


Floare Sănătean

Din copilăria mea,
viaţa mea

şi până la bătrâneţea mea,
ajunsă la vârsta de 90 de ani
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Prefaţă 

Acum un an, exact pe vremea asta, iulie 2019, mami a 
noastră, mami Iţa, la 89 de ani era să se ducă. 

 A făcut o pneumonie severă, aproape fără scăpare. 
Internată în spital, în stare de semiconştienţă, nu i se prea 
dădeau şanse. 

Cu mult efort, cu multă dăruire, cu oameni medici 
competenţi, prietena mea Adela, medic de familie şi sfetnicul 
nostru de încredere, asistenta medicală Silvia, suflet şi om 
excepţional, am vindecat-o acasă. Tratament spitalicesc la 
domiciliu. Perfuzii, injecţii şi dragoste. Toată familia a fost 
conectată. Eu, Geta, Doru, Mircea şi Viorel, nepoţii și 
strănepoţii.  

Şi-a revenit spectaculos şi cred că vindecarea a avut 
legătură cu ideea fixă că vrea să ajungă la 90 de ani. 

Înainte de a se îmbolnăvi, a început să scrie despre 
viaţa ei. Era singură şi trebuia să-şi ocupe timpul. Are 
memoria evenimentelor încă bună şi probabil că amintirile 
reveneau pe măsură ce le căuta. 

A făcut o pauză şi a continuat după ce a trecut de 
boală, exact de unde a rămas, fără pierderea şirului 
evenimentelor. Ambiţioasă, organizată şi orgolioasă şi-a dus 
la bun sfârşit ceea ce a început. Cu o coerenţă, continuitate şi 
o exprimare care ne uimesc la un om de vârsta ei. 

„Pentru că merită” -  am hotărât să tipărim o carte, 
cadou de ziua ei de 90 de ani, la 28 iulie 2020. 

Să rămână amintire pentru toţi ai ei dragi. 
 

         Rodica Cosor, născută Sănătean, 
         fiica ei cea mare 
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În curte, forfotă mare. Batoza treieră 

grâul, muncitorii se ocupă de căratul snopilor de 
grâu în cuva batozei, unii stivuiesc căpiţele de 
paie, care sunt aruncate de la înălţime cu ajutorul 
electorului. 

Rudele, vecinii, duc pe umeri sacii cu 
boabele de grîu în pod. Bucurie mare în curte, 
dar bucurie şi mai mare în casă, unde apărea o 
nouă viaţă, un suflu de copilaş. Mă năşteam eu, 
pe 28 iulie 1930, într-o zi de vară fierbinte. Eu 
eram cel de-al treilea copil al familiei şi tot 
fetiţă, fiindcă mai aveam 2 surori gemene, din 
prima căsătorie a tatălui meu. Erau mai 
mărişoare, de vreo 9 anişori. Mama lor murise 
când ele aveau doar doi ani. Când mama mea s-a 
căsătorit cu Tăicuţu, că aşa îi ziceam noi, avea 
16  ani, iar surorile mele gemene Marta şi Maria 
erau de vreo 6 anişori, aproape că au crescut 
împreună cu mama mea. Tăicuţu s-a căsătorit de 
tânăr, pot spune că era chiar copil, avea 15-16 
ani. La vârsta de 18 ani era deja tată, cu două 
fete gemene. Părinţii lui, Floriţa şi Stefan (Cena) 
au fost plecaţi în America să câştige bani pentru 



6 7
2 

 

a trimite acasă să facă avere, ei de fapt fiind 
săraci. Tăicuţu, rămânând acasă cu bunicii, a fost 
răsfăţatul familiei, fiind singurul copil şi nepot. I 
se făceau toate voile, avea tot ce-şi dorea, 
dovadă că s-a căsătorit aşa de tânăr. Dar, după 
doi ani, avea să i se spulbere bucuria. Fetiţele de 
doar doi anişori au rămas fără mamă, care a 
murit îmbolnăvindu-se de pneumonie. Moartea 
nemiloasă a luat-o de lângă ele. Bunica mea, şi a 
lor, care a fost plecată în America, a trebuit să 
vină acasă să aibă grijă de fetiţe. Tăicuţu s-a 
recăsătorit cu mama mea, Veta, după 4-5 ani, 
fiind mai mare decât mama cu 8-9 ani. Părinţii 
mamei, Catiţa (maica bună) şi Filip (tata Fita), 
nu au fost de acord, mai ales că tatăl meu avea 
două fetiţe şi era şi casa în construcţie. Acolo era 
de muncit. Gospodărie, ca la orice om de la ţară, 
copii mici de crescut şi ea, tot copil, la 16 ani. 

La un joc în sat, în Igriş, de unde era 
familia mamei mele, Tăicuţu a furat-o pe mama 
mea şi au fugit cu calul. Fratele ei, care era mai 
mare, Ion Minda – uica Ion – a plecat în 
urmărirea lor, tot călare, dar şi înarmat cu o 
puşcă. Îşi iubea foarte mult sora şi nu putea să 

Mama mea în dreapta, Tăicuţu şi surorile gemene la mijloc, 
bunicii, eu şi Stefan

Mama mea în dreapta. Tăticuțu și surorile gemene la mijloc, 
bunicii, eu și Ștefan
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accepte ca o fată de 16 ani să plece cu un om 
mai în vârstă şi care avea şi doi copii mici. Nu 
ştiu cum au scăpat, dar în final s-au căsătorit. 

După 4 ani m-am năcut eu, bucurie ca-n 
orice familie unde apare un copil. Primul copil 
din căsătoria tatălui meu cu mama. Surorile mele 
erau bucuroase că au o surioară mică cu care să 
se joace, să aibă grijă de ea. Aveau deja nouă 
ani. Creşteam, eram iubită. După patru ani, se 
naşte fratele meu, Ştefan. De data aceasta, 
bucuria era şi mai mare datorită faptului că 
apărea în familie şi un băiat, care să ducă numele 
mai departe. Ştefan era numele bunicului meu, 
iar numele meu Floare, era după numele bunicii 
mele, Floare-Floriţa-Iţa, aşa i se spunea bunicii 
mele paterne. Evenimentul naşterii unui băiat l-a 
adus acasă şi pe bunicul din America, care a 
venit să-şi vadă nepotul şi să participe la botezul 
lui. Nu la fel de mare era bucuria surorilor Marta 
şi Maria, care aveau deja 13-14 ani. Pentru ele, 
venirea pe lume a încă unui frate nu era prea 
bine primită. Le era ruşine ca la vârsta lor, 
aproape de măritat, să aibă un frate mic. Se 
gândeau şi că averea trebuia împărţită cu încă o 
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persoană. În Banat, familiile aveau puţini copii, 
pentru ca averea să rămână la un loc. Nu se 
apropiau de el, îl respingeau pur şi simplu. 
Mama suferea pentru că era foarte ataşată de ele, 
aproape au crescut împreună şi le-a iubit mult. 
Când Ştefan a început să meargă, pe la un anişor 
s-a dus la ele să le tragă de rochiţă pentru a se 
juca cu el şi atunci li s-a înmuiat sufletul şi l-au 
luat în braţe, l-au sărutat şi au început să-l 
iubească şi pe el. Am crescut toţi patru împreună 
ca fraţii adevăraţi. 

Am ajuns la vârsta la care am început să 
merg la grădiniţă. Grădiniţa era departe, în 
partea sârbească a satului. Saravale este 
împărţită în două părţi de canalul Beghei. De o 
parte români, de cealaltă parte majoritatea sârbi 
amestecaţi cu români, nemţi şi unguri. La 
grădiniţă mergeam toţi la un loc, pentru că era 
doar una singură. Şcoli româneşti erau două. 
Una în partea sârbească, pentru a-i scuti de 
distanţă pe cei care locuiau acolo, şi una în 
partea românească. Mai era şi una germană şi 
una în limba sârbă. Bisericile, la fel, una 
românească, una sârbească şi una catolică.  
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După ce am mers un an la grădiniţă, 
părinţii au hotărât să merg la şcoală, pentru a nu 
mai parcurge distanţa până la grădiniţă. Cererea, 
făcută la inspectorat, pentru a începe şcoala la 6 
ani, a fost aprobată. Părinţii au hotărât să repet 
clasa întâi, fiind prea mică, dar învăţătoarea i-a 
convins că sunt o elevă silitoare, la nivelul 
celorlalţi, chiar printre primii şi merit să trec în 
clasa a doua. Eram foarte fericită, eram printre 
premianţi, şi părinţii mei au fost mândri de mine. 

 Asta se întâmpla în anul 1938, când 
mama, care era o femeie tânără, avea 28 de ani, 
dar, fiind supraponderală, la vârsta ei, avea 
varice şi s-a hotărât să meargă la operaţie. Nu a 
mai putut suporta durerile de picioare. Tăicuţu, 
fiind primar la vremea aceea şi membru al 
Partidului Liberal, a consultat mai mulţi medici, 
care nu au recomandat intervenţia chirurgicală. 
Era cu risc pe atunci. Nu au putut-o convinge. 
După operaţie nu s-a protejat, a făcut efort, nu s-
a odihnit. Având doi copii mici, de patru şi opt 
ani, nu putea sta liniştită, lăsând toate grijile pe 
seama bunicii. Nu avea voie să coboare din pat, 
dar nu a acceptat să-i fie pusă plosca, a mers pe 

Eu, cu surorile gemene, Marta și Maria
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picioare la toaleta din curte, contrar 
recomandărilor medicilor de a nu face efort. 
După trei săptămâni a făcut tromboză şi ne-a 
părăsit pe noi, copilaşii ei cei mici şi dragi. 

