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I. 

Tot mai des mă surprind privind înapoi, la ceea ce am lăsat în 

urmă. Sunt prea tânără pentru bilanțuri, dar ceva mă determină 

să-mi amintesc obstacolele pe care viața mi le-a așezat în drum, 

tot ce mi-a dat și, mai ales, ce mi-a luat, toată lupta și 

zbuciumul meu, să revăd oamenii și întâmplările datorită cărora 

am devenit într-un anume fel, sunt azi ceea ce sunt. Și, nu știu 

de ce, simt nevoia să vorbesc, să împărtășesc cuiva gândurile și 

trăirile mele, să povestesc, poate pentru ca să înțeleg eu însămi 

mai bine unde am greșit sau dacă trebuia să fac ceva altfel... 

M-am născut în 1976, într-o frumoasă lună de vară, într-un 

orășel din inima Transilvaniei. Nu mi-am cunoscut tatăl, care 

decedase înainte de nașterea mea. La moartea tatei, mama era 

însărcinată cu mine în șapte luni și mi-a pus numele Petra. 

Primii pași din viață am început să-i fac cu noul meu tată, 

Viorel. În cel mai scurt timp familia s-a mărit cu încă două 

surori, Mihaela și Violeta. Mama era casnică, sarcina ei 

prioritară fiind îngrijirea și educația noastră. 

Provin dintr-o familie modestă, dintr-o clasă de mijloc, cu 

niște reguli clare și o educație, nu pot spune aleasă, însă părinții 

mei puneau foarte mare accent pe acest lucru. Armonia, 

fericirea, bunăstarea și, nu în ultimul rând, învățăturile acestor 

doi oameni minunați, mama și tata, au lăsat o amprentă în 

sufletele și mintea noastră, drept pentru care, atunci când a 

trebuit să preiau frâiele familiei (ce a mai rămas din ea) am vrut 

să duc mai departe munca lor, fără ca frații mei să știe prin câte 



greutăţi trec, ce fac, cum mă descurc. Mi-am dorit ca frații mei 

să nu simtă în totalitate lipsa părinților, povara greutăților vieții 

și să le aștern din nou pe chip acea fericire de altădată, ținând 

cont oarecum de ceea ce părinții mei au pus mare preț – 

educația. În fața lor trebuia să fiu un exemplu, dar partea urâtă a 

lucrurilor, problemele mele, suferința și zbuciumul meu doar eu 

și cu Dumnezeu le știam, acum hotărând să le împart și cu voi, 

dragi cititori. 

De undeva, de acolo de sus, cu siguranță, părinții mei mă 

privesc și, probabil, nu sunt mulțumiți de mine. Nu am făcut 

totul așa cum și-ar fi dorit ei. Am fost nevoită să fac 

compromisuri, să-mi încalc principiile, să cedez, să lupt, să-mi 

ascult mai mult mintea decât inima. A trebuit să-mi asum multe 

roluri și responsabilități, să fiu și mamă și tată pentru frații mei, 

om de afaceri, amantă, iubită, femeie ușoară... Sper că vor 

înțelege însă că tot sacrificiul meu a fost pentru familie, pentru 

ceea ce ei au creeat, dar au abandonat mai apoi, plecând, poate 

pentru că cineva, acolo sus, a avut mai multă nevoie de ei decât 

noi, copiii lor. 

Cum orice lucru bun și frumos nu poate dura o veșnicie, într-

o nenorocită zi geroasă de octombrie a anului 1988, tata nu s-a 

întors din schimbul trei. Mama era puțin agitată și ne pregătea 

de școală pe mine și pe sora mea Violeta, eu fiind pe atunci în 

clasa a VI-a, Violeta în clasa a IV-a, iar Mihaela, cea mai mică, 

avea vreo cinci anișori. În timp ce ne îmbrăcam, Violeta tot 

întreba de tata, deoarece, de multe ori, când avea ocazia, el ne 

asista la pregătirile pentru școală, ne făcea pachețelul și micul 



dejun, spunând că petrece foarte puțin timp cu noi, din cauza 

serviciului. Mama încerca să o liniștească: 

—Când te vei întoarce de la școală tata va fi acasă! 

