
  Şcoala DR Petru Groza  
 
 Am deja peste cinzeci și trei de anişori şi şcoala DR Petru Groza mă 
urmăreşte încă. Ciudat şi curios este faptul dar umbrele încă umbresc şi ciuda 
încă împunge. Şi oare de ce? Nu pare a fi limpede ce-a fost atât de puternic, ce 
m-a definit atât de fundamental?  
 Trei clase erau la şcoala noastră: "A", "B" şi "C". "A" şi "B" erau clasele de 
elită şi cu ele a pornit şcoala. Şi între ele era o diferenţiere, dacă în "B" erau 
Importanţii în "A" erau Nonconformiştii. Ciudat dar prezența Zoei Ceauşescu în 
clasa Nonconformiştilor n-a schimbat situaţia. Probabil însăși ea (Zoia) a 
contribuit la faptul în cauză dar de fapt nici c-am idee şi nici important nu este. 
Importantă e doar relaţia şi echilibrul între clase. Şi iată, în clasa a cincea, a fost 
tulburat echilibrul şi s-a schimbat relaţia. S-a creat clasa "C" clasa Plebeilor. 
Printre Plebei s-a găsit un loc şi pentru mine. Asta îmi va schimba fundamental 
existenţa şi mă va defini din nou. Stătea să se nască un nou Eu. Ce fel, doar 
Dumnezeu ştie.  
 Iată-mă deci, cinzeci şi trei de anişori, divorţat, doi copii (băiat şi fată deja 
măricei dar nu stau la mine), casă (cu curte), maşină (uzată), câine (simpatic şi 
gălăgios), slujbă plătită binişor (dar nu foarte), muncă multă (interesantă relativ) 
şi şcoala DR Petru Groza care mă urmăreşte încă. Aş vrea înţelege, aş prefera 
uita, dar ea e acolo. Şi dac-aş şti de ce! 
 Mi-a scris amicul A. B. că Importanţii fac întâlnire (treizeci şi cinci de ani?) 
şi Plebeii au decis că vor să se alăture. Eu eram dintre Nonconformişti şi ei nu 
erau interesaţi în întâlnire dar am început şcoala la Plebei şi Plebeu am fost  un 
an întreg şi încă un trimestru.  Am decis deci că mă duc să caut şi poate să 
găsesc niscaiva răspunsuri. Mi-am luat zborul către dulcea patrie mumă şi am 
poposit la amicul A. B. acasă. Am fost primit cu pâine şi sare, am pălăvrăgit o 
grămadă,  ne-am amintit amintiri şi iată-ne gata pentru emoţionanta întâlnire.  
 Mai întâi și-ntâi n-am recunoscut şcoala. Am confundat-o cu spitalul de 
nebuni de vizavi. Nici că țineam minte semnificativa şi importanta vecinătate. 
Bodega Doina de la piața Unu Mai, asta da, dar spitalul de nebuni îmi era 
complet necunoscut. Curtea şcolii era mică, aş zice meschină, şi deja plină ochi. 
O gașcă de boșorogi şi boșoroage, necunoscuți în marea lor majoritate, 
emoționați si sentimentali. Importanţii erau rezervați, demni şi plini de-a lor 
necontestată importanţă. Câteva figuri pe care le-am recunoscut de la prima 
vedere (n-aş zice că şi ei pe mine): Ioana Şchiopu (demnă, frumoasă şi 
elegantă), Clody Florescu (demnă, frumoasă și elegantă), Jaky Nu-mai-știu-care 
căsătorită Osman (demnă, frumoasă şi elegantă, pe bărbatu-său nu l-am văzut 
sau nu  l-am recunoscut), Viorica Coravu (emoționată la lacrimi, roşie-n obraji, 
țărancă, nu pare că m-a recunoscut, n-am văzut urmă de bărbatul Bebe Petrescu 
sau poate nu l-am recunoscut), Andrei Belu (elegant director occidental, demn si 
solemn, cu nevasta - Dana Abeles colegă cu Toia si Ana Maria - şi cu copilul - ca 
la vreo optişpe ani, frumușel si isteț), Iusi Oişteanu (neuitată îmi este penultima 
mea întâlnire cu Andrei Iusi Oişteanu dar asta am descris cu altă ocazie), Pişta 



