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Eu am trăit o carte…

– Oma, Oma, tu ai scris o carte!
Îmi privesc nepoții și strănepoții, înșirați pe calea veșniciei, 

le înțeleg mirarea și aș vrea să surâd, dar sufletul meu e veștejit de 
amărăciune și abia îngaimă:

– Eu am trăit o carte...
Dacă este adevărat ce se spune, că omului i se dăruiesc, la 

naștere, drept ursitoare, trecutul, prezentul și viitorul, o carte înseam-
nă puterea de a le trăi pe toate trei, în acelaşi timp. Iar eu port, de o 
viață, această povară, care este și cea a unei lumi refuzate. Mi-ar fi 
plăcut să trăiesc normal, să mă bucur de miracolul copilăriei și de 
prima dragoste, să învăț, să înțeleg și să-mi aflu un rost, să fiu de folos 
generațiilor ca învățător sau ca inginer, ca medic sau ca arhitect, și 
să fiu prețuit, în lumea care și gândește, prin ceea ce am împlinit, dar 
viața mea au hotărât-o alții, în nebunia universală pe care o numim 
istorie. Abia descifrasem abecedarul limbii române, la Clit, când 
istoria ne-a risipit colb și cenușă de-a lungul și de-a latul Europei, 
rare fiind reîntâlnirile mele cu cartea povățuitoare, și de fiecare dată 
în altă limbă, ba în germană, ba în polonă, ba în altă limbă de pe-
aiurea. Și nici un munte nu semăna cu domoalele culmi din preajma 
copilăriei, iar iarba rămăsese fără roua tămăduitoare care îl face 
prinț al destinului chiar și pe cel mai nefericit dintre desculți. Fără 
ierburi înrourate, omul doar supraviețuiește, trage la jugul istoriei 
și supraviețuiește, apoi, ca și mine, află că nu mai are nici un rost în 
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viață, pentru că l-au șubrezit bolile, și este condamnat la o altfel de 
supraviețuire: pensionarea sau așteptarea resemnată a morții. Eram 
încă tânără, când medicii germani au decis că trebuie să mă retrag în 
însingurare și-atunci am cumpărat două notesuri asemănătoare celor 
folosite în vremea Războiului de 30 de ani: cu file groase, prinse 
între coperți din piele cu catarame de metal.

Filele albe m-au înspăimântat. Semănau cu o altă pribegie în 
necunoscut, iar eu, doar din nevoia unui punct de sprijin, am scris, 
mai întâi, cuvintele „Bucovina” și „Clit”, apoi am adăugat, nu știu 
de ce, „m-am născut în 2 mai 1939, la Clit, în germană Lichtenberg, 
din Bucovina”. Și m-am poticnit, deși chipul mamei îmi surâdea pe 
cer, iar tata, parcă înnourat, mă privea îngrijorat, tot de acolo, de pe 
cer, de parcă m-ar fi întrebat numai cu ochii: „Încotro, fetițo?”. Mă 
poticnisem pentru că mă simțeam aidoma unui bărbat din Sucevița, 
luat prizonier de ruși și dus în bezna minelor sovietice, care, după 
cinci ani de întuneric continuu, a fost scos la lumină, pentru a fi ex-
pediat în România, dar lumina, reîntâlnită după atât amar neguros, 
l-a izbit violent, orbindu-l; iar rușii, ca să nu-și mai bată capul cu 
un orb, l-au împușcat și aruncat într-o groapă comună. Filele albe, 
spre necuprinsul cărora tânjeam, mi se păreau la fel cu soarele care-l 
orbise pe sucevițean, gata, gata să mă îmbrâncească în beznă. Mă 
poticneam de litere, pe care le împleteam în cuvinte românești ba cu 
ortografie românească, ba cu cea germană, după cum instinctual îmi 
aminteam scrierea sunetelor, învățată sporadic, de-a lungul vremii 
chinuite a copilăriei, copilăria mea fiind atât de asemănătoare cu 
supraviețuirea oarbă din minele cu robi.

Nimic nu se aşternea în pagini după sufletul meu, iar când 
citeam ce am scris, trăiam o amărăciune a înstrăinării, de parcă nici 
o fărâmă din sufletul meu nu încăpea în cuvinte, oricât de pătimaş 
încercam o spovedaniei şi o mărturie despre vremurile prăbuşite peste 
mlădiţa de suflet, pe care încerca să o ridice spre soare copilăria. Şi-
atunci am mers în România, ca să stau de vorbă cu oameni care au 
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scris cărţi, ca să mă sfătuiască şi să mă îndrume spre ceea ce deja 
devenise sensul vieţii mele: o carte. Toţi mi-au spus că trebuie să te 
naşti cu talent, dacă vrei să scrii o carte, că numai anumiţi oameni 
sunt ursiţi să scrie cărţi. Le povesteam întâmplări din viaţa mea şi 
toţi mă ascultau cu atenţie şi interes, dar, când venea vorba despre 
cum aş putea înşirui întâmplările acelea în pagini, toţi strângeau din 
umeri. În cele din urmă, am avut noroc: am ajuns la un scriitor, care, 
după câteva întâmplări povestite, mi-a pus în mână un reportofon 
şi câteva casete:

– Povestiţi, iar eu o să vă copii povestea. Aveţi talentul ora-
lităţii şi cred că paginile vă inhibă. Când povestiţi, este ca şi cum 
v-aţi spovedi: sunteţi sinceră şi vă vibrează sufletul. Asta înseamnă, 
de fapt, literatura: sinceritate şi trăire.

O noapte întreagă, singură doar cu noaptea, am tot povestit. 
Scriitorul a luat caseta şi a copiat tot ceea ce am spus. Când am citit 
dactilograma, nu-mi venea să cred: în textul acela sufletul meu mi 
se înfăţişa chiar şi mie aşa cum am fost.

– Povestiţi ceea ce simţiţi nevoia să povestiţi. Nu vă uitaţi la 
cronologia întâmplărilor, pentru că, după ce terminăm, le ordonăm în 
ordinea desfăşurării lor. Dumneavoastră doar povestiţi, spovediţi-vă!

Era, în acele nopţi, ca şi cum s-ar sfârşi omenirea, iar eu mă 
grăbeam să povestesc tot ceea ce-mi împovăra sufletul. Mă despovă-
ram, mă lecuiam, simţeam cum mi se vindecă toate rănile sufletului, 
care încă mai sângerau prin vremuri. Nu mă răfuiam cu nimeni, ci 
doar povesteam, încercând să înţeleg. Povesteam, ca să încep să mă 
vindec, iar peste ani, când cartea a fost publicată şi în limba ger-
mană, distinsul profesor al Facultăţii de Istorie a Universităţii din 
Frankfurt pe Main, Dr. Meinhart Stark din Berlin, avea să-mi scrie, 
cu trimitere directă la rostul povestitului: „Gândurile dumitale vor 
curge şi în munca mea”.

Cartea s-a întrupat din cenuşa vieţii mele în doar câteva nopţi, 
iar în timpul zilei întâmplările se aşezau în pagini, iar paginile se 
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încolonau, răbdătoare, într-o poveste, povestea Sofiei Katharina Fu-
chs, „mireasa tiranilor”. Rămăseseră o puzderie de tirani mărunţi în 
uitare, pentru că nu mă interesa răfuiala, ci doar să-mi caut locul meu 
în lumină, pe care să-l revendic blând şi poate că şi cu resemnarea 
cu care Fruzina Golembiovschi din Suceviţa, aşteptându-şi bărba-
tul, care nu avea să se mai întoarcă din minele Rusiei, îşi învelea, 
iarna, picioarele în cârpe şi pleca prin nămeţi să mai adune câteva 
vreascuri din pădure, cu care să-şi încălzească pruncuţii. Şi cât de 
mult semănau şirurile din fiecare pagină cu povara de vreascuri a 
Fruzinei, care se întorcea în sat desculţă şi cu picioarele degerate, 
pentru că legăturile de cârpe fuseseră sfâşiate şi împrăştiate de ghe-
ţurile tăioase ale adâncurilor pădurii!

În decembrie 1998, când am primit primul exemplar al cărţii 
„Mireasa tiranilor”, de Sofia Katharina Fuchs, a fost ca şi cum mi 
s-ar fi înmânat un nou act de identitate, care mă recunoştea şi con-
firma drept cetăţean cu alt statut, cel la care tânjeam dintotdeauna, 
în „Bucovina viitoare” (inspirat nume pentru o editură). De 22 de 
ani, nu mă mai despart de exemplarul acela, care are asupra mea 
şi miraculoase puteri vindecătoare, ajutându-mă să renasc şi să mă 
conştientizez drept fiinţă omenească. Pe neaşteptate, mă adoptase 
mângâietor o mulţime de oameni, care veneau la lansările de la Su-
ceava, Rădăuţi, Marginea, Arbore, Clit, Botoşani, Cotnari, Brodina 
ca la o sărbătoare religioasă, în frunte cu primarii, cu preoţii şi cu 
copiii şi cu atâtea şi atâtea flori, încât cred că m-am dat de gol, fără 
voie, asupra faptului că florile au însemnat în viaţa mea cea mai 
adevărată şi mai proaspătă bucurie. Iar când Prea Fericitul Părinte 
Gherasim Putneanu, Episcopul Rădăuţilor, a venit să-mi vestească 
trudnica şi nevinovata mea carte, a fost ca şi cum însuşi Bunul Dum-
nezeu s-ar fi milostivit cu o rază, risipită pe fruntea mea, ca să înţeleg 
limpede că am în pământul Bucovinei viitoare rădăcini trainice şi de 
care pot fi mândră, începând cu primul primar al Lichtembergului, 
străbunicul Josef Schaller, ctitorul bisericii din Clit, pentru care 
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părintele Gheorghe Moroşan a ţinut o meritată slujbă de pomenire, 
asociindu-l, în spaţiul celor care durează, şi cu cartea prin care nu 
numai eu renăşteam.