Eu eram în clasa a doua, învăţam bine, dar 
îmi lipsea mama, care este mângâierea fiecărui 
copil, pentru că mama este cel mai de preţ 
cuvânt pe care îl rosteşte un copil şi cea mai 
dragă fiinţă. Mama, care are grijă de el zi şi 
noapte, e lângă el, îl veghează tot timpul, 
urmărindu-i toţi paşii, toate mişcările, şi când e 
mare, pentru ea tot copil rămâne. 

Această fiinţă, MAMA, eu am pierdut-o 
din fragedă copilărie, nemaiavând cui spune 
Mamă. Bunica mea avea grijă de noi. Am 
crescut, am ajuns în clasa a IV primară. Învăţam 
la fel de bine, iar bunica insista pe lîngă tatăl 
meu, să mă înscrie la liceu. După 4 clase 
primare, te puteai înscrie la liceu sau gimnaziu. 
Tăicuţu nici nu voia să audă, pentru el era 
costisitor. Bunica insista. După ce am terminat 
clasa a VI, sora mea, Marta, care locuia deja în 
Timişoara şi s-a recăsătorit după despărţirea de 
primul soţ, l-a convins pe Tăicuţu să mă înscrie 

 

 

 

           La  şcoală 

La grădiniţă 
La grădiniță

La școală
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la liceu, având avantajul că pot sta la ea şi nu 
erau necesare cheltuieli pentru gazdă sau 
internat.  

Am terminat şase clase şi trebuia să dau 
admitere la liceu, fără nici o pregătire 
suplimentară. Sora mea m-a înscris la cel mai 
solicitat liceu, Carmen Sylva. Era concurenţă 
mare, locuri puţine, media de admitere fiind 9. 
Am reuşit o medie a notelor de 7 şi ceva. Binişor 
pentru un copil de la ţară, fără pregătire 
prealabilă. Marta s-a interesat la ce liceu mai 
sunt locuri. Era singura şansă, altfel plecam să 
termin clasa a şasea acasă şi acolo rămâneam. 
Singurul liceu, unde mai erau locuri, era Liceul 
Industrial de Fete. Am reuşit cu media 8,75. 
Eram pe locurile din faţă ale  listei afişate. Eram 
fericită, bucuroasă, iar sora mea şi bunica şi mai 
mult. Ele nu voiau ca eu să rămân acasă, la 
gândul că tata se va recăsători şi cine ştie ce 
mamă ne va aduceşi cum o să se poarte cu noi. 

A venit toamna, a început şcoala şi am 
plecat la Timişoara. Pentru mine era ceva nou 
mersul cu tramvaiul. Şcoala, în cartierul Fabric, 
în Piaţa Traian  era destul de departe de casa 
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surorii mele care locuia în cartierul Blaşcovici. 
La şcoală, colege din toate părţile. Nu ne 
cunoşteam între noi. Norocul a facut că în bancă 
am stat cu o colegă, Cornelia Barbu, fiica 
învăţătorului din comuna Herneacova. Ea locuia 
la o mătuşă, tot în cartierul Blaşcovici. Am 
devenit prietene şi mergeam împreună acasă. Ne 
înţelegeam ca două surori. Ţin minte că prin 
clasa a III-a a lipsit câteva zile, fiind bolnavă. 
Aveam teză la istorie. Voia să o amâne, nefiind 
pregătită. Am convins-o să-şi dea teza împreună 
cu toată clasa, iar eu urma să o ajut. M-a 
ascultat, eu am terminat mai repede de scris, i-
am întins caietul, şi ea a copiat după mine. 
Profesoara stătea la catedră şi se putea copia 
uşor. Urmarea nu am uitat-o niciodată. Cornelia 
Barbu a luat notă mai mare decât mine.Colegele 
au ştiut ce s-a întâmplat, ne-am distrat pe această 
temă împreună, în afară de Cornelia, care s-a 
simţit foarte prost, vinovată şi nu a putut înţelege 
evaluarea profesoarei. 

În cadrul Liceului trebuia să parcurgi opt 
clase. La sfârşit, se dădea Bacalaureatul şi un 
examen la specialitatea pe care voiai să o 
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urmezi: Lucru manual, Desen, Muzică. Primeai 
o diplomă la specializarea respectivă. Se puteau 
face şi numai patru clase, şi atunci puteai să te 
angajezi într-un serviciu, ca funcţionar. Aveam 
ore înainte de masă, de la 8 la 12, iar după 
amiaza, de la 2 până la 6 şi iarna până la 5. În 
prima parte a zilei aveam ore la diferite materii, 
iar după masă activităţi practice, lucru manual. 
Era destul de greu pentru a doua zi, mai ales 
dacă locuiai departe de şcoală. În zilele în care 
aveam materii mai grele sau teze, rămâneam la 
şcoală, ne luam mâncare cu noi şi ne făceam 
temele în cele două ore libere dintre cursuri. 
Seara, acasă, repetam. Până în clasa a IV-a 
treceai prin toate specialităţile, pentru a-ţi da 
seama pentru ce specialitate ai înclina. Erau 
patru specializări: croitorie, lenjerie, ţesătorie, 
mode şi flori. Eu mi-am ales mode şi flori. 
Lucram comenzi, pentru cine dorea, din afara 
şcolii, făceam expoziţii cu vânzare, unde lumea 
putea veni să facă comenzi. Din clasa a IV-a 
şcoala şi-a schimbat numele în Şcoala 
Profesională de Fete. Exista şi un Liceu 
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Industrial de Băieţi. Pe vremea aceea, liceele nu 
erau mixte. 

Învăţam bine, nu eram premiantă, dar 
făceam parte dintre elevele bune. Nu excelam la 
matematică, în special la algebră şi nici la fizică. 
Aceste materii îmi coborau ştacheta notelor. În 
rest, eram de 9 şi 10. 

În clasa a IV–a am dat examen pentru 
bursă. Calificativul F. Bine şi nota de peste 9 m-
au scutit de taxa şcolară. A rămas secretul meu, 
al surorii mele şi al cumnatului meu. Puteam şi 
eu să-mi mai fac vreun moft, să-mi cumpăr o 
rochiţă, pantofi, să merg la teatru sau la film 
când aveam voie de la şcoală. Erau permise doar 
unele filme. Dacă mergeai la vreun film interzis 
de şcoală, riscai să fi exmatriculat. Eram 
urmărite de pedagoagele şcolii. 

În clasa a V-a, prietena mea, Cornelia 
Barbu, în mijlocul anului şcolar, se căsătoreşte 
cu un medic. Toată clasa a rămas stupefiată. 
Făcea parte dintre elevele bune. Nici măcar mie 
nu mi-a spus. Din păcate, nu a ştiut nici măcar 
ea. Părinţii i-au hotărât soarta: au vrut să o 
căsătorească cu un medic. 
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Vorbeam între noi – cine urmează să ne 
facă o altă surpriză?!. La sfârşitul clasei a VI-a 
aveam să urmez eu. Mare nedumerire pentru 
colegele mele. Eram cunoscută ca fată cuminte, 
nu mă întâlneam cu băieţi, nu mergeam la filme 
interzise, nu-mi lipsea niciodată numărul 
matricol de pe mânecă, eram conştiincioasă. 
Aveam colege mai curajoase, care mai făceau 
câte o escapadă, se duceau la întâlniri cu băieţii, 
la ceaiuri, filme interzise, fără număr matricol. 

Surpriza a fost totală! La începutul anului 
1949, colega lor, Bălăban Florica (eu în 
persoană), nu mai vine la şcoală, pentru că s-a 
căsătorit. 

Şi acum misterul...  
În vacanţa anului 1949, apare în viaţa mea 

un băiat complet necunoscut, Sănătean 
Gheorghe. El, de fapt, venea pe la Saravale la o 
altă fată, care era şi foarte bogată şi frumoasă şi 
singură la părinţi, dar cu un comportament nu 
prea plăcut, de care el încă nu aflase. Îi cam 
plăceau bărbaţii, chiar şi cei însuraţi. Au aflat în 
schimb părinţii lui, de la nişte cunoştinţe şi chiar 
de la preotul comunei. Acesta îi cunoştea foarte 
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bine pe părinţii băiatului, care de fapt erau nişte 
oameni de vază în Sinnicolau Mare şi nu a putut 
să nu le atragă atenţia. 

Dar, înainte de a afla, într-o zi de 
duminică, venind la Saravale la fata aceea şi 
cum pe atunci se mergea la Căminul Cultural la 
dans, m-a invitat la dans şi când a ajuns acasă le-
a povestit părinţilor că a dansat cu o fată, care e 
elevă la Liceu la Timişoara şi că-i place fata. 

Părinţii băiatului au început să fie din în 
ce mai interesaţi de mine. Aveau nişte cunoştinţe 
în Saravale, chiar vecinii mei. După ce au aflat 
mai multe informaţii, într-o duminică, a venit, în 
vizită la vecinii mei, toată familia: mama, 
(Sănătean Maria), tata,  (Sănătean Mihai) şi 
băiatul (Sănătean Gheorghe). Noi tocmai ne 
pregăteam să mergem la Sînnicolau, în vizită la 
nişte rude ale mamei mele vitrege. 

Tăicuţu se recăsătorise între timp cu sora 
Ileana, aşa era cunoscută de toată lumea. O 
femeie cu o viaţă interesantă, cu multe secrete, 
pe care nu le-a povestit niciodată. A trăit o 
perioadă de timp în Argentina, unde a lucrat în 
casa unor diplomaţi (astea erau poveştile pe care 
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le-am auzit). Era o femeie frumoasă, elegantă, 
cochetă. Nu ştim de ce s-a reîntors în România. 
Tatăl meu a cunoscut-o în Timişoara, la spitalul 
în care lucra ca asistentă medicală. Când a 
hotărât să se căsătorească cu el, a renunţat la tot, 
inclusiv la statutul de doamnă şi s-a transformat 
într-o femeie modestă de la sat, cu batic în cap şi 
cu meseria de moaşă comunală.  