Benedict (îmbrăcat nu foarte, mărunt și ușor enervant ca și-n copilărie). Mai 
târziu a apărut și Petcu Dana Arabela grasă și profund neplăcută ca-n tinereți. 
Perfid din fire, amicul A. B. i-a insinuat că o caut şi c-aş vrea să o văd, drept care 
a venit drept la mine ca sa mă pupe delicat pe amândoi obrajii. E de menționat 
că Zoia, Dana, Viorica și încă o fată (măruntă, isteaţă, cu dinţii urâți – să mă ierte 
cititorul dar nici că mai ţin minte cum o cheamă) erau separate şi mai Importante 
decât însăşi Importanţii cu toată apartenenţa lor formală de Nonconformişti. 
Faptul era evident şi nu putea fi negat de nici un observator obiectiv. Viorica a 
fost afiliată din totdeauna şi s-a şi măritat cu Bebe Petrescu, membru de jure al 
Importanţilor. În ce-o priveşte pe Dana, ea era un caz special. Era permanenta 
escortă a Zoei Ceauşescu și a fost (se pare) unica care a beneficiat (în afară de 
Zoia) de legea legiferată doar pentru anul acela şi care   le-a acordat (doar lor 
două au spus gurile rele) dreptul de a intra la facultate fără examen după ce-au 
avut grijă să primească zece pe linie la bacalaureat. Puteau fi găsiţi unul sau doi 
Importanţi până şi-n clasă la Plebei (Doina Verdeţ sau Lucian Ochiană), altfel 
clasa Plebeilor ar fi trebuit desființată. 
 Plebeii au apărut in valuri. Infinit mai expansivi şi mai vii, își exprimau 
sentimentele cu voce tare. Rodica Stamate (prima din clasă care a fumat la 
closet), Nataşa Roşcectaeva (pe care toți băieţi şi-o doreau), Horia Ludu (potolit 
şi modest), Rusu Adrian (golanul clasei, antrenor de fotbal), Cristina Ştefan 
(figura-i prelungă care părea pictată de Modigliani m-a fascinat întotdeauna), 
Adriana Pandelescu (stătea in acelaşi bloc pe Frumoasă cu amicul A. B. dar nu 
avea voie sa iasă pe stradă ca să vorbească cu golanii), Mariana Tanţău (n-am 
fost nici o dată in relaţii dar m-a informat că a înfrumuseţa puiul se zice in 
franceză "embellir la poule"), Victor Constantinescu (nu-l mai ţineam minte, stă 
să emigreze în Canada, viaţă grea), amicul A. B. (inginer șef român, bun amic 
până astăzi), Andrei Gal (Galis - medic veterinar, ajuns, lung, simpatic foarte, 
tânăr şi american), Eu şi alţi încă.  
 Am căutat clasa Nonconformiştilor dar n-am găsit-o. Am găsit în schimb 
clasa Plebeilor de la subsol unde am învăţat în a cincea şi atelierul de lucru 
manual. De acolo, în primul trimestru al clasei a şasea, m-a scos din clasă ca 
pedeapsă pentru lipsa mea de disciplină, profesorul de lucru manual, un om tare 
cumsecade. Din păcate şi-a cam pierdut sărita şi m-a declarat dobitoc în decursul 
acţiunii. Răspunsul mi-a venit cu promptitudine. – Dobitoc eşti tu! am zis, aşa ca 
pentru mine, dar se pare că furia m-a făcut auzit în şcoala întreagă. Am fost 
expulzat pentru asta şi am petrecut două spăimoase de trimestre la Sadoveanu, 
liceu bun şi aproape de casă. Acolo nu erau Plebei, Nonconformiști sau 
Importanţi. Acolo erau fruntaşi, codaşi sau golani. Copii de oameni oreşicari. 
Bănuiesc ca ar fi fost de preferat sa rămân acolo, dar mi-a fost frică şi m-am 
întors.  
 Ne-am adunat cu toţii, încet, încet în cancelarie. Camera era mare şi o 
masă ovală, uriaşă, îi umplea centrul. Mi-am căutat un loc ferit, lângă fereastră. 
Se împingeau toţi ca să intre. Andrei Iusi Oişteanu, de dincolo de masă, m-a 



