ne întoarcem unde am rămas cu povestea, pe strada ion T.  Ghica 
care mai târziu a devenit Olari şi vă precizez că vizavi de unităţile de-
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scrise la numerele s, T şi u, începând cu croitoria lui Dumitrescu, era 
atelierul pentru instalaţii şi reparaţii apă curentă, apă canal, instalaţii 
de electricitate şi calorifere a domnului Dumitru ionescu, urma Debi-
tul de tutun al lui Doscan şi Drogheria lui Vîrgolici. 

numărul 21 însemnat pe schiţă era librăria lui Paul Adel.
Ajungem astfel pe strada General Berthelot (Portului). Pe aceas-

tă stradă la numărul i, în casele lui Mitică Ruse, funcţiona „la frizeria 
Jean”  a lui Dumitru ion”, la numărul ii era „Cafeneaua lui Albu”, 
urma un gang prin care se intra la o unitate de grăniceri şi apoi la 3 
era atelierul de cizmărie de comandă a domnului Popescu ion. În 
continuare erau frumoasele case ale lui Toader. 

intrarea pe strada General Berthelot, pe partea dreaptă a nu-
merelor cu soţ, era dominată de ,,Berăria sulică”, unitate fondată de 
seniorul nicolae sulică, care în activitatea desfăşurată la timpul res-
pectiv a fost ajutat de unul din fiii săi, juniorul nicolae sulică. Junio-
rul a fost proprietarul acestei unitatăţi până la naţionalizare. Această 
berărie era foarte apreciată de consumatori şi reprezenta un etalon în 
branşa respectivă. Ea funţiona la numărul 22. 

Intrarea pe Strada General Berthelot, redenumită Portului.
 Pe stânga „Librăria Adel”, pe dreapta „Berăria Sulică”
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Nicolae Sulică senior

Nicolae Sulică junior
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la numerele iii, iV şi V era un complex de clădiri cu etaj unde 
funţionau birouri  la Circa a 5-a Finananciară, în continuare erau bi-
rourile de reprezentanţă ale oamenilor de afaceri cu cereale din Giur-
giu: nicu Anastasiu, Mihalachelis Miltiade, Alexandru Coher, fraţii 
Razii, Cornescu & Cristescu, Doboceanu D. ion. 

„Berăria Sulică” la interior „Berăria Sulică” la exterior

Pe centru iarna
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La ,,Delicatese UNIREA, Băuturi”, în stânga Nicolae Sulică seniorul 
şi cu pălărie neagră şi papion patronul Willy Knopper

Pe centru, la nr. 23 era o unitate mai specială, care avea înscrisă 
pe firmă „Delicatese uniREA, Băuturi” şi era proprietatea lui Willy 
Knopper, un cetăţean austriac care se stabilise în Giurgiu. Aici puteai 
cumpăra produse aduse din import, puteai să serveşti aperitive şi să 
bei şi ceva la mesele din local. 

la Willy găseai coniacuri fine franţuzeşti napoleon, brânzeturi 
franţuzeşti cu mucegai şi alte preparate fine pentru oameni cu pre-
tenţii şi bani. Erau nelipsitele vinurile de Porto, Malaga, Xerex, Tokai, 
Bordeux şi altele din cele mai bune soiuri de vin din România. 

Aici se întâlneau conducătorii din bănci şi finanţe, avocaţii, ne-
gustori grei care exportau cereale, avea şi separeuri unde se puteau 
discuta afaceri mai departe de ochii lumii. 

la poziţia 24 era situată cofetăria lui Florea Mavrodineanu. Aici 
era locul de întâlnire al celor ce simpatizau cu echipa de fotbal Aquila 
din Giurgiu şi tot din acest loc plecau cu trăsurile jucătorii la terenul 
din Obor unde aveau loc întrecerile.

Bodega Picadili ocupa colţul străzii Gazine cu Piaţa Carol. Pro-
prietari au fost Tudor ivan, Traian Rugină şi Tarache Buzică. Era 
locul unde se strângeau birjarii şi unde puteai să-i angajezi pentru 
 călătorie. 
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Într-un separeu, de la stânga fraţii Petre şi Ion Brătan,
Cornescu şi Petrescu, cerealişti. Ultimul, tipograful Ulpiu Stănculescu

intrând circa 15 metri pe strada Gazine, imediat pe stânga, la 
numărul Vi, era Bodega ,,la Bacus” unde patron era Florică Ma-
rinescu, fratele mai mic al lui Tudorică Marinescu, mare negustor, 
proprietar de brutării şi alte afaceri prospere. 