Acum, la aproape 89 de ani, simt nevoia să completez cartea 
vieţii mele cu întâmplări care au anumite semnificaţii şi pe care le-
am omis, în urmă cu 22 de ani, dar să vă şi povestesc, spre final, cu 
citate din media românească şi germană şi din scrisorile care mi-au 
tot înseninat sufletul în toţi aceşti ani, incredibila soartă a acestei 
cărţi, după ce a văzut lumina tiparului în română şi, apoi, în germană, 
urmând să închei şi cu o listă a purtătorilor de suflete cu adevărat 
omeneşti, pentru sănătatea cărora mă rog în fiecare seară.
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Cu viața în geamantan

Mă întorc, după o veşnicie, în patria naşterii mele şi parcă n-aş 
mai pleca niciodată din locurile acestea, care-mi vindecă sufletul cu 
aduceri aminte. Iată-mă-s copilă de trei ani şi jumătate, în Dealul 
Edrii, fostul Lichtenberg de lângă Clit, acolo unde coboară domol 
pădurile din Obcini pentru a se închina omului.

La Lichtenberg-Clit, am avut un cuib straşnic, frumos şi 
îmbelşugat cu de toate, cu nişte părinţi care aveau cuvânt, şi-aveau 
meserie, şi-aveau pământ. Se ajutau unul pe celălalt şi se bazau pe 
sufletul tovarăşului de viaţă ca pe propriul suflet. Erau părinţii mei 
ca un măr rotund, format din împreunarea a două jumătăţi de măr 
rumen, cum se spune în câteva minunate versuri din Cântarea Cân-
tărilor a înţeleptului Rege biblic Solomon. Iar mama era o gospodină 
din primele, care făcea pâine de secară aşa de bună, câte un cuptor 
plin, de se minunau oamenii satului că numai ei îi ieşea bună şi-au 
pomenit-o peste vremuri. Frământa, seara, făina şi cartofii, iar a doua 
zi cocea câte un cuptor de pâine, care rămânea proaspătă şi bună 
timp de o săptămână întreagă. Iar sâmbăta, parcă pentru a cinsti o 
săptămână de muncă rodnică, rostuia câte un cuptor de plăcinte cu 
brânză şi de plăcinte cu magiun.

Harnică şi vrednică femeie a fost mama! Nu i-a scăpat nici 
un răsărit de soare şi nu se poate ca şi soarele să nu fi observat cum 
umbla mama prin gospodărie, harnică şi veselă ca o albină. Făcea şi 
cel mai grozav unt din lume, modelat cu mare artă, pe care îl vindea 
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cu bani buni evreicelor din Rădăuţi. Numai un kilogram îl păstra 
în casă, ca să ne răsfeţe nouă, copiilor, zilele şi nopţile. Mama, cu 
sudoarea ei, ţinea cheltuiala în casă. Se întorcea de la Rădăuţi cu 
salamuri, cu dulciuri, cu ardei şi roşii. Noi ne bucuram, când o ve-
deam venind, frumoasă ca o  zână, cu baticul în trei cornuri legat la 
spate, gospodăreşte, cu un coş frumos subsuoară.

În fiecare zi, mama ne îmbrăca în hălăţele albe, cu funde roşii 
la prima butonieră, şi ne trimitea la grădiniţa din casa bunicii Fuchs. 
În fiecare duminică, mergea cu noi la biserică, iar noi, copiii, înflo-
ream pe lângă mama în rochiţe şi costume frumos colorate, şi nu era 
duminică să nu strălucească soarele din plin, de parcă şi soarele ar fi 
vrut să se bucure împreună cu noi de deplinătatea vieţii.

În casa noastră frumoasă ca o zi de Paşte, stecleau cearşafurile 
din pânză de in şi amirosea duios a plante de câmp, alese după o 
anume ştiinţă a vechimii, ca să simţi că-ţi cresc plămânii în piept, 
când pui capul pe pernă. În faţa casei, aveam o pădure de lăcrămioare, 
care îmbătau cu miresme nopţile de mai, nopţile lunii în care m-am 
născut şi eu pe pământul binecuvântat al Bucovinei.

Şi-aveam vite, şi-aveam grădini, şi-aveam bunicele aproape, 
bunica dinspre mamă, Karolina Schaller, în centrul Clitului, unde 
ţinea crâşmă mare, cu restaurant şi sală de dans cu scenă, bunica 
dinspre tată, Karolina Fuchs, alături, unde ţinea grădiniţă.

Copiii satului, şi cei de grădiniţă, şi cei de şcoală, acolo îşi 
făceau serbările, iar noi ne mândream cu bunicele, cu scena şi cu 
grădiniţa lor. Iar bunicul, Ferdinand Schaller, era om cu renume şi 
jurat la Cernăuţi. Alături cu judecătorul era pomenit că n-a făcut la 
nimeni nedreptate sau ceva care cu mâhnire să umbrească sufletul 
omului. Şi-avea moşul doi cai mari, pe care-i cunoştea toată Margi-
nea şi satele de prin jur, cu care pleca, în anume ceasuri, în oraşele 
cele mari. Încă am apucat, în anii mei de tinereţe, să mă bucur de 
preţuirea oamenilor şi pentru că eram nepoata lui Ferdinand Schaller, 
fiul primului primar german din Clit, Josef Schaller, ctitorul bisericii 
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din Lichtenberg.
Bunicul Ferdinand a avut nouă copii, doi feciori şi şapte fete, 

din care cinci au plecat în America, atunci când le-a venit vremea. 
Peste vremuri, în anii de restrişte, dinspre fetele acelea aflate în Ame-
rica aveau să ne vină vorbe de încurajare şi câte o mână de ajutor.

Când mama mea, Rose Schaller, era tânără, venea un notar 
de la Arbore, cu trăsurica, şi o lua pe ea şi pe sora ei mai mică, să le 
ducă la bal, la „Casa Germană” din Arbore. În Arbore, aveam noi 
neamuri de oameni harnici şi cu stare, pe cei din familia Zavadă. Şi 
era atât de frumoasă mama, în ceasurile tinereţii ei, încât arborenii 
strigau, de cum o zăreau, că vine Regina.

La Clit, am avut o copilărie cum alta nu a mai fost. Până 
în 1940, când împlinisem opt anişori, iar asupra lumii s-a risipit 
cruzimea războiului, am trăit într-o poveste fără seamăn, spre care 
mă întorc, măcar cu gândul, ori de câte ori am o clipă de răgaz. În 
toamna anului 1940, Hitler a hotărât să ne scoată din Bucovina pen-
tru că eram prea aproape de ruşi, deci expuşi pericolului. Despre ce 
fel de pericol ar fi putu fi vorba, în anul în care armatele germane 
ocupau pământurile ruseşti cu viteza pe care le-o permitea tehnica 
de deplasare a vremii, nu ştiu şi n-am ştiut niciodată.

Tata, Franz Fuchs, care nici el nu intuia nici un fel de pericol 
rusesc, nu se îndura să plece aiurea, pentru că muncise mult şi îşi 
făcuse, cu amarnică trudă, toate cele dc trebuinţă. Făcuse şcoală la 
Cernăuţi, învăţase meserie temeinică şi-acum îşi făcuse atelier şi 
fierărie în sat. Avea unelte de tot felul în atelier, inclusiv o borma-
şină, la care căutau sătenii cu neascunsă uimire. Ne povestea tata, 
ori de câte ori avea prilejul, despre examenul de absolvire a şcolii 
de meserii din Cernăuţi, ne povestea despre locuri şi întâmplări, 
iar nouă ne plăcea povestea vieţii lui. Bunicul, Ludwig Fuchs, s-a 
stins, pe neaşteptate, când încă nu împlinise patruzeci şi trei de ani, 
iar bunica, femeie încă tânără pe atunci, tocmai purta sarcina celui 
de-al nouălea făt. La şaisprezece ani, tata a fost nevoit să răspundă 
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ca un bărbat adevărat de copilăria celor opt fraţi ai săi şi să-şi caute 
drumul propriu, care avea să-l îndreptăţească la stima semenilor.