văzut şi pare-se că m-a recunoscut. A ridicat mâna din cot în semn de salut şi-n 
loc de „– Salut măi băiatule” s-a pronunțat peste masă: 
 – ACADEMICIAN!.  
 – Ştiu! am răspuns calm. Când l-am văzut cu vreo douăzeci şi trei de ani 
în urmă mi-era limpede că la aşa ceva tindea să ajungă. 
  Andrei Belu a deschis festivitatea. Discursul i-a fost construit fără greşeală. 
Lăuda şcoala şi profesorii care ne-a adus la sublimele noastre succese, era 
pozitiv, nu foarte lung şi în mod evident elaborat cu multă atenţie. Mi-a amintit o 
vorbă de la slujbă din anii şaptezeci: 
 
 Cu partidul nostru-n frunte 
 Vom avea victorii multe! 
 
Ciudat dar mi se potrivea încă una venită parcă de nicăieri: 
 
 Din greşeală în greşeală 
 Spre victoria finală! 
 
A terminat şi a cedat cuvântul Paulei Abramovici, prima din catalog în clasa 
Importanţilor. Pe ea o pierdusem totalmente în lungul anilor dar eram curios. 
Tipa, emigrantă-n Israel ca şi mine, m-a făcut atent de la prima propoziţie. 
Bărbatul ei, am fost noi informați, a primit recunoașterea de a fi cel mai bun 
profesor de liceu anul trecut în întregul Israel. N-am apucat sa mă impresionez 
suficient şi iată că vine continuarea. Gagica a lăsat baltă biologia de a învăţat-o 
cu sârg în România mumă şi s-a apucat să fabrice cu succes cosmetice. A intrat 
în uniunea industriașilor, dar mai important decât orice e munca voluntară pe 
care o practică (nu e limpede ce anume). Povestea era teribil de cunoscută. 
Pnina Rosenblum,  o izraeliancă, model şi actriţă de duzină, putea povesti aşa o 
poveste. Are şi ea o firmă de cosmetice şi o grămadă de acţiuni voluntare pentru 
binele comun. A început să fie apăsător în cancelarie. O imperioasă necesitate  
m-a năpădit şi am invitat-o galant pe Rodica: – Hai fa sa fumăm o ţigară! Am 
fumat noi țigara în pace, pe culoar, la fereastră, si iată că auzim din străfundurile 
cancelariei sunete puternice de cor care umplu culoarele: 
 
 Mulțumim din inima partidului 
 Mulțumim din inima partidului 
 Că-ntr-o zi de sărbătoare 
 Ne-a croit drum nou de pionieri 
 
Încet, încet ies Plebeii in frunte cu profesoara Corbu, de istorie. Matusalemica 
profesoară ne spune cu o ciudă evidentă care sta să bufnească:  
 – Păi ăştia chiar că au de ce şi la cine să mulțumească! 
 Şi iată-ne cu toţii, Eu cu Plebeii, în clasa de Plebei, ne facem şi noi 
autoprezentările. Se scoală fiecare in picioare la rând după catalog şi-şi spune 