În timpul primei ore, liniștea profundă a clasei a fost 

întreruptă de un ciocănit apăsat și silueta unei vecine a apărut în 

cadrul ușii. S-a îndreptat cu pași repezi către catedră, șoptindu-i 

ceva profesoarei. Aceasta m-a căutat cu privirea și, cu un glas 

sugrumat, abia auzit, mi s-a adresat: 

—Petra, te rog, îmbracă-te și du-te cu doamna acasă. 

În mai puțin de un minut eram îmbrăcată, lângă vecina 

noastră. 

—De ce trebuie să mă întorc acasă? am întrebat-o 

nedumerită.  

—Știi clasa surorii tale? m-a întrebat la rându-i, fără să mă 

privească. 

—Da.  

—Du-mă acolo, să o luăm și pe ea acasă! 

—De ce, ce s-a întâmplat? am insistat eu. 

—Mama voastră vrea să veniți acasă, nimic mai mult. 

Am luat-o pe Violeta și tot drumul nimeni nu a scos niciun 

cuvânt. Ajunse acasă, am tresărit, văzând-o pe mama îmbrăcată 

în negru, cu ochii umflați și roșii de plâns. A venit către ușă, cu 

pași șovăitori și, îmbrățișându-ne, a spus: 



—Tata a murit, nu mai este, a avut un accident de muncă… 

—Tatăl nostru? am întrebat eu și sora mea într-un glas. 

—Da, copiii mei! 

Nu știu cât de mult a conștientizat Violeta adevărul sumbru 

din vorbele mamei, dar Mihaela, cea mică, ne privea doar 

tremurând, nedumerită de ce se întâmplă. Eu, în acel moment, 

am simțit că o parte din mine moare odată cu primirea veștii, 

am intuit că nimic nu va mai fi la fel. Nu mai avea cine să ne 

primească cu zâmbetul pe buze, îmbrățișându-ne și arătându-și 

bucuria: „Fetele lu’ tata au venit de la școală?”. Nu mai avea 

cine să ne întrebe, plin de dragoste și entuziasm: „Ce vă gătește 

tata bun astăzi? Ce program ne facem în weekend? Un film 

indian la cinema duminică, fetelor?!”. Cine ne va mai citi seara 

și ne va săruta de noapte bună? Mama era o femeie mai dură, 

aspră cu noi, dar tata era un om iubitor, blajin, care te ungea la 

suflet cu vorba lui şi cu bunătatea. Mi l-am amintit, nu știu de 

ce, când mă ducea la cursurile de balet, plin de mândrie, fericit, 

parcă voia să spună tuturor că fiica lui este deosebită, că va fi 

balerină într-o zi! Am știut că toate acele lucruri vor deveni 

amintiri din acel moment. 

 

La scurt timp după înmormântare, mama s-a angajat și, 

având în vedere faptul că ea nu mai muncise niciodată, s-a 

integrat destul de repede. Și-a făcut prietene, să mai uite de 

dispariția tatei, însă tristețea o copleșea pe zi ce trecea, s-a 

cuibărit adânc în sufletul ei și i-a imprimat riduri pe chip; nimic 



nu mai era la fel, viața ni se schimbase. Îi era greu și, de multe 

ori, ne spunea acest lucru. Încercam pe cât posibil să o ajutăm 

cu ce puteam și noi, să-i fim de folos și să o facem să-și uite 

necazurile. Avea o prietenă bună și uneori o vizita pentru a i se 

confesa. 

Așa s-au scurs zilele, lunile și, la niciun an de la moartea 

tatei, mama a încearcat să ne spună că ar fi bine dacă ne-am 

reîntregi, dacă am avea din nou un bărbat în casă, așa ne-ar fi și 

nouă mai ușor. Intuind parcă despre ce era vorba, am întrebat: 

—Mamă, ai pe cineva? Poți să ne spui, suntem destul de mari 

să înțelegem! 