Seară de seară ne povestea tata despre anii copilăriei sale, iar 
noi îi ascultam istorisirile cu sufletele încântate. Pe atunci, lumea nu 
se îmbolnăvise încă de singurătate. Lipseau televizorul şi radioul şi 
fiecare avea vreme şi pentru ceilalţi.

Când venea tata, seara, din fierărie, îl vedeam că aşterne o 
movilă de bani pe masă, pe care-i număram eu şi mama. Îi puneam, 
frumos, pe cei mărunţi pentru nevoile zilnice, iar pe cei mari, pentru 
pământul pe care tata urma să-l cumpere pentru noi. Şi mă bucuram, 
pentru că ştiam că banii aceia dovedeau priceperea tatei. Când ieşea 
o lucrare din mâna lui, se adunau oamenii s-o preţuiască, iar bucuria 
aceea în faţa lucrului faimos împlinit valora mai mult decât toţi banii 
de pe lume. De asta, când a trebuit să plecăm, tata avea inimă grea, 
de parcă ar fi fost izgonit din lumea lui pentru totdeauna.

– Dacă am rămâne? Ce ne pasă nouă de Hitler?
Dar cum să rămânem, când satul se pustiise, când rămăsesem 

fără prieteni, fără şcoală şi fără biserică? Toţi vecinii plecaseră şi se 
auzeau câinii lătrând de foame fără contenire. Rămăseseră vitele 
legate la iesle şi celelalte dobitoace prin acareturi ca pe o planetă 
nelocuită de oameni.

Se întinsese peste sat o nenorocită singurătate, şi n-am avut 
de ales, a trebuit să plecăm.

– Cine le dă voie ăstora să se joace cu soarta noastră?!, izbuc-
neşte tata, sărutând pragul casei pe care nu ştim dacă o vom revedea 
vreodată.

– Soarta omului e în mâna lui Dumnezeu, zice mama, ca să-l 
mângâie, dar vorba pare să-l înfurie şi mai tare.

– Soarta omului e mireasa tiranilor! Ei hotărăsc, în numele 
nostru, cine să ne fie duşman şi cine prieten, ei ne smulg tihnei şi 
rădăcinilor după cum li-i voia.

Primii fulgi de zăpadă vin dinspre Obcina Mare, dansează prin 
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aer ca nişte fluturi orbiţi de lumină, apoi ni se aşează pe frunţi şi pe 
umeri cu o stranie intimitate.

– Unul ca mine să mai fi fost în sat şi aş rămas! În doi, am fi 
ţinut satul pe mai departe!, a zis tata, la plecare, când fiecare dintre 
noi, cu geamantanul în mână, se pregătea pentru o viaţă în geamantan.

Stăteam în drumul pieptiş din faţa casei noastre, privind-o cu 
nesaţ, ca să n-o uităm niciodată. Bunica Fuchs, mama şi tata, eu, 
Eduard, Hubert, Maria şi Alfred.

Vreme de cinci ani, după aceea, aveam să tot pribegim, cu 
geamantanul în mână, dintr-un oraş într-altul, dintr-o ţară în altă 
țară, terorizaţi de grija zilei de mâine.

*
Ultimul transport al repatrierii ordonată de Hitler a plecat din 

Rădăuţi în primele zile de decembrie ale anului 1940. Începuse să 
ningă inimos şi urma să ne petrecem iarna în Austria, la Linz. Cu 
Alipii, în locul Obcinilor, martori ai pomului de Crăciun.

La Linz, o veche cazarmă imperială a fost transformată în 
lagăr pentru germanii din diaspora. Copiii cei mici, inclusiv Alfred 
al nostru, au fost luaţi, de la gară, de către infirmierele unei creşe, 
ca să nu sufere inutil oboseala de peste zi. O zi în care noi, ceilalţi, 
urma să fim luaţi în evidenţă, triaţi şi repartizaţi în spaţii locative. 
Familiştii – în apartamente, nefamiliştii – în dormitoare comune.

Forfoteală, voci întrebătoare, căutări, incertitudine, nelinişte 
– cam astfel ni s-a arătat Linz-ul în acea primă zi, iar tata, după ce 
a cântărit totul cu luare aminte, a spus:

– Noi n-avem ce căuta aici! Haideţi să ne întoarcem acasă!
Dar cum să te întorci, cine te lăsa să te întorci? Trăiam într-o 

epocă în care destinul omului era hotărât de alţii, de cei care vânturau, 
şi pe atunci, lozinci despre drepturile omului, pentru a i le spulbera 
mai uşor pe toate. Aşa că am rămas la Linz, mai ales că o întâlnisem 
pe Nina, sora mamei plecată din Rădăuţi cu penultimul transport al 
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repatrierii şi care se străduia să ne îmbărbăteze, garantându-ne că-L 
aduce ea pe Alfred acasă cât mai curând posibil. Nina locuia tot în 
lagăr, dar în celălalt bloc. Ştia că, odată cu venirea primăverii, urma 
să fim trimişi, pentru colonizare, în diverse teritorii germane.

Şi-a fost frumos Crăciunul la Linz! În ciuda temerilor şi in-
certitudinilor, a fost un Crăciun cu brăduţ, cu daruri şi cu străvechi 
cântece nemţeşti. Un Crăciun care parcă ar fi vestit o nouă naştere şi 
o nouă viaţă, o viaţă care trebuie luată de la început, într-un desăvârşit 
spirit comunitar şi naţional. De unde să ştim noi că tocmai Crăciunul 
acela era, pentru omenire, unul cumplit de trist şi de însângerat? Noi 
trăiam realitatea comunicatelor oficiale, iar comunicatele difuzate 
la radio vorbeau despre înaintarea armatelor germane ca despre o 
defilare în zi de sărbătoare. Comunicatele vorbeau despre un imperiu 
milenar, o împărăţie a oamenilor, care să trăiască, pentru totdeauna, 
fericiţi şi în pace. Războiul, spuneau comunicatele, ne-a fost impus. 
Noi ducem un război pacifist, noi clădim pacea de o mie de ani.

Oamenii se entuziasmau, ascultând comunicatele. Numai tata, 
care nu-şi putea dezlipi gândurile de la casa lui din Dealul Edrii, 
mormăia neîncrezător şi nemulţumit, în vreme ce bunica, simţind 
viitorul cu sufletul, şoptea cu amărăciune:

– Numai să nu ne despartă unii de alţii! În rest le-om duce cu 
sufletul pe toate...

*
Odată cu primii muguri ai primăverii, apar şi veştile.
– Gata, plecăm la casele noastre cele noi!
Oamenii îşi fac valizele. Au câteva hăinuţe, câte o plapumă şi 

câte două perne, pe care mereu le aşează în valize şi mereu le scot.
– Dacă ne împrăştie prin oraşele lumii, până ce n-om mai şti 

unii de alţii!?, se îngrijorează bunica Fuchs, pregătind, pentru a nu 
ştiu câta oară, geamantanul.

E ciudat cum, în ceasurile grele, un geamantan jerpelit poate 
ţine loc de casă. Duci în el nostalgia locurilor de basm ale copilăriei 
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şi ajungi să-l preţuieşti ca pe nimic altceva pe lume. Noi şi geaman-
tanele noastre, rătăcind printr-o lume oarbă, străină.

Neliniştile bunicii aveau să se împlinească, în curând. Când 
vine vestea că fetele vor pleca în Oderberg, în Austria, iar noi, ceilalţi, 
în Cehia, la Ausig pe Elba, bunica făcea, pentru ultima oară, valiza. 
Era, în picioare, pe un scaun, când a împietrit ca o statuie şi ne-a zis:

– Cum să mai trăiesc eu cu sufletul despicat în două?
Şi a murit bunica, în clipa următoare, de parcă şi ea, şi plânsul 

ei ar fi ars, dintr-odată, până la capăt.
Exact în aceeaşi clipă, undeva, departe, în Bucovina, în 

preajma casei în care bunica ţinuse grădiniţă pentru copiii satului, 
un stejar s-a despovărat, dintr-odată, de toţi mugurii şi de toate frun-
zele fragede. Şi s-a întins covor veşted până pe treptele bisericii şi 
până pe treptele grădiniţei, dar nimeni n-avea vreme să cerceteze 
poveştile desfrunzirii. Iar noi, cei care scoborâsem din sufletul blând 
al Karolinei Fuchs, ne aflam prea departe, întâmpinând serile cu 
lacrimi şi foame.

– Voi aţi vrut, voi aţi vrut să plecăm!, părea să ne dojenească 
tata, când nu mai puteam îndura foamea, supărat mai curând pe slă-
biciunea care l-a făcut să se supună ordinului lui Hitler de a-şi părăsi 
casa. Voi aţi vrut în Germania, aşa că nu vă mai plângeţi!

Plângem. Vreme de doi-trei ani, plângem. Pe dinăuntru plân-
gem, iar lacrimile noastre se ivesc, dimineaţa, pe frunzişul dezlănţuit 
al pădurilor de la Clit.

