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Răscrucea 
 
O după-amiază frumoasă de iulie. Ziua pe care o așteptam mai mult 

cu teamă decât cu speranță. Ziua în care voi afla dacă deciziile pe care 
le-am luat de capul meu în ultimul an au fost corecte sau nu. Ziua care 
îmi va decide viitorul. 

Pe atunci nu auzisem de Legile lui Murphy. Habar nu aveam că 
una din Legile Entropiei grăiește astfel: „Orice lucru care începe bine, 
se sfârșește prost. Orice lucru care începe prost, se sfârșește și mai 
prost”. Dacă aș fi știut-o nu îmi mai băteam capul cu calcule care nu 
duceau la nimic concret. Doar licăriri firave de speranțe sau dimpotrivă, 
vorba bătrânului Dante: „Lăsați orice speranță, voi ce intrați...”. Păi 
tocmai asta este problema: eu voiam să intru dar la liceu, nu unde mă 
poftea poetul! Da, voiam să intru la liceu, că de aia am învățat, de aia 
m-am înscris la examen și asta voiam să se întâmple. Și-atunci cum să 
las orice speranță?! 

Îmi era ciudă. Pe mine, evident. Pentru că la primele două din cele 
patru probe am fost varză. Degeaba am fost la polul opus la ultimele 
două probe, mai ales că nu știu nici azi care este polul opus verzei.  

S-o luăm pe rând: prima zi, matematică scris. Știam matematică, 
așa că aveam toate motivele să fiu optimist. Asta înainte de a vedea 
subiectele. După aceea am rămas paralizat. Nimic nu mi părea cunos-
cut, de parcă ar fi fost prima întâlnire cu matematica din viața mea. Nu 
știu ce am făcut timp de trei ore cât a durat examenul dar un lucru era 
clar: începutul nu a fost prost ci de-a dreptul catastrofal. Asta e. Mer-
gem mai departe: ziua a doua, fizică scris. Mă simt la fel de pregătit și 
optimist ca și înaintea examenului de matematică. Fizica a fost unul din 
criteriile pentru care am ales Liceul pentru Prelucrarea Automată a Da-
telor. Se putea opta între Limba Română și Fizică. Eu am ales Fizica, 
evident, pentru că la Limba Română era clar că sunt vulnerabil. Dovada 
cea mai bună am primit-o exact în urmă cu un an. Atunci am dat prima 
dată admitere la liceu și odată cu asta am dat și primul chix. Numai și 
numai din cauza Limbii Române. Atunci dădusem admiterea la Liceul 
Industrial pentru Construcții de Mașini la secția de Mașini și Aparate 
Electrice. La matematică scris am făcut totul, fără multă bătaie de cap. 
Atâta a fost de simplu încât nici nu am băgat de seamă că la ultima 
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relație am „pierdut” un minus și rezultatul a fost evident greșit. Asta m-
a costat două puncte din zece. La Română am umplut câteva pagini cu 
o compunere dar la partea de gramatică nu am avut nicio pretenție. Pur 
și simplu mă enerva gramatica. Antipatie la prima vedere, pare-se reci-
procă. Au urmat cele două probe orale. La matematică am luat fără 
emoții 9,50 iar la Română m-am autodepășit și am răspuns de un 6,50. 
Să recapitulăm: 8 la matematică scris, 9,50 la oral și 6,50 la Română 
oral, media 8,00. Când s-au afișat rezultatele, ultimul intrat pe cele 36 
de locuri a avut media 8,00. Pentru a fi pe listă ar fi trebuit să am peste 
8,00 la Română scris, ceea ce era imposibil... 

A fost evident un duș rece. Dar mi-am revenit repede. Am căutat 
pe unde erau locuri disponibile pentru la toamnă... și am găsit! Prima 
iubire nu se uită și una din aceste iubiri a fost Chimia. Liceu de chimie 
nu era la vremea aceea, în schimb era Școala Profesională de Chimie 
„Azur”. Aici, cea mai grea probă a fost vizita medicală. Cum eram cam 
slăbănog pe atunci, mă temeam că aș putea fi respins, dar m-am speriat 
degeaba. Rezultatele s-au afișat a doua zi după ultima probă scrisă. Gra-
ție numelui meu am fost plasat în primul sfert al listei de admiși pentru 
că lista era sortată alfabetic. Iar lista de respinși a rămas goală. Îmi 
amintesc și acum cât de fericit a fost domnul Ababei când a văzut că 
fiu-su intrase primul! 