—Da... a spus ea, cu jumătate de glas. 

—Unde l-ai găsit? Unde v-ați cunoscut? am vrut eu să știu 

mai multe. 

—La mine la serviciu. 

—Nu crezi că este prea devreme să-l înlocuiești pe tata? 

—Nu! a răspuns mama prompt, fără nicio ezitare. 

—Spune și tu ceva, Violeta! m-am adresat surorii mele. 

—Ce să spun? a ridicat ea din umeri. Nu ştiu ce să spun! 

—Ar fi bine să-l cunoașteți pe Mitu, a sugerat mama. 

—Nu, nici gând și nici nu ne interesează numele lui! m-am 

grăbit eu să spun. 



—Ba da, sora mea! Da, mamă! a intervenit Violeta. 

—Petra, ești cea mai mare și ar trebui să fii mai 

înțelegătoare. Nu-ți impun să-l și acceptați, dar putem încerca... 

Violeta s-a uitat la mine, mama aștepta probabil și ea un 

răspuns, era cu privirea ațintită spre mine. Cea mică, Mihaela, 

se uita la toate trei de parcă înțelegea discuția noastră. 

—Fă cum crezi, mamă! am spus într-un târziu. 

 La scurt timp a urmat întâlnirea și, aproape imediat, mutarea 

lui la noi. După câteva luni mama a rămas însărcinată și în anul 

1990 a venit pe lume fratele nostru Adrian. 

Au trecut doar câteva luni și domnul Mitu a început să-și 

arate adevăratul caracter. Nu știu cum a putut rezista în acest 

timp fără să bea, deoarece când a început, nu s-a mai putut opri 

din beții. A început un adevărat calvar pentru mine și surorile 

mele. Când era beat ne jignea sau vorbea vulgar cu noi. Îl 

amenințam că îl vom spune mamei (toate acestea întâmplându-

se în absența ei) și atunci apuca ce avea la îndemână și arunca 

la pământ.  

—Și ce dacă îi spuneți?! Ce credeți că-mi face?... Mă pupați 

toate în cur!” rânjea la noi. Interveneam cu furie, abia 

abținându-mi lacrimile: 

—Lucrurile aruncate ori sparte de tine sunt muncite de tata! 

—Și, crezi că mă impresionează? bâguia. 

—Nu-mi place deloc de el, îmi spunea adesea Violeta. 



—Păi și tu ai fost de acord cu mama! îi reproșam. 

—Da, dar nu am crezut că va fi așa! 

—Dar cum credeai? Ca tatăl nostru nu va mai fi nimeni! 

Când se trezea din beție, mama îl lua la rost pe Mitu. El 

zâmbea și spunea: 

—Nu mai știu ce am făcut, chiar nu-mi aduc aminte… 

S-a întâmplat o dată, de două ori, el tot de scuza asta se 

agăța. Plină de nervi și de ură, i-am spus: 

—Să pleci și să nu te mai întorci, nu ești binevenit aici! Ce 

faci tu este de-a dreptul batjocoritor! În secunda următoare am 

și primit o palmă de la el. A întors capul cu nonșalanță către 

mama și i-a zis: 

—Vezi, ea mă provoacă. Asta îmi spune mereu, să plec! 

Mama a rămas perplexă. Când și-a revenit, l-a privit în ochi 

și i-a spus clar:  

—Să nu mai ridici mâna asupra niciunuia dintre copii! 

—Dar și ea să se controleze la vorbă! a amenințat Mitu. 

Într-o seară, Mitu nefiind acasă, am luat-o pe sora mea de 

mână și ne-am dus în bucătărie, unde mama pregătea cina. 

—Mamă, vrem să vorbim cu tine ceva..., am început eu. 

—Ce?  



—Știi tu, Mitu! 

Zâmbitoare, mama a întrebat: 

—V-a dat vestea el? 

Mirată, Violeta mi-a luat vorba din gură: 

—Ce veste? 

—Veți mai avea un frățior! 

—Poftim?! am făcut într-un glas eu și sora mea. 

—Aa, nu stiați. Atunci, ce voiați să vorbiți cu mine? 