Celălalt colţ al străzii Gazine cu Piaţa Carol, la numărul 26 din 
schiţa noastră era Restaurantul ,,Dăiţeanu”, local de lux,  unde în fi-
ecare zi când se servea masa de prânz orchestra cânta muzică ,,Caffe 
concert”. Proprietarul nicu Dăiţeanu era un tip care cerea persona-
lului să presteze servicii de bună calitate şi să aibă mult respect pentru 
clienţi. 

În această clădire, prin anii 1925, înainte de a fi preluată de Dăi-
ţeanu, era ,,Berăria splendid” a lui iosif Voicu. 

la numărul 27, tot prin 1925, a fost cârciuma lui Temelie Cris-
tea, care după ce s-a deschis ,,Restaurantul Dăiţeanu”, nu a mai fost 
rentabilă şi s-a transformat pe rând în băcănie, în magazin cu fructe 
sau în frizerie.

Clădirea impozantă de la numărul 28, situată în colţul străzii 
lahovari cu Piaţa Carol, a fost marea farmacie a lui nicolae Paraschi-
vescu ,,la speranţa”.
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„Bodega Picadi”, Tudor Ivan, Nicolae Dăiţeanu 

Între timp, în clădirea farmaciei, pe partea dinspre centru, s-a 
deschis debitul de tutun al doamnei Dumitrescu.

imediat cum intrai din Piaţa Carol pe strada lahovari, pe par-
tea numerelor fără soţ, era atelierul de modă unde se confecţionau şi 
transformau pălăriile de damă al doamnei Cristea, notate la numărul 
Vii. urma un gang prin care se intra în curţile interioare după care 
la Viii, era librăria universală ,,Dupont şi Dobrescu”.

Traversând strada pe partea numerelor cu soţ, la iX era Croi-
toria lui ionescu Dragomir, la X era frizeria lui ion Roman iar la Xi 
bodega lui Teodorescu, construită la începutul anilor 1940. 

Era  un local de tip franţuzesc cu bar şi scaune înalte, unde se 
serveau băuturi la pahar şi nu trebuia neapărat să cumperi o sticlă în-
treagă. Din faţa bodegii până la numărul 29 se întindea spaţiul verde 
al „Grădiniţei”, un spaţiu verde pe care erau amplasate un chioşc de 
ziare şi o dugheană unde au fost pe rând debit de tutun şi chioşc cu 
ziare şi cu dulciuri. 
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Clienţi în faţa berăriei „La Bacus”. Ultimul din dreapta, 
cu şorţ şi pălărie „Gambetă” patronul Florică Marinescu

la numărul 29 era berăria ,,Carul cu Bere” unde proprietar era 
unchiul meu Mitică Ruse, fratele bunicii, unitate frecventată de clienţi 
cu ştaif, aşa cum se spunea pe atunci.

la numărul 30 era frizeria lui iancu Zamfirescu iar la numărul 
31, bodega lui Ştefan Alexandridis, cunoscută de giurgiuveni  sub nu-
mele de ,,la Daponte”. Clădirea avea o parte în Piaţa Carol şi o parte 
pe strada Ştefan cel Mare şi a fost construită de o asociaţie de greci 
stabiliţi în Giurgiu.

Primul care a administrat bodega a fost nicoli Daponte, tatăl 
lui Augustin Daponte, cunoscutul dirijor giurgiuvean. ultimul patron 
până la naţionalizare a fost Ştefan Alexandridis.

În continuarea clădirii pe strada Ştefan cel Mare, la numărul 
Xii, a fost cofetăria şi bomboneria lui Tudorică stoicescu iar la Xiii – 
savu Ocneru avea ,,Croitoria Română”.

Pe Ştefan cel Mare, pe partea numerelor cu soţ, la E era frizeria 
lui Eustaţiu şi la D atelierul de vulcanizare al lui ionescu. 
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„Berăria Splendid” 
şi cârciuma lui Temelie

Farmacia „La Speranţa”    

În dreapta jos – Librăria Rubin Dupont
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Bodega lui Teodorescu după naţionalizare. În prim-plan Vică Pencea, 
barmanul localului

Carul cu bere – Grădina cu  reclama „Când ţi-e sete bea bere Bragadiru”
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În separeul grădinii, 
familiile Ioan Ionescu (şef 

Navigaţia Fluvială Giurgiu)  şi 
comerciantul Ion Mateescu

Mitică Ruse

În colţul dintre străzile General Petain şi Ştefan cel Mare era 
casa lui Tănăsică stăncescu (Birjaru) la numărul B, la A era Banca 
Franco-Română, iar la C,  atelierul de coafură al lui lupea. 