Prima zi de școală a fost luni. Primele ore, luni după-masă de la 14 
la 20. Marți profii au venit cu catalogul sub braț. Eu fusesem obișnuit 
ca prima apariție a catalogului să fie abia pe la început de octombrie. 
Miercuri am avut ore la un atelier de mecanică. Profu’ ne-a întrebat pe 
toți de la ce școală venim. Când i-am zis de Lic. 7, m-a întrebat dacă 
vreau să fac în paralel liceul la seral, la Lic. 10, actualmente Colegiul 
Național Bănățean. Oferta m-a bucurat și i-am răspuns afirmativ fără a 
sta pe gânduri. Joi m-a apucat depresia. Nu chiar depresia, dar nici de-
parte nu am fost. M-am întâlnit cu Dănuț, cel cu care am fumat primele 
țigări Mărășești, în clasa a doua. El intrase la Lic. 1 (actualul CD Loga). 
Acolo aveau ore de Franceză, Engleză, Istorie, Geografie... Abia atunci 
mi-am dat seama că la profesională nici vorbă de așa ceva... Noaptea 
ce a urmat nu am prea dormit. Pesemne că mă sfătuiam cu noaptea, 
știut fiind că aceasta este un sfetnic bun. Vineri, după ora de dirigenție 
am anunțat-o pe dirigintă că m-am hotărât să mă retrag. A fost un șoc 
pentru ea. A încercat în fel și chip să îmi schimbe hotărârea dar eu am 



3 
 

rămas ferm pe poziție. Ultima ei carte pe care a jucat-o fost să vin sâm-
bătă cu mama la școală cu speranța că mă va convinge ea să îmi schimb 
decizia. Nicio șansă nu a avut biata profesoară, niciun argument nu a 
rezistat deciziei mele. În cele din urmă s-a dat bătută, nu înainte de a-
mi prevesti că voi regreta ce fac. Luni am început, cu o săptămână în-
târziere, clasa a 9-a generală, la Lic 8 (care nu a rezistat decât 2-3 ani, 
acum fiind Școala Generală 13).  

Într-a 9-a generală mi-am făcut o mulțime de prieteni noi, am fost 
liderul orelor de matematică, pe scurt, am fost cotat un elev bun și cu-
minte. Datorită acestei etichete, la un moment dat m-am trezit coleg de 
bancă cu Radu Duică. Acesta fusese exmatriculat de la Liceul de Mu-
zică pentru că ar fi vrut să fugă din țară dar vigilenții turnători l-au îm-
piedicat. Peste muuulți ani, aveam să aflu că în cele din urmă Radu și-
a urmat menirea, devenind un important personaj în viața folclorului 
timișean. Din păcate am aflat asta citind necrologul său, Radu murind 
la vreo 45 de ani, în urma unui infarct suferit pe podul de la Maria, în 
timp ce se ducea la serviciu, la Casa de Cultură a Municipiului al cărei 
director era... 

În cele din urmă s-a terminat și a 9-a generală. A fost prima dată 
când am obținut un premiu la învățătură. Mă rog, nu era decât o Men-
țiune, dar tot mai bine decât nimic. Era un soi de confirmare că eram 
pe drumul cel bun. Drumul cel bun care azi se părea că se împotmolește 
pentru că, după ce am dat timpul înapoi cu un an, am revenit în aceea 
după-amiază de iulie cu ale ei incertitudini și emoții.  

Chestia este că domnul Murphy, în pesimismul său camuflat exce-
lent în optimism (sau exact invers), a omis un lucru esențial: „după 
noapte - vine zi, după ploaie - bucurii” iar după examenul scris vine 
examenul oral! 

Atunci, înaintea examenului oral de matematică am auzit prima 
dată numele profesorului Pigli. Era directorul liceului și absolut toți cei 
care auziseră de el înaintea mea erau întrutotul de acord că era un tero-
rist. „Numai la comisia lui Pigli să nu cazi!” auzeam pretutindeni. 