Deci, apare vecina noastră, să ne aducă 
vestea, că familia Sănătean, care era la ei în 
vizită, vrea să ne viziteze. Motivul, dar de fapt 
pretextul folosit pentru a intra în legătură cu noi, 
era că vor să o vadă pe mămica, mama mea 
vitregă (mama Ileana) pe care o cunoşteau de pe 
vremea când era moaşă la un mare Sanatoriul 
Galetaru din Timişoara,  unde a născut sora lui 
Gheorghe, Aurelia. Au motivat că ei nu ştiau că 
ea este acum aici şi ar vrea să o viziteze. Motivul 
vizitei de a o vedea pe mămica era doar un 
pretext. Ei, de fapt, veniseră să mă vadă pe mine. 
Cum m-au văzut, le-am şi plăcut. După mai 
multe discuţii, tata lui Gheorghe recunoaşte 
sincer: „Vă spun, de fapt, pentru ce am venit. 
Băiatul nostru a cunoscut-o pe fata 

 

Gheorhe la Sinnicolau 
Gheorghe la Sînnicolau
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dumneavoastră, a venit acasă, ne-a povestit că a 
cunoscut o fată care e încă elevă la Liceu şi a 
plăcut-o tare mult. Aşa că am venit să o vedem, 
şi să discutăm dacă sunteţi de acord, să se 
căsătorească cu fiul nostru.” Scurt, la obiect şi 
hotărât. 

Au fost luaţi prin surprindere. Nu s-au 
gândit la aşa ceva. Fata mai are un an şi termină 
Liceul. Părinţii lui Gheorghe au insistat, 
motivând că au o situaţie materială bună, că nu-
mi va lipsi nimic, că nu e nevoie să-mi termin 
şcoala, că băiatul lor mă place mult, la fel şi ei, 
că nu va trebui să am serviciu, că meseria lor (de 
tăbăcari) e o meserie bună,  care nu se compară 
cu nici o carieră. 

Adevărul era, că au început să prospere, 
într-un domeniu la care nu aveau concurenţă. 
Prelucrau piei, la un nivel calitativ superior 
pentru timpul acela, confecţionau opinci, aveau 
piaţă de desfacere şi colaborau cu o fabrică de 
piele din Sinnicolau – Korber – care făcea 
export. Aveau pământ, utilaje agricole, animale, 
atelier, angajaţi. Erau harnici, organizaţi, ca nişte 
adevăraţi oameni de afaceri. Şi foarte 

 

Familia de la Sînnicolau: mama, tata, 
nepoţii Mariana, Mimi, Lelu, Loli. Cumnaţii 

Floriţă, Aurelia, Manţi, Mihai. 

 

Familia de la Sînnicolau: mama, tata,
nepoții Mariana, Mimi, Lelu, Loli.

Cumnații Floriță, Aurelia, Manți, Mihai.



24 25
15 

 

cumsecade. Familia era cunoscută în Sînnicolau 
printre cele mai bune şi prospere familii. 

Părinţii mei au început să-şi facă tot felul 
de planuri. Cred că i-a tentat mult situaţia lor 
materială, familia Sănătean fiind deja cunoscută 
în împrejurimi.  

Gheorghe a continuat să vină în vizită cu 
tot felul de atenţii: ciocolată, bomboane, flori.  

Eu m-am împotrivit. Nu şi nu, vreau să-mi 
termin şcoala. A venit sora mea Marta, s-a certat 
cu Tăicuţu, unchiul de la Igriş, fratele mamei 
mele – uica Ion, la fel, era şi el de părere că 
trebuie să-mi termin şcoala. Tăicuţu nu era de 
înduplecat. Voia cu orice preţ să mă mărite. Pe 
atunci, copiii trebuiau să asculte de părinţi. Nu 
eram îndrăgostită de Gheorghe. Cred că mi-a 
fost mai mult milă de el. Îl vedeam aşa de bun şi 
de nevinovat. Eu, de fapt, eram îndrăgostită de 
un băiat din sat, care mă iubea. Era student. Ştia 
care era situaţia mea, cu părinţii care vor să mă 
căsătorească. Toate colegele mele şi prietene din 
sat mă sfătuiau să nu mă căsătoresc şi să fug cu 
băiatul pe care îl iubesc. Şi el dorea acelaşi 
lucru. Eu nu puteam face asta.  
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Pentru Gheorghe simţeam altceva. Era 
foarte respectuos, simţeam că mă iubeşte, venea 
zilnic să mă vadă şi nu puteam să-l las aşa. Îmi 
inspira milă. Tăicuţu nu ceda. Au venit din nou 
părinţii lui. Au  stabilit data logodnei – 7 august 
1949. În 11 septembrie ne-am şi căsătorit.  

Am făcut nunta, ne-am cununat în 
Saravale. Am plecat la Sinnicolau unde a 
continuat nunta până dimineaţa. Mă simţeam 
stingheră, cu mulţi invitaţi, atâţia necunoscuţi în 
jurul meu: părinţii lui Gheorghe, fratele Mihai, 
sora Aurelia, cumnatul Floriţă, cumnata Manţi. 
Îmi era jenă de toată lumea, nu îndrăzneam nici 
să mănânc. Îmi era ruşine. Toţi se purtau frumos 
cu mine, mama soacră iubitoare, venea şi mă 
îmbrăţişa şi mă încuraja spunându-mi că ştie că 
nu am avut mamă, dar ea îmi va fi ca o mamă, 
nu soacră. Gheorghe m-a întrebat dacă mi-e 
foame şi ruşine să mănânc, că el îmi aduce în 
cameră mâncarea, să nu afle nimeni. Dar mie 
parcă şi de el îmi era ruşine. 

Aşa au trecut zilele. Toţi erau în jurul meu 
şi se străduiau să facă tot posibilul să mă simt 
bine. Încetul cu încetul m-am obişnuit. 
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Mămica (mama vitregă) a început să vină 
cam des în vizită, să vadă ce fac şi cum sunt 
tratată. Mama soacra, Mama,  de acum aşa i-am 
spus, a pus-o la punct şi i-a spus: „Iţa e fata 
noastră şi noi avem grijă de ea. Nu trebuie să-ţi 
mai faci griji.” Ar fi vrut să controleze situaţia, 
dar nu i-a mers. Toţi mă iubeau şi se purtau 
frumos cu mine. Gheorghe era exagerat de 
drăgăstos. 

După un an aveam să-l nasc pe primul 
meu copil, Andrei. Din nefericire s-a născut 
mort. Era mare tristeţe în casă, toţi plângeam. 
Mă mângâiau şi mă încurajau. Sentimental, am 
trecut prin momente psihice groaznice şi am 
avut probleme critice de sănătate. M-am refăcut 
greu,psihic şi fizic. Eram o fetiţă tinerică şi 
slăbuţă. 

Dar parcă asta nu a fost de ajuns. După un 
an de zile, a venit o altă nenorocire. 

În vara anului 1951, de Rusalii, noaptea, 
suntem anunţati că trebuie să părăsim domiciliul 
în timp de cinci ore. Şi aşa a fost. 

În luna iunie a anului 1951, în ziua de 
Rusalii, ne plimbam prin oraș, așa cum era 
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Nunta mea
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obiceiul în Sînnicolau Mare. Atmosfera era 
destul de agitată. Existau zvonuri despre niște 
arestări ale unor capi de familie, consideraţi 
chiaburi. Pe la orele 19-20 au inceput să vină 
camioane cu soldați. Lumea a intrat în panică, 
crezând zvonurile. Când am ajuns acasă, le-am 
povestit părinților ce s-a întâmplat. Am stat treji 
toată noaptea. Mama i-a propus lui tata (socrul 
meu) să se ascundă la un vecin, pentru a nu fi 
arestat. A refuzat, nedorind să-şi pună familia în 
pericol. La ora 4-5 dimineața am auzit niște bătăi 
în poartă și la geamuri. Tata socru s-a dus să 
deschidă. Au venit un civil, un militar și un 
milițian. Ne-au citit un ordin prin care am fost 
anunțați că toată familia are un termen de 5 ore 
să părăsească locuința, putând să ia orice 
doreşte. Am început să plângem, mamei  soacre i 
s-a făcut rău, suferea cu inima. 

Am început să împachetăm. În data de 18 
iunie la ora 10-10:30 au venit din nou 3 
persoane, iar pe la 12-13 am plecat la gară cu o 
căruță. Am luat cu noi ce am putut lua în cinci 
ore. Au sigiliat ușile și   l-au chemat pe tata 
socru să facă inventarul. Am primit despăgubire 
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2400-2800 de lei pe uneltele de grădină și 
utilajele agricole din șopron. Am luat cu noi o 
vacă şi un cal. 

Am fost îmbarcaţi în vagoane de marfă 
unde am stat toată ziua şi toată noaptea. 
Dimineaţa am plecat fără să ştim ce destinaţie 
avem. Credeam că ne vor duce în Rusia, aşa se 
zvonea că ne duc şi pe noi ca pe nemţi, dar nu a 
fost aşa, norocul nostru că am rămas în ţară. A 
trebuit să renunţăm la cal, pentru că a început să 
se bată cu vaca. Până la plecarea trenului vecinii 
s-au mobilizat şi au tăiat un porc, au adunat nişte 
alimente de bază şi ni le-au adus în gară, să 
avem nişte provizii cu noi. Pe drum ne-am 
întâlnit cu alte garnituri de tren. Erau oameni din 
Gelu, Variaș, Gotlob.  