Din toate clădirile pe care le-am prezentat  pe schiţă,  de la nu-
mărul 1 la 31, şi cele de pe străzile cu care se învecinau, nu au mai 
rămas în picioare decât cele de la numerele 1, 2, 3, 4 , 31 , A, B, C, D 
şi E, care acum sunt acoperite de un şir de blocuri de tip muncitoresc, 
trântite în mijlocul Pieţii Carol, fără nicio noimă, după un plan menit 
să distrugă aspectul cochet şi burghez al oraşului,  după gustul unui 
deputat în Marea Adunare naţională, pe nume Gheorghe stoica, care 
răspundea de raionul şi oraşul Giurgiu. 

Celelalte clădiri au fost rase de pe faţa pământului prin forţa 
lamelor de buldozer şi sfârtecate de colţii escavatoarelor ca să facă să 
dispară orice urme ale vechiului trecut. 
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Clădirea construită de greci – Bodega „La Daponte”

De la stânga la dreapta, pe scaune: 
Ştefan Alexandridis, Cristache 
Dumirescu, Niculae omete. În 

spate: Ion Asan, Sile Silade, Mitică 
omete, Nae Chioru, Iofcea C., 

Florea Arvat

Nicoli Daponte

Aşa au gândit atunci unele minţi înfierbântate care credeau că 
noile construcţii care se vor face vor fi mai strălucitoare.

Privind imaginile pe care vi le prezint dumneavoastră puteţi da 
un verdict.
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Casa lui Tănăsică birjarul

Banca Franco-Română
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Centrul înainte de demolare – de la strada Gării la strada olari

De la strada olari la strada Portului
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De la strada Portului la strada Gazine

De la strada Gazine la strada Alexandru Lahovari
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Vă rog să vă amintiţi că în acele timpuri au avut parte de aceeaşi 
tristă soartă şi cele două artere comerciale de pe străzile Olari şi inde-
pendenţei până la Piaţa Centrală, tot ce era în piaţă, pe strada Oinac 
până la restaurantul lui Mitică iorga şi clădirile de pe strada Gării 
până la magazinul lui ilie Radoslav.

Dacă ar fi fost un cutremur de 10 grade pe scara Richter nu ar 
fi dărâmat absolut tot cum au făcut-o buldozerele comuniste.  Chiar 
dacă i-am iertat,  nu trebuie să uităm niciodată, ce a fost,  iar timpul le 
va rezolva şi judeca pe toate.

Toate clădirile din cele patru imagini prezentate mai sus au fost 
rase de pe suprafaţa pământului pentru a face loc la acest bloc lipsit 
de farmec şi personalitate.  După „Revoluţie” noile autorităţi au încer-
cat să dreagă, fără mult succes, ce a rămas după marea demolare.

.............//................

În perioada pe care v-am descris-o în prezentul capitol în oraşul 
Giurgiu a existat o viaţă foarte tumultuoasă. s-a muncit mult iar re-
zultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 

În marea lor majoritate oamenii erau satisfăcuţi de ceea ce 
 făceau. 
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Oraşul era plin de viaţă, oamenii aveau bani şi puteau să se şi 
distreze, mai ales că aveau şi cu ce şi unde să meargă. 

Existau cu mult peste 100 de restaurante, bodegi, cârciumi, co-
fetării, simigerii, covrigării, patru cinematografe, spectacole de tea-
tru, manifestaţii sportive pe terenurile de pe stadioanele „sportul 
Muncitoresc” , „Regimentul 5 Vlaşca”, „Aquila din Obor”, „Dragaje” 
şi „Danubiana”. 

Cei care îşi permiteau făceau plimbări cu trăsura la Dunăre, să 
viziteze Gara Fluvială sau să servească ceva la restaurant.  se plimbau, 
de asemenea, cu trăsura şi pe Şoseaua Bucureşti, până la livada lui 
Teodorescu. 

Viaţa de noapte era intensă, locuri marcate cu felinar roşu se 
găseau peste tot. 

Vârful piramidei era în Piaţa Centrală, la ,,Pacea Generală”, 
unde erau foarte multe fete frumoase, unde cânta orchestra şi avea 
program de cabaret, totul dirijat de matroana Cânţa. 