Când am intrat în sala de examinare, l-am văzut pentru prima dată. 
Mie mi se părea un tip cât se poate de ok, n-am înțeles de ce se temeau 
toți de el. Am tras un bilet, m-am așezat comod într-o bancă și m-am 
apucat de treabă. În câteva minute am rezolvat și algebra și geometria. 
A fost banal de simplu. De acum trebuia doar să aștept să îmi vină 
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rândul să ies la tablă, să transcriu ce-i pe ciornă și gata. În așteptarea 
acestui moment, mă zgâiesc când pe pereți, când pe fereastră. În timp 
ce-mi plimbam privirea de colo-colo, mă intersectez o clipă cu privirea 
teroristului.  

-Nu știi? m-a întrebat el cu un ton acuzator. 
-Am terminat, i-am răspuns eu, poate puțin cam arogant, deși 

aveam acest drept după ce rezolvasem atât de repede ambele probleme. 
-Tocmai atunci unul dintre candidați a terminat și în timp ce acesta 

ștergea conștiincios tabla, îl aud pe Pigli zicându-mi: 
-Tu, ăsta care ai terminat, treci la tablă. 
-Deși rândul meu ar fi trebuit să vină peste vreo 10 minute, m-am 

bucurat că voi termina mai repede. Am rezolvat algebra încă odată, fără 
să mă uit pe ciornă, atât de simplu era exercițiul. Înainte de a scrie ul-
tima relație, arunc totuși o privire pe ciornă și rămân înmărmurit: pe 
hârtie era una, pe tablă alta! Verific repede să găsesc greșeala și o gă-
sesc pe ciornă. La ultima relație, pe ciornă, greșisem semnul, exact ca 
în urmă cu un an, dar pe tablă era corect. Continui rezolvarea până la 
final fără a mă folosi de ciornă, apoi o profesoară din comisie îmi zice 
să șterg tabla și să trec la geometrie. Mă conformez, termin și cu geo-
metria și după ce am șters a doua oară tabla văd nota pe care mi-a pus-
o profesoara. Era o notă din două cifre, fără zecimale! Urma o simplă 
formalitate, ca președintele comisiei, profesorul terorist Pigli, să dea și 
el cu bățul (adică să semneze, pentru cei neobișnuiți cu jargonul acelor 
vremuri). Dar în loc să dea cu bățul, a căscat niște ochi mari și nedu-
meriți și cu un ton foarte nemulțumit grăit-a: 

-Zece?! De ce? A avut o ezitare la algebră! 
-Da, dar nu a făcut nicio greșeală, a argumentat profesoara. 
Vădit nemulțumit, președintele comisiei a semnat, eu am luat fițu-

ica și am șters-o repede pentru a savura în liniște reușita. Un glonț fatal 
mi-a trecut pe lângă ureche, dar în acel moment nu-mi păsa de asta.  

La parter, câțiva curioși îi interoghează pe cei care coboară trep-
tele: 

-Cât ai luat? 
-Nouă, răspunde candidata fericită! 
-Cât ai luat?  
-Nouă cincizeci, vine răspunsul candidatului vădit emoționat. 
-Cât ai luat? 
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-Zece! Privesc în spate și răsuflu ușurat: în urma mea nu vine ni-
meni. 

Între timp arătătorul mare al ceasului parcursese jumătate de ca-
dran, cel mic însă, mult mai leneș era cam tot acolo unde-l văzusem 
ultima dată... așa că mai este timp să îmi amintesc și de ultimul examen, 
Fizică oral. 