—Nimic, am spus eu, și am plecat în camera noastră. Mama 

însă ne-a urmat cu pași repezi și, oprindu-se în tocul ușii, și-a 

așezat mâinile în șolduri: 

—Acum îmi spuneţi ce voiați? ne-a întrebat. 

—Nu-l vrem aici pe Mitu! Nu-l vrem și punct, am izbucnit 

eu! 

—Vă rog fetelor, fiți mai îngăduitoare și poate… se schimbă 

și el! Nu mai faceți comparații între el și tatăl vostru! ne-a rugat 

mama. 

—Tu chiar nu vezi că nu ne suportă și ne vorbeşte urât? am 

intervenit eu. Când nu ești acasă este un calvar pentru noi. Stăm 

cu teamă, mai ales când vine beat. Și tu ne spui să fim mai 

îngăduitoare! 



—Și ce vreți? Să mă despart? Să ne facem de rușine, asta 

vreți? a strigat și s-a întors în bucătărie. 

—Violeta, cred că nu mai putem face nimic. Trebuie să 

acceptăm situația așa cum este ea, am oftat, privindu-mi sora. 

—Cred că da. Îmi pare rău de greșeala făcută. Trebuia să fiu 

de acord cu tine de la început! 

—Stai liniștită! Nu ai făcut nicio greșeală și nu cred că 

situația era alta dacă erai de acord cu mine. 

 

În luna aprilie a anului 1992 a venit pe lume și cel de al 

doilea frate al nostru, Costin. Nenea Mitu s-a îmbătat de bucurie 

și așa a ținut-o, cred, mai bine de o săptămână. În ziua când 

mama s-a întors de la spital cu cel mic, însoțită doar de mine, l-

am găsit pe nenea Mitu acasă beat. Când ne-a văzut, a venit 

către noi, mergând pe două cărări, mormăind:  

—Vreau să-mi țin băiatul în brațe! 

Mama a reacționat imediat: 

—Nu-ți dau să ții niciun băiat în brațe! Tu nu vezi în ce hal 

ești de beat?! 

—Cum? Nu vrei să-mi dai băiatul să-l țin în braţe?! Îți arăt 

eu ție! Nici bine nu a terminat de mormăit, că de vorbit clar nu 

prea putea de la aburii alcoolului, că i-a și șters o palmă. 



Cu toată echilibristica lui de om beat, care abia se ținea pe 

picioare, a reușit să-i dea o palmă zdravănă mamei. Crezând că 

i-o va da și pe a doua și, impresionată de lacrimile mamei, am 

intrat între ei. L-am apucat de o mână, l-am tras afară pe holul 

blocului, i-am dat adidașii și am închis ușa, lăsându-l pe 

dinafară. L-am amenințat că voi chema poliția. A plecat și nu a 

mai trecut pe acasă vreo trei zile. În acest timp, mama și-a făcut 

tot felul de griji pentru el. Mă uitam la ea și parcă nu-mi venea 

să cred. 

—Mamă, nu te înțeleg deloc! Ești oarbă, nu vezi că-și bate 

joc de noi toți?! Ce-i cu tine? am strigat la ea. 

—Îl iubesc... 

—Poftim? Ai fi în stare să renunți la noi pentru el? 

—Nu! Niciodată! Mitu a spus că va cumpăra un apartament 

în rate și să mă împart între voi și el. Să nu mai vină aici, că nu 

vă înțelegeți. 

—Și asta ce înseamnă, mamă? am privit-o în ochi. Chiar așa 

de mult ți-a luat mințile acest om? Recunoaște! Nu poți să te 

împarți între două case! Știu că eu sunt problema. Violeta este 

mai molatică, îi este frică, celei mici, Mihaela, îi este și mai 

frică să îi spună ceva lui nenea Mitu ca să nu o lovească, așa 

cum a făcut-o cu noi două. Promit că voi face eu ceva să nu vă 

mai deranjez, să nu mai fiu eu mărul discordiei, motivul 

certurilor voastre. Dar promite-mi și tu că nu le părăsești pe 

Violeta și pe Mihaela! 