După două zile, fără să ştim unde mergem, 
trenul s-a oprit într-o gară. Era gara Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. Am fost anunţaţi că am ajuns, 
dar că rămânem în gară până a doua zi când vom 
fi repartizaţi. A fost o noapte de coşmar. Ploaie, 
funingine de la locomotivă, ţânțari, plânsete şi 
suflete zdrobite.  
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Dimineaţa, când s-a făcut de ziuă, am 
început să vorbim unii cu alţii şi am aflat din 
câte părţi suntem aduşi acolo. Pe la prânz, ne-a 
venit şi nouă rândul să vină o maşină camion, 
după ce toată noaptea stătusem cu toate lucrurile 
pe jos între liniile de cale ferată. Ne-au îmbarcat 
într-un camion şi am plecat, crezând că ne vor 
duce undeva, într-un sat, dar ne-am trezit pe un 
câmp plin cu bumbac, unde aveam locurile 
marcate cu ţăruşi.  Din nou ne-am descărcat 
lucrurile pe jos. În timp ce descărcam, mi-a 
căzut o ladă pe mână şi am leşinat de durere. Au 
venit vecinii de peste drum, care ajunseseră 
înaintea noastră cu o zi. Erau din Variaş. Au 
adus apă şi oţet şi m-au spălat, ca să-mi revin.  
 Ne-am făcut adăpost din mobilierul pe 
care l-am luat cu noi și dintr-o prelată, pentru a 
avea un acoperiş deasupra capului, pe timp de 
noapte. Apa era la comun și mirosea a clor. 
Câmpul era tot alb. Până atunci,  nu am ştiut 
cum arată bumbacul. 

Am început să stăm de vorbă cu vecinii 
noştri. Erau din Variaş, Gotlob, Uivar şi Ionel. 
Eram toate naţiile: români, sârbi, nemţi. Nu 
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ştiam ce să facem, vorbeam unii cu alţii, nu 
ştiam ce va urma. După vreo două zile am fost 
anunţaţi că acolo vom rămâne, şi să ne facem 
bordeie, dar cum, şi cu ce? 

Am stat în adăpostul improvizat 3 
săptămâni. În apropiere era o pădurice. Am aflat 
şi noi de la alţii. Nu aveam apă. Am aflat că la 3 
km de noi se află o comună, Buliga, unde 
puteam merge după apă. Era o secetă şi o 
căldură insuportabilă. Pentru a ajunge în Buliga, 
trebuia să mergi prin praf gros de 30 de cm. Nu 
se putea merge încălțat. Era ca o pudră. Am 
plecat eu şi Gheorghe să aducem apă. Aveam cu 
noi o cantă şi o damigeană, cum ne-am luat de 
acasă apă cu noi, pe drum. Mama suferea cu 
inima și tata, cu tensiunea. Pe ei, i-am scutit de 
efort, cât am putut. Am venit acasă cu apa, dar 
nu mai era rece, s-a încălzit pe drum. 

Zilele treceau, am început să săpăm în 
pământ, să ne facem bordeiul, dar habar nu 
aveam cum. Am învăţat unii de la alţii. A durat 
un timp, cred că vreo trei săptămâni, până a fost 
gata bordeiul. La urmă, ne-am dus în balta 
Borcea şi am tăiat stuf, l-am adus acasă cu 
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căruţa. Am construit un bordei cu acoperiș din 
crengi, stuf și aceeași prelată. Unii dintre noi 
aveau cai cu căruţă. 

Problema era apa. Ne-au adus butoaie cu 
apă, lăsate deschise, în care toată lumea băga 
găleata să ia apă. Pentru apă de băut mergeam 
tot la Buliga. De acolo luam şi mâncare. Au 
început să vină localnicii din Buliga cu butoaie 
şi să ne vândă apa cu 50 de bani găleata. Am 
cumpărat şi noi de la moş Petrache. Era o familie 
foarte cumsecade cu care ne-am şi împrietenit. 
Norocul nostru a fost că era vară, luna iunie, 
căldură mare. Pe străzi trecea zilnic un călăreţ cu 
cravaşă, care striga şi ameninţa, că dacă nu ne 
apucăm să ne facem case, ne va prinde iarna şi 
aşa rămânem, că oricum, aici vom rămâne. 

După un timp, s-a înfiinţat în mijlocul 
satului un fel de şantier dotat cu tot felul de 
unelte de lucru. Au început să aducă lemn pentru 
construcţii, scânduri, ferestre, uşi. Am fost 
îndemnaţi să începem construirea de case. 
Aveau nevoie şi de meseriaşi. Gheorghe a primit 
un loc de muncă de curelar, de care aveau nevoie 
dacă cedau curelele de la circulare. El le cosea şi 
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le repara. Cu această ocazie, a avut norocul să 
primească cu prioritate materiale pentru 
construirea casei. Fiind tot mereu îndemnaţi la 
începerea construirii caselor, lumea s-a apucat 
de lucru, de teama că se apropia iarna. Ne-am 
asociat câte patru vecini să facem casele. O 
familie singură nu putea, trebuiau braţe de 
muncă. S-a hotărât prin tragere la sorţi, a cui 
casă să înceapă prima? Trei vecini din Variaş, 
Gotlob, Uivar nu au vrut tragere la sorţi. Au fost 
de acord să înceapă casa lui Sănătean, căci 
datorită lui Gheorghe, care a lucrat acolo, au 
avut prioritate la materialele de construcţie. Doar 
domnul Raczko din Sinnicolau nu a fost de 
acord. A vrut să fie el primul. Toată lumea l-a 
exclus şi a început construcţia casei noastre. Nu 
se făcea o casă de la început până la sfârşit. Se 
lucra intercalat, pe rând la fiecare. Se băteau 
zidurile, care se făceau din pământ bătut, la 
prima casă, apoi la adoua, la a treia şi tot aşa, pe 
rând, ca să fie toate trei gata odată. Lucrarea 
comună consta în ridicarea casei, tencuirea 
exterioară, montarea geamurilor şi a uşilor. 
Tencuirea interioară, văruitul au fost făcute 
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individual. Nouă, interiorul camerelor ni l-a 
făcut doamna Herţa, o femeie basarabeancă din 
Variaş. Eu cu Gheorghe mergeam dimineaţa pe 
la ora 3 la Ferma IAS, la vreo trei kilometri şi 
aduceam cu căruciorul balegă de la grajdurile de 
animale, sau chiar adunam de pe drum. Cu asta 
s-au măltărit camerele. 

Domnul Raczko a rămas singur. Nu mai 
avea ajutoare. Toate cele trei case au fost gata în 
același timp. 

În 5 octombrie, am intrat în casa 
terminată. Era o zi ploioasă. Mama s-a așezat în 
genunchi și a început să se roage şi să îi 
mulțumească lui Dumnezeu.  

Camerele nu au reuşit să se usuce. Pereții 
erau uzi și moi. Iarna, când făceam foc, ieșeau 
aburi din ei. Peste iarnă, când s-a făcut cald în 
casă, din pereţi au început să iasă firicele verzi 
de grâu, din pleava care s-a băgat în bălegar. În 
casă am avut un cuptor pentru încălzit, construit 
de mama. Puteam încălzi cu paie, cu ciocani, cu 
lemne. Era foarte întreprinzătoare. Ştia să facă 
orice. Tot ea a făcut un şporhert cu plită pentru 
gătit. Era zidit din văiugă, care este cărămidă din  

În Bărăgan, cu casa terminată 
În Bărăgan, cu casa terminată
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pământ, făcută de nişte vecini din Variaş. Pe 
lângă plita de gătit avea şi dubă de copt. Uşa de 
la intrarea în bucătărie dădea direct spre afară. 
Ca să nu intre frigul în bucătărie, tot mama a 
făcut un fel de cămară (speiss). La intrarea de 
afară, a făcut un mic zid din văiugă, un fel de 
coridor închis, în care încăpea un butoi de zinc 
de 200 l. În el depozitam tot timpul apă pentru 
spălat, mâncare şi tot ce era necesar. 

În prima iarnă, nu ştiam ce viscole sunt 
acolo şi ce frig şi ce ploi vijelioase. Toamna, din 
cauza ploilor vijelioase şi iarna, din cauza 
zăpezilor viscolite, care săpau în zidurile caselor, 
s-au răsturnat multe dintre ele. 

Au rămas familii fără adăpost. Mama a 
adus la noi acasă doi copilaşi ai unui sătean pe 
nume Putz. Era doar el cu copilaşii. Au stat la 
noi până a reuşit să-şi facă un adăpost în casă. 
Era perier de meserie – făcea perii. Soţia lui era 
plecată din ţară când ne-au deportat. A venit 
singură, de bună voie, la familia ei. „Nu am să 
uit niciodată familia Sănătean, care a trecut peste 
câmp să-mi sară în ajutor. Stăteau in stradă, vis-
a-vis de noi şi au văzut cum începe să cadă casa. 
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Mi-au salvat copiii, care erau singuri acasă.Tatăl 
lor nu era acasă. Lucra la cooperativă în sat, 
destul de departe de casă. Dar, vecinii de lângă 
casa mea nu au sărit în ajutor, să-mi salveze 
copiii. În schimb, a trecut strada familia 
Sănătean, prin viscol, ca să-mi ia copiii şi să-i 
adăpostească. Asta n-am să uit toată viaţa mea, 
ce a făcut această familie pentru mine”, spunea 
doamna Putz.  

Mama avea un suflet mare. 
Atunci s-au răsturnat mai multe case. 
În primăvară, majoritatea familiilor şi-au 

făcut un fel de adăpost la casă. Nu au mai 
aşteptat încă o toamnă și încă o iarnă. Noi am 
făcut în jurul casei un fel de coridor închis, un 
zid din pământ bătut până la mijlocul casei şi 
completat până sus cu scânduri. Casa era 
înconjurată de acest adăpost la o distanţă de 1,50 
m. Deci, un zid dublu. Distanţa dintre casă şi zid 
ne folosea ca o magazie unde adăposteam 
diferite lucruri şi lemne pentru iarnă. În faţa 
casei nu am făcut zid. Am folosit aceeaşi prelată 
mare, pe care, de fapt, o foloseau înainte la 
târguri, ca şatră, când mergeau cu opincile la 
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vânzare. Era un scut foarte bun la casă. În partea 
unde erau geamurile, când ningea sau viscolea 
zăpada, ieşeam şi o măturam imediat. Vecinii de 
peste drum erau din Variaş. Erau mai predispuşi 
la viscole. Li se înzăpezea ieşirea din casă. 
Mergeam şi îi deszăpezeam pentru că nu puteau 
ieşi din casă, mai ales dacă erau înzăpeziţi peste 
noapte. 