Președintele comisiei, deja cunoscutul profesor terorist Pigli. Ală-
turi de el profesorul Varadi, despre care auzisem că este pita lui Dum-
nezeu. Erudit, absolvent a trei facultăți, primul profesor emerit din ju-
deț... ce mai, o plăcere să îi demonstrezi că grupul celor „trei fizicieni” 
din care făceam parte, era bine reprezentat la acel examen. „Cei trei 
fizicieni” ne-au apelat vecinii lui Robi, un coleg de la Generală 15 (care 
fuzionase cu Lic. 7 când eram în clasa a opta), când veneam împreună 
cu Robi și Sic de la școală, asta după ce am instalat „telefoane” în șapte 
apartamente în care locuiau prietenii noștri: Robi, Adi, Gyusi, Nelu, 
Sic, Doru și subsemnatul. „Telefoanele” erau niște cutii de carton în 
care se găseau o baterie și câte un difuzor și microfon, procurate prin 
fapte care între timp au fost prescrise. Cutiile lui Adi, Gyusi, Nelu și 
Sic erau legate prin cabluri de „centrala” lui Robi iar cutia mea era le-
gata la fel de cea a lui Doru. Când Adi voia să vorbească cu Nelu, Robi 
comuta firele, astfel încât să îi lege pe cei doi. Iar dacă cineva voia să 
vorbească cu Doru, întâi Robi mă suna pe telefonul adevărat, apoi apro-
piam receptorul de cutia magică și dacă cei doi urlau destul de tare se 
puteau auzi prin telefoanele noastre. 

Dar să revenim la sala de examen... Trag biletul cu două subiecte 
din electricitate: Legile lui Kirchhoff si Corpuri de Iluminat. Nici nu se 
putea mai bine! Mă așez în bancă, pun pe hârtie ceea ce era esențial, 
încerc să-mi construiesc speechul, dar evit să mă mai intersectez vizual 
cu teroristul prezident. Mai bine trag cu urechea la ce zic ceilalți candi-
dați, e mai sigur așa. 

La tablă iese un prichindel cu părul creț care plin de avânt începe 
să-și expună cunoștințele despre „planul înclinat”. 

-Dacă avem un plan înclinat și... 
-Și dacă n-avem? îl întrerupe „emeritul”. 
-Vădit fâstâcit, candidatul rămâne blocat pentru câteva secunde. Îl 

scoate din încurcătură același „emerit”:  
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-Considerăm un plan înclinat... așa trebuie să se exprime unul care 
vrea să devină elevul acestui liceu. Hai, dă-i bice! 

Cu un avânt și mai mare candidatul continuă: 
-Considerăm un plan înclinat și luăm un butoi... 
-De unde-l iei, din pivnița lu’ tac-tu?  
Se pare că tatăl prichindelului nu avea butoaie în beci iar fără butoi 

prichindelul n-avea cum să își expună cunoștințele. Noroc cu „emeri-
tul” care l-a mai scos odată din încurcătură după ce tot el îl băgase: 

-Considerăm un plan înclinat și un butoi... De la ce școală vii tu? 
-De la Lugoj. 
-Voi cu cine ați făcut fizică acolo? Cu femeia de servici? Bine, lasă, 

hai, dă-i bice! 
-Considerând planul înclinat, butoiul și tot ce mai era necesar, pri-

chindelul și-a terminat expunerea după care a dispărut repede de acolo 
înainte de a fi luat peste picior din cine știe ce altă pricină... Iar eu în-
cercam să ierarhizez pe cei doi profesori-teroriști dar nu mă puteam 
decide care era mai mare: teroristul prezident sau teroristul emerit? 

Între timp mi-am aruncat o privire pe ciornă să văd ce aș putea 
„considera” pe acolo dar nu am găsit nimic de îmbunătățit așa că am 
așteptat cuminte să îmi vină rândul, ceea ce s-a și întâmplat în scurt 
timp, atunci când teroristul prezident mi se adresează: 

-Florea, treci la tablă! 
Mi-am expus frumos tot ce știam despre Legile lui Kirchhoff, am 

scris formulele pe tablă, le-am explicat... Dar nu a fost suficient. Tero-
ristul voia mai mult decât atât. 

-Știi unde se aplică legile lui Kirchhoff?, m-a întrebat el. 
-Da, de exemplu la schimbarea macazului la tramvaie, am răspuns 

eu.  
Apoi i-am explicat ce trebuie să facă vatmanul când vrea să 

schimbe macazul dar și ce trebuie să facă când nu vrea să îl schimbe. 
Se pare că a fost mulțumit de răspuns pentru că mi-a cerut să con-

tinui cu subiectul următor, corpuri de iluminat. Acuma fie vorba între 
noi: ăsta e subiect demn pentru unul dintre cei trei fizicieni? Bla-bla 
curat, ce mai. Dar iarăși teroristul prezident a vrut să știe mai multe: 

-Cum sunt legate becurile dintr-un tramvai? 
-Sunt legate in serie. 
-De ce? 
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-Pentru că tramvaiul este alimentat cu curent continuu de 550 V. 
Sunt legate în serie 5 becuri de 110 V fiecare. 