*
O înmormântăm pe bunica şi ne dor ultimele cuvinte ale preo-

tului, care sunt mult prea convenţionale, mult prea străine sufletului 
ei. Peste câteva zile, sărutăm mormântul şi plecăm la Ausig pe Elba, 
în Cehia. Nina pleacă în Austria, la Oderberg. În clipa despărţirii, nu 
ştim dacă ne-om mai revedea vreodată. Trăim într-o epocă în care 
nimeni nu-şi poate cunoaşte viitorul şi, poate şi de asta, se agaţă cu 
disperare de fiecare clipă a vieţii.
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În lagărul din Ausig pe Elba e rău. Mâncarea proastă, fierturile 
cu orez, cu spanac şi cartofii fierţi în coajă trezesc nostalgii culinare 
bucovinene. În Bucovina, la noi, acasă, omul se pricepe la bucate, 
ştie să le rostuiască în delicioase amestecuri aromitoare, de tresar, 
pofticioşi, chiar şi îngerii din cerurile albastre de deasupra.

Ca să scap de nostalgia sărmăluţelor în foi de hrean şi a şun-
cilor afumate, mama îmi cumpără o îngheţată. O mănânc cu poftă, 
fără să ştiu că e veche şi că, în numai câteva ore, voi deveni pacienta 
spitalului de copii din Schreckenstein.

Spitalul pentru copii, care funcţionează şi astăzi şi va func-
ţiona şi în mileniul următor, a fost amenajat într-un minunat castel 
medieval, în mijlocul unui uriaş parc de vânătoare, pe malul lacului 
Kappellsee. Peste o jumătate de veac, când aproape că uitasem de 
întâmplarea de demult, avea să-mi cadă o carte de pe raftul bibliotecii, 
o carte despre spitalul copilăriei mele, care parcă din lumea basmelor 
se întrupase. Pentru că eu am trecut prin spitalul Schreckenstein fără 
prea multă suferinţă, ca printr-o lume ireală, dar minunată. Nu mai 
întâlnisem niciodată atâta frumuseţe, atâta perfecţiune gospodărească 
precum cea din străvechiul castel nobiliar ceh. Într-un anume fel, 
castelul acela mi-a fost model pentru întreaga viaţă, adică mereu 
am vrut să tac totul cât mai bine, aşa încât să-i pot bucura şi pe alţii. 
Cred că, în copilăria lui, şi tata a avut ca model un castel de poveste, 
altminteri n-ar fi izbutit să facă totul cu atâta suflet şi cu atâta artă. Şi 
mai ştiu un lucru de la tata, anume că omul vrednic izbuteşte să lase 
urme ale trecerii sale pe pământ, oricât de ostile i-ar fi vremurile. 
Cine nu izbuteşte nu-i vrednic, îi lipseşte puterea de a lupta sau este 
mult prea leneş.

În spitalul de copii Schrenckenstein a fost internat şi Alfred, 
după o nefericită vaccinare Schalach, care a avut asupra lui conse-
cinţe dezastruoase. Alfred împlinise, în 1942, doar doi anişori şi, la 
doar doi anişori, a avut de suportat şaisprezece operaţii de otită în 
doar opt luni.
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Cumplit a mai suferit bietul copil! I se cangrenase şi cotul, 
şi subsuoara stângă, iar medicii, pentru că nu mai întrezăreau nici 
o salvare, i-au cerut tatei acceptul de a-i amputa mâna. Tata s-a 
cutremurat şi a zis:

– Nu! Decât să-l văd că trăieşte fără o mână, mai bine să-l 
văd mort!

Şi l-a luat pe Alfred din spital. L-a învelit într-o pernă, că altfel 
nu putea fi luat, atât era de fragil şi de slab.

Alfred a supravieţuit, deşi la multe şi cumplite încercări avea 
să-l mai supună viaţa. Îl mai doare şi îi mai curge urechea stângă şi 
azi, dar nu se plânge. Nu cred că a auzit cumplita opţiune a tatii, din 
vara anului 1942, dar sunt convinsă că filosofia asta de viaţă, care 
vine spre noi din strămoşi, a împărtăşit-o pe deplin. Omul trebuie să 
se împlinească prin propriile lui forţe. Are obligaţia de a se împlini, 
de a da din el tot ce-i mai bun. Altminteri, la ce bun să mai facă 
umbră pământului?

În toamna anului 1942, pe 7 noiembrie, s-a născut, la Ausig pe 
Elba, sora mea Hedia. Vreme de o jumătate de secol, Hedia nu şi-a 
ştiut locul naşterii şi multe necazuri a avut din cauza asta. Abia în 
1994, când am sfătuit-o să se adreseze autorităţilor cehe, şi-a primit 
certificatul de naştere, care-i conferă drepturi în Germania contem-
porană. În definitiv, până şi suferinţa poate conferi nişte drepturi. Cei 
care provoacă suferinţa au, arareori, parte de mustrările istoriei. Cei 
care suferă din vina altora sunt mereu uitaţi de istorie, dar beneficiază 
din partea societăţii, când se aşteaptă mai puţin, de unele reparaţii 
mai mult sau mai puţin morale.

*
În primăvara anului 1943, suntem expediaţi spre Polonia, pen-

tru a coloniza un sat cu gospodării nemţeşti străvechi, abandonate de 
prea multă vreme. S-au scurs secole peste streşinile caselor din Zator, 
măcinând pereţii, gârbovind ferestrele, întunecând fântânile. Ni se 
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spune că trebuie să punem treburile la punct şi că avem obligaţia de 
a face să rodească 57 de hectare de pământ. Care devin ale noastre, 
cu condiţia ca rodul lor să slujească Reich-ul milenar. Noi primim 
cartele pentru pâine şi atât.

Până una alta, suntem încartiruiţi în castelul contelui Kraj-Pa-
towsky, care a fost transformat în lagăr. Urmează să înnoptăm în sala 
armelor, o încăpere cu ferestre spre râul Weisser şi cu vitrină uriaşă pe 
peretele dimpotrivă. În vitrină se află, mascată sub o oglindă uriaşă, 
uşa secretă a unui tunel, care duce şi la biserică, şi la debarcaderul 
de pe râu, un tunel prin care a fugit contele Kraj-Patowsky, în clipa 
în care castelul i-a fost ocupat de armatele germane. Ne adăpostim 
în castel, dar nu punem geană pe geană – de teama contelui.

Ziua, luăm casele în primire şi ne apucăm de treabă. Muncim 
zoriţi şi de spaima nopţilor petrecute în castel, dar şi sub presiunea 
ameninţărilor cu lagărul de la Auschwitz, aflat la 16 km distanţă de 
cătunul Zator. Încă din zori, în faţa castelului de la Kraj-Patowsky 
a fost parcat un camion, în care au fost îmbarcaţi nemţii bucovineni 
care au dat curs cu întârziere ordinului lui Hitler de a-şi părăsi lo-
curile natale. Fiind fierar, tata a scăpat de lagăr, dar ceilalţi au tot 
împins vagoanele prin cumplitul Auschwitz, timp de nouă săptămâni. 
Când s-au întors, erau atât de sleiţi de puteri, încât nici nu puteau 
coborî din camion. Li s-a pregătit mâncare bună, dar au refuzat să 
se atingă de ea. Și-atunci, într-o solidaritate tăcută, toţi am refuzat 
mâncarea. Priveam spre bieţii oameni, albiţi în numai două luni de 
zile, îngârboviţi în doar nouă săptămâni care au durat cât un veac.

Nu ştiu ce-au simţit fraţii mei, atunci, dar eu am suferit. Totul 
era negru. Dincolo de negură, ca o luminiţă plăpândă se afla patria 
mea. Când plecasem, la opt-nouă anişori, ştiam româneşte şi sim-
ţeam româneşte.

Reparăm. Muncim. Şapte familii germane, rupte din locurile 
în care îşi au rădăcinile, încearcă să prindă alte rădăcini în solul po-
lonez al Voievodatului Katowice. Localnicii lucrează în gospodăriile 
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şi pe ogoarele noastre cu simbrie de la stat. Noi îi întâmpinăm cu 
obiceiuri bucovinene, omenindu-i cu mâncare şi cu câte un păhăruţ 
de vodcă, la câmp. Ba le mai şi facem parte din bucatele pământului 
muncii noastre comune, iar în zorii zilei, alerg din casă în casă, ca 
să împart lapte familiilor poloneze. Învăţ din mers poloneza şi spo-
rovăiesc, plină de veselie, cu copiii şi cu bătrânii. Habar nu am că, 
în sud, la o azvârlitură bună de băţ, se află căsuţa noastră din Dealul 
Edrii Clitului. Eu iubesc Zador-ul şi vreau să prind rădăcini în viaţa 
nouă care urmează. La Zador, pe 24 mai 1944, se naşte surioara mea 
Erika, iar prietenii ne dăruiesc un cărucior alb, pe care peste un an 
aveam să-l târâm de-a lungul şi de-a latul Europei.