Eu şi Gheorghe aveam serviciul în oraş la 
Feteşti, la DCA, un centru de colectare a pieilor. 
Familia noastră avea o meserie foarte apreciată 
în Banat, dar total necunoscută în Bărăgan: 
tăbăcăria. Aici, în Bărăgan, se aruncau pieile 
animalelor după sacrificare. Harnici şi 
întreprinzători, Tata Mare şi Gheorghe şi-au 
reluat activitatea, uimind localnicii cu pieile 
tăbăcite, gata de confecţionat şube şi paltoane de 
piele. Prin angajarea noastră la DCA, 
achiziţionam piei de prin toate satele învecinate. 
Eu lucram în birou la evidenţa actelor. Aşa cum 
acasă, prin hărnicie şi tenacitate şi-au făcut 
averea, şi aici în Bărăgan am reuşit să lucrăm din 
greu, să ne facem un rost. „Ciumaţi”, cum am 
fost consideraţi de localnici, am ajuns să-i 

       

 Cu proviziile de 
pâine 

Cu proviziile de pâine
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învăţăm să prepare supa de pasăre (ei aruncau 
apa când fierbeau găina), să taie porcul ca în 
Banat, şi să facă mezeluri, şuncă, slănină 
afumată. 

Tot în Feteşti mergeam şi după pâine. 
Primeam un sfert de pâine neagră care se lipea 
de cuțit. Dacă se întâmpla să mergem la servici 
pe timp de iarnă, cu viscole şi zăpadă, când 
ajungeam, hainele erau îngheţate pe noi. Dacă ne 
prindea viscolul la serviciu, rămâneam peste 
noapte şi dormeam acolo. Era imposibil să mergi 
pe asemenea vreme. 

Tata s-a rătăcit într-o iarnă, când a plecat 
după lapte şi nu a mai văzut drumul spre casă. A 
plecat Gheorghe după el, era aproape noapte şi 
am crezut că l-am pierdut. Era pustiu şi puteau 
să-l mănânce lupii. L-a zărit într-un târziu, cum 
se lupta cu nămeţii şi l-a adus acasă. 

Casa noastră era tip casă mare, pentru că 
eram două familii. Sănătean Mihai senior şi 
Sănătean Gheorghe junior, fapt pentru care am 
primit două locuri de casă. Noi nu am vrut să ne 
despărţim şi atunci am putut să luăm un singur 
loc de casă tip mare. Tip mic, 25 m pătraţi, tip 

 

  Înainte de Bărăgan, şi după aceea, în Bărăgan 
Înainte de Bărăgan, și după aceea, în Bărăgan
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am  ajuns  chiar să ni-i facem prieteni. S-au 
convins că au fost informaţi greşit despre noi. 
Propaganda comunistă funcţiona bine. 

Am uitat să spun că noi am văruit casa în 
culoarea roz deschis. Se numea Strada B, Nr. 41. 
Nu știu exact de ce am ales această culoare, dar 
știu că tata, care când a ajuns bunic și a devenit 
Tata mare, la întrebarea nepoatelor Rodica și 
Geta „Cum era înainte?” Spunea: ”a fost totul 
roz”. Fetele nu înțelegeau și întrebau în 
continuare: ”și laptele și apa și aerul?” ”Da, (era 
răspunsul unui om bătrân și învins.) totul era 
roz.” Poate că, în amintirea acelor vremuri roz 
am vopsit casa roz. 

În 17 februarie 1952, în această casă de 
culoare roz, a venit pe lume un îngeraș drăgălaș, 
care a umplut casa de bucurie și fericire. O fetiță 
scumpă și dulce, care a fost mult așteptată de 
părinți și bunici și pe care era să o cheme 
Rodica. (De la Rodica Bujor, cântăreață foarte 
iubită la vremea aceea). 

Bucurie mare, mare bucurie, fiindcă am 
trecut prin mari emoții la naștere. 
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mare, 50 metri pătraţi. Spaţiul de teren care a 
rămas liber l-am folosit ca şi grădină. Prima 
dată, ne-am făcut un WC, săpând o groapă şi 
împrejmuind cu scânduri. În grădină, am săpat în 
primăvară şi am semănat de toate câte un pic: 
cartofi, ceapă, usturoi, zarzavaturi. 

Piaţa era în oraşul Feteşti, la 7-8 km. Erau 
şi tot felul de magazine şi mai găseai câte ceva. 
Feteştiul era raion. Era mare criză de zahăr şi de 
multe alte alimente. Trebuia să stăm la cozi şi nu 
prea aveam bani. Cel mai greu era cu pâinea. 
Trebuia să ne aşezăm la cozi de mai multe ori. 
Se dădea numai câte o jumătate de pâine, sau 
câteodată, o pâine întreagă. Mergeam cu mama 
şi tata. Ei stăteau deoparte, eu şi Gheorghe ne 
aşezam de mai multe ori la rând şi le-o 
depozitam. Trebuia să luăm mai multă, măcar 
pentru o săptămână, nu puteam face zilnic 8 km 
pentru pâine. Datorită acestui fapt, eram făcuţi 
de băştinaşi în tot felul: „Lăcustelor, Titoiştilor, 
Chiaburilor, aţi venit să ne luaţi pâinea de la 
gură!” După un an de zile, am făcut cunoştinţă 
cu locuitorii din Buliga, satul din apropiere și cu 
cei din Feteşti, care, aflând adevărul despre noi 
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Tata nu mai avea voie să lucreze la opinci 
în camera unde era îngerașul. Ea a devenit cu 
timpul Soarele și Luna de pe cer, fericirea 
noastră. A venit pe frig, pe ger, pe furtună, dar în 
casă era bine. Cald, liniște și bucurie. 

A trecut timpul, dar această scumpete nu 
putea să fie singură, să nu aibă cu cine să se 
joace. Era bijuteria străzii. Stătea pe marginea 
șanțului, mergea prin șanț, era supravegheată. 
Știa că nu are voie să meargă pe drum. Treceau 
multe camioane pe acolo. 

Vecinii o iubeau așa cum stătea ea pe 
marginea șanțului. Și ea îi cunoștea pe mulți 
dintre ei și intra cu toți în vorbă. Era foarte 
vorbăreață. O vecină avea o fată, era domnișoară 
și o chema Ghina. Mama Ghinei o întreabă pe 
Rodica: ”ce faci tu, fată mică?” La care Rodica îi 
răspunde: ”O, tu,  Ghina-i fată mică”. Vecina 
rămâne uimită de răspuns. Peste drum aveam 
vecini sârbi, din Variaș. Ea le zicea Nina Olga și 
bunica Maica. Tot peste drum mai erau două 
fetițe mai mari, Toca și Lela. Se jucau împreună 
și de la ele a învățat sârbește. Nina Olga îi dădea 
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plăcintă ”de” mac, așa zicea ea. Nu se întâmpla 
să facă vreodată, fără să-i aducă.  

După un an și jumătate apare un alt 
îngeraș scump și drag. O fetiță dolofană de 4,500 
kg. Urma să o cheme în loc de Gheorghe, - 
Georgeta. Se aștepta un băiețel, dar nu a fost să 
fie. A venit tot o fetiță. Bunicul, tata mare, ar fi 
vrut un băiat moștenitor, să ducă numele mai 
departe. Toată lumea credea că va veni un băiat, 
a fost un fel de dezamăgire, dar iubirea pentru 
copil a fost tot la fel de mare în familia noastră. 

Rodica îi căuta ochișorii. Trebuia să avem 
grijă să nu-i bage degetul în ochi. Geta era cam 
șmecheruță. Dacă puneai un pic mâna pe perna 
ei în care era împachetată, simțea și-i plăcea. 
Dacă luai mâna, începea să scâncească. 

După ce s-a născut îngerașul ăsta șmecher, 
a venit la noi în vizită sora mea, Marta. Nu i-a 
plăcut că nu o legănăm, când plânge. Ne-a 
reproșat că nu o iubim pentru că nu e băiat. Ea 
nu a avut copii și nu a putut înțelege, cum să nu 
legeni copilul, dacă plânge și o legăna într-una. 
Mama mare, ca să nu se supere sora mea, a spus: 
” Lasă să o legene, că după ce pleacă ea, o 
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dezvățăm!” Așa a și fost! După ce aplecat Marta, 
am avut ceva de lucru. Ne-a luat ceva timp să o 
dezobișnuim, ne-a fost milă când plângea, dar 
încet, încet, am dezobișnuit-o și a devenit cel 
mai cuminte copil din lume. 

Pe Rodica, am botezat-o acasă, fiindcă era 
iarnă și era ger. Am adus preotul din Buliga. 

Pe Geta, am botezat-o în biserică, la 
Fetești. Ne-a dus cu căruța cica Radivoi, soțul 
Ninei Olga din Variaș. 

Nașa şi naşul de botez au fost Doamna şi 
Domnul Pavlov. O familie din Sinnicolau, foarte 
bogată. Aveau clădirea de azi a 
Cinematografului și alte imobile. Nu aveau 
copii. 

Mama Mare a pregătit acasă o masă cu 
ceva de mâncare, așa, mai deosebit, pentru a 
sărbători evenimentul. L-am invitat și pe Moș 
Petrache din Fetești, buna noastră cunoștință. El 
avea un magazin mare, cu articole pentru 
tăbăcărie și așa am făcut cunoștință mai de 
aproape cu el. 
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Acolo, parcă era altă țară, alte legi. În 
Banat, tăbăcarii nu mai aveau voie să lucreze 
particular, de mult timp. 