—Dar nu a spus nimeni că vă părăsesc! Doar găsim o altă 

modalitate de a fi împreună. 

—Mamă, ce nu înțelegi? Nu te poți împărți între două 

familii! 

Cu lacrimi în ochi, am ieșit pe ușă, fără o direcție anume. Am 

rătăcit aiurea îngândurată, până seara târziu. Îmi venea să urlu 

de nervi, ciudă, tristețe, supărare, disperare. Dacă l-aș fi avut în 

acele moment în fața mea pe Mitu, vă spun sincer, aș fi fost în 

stare de orice. 

Mai aveam un an până la terminarea gimnaziului. După clasa 

a opta, am început o școală profesională deoarece, pe timpul 

acela, imediat după terminarea ei ți se oferea loc de muncă. Era 

o perioadă în care ne descurcam destul de greu, nenea Mitu, 

deşi locuia cu noi, nu contribuia financiar decât foarte puţin la 

cheltuielile casei, sub pretextul că el nu-şi dă tot salariul pe 

plozii altuia. În ideea de a avea mai repede un salariu, pentru a 

o ajuta pe mama, am început să-mi caut loc de muncă cu un 

program de după-amiază. După vreo câteva luni de căutări, am 

găsit și loc de muncă. 

În luna ianuarie a anului 1993 m-am angajat. La școală 

mergeam de la 8:00 la 14:00. La noul și primul meu loc de 

muncă aveam un program de la 16:00 la 22:00. Am cerut 

permisiunea mamei, care și-a dat acordul verbal și scris ca să 

lucrez, fiindcă eram minoră. Mai lucram cu o doamnă, Mariana, 

în vârstă de vreo treizeci și cinci de ani, care m-a învățat 

meseria de barman. M-am atașat de ea și i-am povestit de ce 

vreau să lucrez și nemulțumirile mele de acasă. Am lucrat cam 



un an de zile cu ea. Era o femeie singură, fără copii, blajină și 

mă trata ca pe fiica ei. 

După un an de zile, mai exact prin martie 1994, o prietenă 

de-a ei lucra în Ungaria ca spălător de vase la un restaurant 

chinezesc și femeie de serviciu. Voia să se întoarcă acasă și, 

întrebând-o pe Mariana dacă vrea să vină în locul ei, aceasta nu 

a mai stat pe gânduri și a acceptat. Și-a depus preavizul pentru 

că în următoarea lună trebuia să plece. Plină de durere, i-am 

spus: 

—V-ați făcut loc în sufletul meu și acum plecați! Voi rămâne 

din nou singură. Și ochii au început să mi se umezească. 

—Nu plânge, copila mea! a încercat ea să mă liniștească. 

Dacă totul va fi bine acolo, vorbesc de un loc de muncă și 

pentru tine. Ai veni să lucrezi cu mine? Am privit-o, surprinsă. 

—Da, sigur! Cu mare plăcere! aproape am strigat. 

—Când împlinești optâșpe ani? 

—În august. 

—Mai vorbim până atunci. Să ai grijă de tine! 