Când începe şcoala, fac trei kilometri până la şcoală. Prin 
arşiţă, prin viscol. Când viscoleşte, rătăcesc drumul, mă scufund în 
râu, mă lupt cu râul, cu frigul, cu viaţa. Supravieţuiesc. Intru până 
la genunchi în apă şi ajung cu ciorapii îngheţaţi la şcoală. Supra-
vieţuiesc. Învăţ să supravieţuiesc, învăţ polona, mă împrietenesc cu 
bătrânii şi copiii Poloniei. Aşa e felul meu. Mereu găsesc cuvinte să 
mă pot apropia de oameni, să-i înţeleg, să-i mângâi. Beneficiez de 
un fel de maturitate care mă ajută să supravieţuiesc. Iar anii trec, se 
rostogolesc peste urmele tălpilor însângerate ale războiului.

Pe 15 ianuarie 1945, înham calul la sanie şi plec să fac cum-
părături din oraşul Grastorff. Ştiu că ziua de 15 ianuarie e ziua lui 
Eminescu, poetul căsuţei noastre de departe, ştiu şi poezia O, mamă, 
pe care o spun, uneori, frunzelor şi vântului. Am, deja, doisprezece 
ani şi mă bucur de încrederea părinţilor. Rătăcesc prin oraş, încercând 
să mi-l apropii de suflet.

– Aici învăţ, aici mă pregătesc pentru viaţă!, îmi spun, de parcă 
aş încerca să-mi conving sufletul că trebuie să uite de poveştile de 
odinioară.

Şi n-am când sfătui prea multă vreme cu sufletul meu, pentru 
că atmosfera începe să se clatine de zgomot, un zgomot dur şi ne-
aşteptat, iar ochii mei de copil văd, pentru prima dată, imaginea de 
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metal a războiului. Trec tancuri, motociclete, camioane, trec unifor-
mele descurajate şi descurajante ale războiului. Privesc înfrigurată 
dezlănţuirea aceea de singurătate, o văd lunecând zgomotos dincolo 
de linia orizontului, apoi gonesc cu sania spre casă.

– Ce-ai păţit?, mă întreabă mama, iar îngrijorarea parcă îi 
sporeşte frumuseţea.

– Mamă, zic, trebuie să tăiem, astăzi, porcul!
– Nu, azi. Mâine.
– Mâine, nu mai ai fericirea să tai porcul! Mâine, vine frontul, 

mamă!
– Ce prostii vorbeşti acolo?
– L-am văzut, ai să-l vezi! Imediat, ai să-l vezi!, tremur eu ca 

o vargă de mesteacăn.
Şi n-am când spune mai mult, pentru că poarta se deschide, iar 

un soldat german dirijează patru camioane spre curtea noastră. Din 
camioane sar umbre în uniforme, se umple casa noastră cu umbre în 
uniforme. Umbre flămânde, care întorc totul cu josul în sus.

Spre seară, când nici nu apucasem să ne dezmeticim, vine 
ordin de la primărie ca, la ora unsprezece noaptea, să fim la gară.

– Şi eu cui rămân?, se aude, atunci, glasul lui Johannes Klim-
cec, bătrânul localnic care se aciuase pe lângă noi şi la care ţineam 
din toată inima. Cu cine să mai întâmpin sărbătorile, pentru cine să 
mă mai bucur?

Mi-era tare drag bătrânul! Şi dragi mi-au fost oamenii Poloniei 
pe care i-am cunoscut. Îi omeneam, la ogor, cu mâncare şi o sticlă 
de vodcă, le îmbelşugam sărbătorile cu ce aveam.

– Voi mergeţi, dar eu cui rămân?, tânguie bătrânul, în vreme 
ce mama fierbe câteva ouă şi îndeasă în geamantan câteva haine şi 
pâinea de peste zi a familiei noastre.

Plecăm în noapte, lăsând în urmă câţiva ani de viaţă, zidiţi 
într-o gospodărie. Fiecare om e un Meşter Manole, adică îşi zideşte 
sufletul şi dragostea în ceva.
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Ajungem la gara din Grastorff. Viscoleşte, întunericul îm-
prăştie perdele zdrenţuite de omăt. Şi trenul nu vine. S-a pierdut 
în imensitatea îngheţului pentru totdeauna, blocat de podurile şi de 
şinele aruncate în aer de partizani.

În zori, suntem mânaţi spre altă gară, spre Schtalhamer, alt 
oraş al iernilor fără speranţă. În timpul nopţii, tata a tras o fugă până 
acasă, să-şi ia paltonul.

– Ca la abator era în casă la noi, zice. Au tăiat porcii.
– Am ştiut, îi zic mamei, în vreme ce vâslim prin zăpadă, spre 

gara de pe linia orizontului.
Trec pe lângă noi camioane şi tancuri, trec umbrele descurajate 

şi descurajante ale războiului. Războiul îşi împinge tăvălugul pe 
şosele, iar noi rătăcim cu sania prin câmpul înzăpezit. Şi se răstoar-
nă sania, iar pe surioara mea o înghit nămeţii. Încă nu are un an şi 
o înghit nămeţii. O căutăm, cu disperare, până ce o găsim, că doar 
n-o putem lăsa pradă îngheţului fără sfârşit. Şi grăbim spre gară ca 
spre o izbăvire.

Localnicii invită familiile cu copii prin casele lor, la căldură. 
Trece ziua, vine iar noaptea de gheaţă, noaptea de dincolo de feres-
trele cât palma ale caselor încălzite. Picotim de somn şi visăm cu 
ochii deschişi sosirea trenului, care să ne readucă în lumea de vis a 
copilăriei. Până ce apar zorii aşteptăm trenul speranţei.

– Ce aşteptaţi, aici?, năvăleşte în casa polonezului un ofiţer în 
uniformă feldgrau şi cu cască de război. Ce aşteptaţi, când sunt numai 
douăzeci şi patru de kilometri până la front? Nu auziţi tunurile? Nu 
auziţi cum se rostogoleşte pârjolul morţii peste voi?

Am numai doisprezece ani şi o neomenească dragoste de viaţă. 
Ies afară, la sanie, şi mângâi, şi netezesc iapa noastră, şi-i spun:

– Ce faci tu? Tu rămâi aici, cine ştie ce se întâmplă!
O mângâi şi o netezesc cu gesturi bărbăteşti, de fiinţă care 

vrea să trăiască. Ştiu că voi trăi, că voi supravieţui războiului, şi-mi 
pare rău de căluţul acesta, care rămâne, aiurea, în voia soartei, să-
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mi păzească o parte din copilărie. Dacă oi li avut copilărie, pentru 
că e aproape sigur că, în vremuri de război, chiar şi copiii trăiesc cu 
maturitate fiecare clipă a zilei, fiecare întâmplare.

Şi vine un tren, ultimul tren al speranţei. Odată cu lumina zilei 
soseşte trenul acela de la Breslau. Nu are geamuri, nu are uşi, dar 
este, cu siguranţă, cel mai frumos tren pe care l-am văzut vreodată. 
Năvălim asupra trenului, ne înghesuim în speranţă. Locomotiva 
gâfâie şi se chinuie să lase între noi şi front, între viaţă şi moarte, o 
zi şi o noapte. Izbuteşte. Ocolim poduri bombardate, şine aruncate 
în aer, oraşe distruse şi ajungem în Cehoslovacia, la Aibauch. Flă-
mânzi şi îngheţaţi, coborâm pe peronul gării din Aibauch, ca să ne 
adăpostim în restaurantele din vecinătate.

*
Până atunci, nu mai văzusem niciodată răniţi. Nu-mi puteam 

închipui războiul decât ca o aglomerare de maşini şi umbre în uni-
forme, de frig şi zgomot, de spaimă şi fum. Abia acum, când micul 
orăşel Aibauch geme de suferinţă, când soldaţi mutilaţi sângerează pe 
tărgi, pe străzi, prin case, prin biserici, abia acum când văd umbrele 
fără picioare şi fără mâini chinuite de suferinţă, mă cutremur în faţa 
grozăviei războiului.

– Ce-i faceţi sufletului istuia?, simt nevoia să strig înspre 
oameni şi înspre Dumnezeu.

Şi nu-mi mai este frig, şi nu-mi mai este foame. Tristeţea 
lumii întregi mi se revarsă în suflet, ca plumbul topit mi se revarsă 
în suflet şi nu-mi mai simt, şi nu-mi mai aud trupul. Tristeţea lumii 
întregi se revarsă şi-n celelalte trupuri, iar toate mamele de pe pământ 
încep să plângă. Le aud pe toate reunindu-şi sufletele într-un plâns 
apocaliptic. Le aud pe toate mamele cum întreabă unde li-s copiii 
şi n-am putere să le răspund şi să le mângâi pe fiecare în parte. Îi 
aud pe copiii lor văietându-se de durere şi implorând moartea să 
vină, dar moartea aşteaptă cinică iniţierea în toate tainele suferinţei. 
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Suferă omenirea cum n-a mai suferit niciodată, iar eu sunt martorul 
insuportabilului ei calvar.