-De ce nu e transformat la 110 V? 
-Curentul continuu nu poate fi transformat (așa știam eu atunci). 
-Ce se întâmplă dacă un bec se arde?  
-Se sting toate becurile din tramvai. 
Și așa mai departe până când s-a lămurit că cunoștințele mele des-

pre subiectul cu pricina mă fac invulnerabil la atacurile sale. În cele din 
urmă a „considerat” că e cazul să dea verdictul: 9,50. În timp ce îmi 
dădea fițuica cu nota s-a simțit dator să precizeze, cu un zâmbet vag în 
colțul gurii:  

-Asta-i pentru ezitarea de ieri. 
Cu notele de la oral eram îndreptățit să sper însă cele de la scris, 

chiar dacă nu le știam, doar le intuiam, mă aduceau repede cu picioarele 
pe pământ. Oricum, peste vreo două ore răspunsul la văicăreala hamle-
tiană va fi dat: voi fi sau nu voi fi admis la liceu? 

Între timp, arătătorul mare și-a încheiat tura în jurul cadranului iar 
arătătorul cel mic a ajuns și el în dreptul orei patru. Mi-am luat inima 
în dinți, hotărât să înfrunt soarta de unul singur. Pe căldura a mai mare 
am încălecat bicicleta și am purces din Calea Șagului, unde locuiam 
atunci, spre fosta mea școală și poate, cine știe, viitoarea mea școală.  

Deși eram convins că voi fi primul acolo, m-am înșelat. Zeci, poate 
sute de candidați însoțiți de chibiți erau prezenți în curtea școlii aflată 
la umbra binecuvântată a bisericii din Laho. Cu toții așteptau nerăbdă-
tori deznodământul primului examen de admitere la acest nou liceu des-
pre care puțini știau concret ce îi va învăța pe cei admiși.  

Nu aveam stare. Făceam ture cu bicicleta prin curtea școlii, pe stră-
zile din jur, revenind doar pentru a afla dacă s-a anunțat ceva concret 
cu privire la afișarea rezultatelor. Dar răspunsul a fost mereu același: 
probabil pe la ora șase se vor afișa cunoscute rezultatele. 

La ora șase toată lumea era adunată in fața ferestrelor unde se bă-
nuia că vor fi afișate listele cu cei admiși. Eu nu m-am despărțit de 
bicicletă, stăteam mai departe de ferestre, dar fiind călare pe șa vedeam 
destul de bine orice mișcare din interior. Care mișcare nu a întârziat să 
apară. Îndărătul ferestrelor se petrecea ceva, după multe ore de aștep-
tare. Câteva persoane manipulau niște coli de hârtie bătute la mașină, 
pregătindu-le pentru a fi lipite pe interiorul geamurilor.  
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Evident că și în curte s-au petrecut mișcări de trupe, toată lumea 
adunându-se buluc la prima fereastră, acolo unde era cel mai probabil 
că va începe afișarea rezultatelor. În sfârșit, o doamnă din interior li-
pește prima filă cu cei admiși. Câteva strigăte de bucurie s-au auzit din 
mulțime! Strigăte de bucurie, țopăieli, strângeri în brațe, pupături, apoi 
eliberarea spațiului din zona zero pentru cei ce încă nu s-au regăsit între 
primii 24 de admiși. În scurt timp alături a fost lipită și a doua filă cu 
următorii 24 de candidați fericiți. Alte strigăte de bucurie, țopăieli, 
strângeri în brațe, pupături, apoi eliberarea spațiului din zona zero pen-
tru cei ce încă nu s-au regăsit între primii 48 de admiși. Evident, deși 
notele de la oral erau dătătoare de speranțe, nu mă așteptam să mă re-
găsesc printre ei. Nici după ce s-a afișat a treia filă de admiși nu m-am 
mirat că nu mă găsesc printre primii 72 de admiși însă piatra de pe 
inimă devenea tot mai grea pe măsură ce realizam că până la poziția 
108 au mai rămas doar 36 de locuri... Iar când a apărut și fila a patra 
fără să-mi regăsesc numele pe ea, îndoiala a atins cote maxime. Colac 
peste pupăză, parcă pentru a mări suspansul, afișarea ultimei file cu 
ultimii 12 candidați admiși întârzia pentru că pe fereastra cu primele 
patru file nu mai era destul spațiu așa că a fost pregătită fereastra alătu-
rată, ceea ce a provocat o nouă migrare a celor care își puneau speran-
țele decimate în cea mai scurtă dintre cele cinci file cu candidații ad-
miși. Mi-am abandonat bicicleta poziționându-mă destul de aproape de 
locul unde cu un ultim efort doamnele de dincolo de ferestre se strădu-
iau să mai facă fericiți 12 candidați împreună cu chibiții lor.  