Am început să mă gândesc în fiecare zi la plecare. Nu mai 

voiam să stau acasă pentru că nu mă înțelegeam cu nenea Mitu, 

iar naivitatea mamei și modul cum se comporta cu el îmi făceau 

rău. Se iscau foarte des certuri în familie din cauza mea. Nu 

puteam să-l accept sub nicio formă în locul tatălui meu, oricât 

m-aș fi străduit, de dragul mamei. Mă rugam lui Dumnezeu ca 

doamna Mariana să fi avut intenții bune atunci când m-a 



întrebat dacă vreau să lucrez în Ungaria. Nu mai știam nimic de 

ea, nu mai dăduse niciun semn de viaţă, îmi era teamă că uitase 

de mine… 

A venit și mult așteptata lună august, când am împlinit 

optsprezece ani. A fost o zi ca oricare alta, zi fără prezența 

doamnei Mariana, câteva urări și cam atât. Terminasem și 

profesionala, însă refuzasem să mă angajez pe postul oferit de 

școală. În acea perioadă l-am cunoscut pe Adi, primul bărbat 

din viața mea, cu el am făcut pentru prima dată dragoste. Eram 

cam de aceeaşi vârstă, doi copii care au învăţat împreună ce 

înseamnă dragostea şi o relaţie fizică. Întâlnirea cu el a fost ca o 

gură de aer proaspăt pentru cineva care se îneacă, mi-a dat 

putere să rezist. Adi mi-a fost alături până la vârsta de douăzeci 

și patru de ani, atunci când am preluat frâiele familiei și nu am 

mai avut timp pentru o relație, dedicându-mi tot timpul și 

energia acesteia. 

Într-o zi însorită de început de toamnă, am venit la serviciu 

cu aproximativ o oră mai repede. Mă apucasem să trebăluiesc 

prin bar pentru a-mi ocupa timpul, alungând plictiseala și 

gândurile care mă măcinau. Am auzit ușa deschizându-se. 

„Deja un client!”, mi-am spus. Mi-am afișat zâmbetul forțat, 

profesionist și m-am întors. 

—Bună ziuuuua! Nu pot să cred! Nu pot să cred! Doamna 

Mariana m-a îmbrățișat cu putere. V-ați intors! 

—Nu, nu m-am întors, a zâmbit ea. Am venit doar să te iau 

pe tine. 



—Vorbiți serios? am privit-o printre lacrimile care-mi 

curgeau șiroaie. 

—Da. Gata, gata, nu mai plânge! a încercat să mă liniștească, 

ștergându-mi lacrimile de pe obraji. 

—Am crezut că m-ați dat uitării. 

—Cum să uit de copila mea?! Mai vrei să vii să lucrezi în 

Ungaria? 

—Da, vreau! am asigurat-o fără să stau pe gânduri. 

—Eu stau două săptămâni în țară. Reușești să-ți faci 

pașaportul, să plecăm împreună? 

—Încerc, nu știu în cât timp mi se poate elibera un pașaport, 

însă de dimineață, la prima oră, voi fi acolo. Ce voi lucra?  

—Dimineața aranjarea sălii de mese, curățenie în sală, 

bucătărie, toalete. În restul zilei, la vase, în bucătărie. Ce spui? 

—Ce să spun?! Doar DA! am răspuns entuziasmată. Doamna 

Mariana, de ce mă luați pe mine și nu pe altcineva drag ori din 

familia dumneavoastră? 

—Tocmai vorbesc despre acest loc de muncă cu cineva drag 

mie, a zâmbit ea, dar eu nu am înțeles imediat ce voia să spună. 

—Mă refer... 

—Eu nu am copii, deci tu ești copilul meu! m-a întrerupt ea. 

—Nici nu știu cum să vă mul… 



—Gata cu mulțumirile! Și servește clientul care așteaptă de 

ceva timp la masă, a făcut ea un semn spre bărbatul așezat în 

apropierea noastră. De bucurie și emoţie, nici nu observasem că 

intrase cineva pe ușă. 

A doua zi, la prima oră, îmi depuneam deja actele pentru 

emiterea pașaportului. O anunțasem pe mama de plecarea mea. 

Nu s-a opus, însă mi-a spus că îmi va duce grija, să nu cumva să 

mi se întâmple ceva și că voia să o cunoască și să vorbească cu 

doamna Mariana. I-am îndeplinit dorința și am invitat-o la noi, 

iar după discuția cu ea, mama a fost mai liniștită. 

Am depus preavizul la serviciu și, în două săptămâni, mi-am 

ridicat pașaportul și am plecat împreună cu doamna Mariana. 

În acea perioadă, în vamă se punea viza de intrare și nu 

aveam voie să rămânem mai mult de trei luni în Ungaria. 

