
   Clemenţa 
 
 Şcoala mea primară se numea Clemenţa. Era aproape de casă, pe Rosetti, 
cinci sau zece minute de mers pe jos chiar şi pentru un puşti de şapte ani ca 
mine. Stăteam pe Jules Michelet, vizavi de legaţia engleză. Mergeam până la 
colţ, la părculeţ, apoi la dreapta, pe Pitar Moş, până la şcoală lângă un alt 
părculeţ. Era plin de parcuri şi părculeţe Bucureștiul acela. Erau pentru bătrâni ca 
să stea pe bancă uitându-se în neant, pentru mame ca să se plimbe cu pruncii, 
sau pentru beţivi ca să doarmă după beţia de la Grădiniţa, bodega restaurant de 
la colţul străzii cu bulevardul Magheru. De-alde mine se jucau cu prietenii pe 
străzile şi în părculeţele cartierului. Vara ne scăldam  în fântâna minusculă din 
părculeţul de la colţ în care făceau pipi fără încetare trei copii în pielea goală 
sculptaţi în marmură de un sculptor de-o calitate dubioasă, cândva, pe la sfârșitul 
secolului nouăsprezece. Sau poate memoria mă-nşeală şi apa țâșnea din gura 
unui peşte ţinut în mână de unul dintre copii? Interesant e că peştele ar fi trebuit 
să alunece din mâna copilului dar asta nu mă preocupa la timpul respectiv. Că 
mă răcoream acolo în zile fierbinţi de vară e de necontestat. Eram un activ 
membru al găştii de pe Jules Michelet şi am participat la bătălia cu cei de pe Pitar 
Moş. Înfrângerea a fost înjositoare. Noi am venit la luptă dotaţi cu ciomege dar 
pe Pitar Moş duşmanii erau înarmați cu praștii. Ţin minte o expediţie la piaţa 
Amzei. Gaşca s-a înghesuit ca şi cum vroia să cumpere un pepene verde. 
Pepenele a trecut printre picioare şi eu, care eram cel mai mic şi ultimul la coadă, 
l-am primit şi am fugit cu el până la părculeţ. Acolo, la părculeţ, a înjunghiat 
Marcu, în umăr, cu briceagul, o doamnă care-şi plimba cățelul. Era beat criţă 
Marcu, un găligan de vreo optișpe ani de la noi de pe stradă.  
 - Marş Bubi că te muşcă doamna! s-a răstit la amărâtul de căţel şi şi-a 
înfipt briceagul în umărul femeii. 
 Ferestrele şcolii erau înalte şi cu arcade. Clădirea era paralelipipedică şi 
avea un etaj. Erau doar cinci sau șase săli de clasă şi erau mari şi luminoase. Îmi 
plăcea la şcoală. La Clemenţa am descoperit cărţile. Şcoala avea o bibliotecă 
bună şi eu citeam tot. Andersen şi Creangă, Habarnam a lui Nosov şi Buratino a 
lui Alexei Tolstoi, Aşa s-a călit oţelul şi Tânăra gardă. După ce-am citit Buratino 
am bătut-o la cap pe bibliotecară să-l aducă pe Pinocchio, dar dezamăgirea a fost 
profundă. Povestea italiană mi-a plăcut mult mai puţin decât varianta rusească. 
Responsabila cu ordinea în clasă era Rozica. Grasă, rozalie, cu fundiţe, fruntaşa 
clasei, favorita profesoarei, Rozica încuia într-un dulăpior de pe perete tot ce 
uitau copii. Eu uitam tot, inclusiv cărţile proaspăt luate de la bibliotecă şi ea mi le 
încuia. Mă-ntorceam să le iau şi ele… sub cheie în dulăpior. O uram pe Rozica! 
 Încă două nume au rămas cu mine din timpul acela, Șușnea și Ciornei. 
Șușnea a terminat rău şi devreme. Eram prin clasa a şasea sau poate a şaptea 
când am primit vestea, nu că ştiu cum şi de la cine, poate de la Ciornei. Șușnea 
s-a dus! Ar fi vrut să vadă Cartagina în flăcări care tocmai venise în București dar 
era mare îmbulzeală la bilete şi n-a îndrăznit să intre în rând. Gloata a dat 
năvală, a rupt balustradele şi la călcat pe Șușnea în picioare. 



 Ciornei locuia în curtea din spate, drept sub balconul nostru. Mergeam în 
spatele blocului, urcam pe o magazie de tablă, săream gardul de beton şi eram 
la el în curte. Un leagăn era atârnat de un copac şi ne legănam cu rândul. O dată 
s-a rupt frânghia şi am căzut pe spate. Am pierdut contactul cu lumea şi n-am 
mai văzut nimic. Nu lumină albă, nu sfinţi, nu îngeri, nimic. Mi-am revenit după o 
vreme şi m-am întors acasă. Am schimbat şcoala şi am pierdut legătura cu 
Ciornei. Peste ani am aflat c-a murit. La sfârșit de facultate  s-a dus în excursie în 
Făgăraş şi la prins viforniţa.  
 N-am ştiut niciodată de ce m-au trimis să învăţ la Clemenţa. Frate-meu 
învăţa la șosea, la liceul douăşopt, liceu de limbă rusă şi școala fiilor de ştabi. 
Probabil că nu erau locuri destule şi ştabi erau mulţi. Clase primare erau două la 
liceul douăşopt, A și B. În clasa a cincea s-a mai făcut una, C, la subsol şi aşa s-a 
găsit un loc şi pentru mine. Pepiniera de cadre care trebuia să mă pregătească 
pentru viitorul luminos a-nceput să funcţioneze. Am lăsat în spate cartierul cu 
părculeţe şi golani, naiva şi pura şcoală primară şi odată cu ele şi şansa de-a fi 
un om oareşicare, şansa fericirii. 