*
Locuim într-o căsuţă din Aibauch şi nu mai ştim ce să credem 

despre lume. Pare să fi venit sfârşitul, s-a împrăştiat suferinţa din-
tr-un capăt al ei în celălalt cu atâta intensitate, încât nu se mai aud 
comunicatele triumfaliste ale posturilor de radio. E atâta nelinişte 
panicoasă în jur încât refuzăm să ne imaginăm viitorul şi să mai ieşim 
din căsuţa ce ne-a fost repartizată. Şi, deodată, în liniştea noastră 
dau buzna doi ofiţeri germani, în ţinută de război, ca să-l ia pe tata.

– Heil Hitler! Tu îmbracă uniforma de rezervist şi urmează-ne!
Tata are uniforma asta de vreo doi ani de zile. I-a fost dată la 

Zator, dar nu şi-a închipuit că va trebui s-o îmbrace vreodată. Ger-
mania părea, pe atunci, atât de invincibilă, încât uniforma era mai 
curând un simbol al unei anume identităţi, decât un efect militar. Şi 
iată că tocmai acum, când neliniştile sufocă un întreg continent, vin 
ăştia să-l ia pe tata şi să-l ducă în tranşeele lor afurisite!

– Întâi ne împuşcați pe noi, şi pe urmă îl luaţi pe tata!, mă 
aruncă disperarea în faţa ofiţerilor de front.

Tata se sperie că împotrivirea i-ar putea face pe militari să 
deschidă focul. În război se poate întâmpla orice. Mă ceartă tata, ba 
îmi dă şi două palme, ca să-mi scuze ofiţerii afrontul.

– Tu să nu te bagi! Îţi dai seama ce faci, fato?
– De ce-am mai trăi! N-ajunge că suntem ca ţiganii pe drumuri, 

tot timpul?, scâncesc eu şi mă trag deoparte.
Multe s-au scris despre ofiţerii germani, despre fanatismul lor 

faţă de cauza lui Hitler. Dar ofiţerii care au venii să-l ia pe tata şi-or fi 
amintit, probabil, că, undeva, prin Germania, şi copiii lor au nevoie 
de ei şi ar prefera moartea despărţirii, şi-atunci li s-a înmuiat sufletul.

– Heil Hitler!, au salutat ofiţerii cu glasuri răguşite şi au plecat 
pentru totdeauna.

Fără tata. Tata a rămas cu noi.
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Ultimul ordin pe care îl primim, în numele lui Hitler, este să 
plecăm la Leibauch, tot în Cehia. Când ajungem, pricepem că Lei-
bauch este deja un oraş părăsit, un oraş mort. Ne adăpostim în fosta 
fabrică de săpun şi ascultăm comunicatele radio, dar comunicatele 
sunt din ce în ce mai rare şi mai imprecise.

– În luna mai, Praga este cel mai frumos oraş din lume!, spune 
un glas rătăcit prin imensitatea fabricii de săpun din Leibauch, o voce 
modelată de o stranie nostalgie.

Înseamnă că am şi împlinit treisprezece ani, dacă suntem în 
luna lui mai – îmi zic eu, când aud vocea aceea, pregătindu-mă să 
plec să cumpăr lapte. Avem nevoie de lapte pentru Erika, surioara 
care scânceşte molcom în căruciorul ei alb.

Merg pe străzi şi încerc să-mi închipui că primăvara va dura 
o veşnicie. Ar fi bine să dureze o veşnicie pentru că omenirea are 
nevoie de un îndelung răgaz pentru a renaşte.

Merg pe străzi, respir aerul primăvăratec şi devin conştientă 
de frăgezimea vârstei mele. Mă bucur de fiecare mugur, de fiecare 
rază de soare. Mă las călăuzită de fiecare mugur şi de fiecare rază.

Deodată, zăresc într-o vitrină portretul lui Hitler, cu colţul 
înfăşurat într-o panglică neagră. Tresar cuprinsă parcă de o speranţă 
difuză, apoi fug spre ai mei şi strig:

– Tatăăă, Hitler e mort!
Tata se zvârcoleşte, pe dinăuntru, sub povara blajină a unei 

luminiţe.
– Ce spui tu?
– Hitler e mort! Mergi, mergi şi vezi!
Şi chiar în clipa aceea, la câţiva paşi de noi, în halda de cenuşă, 

cade o bombă. O vedem, o auzim scufundându-se în cenuşă şi ne 
ținem respiraţia.

Gata!, gândim. Vine moartea, mormânt ne va fi depozitul de 
cenuşă al fabricii de săpun!

Aşteptăm. Nu ştim cât aşteptăm, dar bomba nu mai explo-
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dează. Asta înseamnă că mai avem de îndurat, că suntem datori să 
ieşim în calea suferinţei.

Părăsim fabrica şi întâlnim un oraş cuprins de panică. Ni se 
spune că noi, ăştia care suntem ai nimănui, trebuie să ajungem la laza-
retul din pădure, la spitalul militar de pe malul unui lac liniştit. Avem 
noroc, putem părăsi oraşul fără neplăceri, iar spre seară ajungem la 
lazaret. Spitalul – vraişte. Pe undele lacului plutesc fotografii şi do-
cumente, iar în clădire e un haos de nedescris. Hotărâm să petrecem 
noaptea în clădire, în vreme ce tata rămâne afară, să facă de strajă.

Din depărtare, se aud explozii şi se văd sclipăte de lumini 
colorând cerul în sânge.

*
În zorii zilei, pornim la drum. Există un drum prin pădure care, 

cu siguranţă, duce spre un capăt de lume şi pe el pornim. Mama ca-
muflează căruciorul alb al Erikăi, milităreşte, cu crengi. Mărşăluim. 
Trişti, apatici, fără adresă mărşăluim. Mărşăluim şi ne împiedicăm 
de arme şi de echipament militar abandonat.

– Tată, au voie să-şi abandoneze armele?
– Nu. Dar asta înseamnă că războiul e gata şi că Germania l-a 

pierdut. De-acum, putem să ne întoarcem şi noi la căsuţa noastră 
cea adevărată.

Mărşăluim. Culegem fotografiile abandonate şi le privim din 
mers. Războiul renunţă la toate identităţile sale. Omenirea se ruşi-
nează de genocidul universal pe care l-a făptuit şi îşi caută o nouă 
identitate, pentru a o lua de la capăt.

Ajungem într-un sat cu cearşafuri albe înălţate spre cer şi 
pricepem că, într-adevăr, s-a terminat războiul. Urcăm în primul 
tren care trece pe acolo şi coborâm când trenul opreşte lângă un 
oraş ruinat. O ruină înspăimântătoare, care fusese, până de curând, 
legendarul oraş Dresda.

Asupra Dresdei s-a abătut cel mai cumplit bombardament 
din întreaga istorie a omenirii. Capacitatea explozivă a bombelor a 
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fost de zece ori mai mare decât a celor două bombe finale aruncate 
asupra Hiroshimei şi a oraşului Nagassaki. Au murit peste un milion 
de oameni. În marea lor majoritate – civili, dar America şi Anglia 
n-au regretat niciodată apocalipsa conştient provocată.

– Dumnezeule, ce poate face istoria din omenire!, oftează 
mama lângă ruinele jalnice ale Dresdei.

– Istoria e mireasa tiranilor. Omenirea întreagă e mireasa 
unor tirani sângeroşi!, zice tata, la fel ca odinioară, în pragul casei 
noastre, dar eu îs încă o copilă şi nu înţeleg pe deplin cât adevăr este 
în spusele tatii.

Stăm lângă împărăţia ruinelor şi doar privim cu sufletele în-
fricoşate. Şi nu pricepem cum poate omenirea să-şi facă sieşi atâta 
rău. Stăm lângă ruinele Dresdei şi ne închipuim că tot pământul a 
fost prefăcut în ruine, şi nu ştim ce ne-ar mai rămâne de făcut. Acolo, 
lângă suprema dovadă de barbarism a războiului, ne găsesc soldaţii 
ruşi şi ne supun unui sumar interogatoriu, apoi ne mână spre gară. 
Fără duşmănie, ci doar cu graba de a îndeplini un ordin ne mână 
spre gară soldaţii ruşi, apoi se grăbesc să golească butoaie cu bere 
şi să danseze kazaciokul pe ritmurile unei armonice arhaice. De noi 
se ocupă un ofiţer NKVD, care ne spune să ne pregătim pentru că 
fiecare om trebuie să se întoarcă în locurile natale.

– Acuşi-acuşi, se formează trenul şi plecaţi acasă! Aşa că, fiţi 
mereu pregătiţi de plecare!

Și despre comisarii NKVD s-au scris o mulţime de grozăvii, 
dar se vede treaba că nu toţi au fost la fel. Cel care ne-a interogat pe 
noi, de pildă, era chiar un tip cumsecade, bucuros că s-a încheiat cu 
bine războiul. Dacă ar fi fost după sufletul lui, omenirea ar fi trebuit 
să respire uşurată şi fără ură, începând cu prima zi de pace. Numai 
că nu începea epoca bietului comisar, după epoca lui Hitler, ci epoca 
lui Stalin pentru o bună parte din Europa.