mica lui poveste. Pe cei absenți îi reprezintă cei care știu de ei. Numai eu nimica. 
Outsider ca de-obicei. Pur şi simplu nu eram trecut in catalogul Plebeilor. Am 
terminat cu autoprezentările si ne-am dus, Plebeii şi cu mine, la Pescăruș, pe 
Herăstrău, unde, până astăzi e şef de sală Robu, alt golan al clasei. Am băut, am 
mâncat, am pus ţara la cale, unii au dansat, alţii s-au îmbătat şi am plecat cu 
Dumnezeu către casele noastre, cam pe la miezul nopții.  
 Importanţii s-au dus la Joiţa, o comună la vreo treizeci de kilometri de 
București, la "Dacia" Ioanei Şchiopu. Joița a fost un subiect fierbinte de discuție 
între organizatorii şi participanții Importanți ai întâlnirii. Problema era dacă să fie 
invitați la Joița Nonconformiștii şi Plebeii. Galis, Plebeu dar american şi ajuns era 
OK. Amicul A.B., Plebeu dar în contact cu mai toţi, era si el OK. Viorica Coravu 
căsătorită Petrescu si cu Petcu Dana Arabela erau evident OK. Dar ce ne facem 
cu ceilalți. Sunt evident vulgari, plebei şi nu ne-au invitat la întâlnirea lor 
anterioară din urmă cu douăzeci de ani. S-a tratat subiectul îndelung pe mail şi 
până la urmă  s-a hotărât a se pune la vot. A fost ales un arbitru imparțial (nu 
ştiu cine dar persoană importantă) şi i s-au trimis mailuri de către toți 
participanții. Arbitrul a decis că majoritatea e pentru ca Plebeii să fie cooptaţi. 
Dar n-a fost să fie. Aşa cum deja s-a văzut, Plebeii şi cu mine ne-am dus la 
Pescăruș.  
 Acolo am sesizat chestia. Iartă-mă Doamne, că-ncet sunt la minte. Eu, cu 
Andrei, cu Sandu si cu Liliana, eram gaşcă pentru că părinţii aparțineau aceleiași 
pături din organizaţia de partid. Toia și cu mine (se vorbea să ne luăm eu cu ea 
când aveam şaptişpe ani si ea şaişpe) tot de-un rang babacii. Pe undeva prin 
clasele mici, când Doina Verdeț a fost trimisă de ziua ei in delta Dunării cu 
vaporaşul, au participat doar o parte din colegi. Dan Drăgan era OK căci era 
fruntaşul clasei dar amicul A.B. nu, căci era jidan. Şcoala Groza era mai 
stratificată decât curtea regală. Părinţii şi rangul lor în ierarhia de partid şi de stat 
decidea poziţia vlăstarelor în ierarhia şcolii. Profesorii erau şi ei conştienţi şi 
stratificarea era luată în consideraţie în toate cele.  
 Totul se clarifică şi e cumplit de banal. Ce m-a definit atâta de puternic a 
fost lipsa de apartenenţă. Nu puteam aparţine la nici una din găşti. Evident nu 
eram Important, eram mult prea naiv pentru Nonconformiști şi nu eram nici 
măcar un adevărat Plebeu. Deci iată că înţeleg şi ştiu dar totuşi rămân vii 
aceleaşi eterne întrebări:  
 Încotro?  
 De ce oare? 
 
 Post scriptum. 
 
 Au trecut anii, ca la vreo doisprezece. Revăd rândurile, în parte de mult 
scrise şi o poezie a lui Rahel li se potrivește ca o mănuşă. Altul pare a fi contextul 
în care poeta a scris versurile acestea dar potrivirea lor  rămâne minunată. Sunt 
silit să atrag atenţia cititorului:  “Nimic nu e nou sub soare” au spus deja unii 
înaintea mea. 



  

  Oglindire 
 
 Şi asta e? doar asta? 
 Şi la asta să îndrept ochii cu dor, 
 şi la asta buze însetate a ţugui, 
 şi cu asta inima a încălzi  
 în răceala nopţilor? 
 Pentru asta a batjocori Dumnezeu, 
 şi arunca jugul lui de pe gât? 
 Asta… şi doar atât… doar atât? 
 

 1928-1929 

 