În așteptarea ultimului moment al adevărului se făcuse liniște de-
săvârșită în jurul meu. Toți cei prezenți își țineau respirația parcă pentru 
a nu perturba activitatea migăloasă a doamnelor ce se îndeletniceau cu 
afișarea ultimei file. Deodată, liniștea a fost sfâșiată fără milă de clopo-
tul bisericii din Laho. O singură bătaie, ceea ce însemna că trecuse un 
sfert de oră după ora exactă. Cum s-ar zice, multora le-a sunat ceasul 
în momentul acela. Oare cui i s-a adresat? Doar nu mie, cu 19,50 puncte 
la oral obținute la cea mai teroristă comisie posibilă? Doar nu mie, care 
în urmă cu doar 16 ani fusesem botezat în aceea biserică de către Pater 
Carolus, cel căruia îi datorez prenumele Amadeus dar și scrierea ciu-
dată a primului prenume: Oliewer. Ar fi chiar culmea! Doar nu mie mi-
a sunat ceasul, care în clasa a șaptea, după ce am terminat teza la fizică, 
ieșind mai repede în pauză, am sărit gardul bisericii împreună cu Sorin 
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și Mihai pentru a poști în trei o binemeritată țigară. Escapada aceea se 
putea termina tragic pentru că atunci când am sărit de pe zid m-am agă-
țat cu un picior de sârma ghimpată și am căzut în cap. Noroc că am 
amortizat căderea cu brațele, astfel încât am scăpat fără să-mi fi sunat 
ceasul! Dacă atunci nu, de ce mi-ar fi sunat ceasul acum?  

Acestea fiind spuse e vremea să ne întoarcem în curte școlii unde 
între timp doamnele au terminat de lipit și ultima filă cu ultimii 12 ad-
miși. Era singura filă pe care erau și semnăturile tuturor membrilor co-
misiei, la loc de cinste fiind cea a teroristului prezident,  prof. Traian 
Pigli, a teroristului emerit, prof. Josef Varadi, prof. Ștefan Panin, prof. 
Dorina Mărgineanțu și alții ale căror nume nu le mai țin minte, printre 
care și a profei de matematică care l-a supărat pe prezident cu zecele cu 
care mă notase. 

Ei bine, primul nume de pe aceea ultimă filă, deasupra comisiei 
însăși, era prea scurt pentru a fi al meu însă următorul rând arăta astfel: 

 
98 FLOREA OLIEWER AMADEUS  6,87 
 
Am savurat bucuria imensă în liniște. Am închis ochii, apoi m-am 

uitat din nou la ultima filă, parcă nevenindu-mi a crede ce văd. Am 
făcut câteva ture cu bicicleta prin curtea care aproape se golise. Doar 
cei neconsolați care nu își găsiseră numele pe liste au rămas înmărmu-
riți așteptând parcă o minune. Care evident nu avea de unde veni, nici 
măcar dinspre maiestuoasa biserică din Laho... 