Dar găseai şi alte locuri cum ar fi: „la Casa Albă”, „la trei plopi”, 
„la Mariţa” pe gang, „Hotel Alexandria”, „la Mocani”, „netejoaica”, 
„Mitrana” şi în alte stabilimente mai puţin oficiale. 

Alte locuri unde bărbaţii se simteau bine şi îşi pierdeau şi banii, 
erau cele 7 cafenele, unde se jucau jocuri de cărţi, biliard, table, bar-
but, la mai mare, titirez etc.

un spectacol inedit care se petrecea pe stradă în plină zi în văzul 
tuturor era jocul ,,Alba-neagra”. Rege neîncoronat al acestui joc era 
inegalabilul mânuitor de rondele de cauciuc „două păguboase şi una 
câştigătoare” pe numele lui de artist Gogulică Văraru. 

Jocul avea o desfăşurare aparte cu regulile lui nescrise şi unde 
puteai să vezi cât de mare este lăcomia şi prostia omenească. 

Detaliile respective la timpul potrivit.
Cele povestite de mine, despre timpurile acelea, arată că viaţa 

se desfăşura în alt mod decât în zilele noastre, iar oamenii erau mai 
harnici, concilianţi, mai bine dispuşi, puşi pe glume şi aveau mai mult 
curaj în aşi exprima opiniile. Era normal ca şi atunci politicienii să fie 
luaţi la ochi ca ţinte, pentru a se face haz de necaz. 

imi amintesc de o lozincă pe care o strigau manifestanţii, repre-
zentanţi ai lucrătorilor transportatori şi ai muncitorilor portuari, la 
un miting, pe care mi-a spus-o bunicul Petrache Ciocoiu:

– „să trăiască domnul iuca c-a făcut pâinea cât nuca”.
la capăt de poveste vă rog să îmi permiteţi ca din preţuire pentru 

trecutul plin de realizări şi victorii al predecesorilor noştri, să-mi ex-
prim în stil personal dragostea şi marele respect ce-l am pentru aceştia. 
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Poate că în acest mod vor înţelege şi conducătorii de azi că au o 
mare răspundere faţă de trecutul prestigios al oraşului nostru multi-
secular. 

nu trebuie să uităm:
De sute de ani au stat la hotar bivolarii,
Cu toţii au luptat şi înfrânt otomanii,
Multe generaţii de luptători curajoşi
Au păzit glia lăsată de ai noştri strămoşi !
nu le-a fost frică de haitele barbare
Cu paloşe, resteie şi sânge, au învins iatagane
nu au trădat moşia de străbuni lăsată,
Oricare bucăţică de pământ a fost apărată.
Au fost mândrii că sunt bivolari
Făcând din aceasta un „brand legendar”,
Au preferat să moară dar nu s-au predat.
În zilele pe care le trăim ne-a cuprins o mare lenevie,
Au venit străinii şi şi-au făcut moşie, 
Pe glia noastră sfântă, spălată cu mult sânge!
unde este curajul celor de altădată, 
Ce apărau cetatea la Dunăre înălţată,
De hoardele străine care veneau pe ape?
Astăzi cetatea noastră oloagă şi săracă,
A fost uşor umplută de cei veniţi pe plută, 
s-o vândă la fier vechi pe aur şi valută!
E drept avem şi noi o haită de dulăi 
Care s-au gudurat şi-au devenit lingăi
Punându-se în slujba intruşilor hulpavi 
Călcând peste mormintele străbunilor eroi 
Dorind să trăiască bine aicea numai ei, 
Pe noi să ne transforme în slugi şi în lachei.
Ce spuneţi voi crescuţi din vechea rădăcină,
Putem trăi aşa şi să-i slujim în silă?
Hai să găsim resteul rămas de la bunici,
Cu ajutorul lui să scăpăm de urzici!

sper că dacă Bunul Dumnezeu îmi mai prelungeşte „mandatul” 
pe pământ să pot continua „Povestea”, şi să o duc la bun sfârşit să re-
alizez ce mi-am propus. 
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Aşa cum am promis, intenţionez ca într-o „Cronică Giurgiuvea-
nă” să analizez viaţa clasei de mijloc, care a dominat şi condus în pe-
rioada interbelică, comparând-o cu perioada ce a urmat după 1948, 
când am fost conduşi de clasa muncitoare prin reprezentanţii săi mul-
tilateral dezvoltaţi. 
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