
Dragă Mărioară! 

 

Află că Marți 28 XII 954 ora 1030 am ajuns La Timișoara, însă nu am mai avut timp să trec pe la voi pentru că 

la ora 11 am avut tren spre Anina și apoi Miercuri dimineață trebuia să fiu la servici.  

De călătorit am călătorit bine  ..... , însă acolo am ajuns după masă la orele 17și era deja întuneric și pe 

lângă asta mai și ploua, în gară nu am găsit pe nimeni de la Bordușani și nici căruță așa că am fost obligat să o iau pe 

jos prin ploaie și beznă de nu-ți vedeai nici degetul, după multe peripeții și trânteli am ajuns după 3 ore la ferma de 

unde luau ei apă înainte de a avea fântâni.  

Acolo m-a găsit paznicul bâjbâind prin niște gropi în care am căzut murdar și plin de noroi până după urechi 

și m-a îndrumat spre sat unde am intrat în prima casă și am rugat pe cetățean să mă conducă cu un lămpaș până la 

mami căci eu am fost complet dezorientat și nu mai știam încotro să o apuc. 

Pe la orele 9 seara am ajuns la mami dar când acolo lumina stinsă și lacătul pus dinafară, mă iau și mă duc la 

Andraș crezând că mami s-o fi dus acolo să facă ajunul, când acolo nici acolo nu-i, în fine Ionel îmi spune că ei au 

invitat-o, însă ea nu a venit așa că trebuie să fie acasă, mă duc din nou cu Ionel acas și batem mai tare la geam și 

atunci ea aude și vine de-mi deschide geamul pe unde apoi am intrat în casă căci colonelul nu a fost acasă și mami i-

a spus dacă pleacă seara undeva poate să încuie ușa cu lacătul.  

Mami de altfel bine, arată mai bine decât anul trecut și mai plină în obraji și mai sănătoasă, cu colonelul 

Praporgescu nu are neplăceri, este un om foarte fin de altfel acest lucru l-am constatat și eu. Duminică am fost la 

cimitir la tati, groapa se ține bine, nu s-a așezat, numai crucea este cam putredă, eu am făcut acum o cruce din 

țeavă, adică din fier, am vopsit-o cu lac negru și la mijloc am prins în șuruburi un Hristos turnat din plumb iar 

dedesubt am prins o tablă vopsită în negru și scris cu litere albe. Mami s-a bucurat foarte mult căci nu a făcut 

sărbătorile singură, când am plecat m-a condus până la fermă căci tot pe jos am plecat.  

Ea ne roagă să-i scriem mai des și să nu o uităm, ție ți-a trimis niște carne de pui însă nu te supăra, mie mi-a 

fost foame și am mâncat-o pe drum, ți-a mai trimis și niște ceai pentru rinichi. Irina când vine la Timișoara o să-ți 

mia povestească.  

Vă sărutăm Livius, Irma, 

Livius mic 

P.S. Îți trimite și o scrisoare pentru Maia Șoșdean a lui Vezelicioane.  

 