În cele din urmă am zbughit-o spre casă pentru a împărtăși bucuria 
cu mama și bunica. Din păcate bunica nu s-a putut bucura prea mult de 
această veste. Peste puține zile a fost răpusă de o boală renală care o 
chinuia de mulți ani. A părăsit această lume, după o viață grea, rămasă 
orfană la 18 ani, având în grijă patru frați mai mici... A trecut prin două 
războaie fiind la un pas de a muri în timpul bombardamentului aliaților 
asupra Timișoarei... A pierdut patru din cei cinci copii iar singurul su-
praviețuitor, mama, a rămas oarbă la vârsta de 9 ani, în urma unei boli 
infecțioase care i-a distrus nervul optic. După război, bunicul a fost dus 
în lagărul de muncă pentru reconstrucția URSS de la Zaporoje, Ucra-
ina, unde a și murit la scurt timp, sfârșind într-o groapă comună. Bu-
nica, Amama, așa cum o strigam eu, a fost toată viața o luptătoare și 
probabil că exemplul ei m-a inspirat și pe mine, dându-mi puterea de a 
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trece prin situațiile dificile în care m-a pus uneori viața. Sau în care m-
am vârât de unul singur   

Zilele acestea se împlinește jumătate de veac de la aceea seară 
plină de suspans și suspine din curtea școlii. Seară care a fost cu sigu-
ranță cea mai importantă zi din viața mea de până atunci. Seară în care 
viața mea s-a schimbat decisiv în bine, pentru că Liceul pentru Prelu-
crarea Automată a Datelor, devenit ulterior Liceul pentru Informatică, 
nu doar că m-a format ca om dar mi-a pus în mână o meserie de viitor 
la ora aceea, meserie pe care am îndrăgit-o din prima zi și care mi-a 
adus numeroase satisfacții. 

La terminarea liceului am căutat-o pe efemera dirigintă de la școala 
profesională de Chimie, devenită între timp Liceul de Chimie. Și-a 
amintit de mine, de încăpățânarea mea și m-a felicitat pentru curajul de 
a risca totul pe o singură carte. 

„Teroristul prezident” nu mi-a fost profesor în cei patru ani de li-
ceu. Însă toți cei ce i-au fost elevi, la terminarea liceului au intrat „en 
fanfare” la orice facultate unde se dădea examen din matematică. Dar 
poate cel mai important lucru pe care l-a făcut pentru noi a fost că încă 
din primele zile de școală, fiecare profesor a primit sarcina să se ocupe 
de elevii liceului cu activități extrașcolare. Astfel am făcut parte din 
echipa de atletism, baschet și handbal a liceului, din trupa de teatru. 
Alți colegi au fost în trupa de dansuri populare. Nimeni nu s-a plictisit 
în timpul liber pentru că școala ne-a atras spre activități care chiar ne 
plăceau și cărora ne dedicam cu drag. Prin anii 90, după ce se pensio-
nase, profesorul Pigli venea deseori să lucreze la amenajarea unui apar-
tament vecin cu al mamei, unde s-a mutat unul dintre fii săi. Din păcate 
nu s-a bucurat mult de pensie, a murit înainte de a împlini 70 de ani. 

„Teroristul emerit” mi-a fost profesor de fizică timp de patru ani, 
iar într-al patrulea mi-a fost chiar diriginte. Expresia „dă-i bice!” i-a 
adus binemeritata poreclă „Bice”, după care îl recunosc toți cei ce i-au 
fost elevi. La începutul anilor 80 a emigrat în Germania. Fiind prieten 
cu fiul său Werner, despre care am scris cu alte prilejuri, ne-am întâlnit 
într-o toamnă la Oktoberfest. Seara când ne-am despărțit a fost ultima 
dată când l-am văzut. S-a stins câteva luni mai târziu în urma unui in-
farct. 

Prichindelul cârlionțat din Lugoj, candidatul cu planul înclinat și 
butoiul din beci, mi-a fost timp de patru ani coleg de clasă. După 
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terminarea liceului a ajuns la Slobozia unde... a considerat că e bine să 
se însoare. Acolo se află și azi, după jumătate de veac de la acel examen 
de pomină.  

Aici se încheie povestea admiterii mele la Liceul pentru Prelucra-
rea Automată a Datelor. Desigur, nu este la fel de amuzantă ca celelalte 
povestiri iar deznodământul a fost previzibil pentru toți cei care mă cu-
nosc. Sper totuși că nu v-ați plictisit prea tare și măcar o clipă ați retrăit 
propriile experiențe de la examenele de admitere. De la răscrucile prin 
care ați trecut cu bine. 

 