Meseria familiei Sănătean a fost tăbăcăria 
și confecționatul de opinci. Țăranii purtau opinci 
ca încălţăminte. Aveau un atelier mare de 
tăbăcărie, unde se tăbăceau tot felul de piei – oi, 
viței, vaci. Pentru cetățenii care aveau piei de 
miel, se făceau cojoace de miel și paltoane din 
piele. Tata mare avea atelier foarte dotat. Avea 
un valz, o presă mare, cu care se presau pieile 
tăbăcite, pentru confecționarea opincilor și a 
paltoanelor din piele, care erau la modă pe 
vremea aceea. 

Erau mai mulți tăbăcari în Sinnicolau, dar 
nu erau așa dotați ca și această mică făbricuță în 
care lucra Tata Mare cu cei doi fii, Gheorghe și 
Mihai și încă vreo zece angajați.  

În Sinnicolau era și o fabrică de piele 
”Korber”, dar nu avea ”valz mașin”, presa aceea 
specială. Aduceau pieile la Sănătean și erau 
ștanțate ”Korber”. Denumirile în termeni ale 
meseriei nu le mai știu nici eu corect. 
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Prin anul 1947? cred, a venit 
naționalizarea. Particularii nu au mai avut voie 
să lucreze. S-au făcut tot felul de cooperative 
meșteșugărești. În stocul de prelucrare a pieilor 
au rămas niște piei prelucrate, cu acte. S-au făcut 
percheziții, pentru a se verifica dacă se mai 
lucrează clandestin. Tata Mare a fost arestat 
pentru un stoc de piei, pentru care avea acte 
doveditoare, dar nu s-a ținut cont de ele. Mama 
Mare a intervenit peste tot cu dovezi pentru că a 
fost arestat pe nedrept. A ajuns până la Minister, 
în București, cu actele doveditoare și așa a fost 
eliberat, după două luni de închisoare. 
Bineînțeles că pieile tăbăcite au fost confiscate 
de stat. 

Pe vremea aceea, meseriașii, plăteau un 
fel de cotizație, după venitul lor. Erau angajați 
cu carte de muncă și chiar Tata Mare a făcut 
cursuri de calificare pentru a crește specializarea 
angajaților la un grad mai înalt, de ”calfă”. 

Și Tata Mare ar fi trebuit să primească 
pensie, dar nici vorbă de așa ceva. 

Avea pământ 30 de hectare, așa își 
investea banii câștigați cu meseria de tăbăcar. 
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Avea toate utilajele necesare pentru agricultură, 
tractor, animale – patru cai, două vaci, porci, 
purcei etc. Pentru îngrijirea animalelor avea doi 
angajați, o femeie în casă pentru ajutor, una 
pentru spălat. Mama Mare suferea cu inima, 
familia era numeroasă, nu erau mașini de spălat 
și de gătit. 

Datorită acestor bunuri agonisite prin 
muncă, au început naționalizările și deportările 
în Bărăgan. 

În Bărăgan, în anul 1953 s-a declanșat o 
epidemie de tifos exantematic și Gheorghe s-a 
îmbolnăvit. Era să moară. Mama a contractat un 
Antrax, a făcut tromboză, tata suferea de 
probleme de tensiune care, din cauza stresului, îi 
puneau mai mereu viața în pericol. 

 Am stat în Bărăgan cinci ani. Din 1951 și 
până în 1956. Acolo s-au născut cele două fete 
ale noastre, Rodica și Geta, care ne-au adus cea 
mai mare bucurie în casă și am uitat de alte 
greutăți. 

În ianuarie 1956 s-a dat Decretul de 
Eliberare. A fost cerut de Tito, Guvernului 
român pentru eliberarea sârbilor. După aceea s-a 
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dat și Decretul pentru eliberarea celorlate 
naționalități – nemți, maghiari, bulgari etc. 

Datorită faptului că decretul s-a dat iarna, 
noi aveam doi copii mici, casa din Sînnicolau 
era încă ocupată de o familie de ofițeri militari, 
căldura pentru iarnă nu era pregătită și, în plus, 
mai aveam piei în lucru pentru oamenii de aici 
care trebuiau terminate, am fost nevoiți să mai 
rămânem până în vară. 

Mama Mare și Tata Mare au plecat cu 
fetele mai repede cu vreo două luni. S-au oprit la 
Alba Iulia, unde era sora lui Gheorghe, Aurelia, 
cu cumnatul Floriță. Tot cu domiciliu 
obligatoriu. Aveau doi copii pe Lelu şi Loli care 
s-au născut în Sânnicolau. 

Eu și Gheorghe am rămas în Bărăgan până 
în iunie. Am plecat de acolo cu un vagon de 
marfă cu o cantitate mare de grâu și porumb. 
Asta a fost plata pieilor lucrate pentru oamenii 
de acolo. Nu aveau bani, așa că au achitat în 
produse. Vagonul cu cereale ne-a prins bine 
acasă, pentru că recolta de cereale a fost slabă în 
acel an în Banat. Am făcut rost de bani din 
vânzarea cerealelor. 
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În gară am fost așteptați cu căruța de 
Tăicuțu și de vecini. Când am ajuns în 
Sînnicolau, era noapte. Totul era distrus. 
Geamuri sparte, grinda de la poartă putrezită, iar 
pavajul din coridor era spart, fiindcă se tăiau 
lemne pe el. 

În curte nu am putut intra. Poarta era 
blocată, din cauza plafonului de la pod, care era 
prăbușit. S-au cărat sacii cu cereale în spate, 
până în curte. 

Camerele nu erau libere, deși conform 
legii trebuiau să fie eliberate până ne întoarcem 
acasă. Am stat în coridor, unde am și dormit. 

Una dintre cele două familii, care ocupau 
casa și care ocupa două camere, ne-a eliberat o 
cameră, ca să putem să ne așezăm cât de cât. 
După două zile, s-au mutat la mama lor, aici în 
Sinnicolau. Tovarășul Basma era un tânăr 
muncitor activist comunist.  

Ofițerul, care ocupa aproape toată casa, a 
plecat abia după o săptămână. S-a transferat cu 
serviciul în altă parte.  A ținut totul încuiat până 
la plecare și a luat din casă tot ce a putut. 
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Când am început să ne așezăm în casă, am 
vazut că de fapt nu prea mai aveam nimic: 
mobila era cea cu care am plecat. Era putredă, 
dar era singura pe care o aveam. Două madrațuri 
din paturile pe care nu le mai aveam, pentru că 
au putrezit în bordei și casa umedă. Le-am 
așezat pe cărămizi ținând loc de picioare și ne-
am făcut pat de dormit. În coridor, pavajul din 
beton era numai gropi. Au spart pe el lemnele de 
foc. Sticla spartă de la geamuri era înlocuită cu 
carton. În camere era murdărie de păsări, 
probabil țineau cloști cu pui. În baie erau numai 
gropi în pardoseală. Norocul că am venit cu 
cerealele și am putut să le valorificăm, să facem 
rost de bani și să ne apucăm de reparații. 
 După ce au venit mama şi tata cu fetele, 
am început prima lucrare de reparare a tavanului 
de sub poartă ca să nu se distrugă şi mai rău. 
Încet, încet, am reuşit să ne revenim, să ne 
aranjăm treburile şi lucrurile ce le mai aveam. 
 În 1956, în decembrie, se naşte Doru. Cu 
el am venit în burtică din Bărăgan, cu Rodica am 
plecat în burtică din Sînnicolau. 
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Bucurie mare că a apărut şi un băiat – să 
nu dispară familia Sănătean. Era mic, urât, cu un 
păr mare, negru. Nu avea decât 1900 grame. 
Veneau vecinele să îl vadă, cum era obiceiul. 
Când a venit doamna Funaru – vai ce copil 
frumos, să nu-l deochi – dar eu mă gândeam că, 
dacă eu, mama lui, îl văd  că-i urât, cum poate ea 
să zică că-i frumos! Era mândria casei, că era 
băiatul mult aşteptat. Tata Mare şi Gheorghe 
erau tare fericiţi, că a apărut şi băiatul. Chiar 
dacă nu-l vedeam frumos, îmi era milă de el, 
când îl vedeam atât de mic. Noaptea plângea, nu 
mai ştiam ce să fac cu el, să nu mai plângă. 
Mama îl lua la ea în pat şi-l legăna pe braţe. 
 După două luni, m-am îmbolnăvit. Am 
făcut aprindere şi apă la plămâni. Nu mai aveam 
voie să-l alăptez. Am fost internată în spital, 
unde m-am îmbolnăvit de gălbenare. Am stat 
două luni în spital. Eram foarte slabă şi prăpădită 
şi trebuia să ţin şi regim alimentar. Aş fi vrut să 
fiu mai mult cu copilaşul meu mic şi scump, dar 
nu aveam voie. Nu aveam voie să obosesc, eram 
fără putere şi trebuia să ţin în continuare regim 

 

Mama Mare şi Tata Mare după Bărăgan 
Mama Mare și Tata Mare după Bărăgan
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alimentar din cauza hepatitei. Mi-am revenit 
greu şi am prins putere.  

Mama nu mă lăsa să fac nimic. Ţinea 
foarte mult la mine. Îmi era jenă, erau lucruri pe 
care simţeam că le pot face, dar nu aveam voie. 
Pentru mine, mama nu a fost soacră – cum se 
zice că soacrele sunt rele şi afurisite.  