Trebuia ca la interval de trei luni să revenim în țară, să ne 

cazăm la cel mai apropiat hotel și a doua zi să ne întorcem la 

muncă. Nu pot să spun că era greu, dar nici ușor nu era. Eram 

nevoită să petrec foarte multe ore în picioare, pe parcursul zilei 

nu aveam timp să stau deloc jos, iar seara eram frântă de 

oboseală. Așa a trecut un an de zile, timp în care nu am venit 

deloc acasă. 

Vorbeam o dată pe săptămână la telefon cu cei de acasă, mai 

mult cu surorile mele, Violeta și Mihaela. Ele îmi povesteau cu 

lux de amănunte ce se petrecea acasă, pentru că mama îmi 

spunea doar că totul este bine, să nu-mi fac griji. De la surorile 

mele nu auzeam lucruri îmbucurătoare, ceea ce m-a făcut să-mi 

dau seama că nu eu am fost mărul discordiei în casă, nu din 



cauza mea s-au iscat certurile, ci datorită caracterului jalnic al 

acestui nenea Mitu. Am aflat că începuse să vorbească foarte 

urât cu mama, o jignea și o lovea uneori. Când mama riposta, el 

avea grijă să-i spună, batjocoritor: „Hai, cheam-o pe fii’ ta să vă 

uniți forțele să mă pupați în fund!”. Simțeam cum mă cuprinde 

furia și revolta, dar strângeam din dinți, știind că nu pot face 

nimic de acolo, de unde eram. 

În 1995, de Crăciun, am venit acasă. Așa cum era de așteptat, 

nenea Mitu s-a enervat când m-a văzut: 

—De ce, dracu’, nu ai rămas acolo unde ai stat un an de zile? 

Să nu spui că vrei să faci sărbătorile cu mă-ta. 

—Ba da, așa că ești obligat să mă suporți! i-am replicat. 

—Să te suporte dracu’, că eu plec! 

Și a plecat și n-a mai dat pe acasă în acele zile. Știind că 

mama îi duce grija, am întrebat-o: 

—Mamă, vrei să vină nenea Mitu să fie cu tine la trecerea 

dintre ani? Eu mă pot întoarce în Ungaria. Nu se lucrează, însă 

voi sta la apartamentul pe care îl am drept cazare. 

—Nu, copila mea. Stai cu mama, cu surorile și frații tăi de 

sărbători, nu printre străini! 

M-am bucurat de acele zile de sărbătoare împreună cu mama, 

frații și surorile mele, fără să știu că vor fi ultimele fără griji. 

Au urmat niște ani extrem de grei, presărați cu multe încercări 

și lacrimi amare. 



Pe 5 ianuarie a trebuit să mă întorc la muncă. Fratele meu, 

Adrian, era cam răcit și urma ca mama să meargă cu el la 

control, dar nu ne-am îngrijorat, credeam că e o banală răceală 

sau gripă. Am plecat hotărâtă ca, la următoarea mea revenire în 

țară, să-mi cumpăr o garsonieră. Strânsesem fiecare bănuț 

câștigat, însă deocamdată nu erau suficienți. 

După câteva zile am sunat acasă să anunț că am ajuns cu 

bine. Voiam să aflu cum se simte Adrian. Mi-a răspuns 

Mihaela, Violeta era la școală. Sora mea cea mai mică era puțin 

bâlbâită și s-a chinuit să-mi spună că mama nu este acasă, este 

internată cu Adrian și că nenea Mitu s-a întors. 

—Tu ești bine, surioara mea? am întrebat-o, deja cu dorul de 

familie în suflet. 

—Da, sunt bine. Mi-e dor de tine, Petra! 

—Și mie de voi. Vă mai sun săptămâna viitoare. 

Am presimțit că se întâmplă ceva, eram foarte neliniștită.  

—Am o greutate pe suflet, m-am confesat seara doamnei 

Mariana. 

—Eee, așa se întâmplă când stai prea mult acasă. Îți vei 

reveni. Ai avut o perioadă liniștită în sânul familiei și acum, 

fiind departe de ei, este normal să te simți așa, s-a grăbit ea să 

mă liniștească. 

Am început să sun chiar și de două ori pe săptămână acasă. 

Simțeam că se va întâmpla ceva.  
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