Trenul întoarcerii are optzeci de vagoane. Le număr, răbdă-
toare, de două ori şi-mi ies tot atâtea la număr. În vagoane – utilaje 
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demontate din fabricile germane, soldaţi sovietici, prizonieri de 
război şi refugiaţi. Văd şi două vagoane încărcate cu vite.

Plecăm spre Cehoslovacia. Toate drumurile noastre rătăcitoare 
trec prin Cehoslovacia.

Poposim în gara din Praga. Suntem daţi jos din vagoane pentru 
că urmează să se formeze noi garnituri de tren, cu destinaţii precise, 
astfel ca fiecare să ajungă la destinaţie. Mama aşterne plapuma şi 
două perne pe peron şi ne strângem toţi puii ei lângă ea. Adormim, 
iar tata, Eduard şi Huber rămân de pază, ca să ne dea de veste când 
vine trenul nostru.

Deodată, se aud vocile scrâşnite ale soldaţilor, iar un tren trage 
la peron. Ne ridicăm, strângem plapuma şi pernele şi grăbim spre 
vagoane. Ne înghesuim unul într-altul, ne încleştăm unul de altul, 
să nu ne pierdem. Sau, dacă totuşi ne-om pierde, să ne pierdem îm-
preună. Eu, Maria, Alfred, Edia, mama şi sora cea mică, Erika, în 
braţele mamei. Tata şi fraţii cei mari nu-s. I-au luat ruşii, i-au rupt 
de noi, de trenul şi de noaptea noastră fără sfârşit.

– Ceva nu-i bine, mamă!
– E război.
– Eu mă duc să-i caut, mamă! Cu ei alături, până şi războiul 

se mai poate îndura.
Trec dintr-un vagon în altul, fac echilibristică pe tampoane. 

Și mi-e frig, şi mi-e cumplit de frică, dar nu într-atât încât să renunţ 
la speranţă. Merg dintr-un capăt în celălalt al trenului, apoi iarăşi şi 
iarăşi, până înţeleg că am rămas singure. Mă întorc lângă mama şi 
zic mai mult pentru mine, decât pentru ea:

– Poate că ei sunt pe undeva, iar eu oi fi trecut pe lângă ei 
fără să-i văd. 

Şi iar încep să-i caut. Până dimineaţa, până pe graniţa Poloniei 
îi tot caut.

Trenul opreşte, acolo, între ţări, la Meryschostra. Lumea 
coboară şi se aşează pe iarba terasamentului. Dau ocol trenului, 
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căutându-i pe ai mei, dar ai mei nu-s şi inima mi se zbate în piept 
ca o vietate hăituită.

– Ia!, îmi întinde un soldat rus o căpăţână de zahăr şi o cană cu 
lapte. Clatin din cap a împotrivire, apoi încep să-i explic, în polonă, 
că nu-l găsesc pe tata şi că nici pe fraţii mei cei mari nu-i găsesc.

La câţiva paşi, tristă şi tăcută ca o statuie, mama priveşte ab-
sentă spre zarea din urmă.

– Ce facem, mamă? Ne întoarcem să-i căutăm?
– Eu nu mai ştiu... Eu nici nu mai ştiu ce avem de făcut...
Petrecem noaptea într-o clădire a Crucii Roşii. Fără speranţă, 

fără să ştim ce vrem. În zori, urcăm într-un alt tren de marfă, un alt 
tren al prizonierilor de război şi al utilajelor capturate. Ne întoarcem 
la Praga şi ne agăţăm, disperaţi, de soldaţii ruşi, care nu pricep ce 
vrem şi ne duc la sediul Crucii Roşii. Întrebăm şi acolo de tata şi de 
fraţi, dar nimeni nu ne poate spune nimic.

– Poate au plecat cu un alt transport. Mereu pleacă transporturi 
cu oameni şi cu pradă de război spre Uniunea Sovietică, ne spune o 
funcţionară a Crucii Roşii, care ne face acte pentru repatriere.

Urmează să ne întoarcem, prin Ungaria, singuri acasă.
– Mamă, să ne întoarcem! Eu ştiu că şi ei vor veni acolo!
Străbatem o ţară încenuşată şi ne pierdem într-o câmpie ne-

sfârşită, fără să putem şti pe unde ni-s drumurile. Dintr-o gară uitată 
de Dumnezeu, adun nişte surcele, două pietre şi iau apă, ca să fac 
un terci pentru mama şi pentru fraţi, din făina bine pusă pe fundul 
căruciorului alb al Erikăi. Soră-mea cea mică are un an şi încă n-a 
fost înţărcată. Se hrăneşte, inconştientă, cu viaţa mamei.

– Of, nu mai pot! Asta suge sângele din mine!, zice mama, 
dar fără să se hotărască s-o înţarce pe Erika.

Suferim de foame şi de sete. Câte cinci zile şi cinci nopţi, tre-
nul circulă fără oprire prin pustietate, apoi poposeşte, vreme de alte 
cinci zile şi alte cinci nopţi, în câte o haltă şi mai pustie. În vremea 
popasurilor, e înfricoşător de trăit. N-ai voie să mergi să cauţi de mân-
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care, iar fetele tinere sunt luate cu forţa, duse în crânguri şi violate. 
Morţii sunt abandonaţi lângă calea ferată. Mor pe capete bătrânii şi 
copiii mici, dar copiii au, totuşi, parte de câte un mormânt. Ei încap 
în lăzile de muniţie. Se presură pe pieptul lor margarete, iar lada de 
muniţie se îngroapă, în grabă, la primul loc de popas.

Vreme de o săptămână ploioasă, circulăm în vagonul cu 
cărbuni, cu cerul apos deasupra capului. Încercăm să ne apărăm de 
potop cu o pătură, dar nu izbutim. Dacă există iad, după o săptămână 
petrecută în vagonul cu cărbuni, ştim cum arată.

După vreo şapte săptămâni, aflăm că străbatem Ungaria, în-
dreptându-ne spre România. Unguroaicele dintr-un orăşel cu gară iau 
trenul cu asalt şi împart fiecăruia fel de fel de bunătăţuri. Muşcăm 
din slănina iute şi prindem puteri. Renaştem. Trupurile noastre se 
întorc la viață.

Când intrăm în România, un plâns senin ca o dimineaţă de 
mai îmi despovărează sufletul.

– Mult dorită țară în care ne-am născut, patria mea, unde eu 
îmi făceam gânduri că o să ajung, în cele din urmă, ca să-i găsesc pe 
tata şi pe fraţii mei, unde ne e cuibul care a fost îndestulat cândva, 
îngăduie-mi ofranda acestor lacrimi!

Nu rostesc cuvinte, ci îmi trăiesc patria cu amețitoare sinceri-
tate. Îmi trăiesc patria mai presus de viaţă şi numai cel care, la rândul 
lui, a trăit-o vreodată îmi poate înţelege, acum, sufletul.

La Oradea, în trenul rusesc urcă ostaşii români. Ne văd, discută 
cu noi, apoi hotărăsc să ne oprească în ţară.

– Oamenii ăştia s-au născut pe pământul acesta, sunt români 
de-ai noştri şi aici rămân!, hotărăsc ostaşii noştri, iar ruşii nu li se 
împotrivesc.

Coborâm din trenul rusesc şi urcăm într-un tren românesc, cu 
destinaţia Arad. Acum, ştim încotro ne ducem. Acum începem să 
ne întrezărim destinul.

Vreme de două săptămâni, la Arad, într-un lagăr pentru re-
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fugiaţi, organizat într-o şcoală, suntem îngrijiţi şi prindem puteri. 
Pe perete zărim fotografia tânărului Rege, de parcă ni s-ar aminti 
mereu că ne-am întors acasă. Şi, cum prindem puteri, cum începem 
să ne îndreptăm fiecare spre meleagurile natale. Cântă sufletul în 
noi de bucurie, cântă cu dulce inconştienţă sufletul din noi, pentru 
că el încă nu ştie că soarta noastră, care a fost mireasa lui Hitler, va 
deveni mireasa lui Stalin, iar după aceea, a altor tirani mai mărunţi, 
dar la fel de sângeroşi şi de inumani.

*
După două săptămâni de întremare, în şcoala, transformată în 

lagăr, din Arad, suntem urcaţi într-un tren, care să ne ducă, în sfârşit, 
acasă. Durează şapte vieţi sau poate chiar o veşnicie, până ce ajun-
gem la Dorneşti, unde trebuie să coborâm, pentru că podul de peste 
Suceava zăcea distrus de război, dar avem noroc, pentru că ne ia un 
om din Clit în căruţa lui, din care coborâm, în cumpăna nopţii, pe 
marginea drumului scufundat în beznă. Portiţa scârţâie fără puteri, 
deschizând o cale îmburuienită spre vagi contururi, în care ghicim 
cuibuşorul nostru de odinioară.