Manţi, cumnata mea, soţia lui Mihai, 
fratele lui Gheorghe, era uimită de cât de bine ne 
înţelegeam, nora cu soacra, dar ea o avea pe 
mama ei, lângă ea. 
 După un timp, când ne-am mai liniştit, 
Gheorghe s-a dus la SMT (Staţiunea de maşini şi 
tractoare) să vadă dacă îl mai angajează cumva 
acolo, de unde a şi plecat. Erau tot colegii şi 
foştii şefi şi, fiind sezonul lucrărilor de vară, l-au 
angajat ca şi curelar în atelier. Era singurul care 
aducea bani în casă.  
 Tata Mare avea autorizaţia de profesare a 
meseriei, pe care a obţinut-o în Bărăgan, unde a 
lucrat legal. S-a dus la Finanţe cu autorizaţia, 
pentru a fi luat în evidenţă, ca să poată lucra în 
meseria lui de tăbăcar. Aici, parcă eram în altă 
ţară, n-au existat aceleaşi legi şi în loc să fie luat 
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în considerare, cu impozitul plătit pe tot anul, i-
au anulat autorizaţia pentru a nu mai lucra în 
meseria de tăbăcar. Nu avea nici pensie. A 
rămas, cât a trăit, un om trist, bolnav, care nu a 
mai ajuns să se bucure de nici o recuperare după 
Evenimentele din 1989, pentru că nu a mai 
rezistat până atunci. 

Singurul Gheorghe aducea bani în casă 
pentru a putea întreţine doi părinţi bătrâni şi 
bolnavi, soţia şi trei copii. 

Am început să caut şi eu de lucru. Unde 
mă duceam să depun o cerere de angajare, aşa se 
cerea, eram respinsă. Motivul – am fost în 
Bărăgan. 

După vreun an, aici la noi în casă, au 
locuit doi băieţi, Florea şi Andrei, din Dudeşti. 
Lucrau în Sînnicolau, în clădirea fabricii de 
cărămidă, într-un mic atelier în care se 
confecţionau mături de casă. Erau cinci 
persoane. Cei doi băieţi erau copiii şefului de 
atelier, o veche cunoştinţă a lui Tata Mare şi 
Mama Mare, având pământ învecinat la Dudeşti-
Valcani. Pentru a nu pleca seara acasă, la ei în 
sat, au rugat-o pe Mama Mare să le închirieze la 
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În stânga - Ştefan, soţia Iţa. La mijloc - Tăicuţu, mama Ileana, 
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Aşa arăta mama Ileana în tinereţe 
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noi un loc unde să poată dormi. Au rămas la noi 
în partea din spate a casei, viitoarea bucătărie de 
vară.  

Am spus că vreau să lucrez şi eu la mături, 
să încerc dacă pot să fac aşa ceva. Aşa că am 
început să merg la lucru, făceam 1 km pe jos 
până la fabrica de cărămidă, unde se făceau 
măturile. Cei doi băieţi mi-au spus ce au gândit: 
„Ce vrea Doamna asta, aici? Asta-i de făcut 
mături?” Prima zi a fost mai greu, nu ştiam cum 
se pune mătura în suport, într-un anume fel,  
unde trebuia să stea sorgul, ca să poţi da forma 
măturii, să o coşi, să fie şi presată. După vreo 
trei-patru zile, am prins bine lucrarea. La 
început, făceam 5-6 mături pe zi. Ei făceau 
dublu. După vreo 10-12 zile, cam două 
săptămâni, am început să-i întrec. Făceam câte 
10-12 mături pe zi. Nici unul nu a făcut mai 
multe. Mai puţine, da. Au rămas uimiţi, am fost 
lăudată. Cusutul era mai uniform, arăta mai bine.  
Ne-aţi întrecut! - ziceau ei. Faceţi şi repede şi 
bine! În schimb, numai mâinile mele ştiau. 
Plecam cu ele umflate, mă dureau palmele, 
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degetele, încheietura mâinii. Mă frecam acasă cu 
spirt. Dar, nu m-am lăsat! 

Dar Dumnezeu a fost bun şi când au 
început fetele să meargă la şcoală, colegele cu 
care s-au împrietenit au avut părinţia ctivişti de 
partid şi cu funcţii şi, aflând că „mami nu 
primeşte serviciu pentru că a fost în Bărăgan”, 
ne-au ajutat. Tatăl lui Kati Mizsai, colega din 
clasa întâi a Rodicăi, ne-a ajutat. M-au chemat la 
Partid. Acolo era Mizsai, (tatăl lui Kati), Ignat 
(tatăl unui coleg al Getei), Deaconu (tatăl 
Marianei Deaconu), tot colegă cu Rodica, din 
clasa întâi. Au rămas colegele ei, până la 
terminarea liceului. 

M-au pus să fac o cerere pentru un loc de 
muncă, chiar provizoriu şi mi-au spus că mă vor 
anunţa când se iveşte ceva. Şi aşa a fost. 
Aproape un an de zile mi s-au oferit locuri de 
muncă unde am înlocuit pe câte cineva, care 
pleca în concediu. Casieră la alimentara, la 
magazinul Banatul, la birou la contabilitate, 
casieră la mezelărie, unde am şi fost angajată 
definitiv. Casiera de acolo s-a căsătorit şi a 
plecat din oraş. 

 

Toţi trei frăţiorii 
Toți trei frățiorii



62 63
45 

 

În Sînnicolau s-a înfiinţat un depozit mare 
de alimente, de unde erau aprovizionate toate 
magazinele din raion. Am fost angajată ca 
vânzător-distribuitor, contabil şef depozit fiind 
Opriş Ioan, tot tatăl unui coleg de şcoală cu 
Rodica. Am lucrat acolo cam vreo 4-5 ani, până 
când am ajuns în Alimentaţia Publică, care avea 
restaurante în Sînnicolau. A luat fiinţă şi un 
Bufet Expres, care era un local cu autoservire. 
Am fost transferată din Comerţ în Alimentaţia 
Publică, la acest Expres, ca şi contabilă. Aici l-
am avut ca şef pe Voicău Petru şi am lucrat cu el 
vreo 5-6 ani. El s-a transferat tot în Alimentaţie 
Publică, ca şef de unitate, la un local în comuna 
Şag, aproape de Timişoara. 

Am rămas singură o perioadă de timp, 
până când a venit la Expres Frătuţ Filip (nea 
Filip), care lucra în comerţ, ca gestionar la un 
magazin mixt şi pe care eu l-am convins să vină 
aici. Am reuşit greu să-l conving, pentru că în 
comerţ era diferită munca faţă de cea din 
Alimentaţia Publică. I-am spus că şi mie mi-a 
fost greu la început să învăţ, dar acum, o să-l 
învăţ eu pe el, şi l-am convins. 
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În Alimentaţia Publică se făceau mese 
festive, nunţi de câte 180 de persoane. Aveam 2-
3 nunţi pe lună în sezonul când nu era post. 

Când m-au transferat pe mine la Expres, 
munca era cu totul alta decât în comerţ. Aveam 
în subordonare 12 fete, care lucrau ca barmane, 
bucătărese, femei de serviciu. Când m-am 
transferat acolo, habar nu aveam cum se face un 
meniu pentru nuntă, pentru botez, pentru o zi 
festivă. Şeful meu, Voicău, doar după două luni 
de când am fost angajată la Expres, a plecat în 
concediu pentru o lună şi m-a lăsat singură. 
Aveam deja programate câteva nunţi şi i-am 
spus chiar aşa: „Tovarăşe Voicău, plecaţi şi mă 
lăsaţi singură, când avem programate atâtea 
nunţi?” Mi-a răspuns: „Plec liniştit, ştiu pe cine 
las aici”. Nu mă laud, dar ăsta-i adevărul! Dar alt 
adevăr este că aveam un personal care ştia tot 
mersul pregătirii unui eveniment, al unei nunţi. 
De la bucătărese, vânzătoare, femei de serviciu, 
am avut tot sprijinul. 

La început, când eram necunoscută printre 
angajaţi, se întrebau, mai ales tanti Drăghina, 
şefa bucătăreasă, care era şi cea mai în vârstă: 
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„cine a mai adus-o şi pe asta aici?” După un 
timp...”Acum nu te-am da nici pe zece Voicăi”. 
Am fost foarte iubită de personal. 

În final, l-am convins pe Filip să vină la 
Expres şi râdeam de el când zicea: „ hai,  arată-
mi, că stau ca un prost şi nu ştiu nimic.” I-am 
arătat, i-am explicat cum era treaba cu reţetarele. 
Erau reţetare-tip pentru 10 persoane sau pentru 
100 de persoane. Reţeta trebuia calculată în 
funcţie de numărul de persoane, notată zilnic 
într-un registru, dată bucătăresei şefă. Aveam 
foarte multe controale care ne cereau meniul şi 
reţeta. La băuturi, trebuiau făcute preţurile, 
pentru a fi afişate pe raft. La toate controalele 
am ieşit bine, nu am fost sancţionaţi sau 
amendaţi. La plecare nu refuzau dacă erau 
compensaţi cu o sticlă de ceva, sau cu nişte 
carne, care nu se prea găsea. Era cam criză, dar 
în Alimentaţia Publică se găsea. 

Au trecut cu bine anii, cele mai vechi 
dintre angajate au început să iasă la pensie. Cea 
mai veche a fost tanti Drăghina. Am sărbătorit-o 
şi ne-a lipsit tuturor. 

 

 

 

 

Cu colegii de la Expres 

Cu Măria (Ia) 
Cu Măria (la)

Cu colegii de la Expres
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După tanti Drăghina a venit Yoli ca 
bucătăreasă, care a lucrat un timp la restaurantul 
23 August. Avea pe lângă ea încă două ajutoare. 
Se lucra în două schimburi, până seara la ora 9. 
Şi la birou s-a schimbat conducerea. Au ieşit la 
pensie, au venit alţi preşedinţi, alt şef contabil. 
Noul şef contabil a fost Schmelzer, un om tânăr 
care a devenit foarte exigent cu angajaţii. I-a 
propus lui Filip să preluăm în gestiune şi 
cofetăria şi cafe-barul.Filip a fost de acord, 
pentru că el ştia pe cine se bazează. Eu i-am spus 
că e prea mult, şi până la urmă am preluat doar 
cofetăria. Aveam destul cu beţivanii de la 
Expres, nu-i mai voiam şi pe cei de la Cafe-bar. 
Am avut multă răspundere, vânzătoarele erau 
toate femei pricepute, dar mai ieşeau şi cu minus 
la inventar în unele zile, pentru că eu făceam 
stocurile în fiecare zi. Singurul loc fără lipsuri 
era bucătăria. Filip le atrăgea atenţia: „Nu vă 
mai săturaţi? Nu ştiţi cât e destul să furaţi?” 
După observaţii, ieşeau bine, se acoperea 
minusul, dar o luau de la capăt. Filip le 
apostrofa: „Ciurcilor, voi nu ştiţi niciodată cât e 
destul?” 
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Nu mai ştiu exact, dar am lucrat la această 
unitate Expres-Cofetărie 12-13 ani, de unde am 
şi ieşit la pensie. 

Filip a mai rămas câţiva ani, a insistat să 
rămân şi eu, dar nu am mai vrut. Am considerat 
că a fost destul, m-am realizat din toate punctele 
de vedere. Copiii sunt aranjaţi. Am vrut să stau 
liniştită, controalele erau tot mai dese, emoţiile 
tot mai mari. A venit în locul meu o colegă de la 
contabilitate, dar Filip nu a fost mulţumit de ea. 
După un timp, nu ştiu care a fost cauza, a 
izbucnit un foc, din birou. Au ars toate actele. A 
plecat şi Filip după mine la un an jumătate, chiar 
dacă şi-a propus să mai stea încă cinci ani. Mi-a 
spus, - „nu mai e cum a fost, plec şi eu în pensie, 
ai avut dreptate că ai plecat”. 

Am ieşit cu o pensie frumoasă, de 
categoria I, aşa era pe atunci. Nu ştiam ce 
înseamnă asta, doar că datorită şefei contabilă 
Voichiţa, care ţinea mult la mine şi mă stima 
foarte tare, fată tânără, dar bună contabilă, 
apreciată de şefii ei mai mari de la Timişoara, 
am ieşit cu o pensie bună la vremea aceea, de 
11.000 lei. 
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A durat destul timp până m-am obişnuit să 
stau acasă. Îmi venea să mă scol dimineaţa, să 
merg la serviciu, dar încetul cu încetul m-am 
obişnuit foarte bine. Parcă nu aş fi fost niciodată 
în serviciu.  

Copiii erau aşezaţi fiecare la casa lor. Aşa 
că, în anul 1986 am ieşit la pensie, având o 
vechime de 28 de ani, la care mi s-au adăugat şi 
cei 5 ani din Bărăgan, deci 33 de ani de lucru cu 
o pensie de 1.100 lei, era destul de bine pentru 
vremea aceea. 

Anii au trecut, copiii s-au făcut mari. Când 
erau mici, la grădiniţă şi la şcoală în clasele 
mici, la noi în curte veneau copii de vârsta lor să 
se joace împreună. Mamei Mari îi plăcea să-i 
aibă tot timpul sub ochii ei, supravegheaţi de ea. 
Le dădea câte o felie de pâine udă cu zahăr, sau 
cu untură. Mai mâncau şi aşa ceva copiii pe 
vremea aceea. Făceau serbări în curte, sub 
poartă. Puneam bănci, scaune, cortină. 
Spectatori erau părinţii, bunicii, vecinii. Aveau 
în program poezii, dansuri, scenete, cântece. 

A trecut timpul, au terminat cu grădiniţa, 
cu şcoala. Au învăţat bine. Nu au reuşit la 
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facultate, unde pe atunci se intra foarte greu, cu 
relaţii. Erau locuri puţine, 20 de candidaţo pe un 
loc şi se intra cu note de nouă şi zece. Rodica a 
făcut un curs de informatică şi a intrat în serviciu 
la Timişoara. Geta, la fel, a lucrat aici în 
Sînnicolau la Poştă, apoi în Timişoara la Fabrica 
Solventul. 

Rodica încă din liceu se îndrăgostise de 
Viorel. Cu el s-a şi căsătorit. El a terminat 
Facultatea de Arte. A apărut prinţişorul 
Sebastian, primul meu nepoţel. Ne-am 
împrietenit cu cuscrii noştri, părinţii lui Viorel, 
Silviu Cosor şi Maria. Silvi era un frizer 
cunoscut în Sinnicolau, iar Maria (Ia au botezat-
o copiii) lucra în Cooperaţie ca şi croitoreasă. 
Era talentată şi pricepută. A cusut pentru Rodica 
şi Geta cele mai frumoase rochii, pardesie, 
paltoane, aşa cum şi le doreau ele. După aceea, 
pentru nepoţi. Avea şi inspiraţie şi multă 
bunăvoinţă să le facă pe plac. Pe atunci nu prea 
găseai haine în magazine şi fetele erau cochete. 
Am devenit cu toţii o familie mai mare. Eram 
nedespărţiţi. Drept urmare, au vândut casa din 
Dalas, care era renovată şi pusă bine la punct 
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pentru vremea aceea – cu baie, parchet, pereţi 
finisaţi şi s-au mutat lângă noi împreună cu 
Babi, bunica lui Viorel. Curtea era aproape 
comună, mergeam prin ea de la unul la altul. 
După ce s-a dus şi Silvi şi Babi, am rămas doar 
noi două, eu şi cu Ia, petrecându-ne tot timpul 
împreună şi făcând toate treburile împreună, mai 
ales când aşteptam copiii. 

Din păcate, după ce eu m-am îmbolnăvit 
rău, anul trecut, în 2019, Ia a început și ea să se 
simtă tot mai slăbită şi acum stă numai în pat şi 
vorbim doar la telefon. Şi-a pierdut şi vederea. 
Şi-a forţat ochii mult când cosea, pentru că de 
multe ori lucra şi acasă, să-şi poată termina 
norma. Din păcate, pensia ei nu este pe măsura 
muncii de o viaţă şi e nevoită să o dea unei 
femei care o îngrijeşte de două ori pe zi. Noroc 
cu Dan, băiatul cel mic care stă lângă noi, la a 
doua casă. A făcut o operaţie la ochi anul trecut, 
dar nu a prea reuşit. Mai trec pe la ea, dar greu, 
pentru că mă doare rău genunchiul. 

Geta, la fabrica la care a lucrat, l-a 
cunoscut pe inginerul Pop Mircea, care era şef 

 

 

 

 

Familia noastră, mare şi frumoasă 

Familia noastră, mare și frumoasă
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I-am pus la CEC şi aşa am câştigat a doua 
maşină pe care am botezat-o „Rândunica”. Era 
de culoare crem deschis şi i-am dat-o lui Doru. 
A folosit-o până când a dat-o la schimb, plus 
bani, pentru un Logan. 

Nepoţii mei scumpi şi dragi, cărora le duc 
tare mult dorul, s-au făcut şi ei mari şi sunt şi ei 
părinţi. Sebastian împreună cu soţia lui, Linda, 
au doi copilaşi, pe Alma şi Patric. Nadina, 
împreună cu soţul ei, Goţo, au şi ei doi băieţi 
Alec, care e deja mare şi Filip. 

Toţi sunt frumoşi, cuminţi şi sănătoşi. 
Dumnezeu să-i ocrotească. 

Sebastian şi Nadina au făcut amândoi 
facultatea, fiecare în domeniul care le-a plăcut. 

Sebastian are casa lui proprietate, în 
Bucureşti, cu serviciu pe cont propriu. Nadina, la 
fel, împreună cu soţul ei, au casa lor proprie şi 
serviciu în Timişoara. 

Strănepoţii mei sunt deja mărişori, merg 
toţi la şcoală, învaţă bine, Alec e cel mai mare, 
el merge deja la Liceu. Copiii mei sunt şi ei 
bunici, pensionari 

53 
 

de secţie. S-au căsătorit şi o au pe Nadina, a 
doua mea nepoată. 

Doru s-a căsătorit mai greu, în decembrie 
1985, când a cunoscut-o pe Lenuţa de la 
Saravale. 

Dumnezeu ne-a ajutat. Am fost toţi bine şi 
sănătoşi. 

Socrii mei s-au prăpădit, tata mai 
devreme, bolnav şi trist, nu s-a mai putut bucura 
de nici o recuperare. Mama, la fel. Revoluţia a 
venit târziu şi pentru ea. Noi încă mai sperăm că 
poate pentru cei care mai suntem în viaţă, sau 
pentru copiii şi nepoţii noştri se va face o dată 
dreptate. 
 După ce s-au căsătorit, fiecare copil era 
aşezat la casa lui, cu apartamentul complet 
mobilat şi după un timp şi fiecare cu maşină. 
 Eu cu Gheorghe am avut un Trabant. Dar 
în anii următori, având bani la CEC pe carnete 
de 5000 lei cu câştig, am câştigat o Dacie, prin 
tragere la sorţi. Am câştigat de două ori. La un 
moment dat, pe vremea lui Ceauşescu nu se mai 
dădeau maşini la carnetele CEC cu cîştig, ci 
contravaloarea în bani.  
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Printre ei a mai rămas o mamă, bunică şi 
străbunică de 90 de ani şi care încă mai e 
„MAMI” a lor.  

Pe „TATI”, bunicul şi străbunicul lor, 
„GHEGHE”, l-am pierdut în anul 2008. Am 
reuşit totuşi să facem împreună „nunta de aur”. 

 
     
  Să vă aduceţi mereu aminte de noi. 
                               Mami. 
  
                                   Sînnicolau Mare, 2020
  

 
 

 

 

Eu şi Gheorghe la nunta de aur 

Să vă aduceți mereu aminte de noi.
    Mami.

Eu și Gheorghe la nunta de aur