Viața noastră de acasă, ne închipuim noi, va fi iarăși așa cum 
a fost cândva. Dar casa noastră, aşa cum o desluşiră zorii, se risipise 
sub lăcomia hoților și părea o ruină șubredă, fără uși, fără ferestre, 
fără podele, fără tot ceea ce se putea demonta și înșfăca. Părea o 
icoană a sufletelor noastre pustiite casa aceea, pe care tata și mama o 
duraseră cu atâta râvnă și dragoste, dar era casa noastră, cuibușorul pe 
care, cu muncă și răbdare, îl puteam aduce la rosturile de odinioară.

*
Şi trec zilele şi nopţile cu amar şi nelinişte, în sărăcie şi nea-

junsuri, până într-o zi, când, pe neaşteptate, tresare mama şi, ridicând 
ochii, nu-şi crede văzului. Tata şi fraţii se întorceau acasă, cu căruţa 
unui localnic.
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Eu mă aflam în cireşul doamnei Vlaşin. Culegeam cireşe şi 
mă gândeam la cei pierduţi. Şi, deodată, îl aud pe tata întrebând-o 
pe mama:

– Cum te-ai descurcat? Pe Sofia o ai?
– Dacă nu era copila asta, eu eram... Nu mai găseai nimica 

din noi... 
Şi, dintr-odată, cireşul îmi păru un imens cer înstelat, căruia 

am prins să-i fur stelele cu gura.
Tata, Eduard şi Hubert vin direct din închisoarea centrală din 

Cernăuţi. Au avut noroc că nu i-au mai ţinut puterile, că s-au pră-
buşit în faţa ofiţerului NKVD exact în clipa în care acesta, după un 
interogatoriu sumar, dar aspru, le ordonase să se ridice pentru a se 
alinia într-un convoi de prizonieri destinaţi Siberiei. Ofiţerul i-a privit 
surprins şi, în loc să ducă mâna la pistol şi să le expedieze câte un 
glonţ în ceafă, cum se spune că procedau, de regulă, cei din NKVD, 
a ordonat să li se facă, grabnic, actele pentru repatriere în România.

– Oricum nu ajung în Siberia, aşa că lăsaţi-i să se întoarcă la 
ai lor!, a ordonat ofiţerul acela care, cu siguranţă, s-a născut dintr-o 
mamă şi datorită căruia, dacă o fi avut vreme să iubească o femeie, 
femeia aceea a născut oameni.

Tata, Eduard şi Hubert, care rămăseseră să vegheze asupra 
somnului nostru pe peronul gării din Praga, au fost înşfăcaţi de o 
patrulă sovietică şi expediaţi, drept prizonieri de război, prin Polonia, 
spre închisorile Uniunii Sovietice. În mod firesc, tata ar fi fost prea 
bătrân, iar fraţii mei prea tineri pentru a fi participat la un război 
adevărat, dar, în ultimele clipe ale lui Hitler, au fost împinşi spre 
tranşee oameni şi mai vârstnici decât tata şi copii mult mai fragezi 
decât Eddy şi Hubert. Ruşii, care întâlniseră în încăierările corp la 
corp astfel de oameni, nu aveau cum să-i creadă pe cuvânt că ei 
s-au ţinut deoparte şi că s-au aflat mereu doar pe baricada pe care 
se suferă fără vină. Aşa că, fără prea multă vorbă, le-au făcut vânt 
în vagoanele unui tren aflat în gară, ameninţându-i cu împuşcarea.
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Cât a durat drumul, mulţi prizonieri au fost împuşcaţi, dar 
nu din răutate, ci mai curând ca dintr-o poznă făcută la beţie. Ruşii 
sunt oameni veseli şi le cam place să chefuiască şi să danseze. Cum 
se înfierbântă, cum se pun pe pozne. Cea mai straşnică poznă li 
se părea lor, după câte-un chef de pomină, să-i „sperie pe nemţă-
lăi”. Armau nagan-urile şi slobozeau câte o rafală înspre vagoane, 
chiuind, hohotind şi aplaudând. Nenorocoşii care se aflau în calea 
plumbilor mureau şi erau abandonaţi, de-a lungul căii ferate, într-o 
haltă oarecare.

Tata, Eduard şi Huber au fost norocoşi, adică nu s-au nime-
rit niciodată în calea plumbilor sloboziţi aiurea. După vreo şase 
săptămâni de temniţă pe roţi, au fost încarceraţi la Cernăuţi, unde 
s-au sleit, încetul cu încetul, de foame şi de frig. Ceea ce tot noroc 
înseamnă, pentru că tocmai lipsa asta de vlagă i-a salvat de Siberia.
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A doua izgonire din rai

Nu s-au împlinit nici două săptămâni de la ultima întoarcere 
şi nici sufletul nu apucase să se zvânte de suferinţă. Dacă s-a întors 
tata, putem lua totul de la capăt. Streaşina albăstrie a pădurilor din 
Obcini se apleacă protectoare asupra satului şi ne simţim aproape în 
siguranţă. Pentru prima dată, după mulţi, mulţi ani şi după suferinţe, 
pe care n-aş fi crezut că le-ar putea duce sufletul, ne simţim aproape 
în siguranţă.

– Domnu’ Fuchs!, se aude, din drum, glasul plăieşului de la 
primărie.

Dincoace de gard, cireşul cel bătrân se strânge în sine ca în 
faţa brumelor.

– Domnu’ Fuchs, îţi iei copiii, băgăjelul ce-l ai, şi te prezinţi, 
mâine, la Suceava, că trebuie să-ţi dea actele!

Venim la Suceava. În fond, orice om în viaţă are nevoie de 
documentele care să-i confirme existenţa. Tocmim o căruţă, trecem 
apa Sucevei pe la Milişăuţi şi ajungem la Suceava. Ne prezentăm la 
Poliţie, şi-abia acolo înţelegem că, dacă am fost chemaţi cu bagajul, 
e semn rău. Bagajul omului nu are nevoie de acte de identitate.

Poliţia are căruţele ci, rechiziţionate de la cine ştie care alţi 
nenorociţi. Dintr-o căruţă a Poliţiei nu se poate vedea cerul senin, 
aşa cum nu se poate vedea sufletul omului în ochii unui poliţist. 
Chiar dacă nu are acoperiş, căruţa Poliţiei se transformă într-un zid 
uriaş de celulă din care nu mai poţi privi nici înainte, nici îndărăt.
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O căruţă a Poliţiei ne transportă până în gara din Iţcani. Nimeni 
nu ne explică nimic, nimeni nu ne priveşte în ochi, pentru a nu lăsa 
să se spulbere speranţa. Suntem duşi dintr-un loc în altul ca nişte 
saci cu vechituri. În fond, asta şi suntem pentru poliţişti: nişte saci cu 
vechituri ale istoriei. Iar, între timp, istoria tocmai devenise mireasa 
lui Stalin. Nişte saci care vor fi zvârliţi într-un vagon de marfă şi 
duşi aiurea. De-a lungul rambleului fără de sfârşit al căii ferate, ni se 
vor risipi lacrimile precum boabele pierdute din nişte saci cu grâu.

E o înghesuială cumplită în vagonul de vite, păzit, din uşă, de 
santinele înarmate.

– Ne duceţi în Rusia?
Santinelele ignoră întrebările rostite în toate limbile pământu-

lui, de parcă n-ar vorbi nici o limbă. Par nişte păpuşi monstruoase, 
construite doar pentru a apăsa pe trăgaci şi a risipi moartea prin 
preajmă.

– Mergem spre sud... înseamnă că nu ne duc în Rusia!, pâlpâie 
de speranţă o voce, după câteva ceasuri de aşteptare.

Şi mai trece o veşnicie legănătoare, până ajungem la Târgu 
Jiu, dar aici erau înghesuiţi atât de mulţi oameni, încât nu mai era loc 
şi pentru noi şi îndată am fost trimişi la Turnu Măgurele. Alt lagăr, 
după o viaţă de lagăr. O nouă izgonire din rai.

Dormim sub cerul liber, sub cerul liber de deasupra unei 
aglomerări străjuită cu sârmă ghimpată şi cu armele ucigaşe ale 
războiului abia încheiat. Nimeni nu riscă să înnopteze în barăci, în 
mizeria cumplită, bântuită de ploşniţe şi de păduchi, a construcţiilor 
din scândură. Cerul liber e curat ca lacrima şi bătut în nestemate vii, 
strălucitoare.

Dimineaţa, stăm la rând, cu castronaşele din aluminiu în mâini, 
ca să ni se împartă câte un polonic cu leşie. O leşie neagră ca nopţile 
neliniştii şi amară ca soarta celor care o gustă.

La amiaza, în castronaşe se scurge din polonic o ciorbă sălcie 
de mazăre răscoaptă şi năpădită de viermi. Seara, primim câte un 
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polonic cu varză stricată. În primele zile, postim. În următoarele, 
alegem cu lingura ce e rău, zvârlim viermii şi gunoaiele, apoi înghi-
ţim ce mai rămâne. După alte câteva zile, mâncăm cu ochii închişi. 
Mâncăm ca să supravieţuim. Trebuie să supravieţuim, din moment 
ce a rămas să plutească deasupra omenirii acelaşi cer liber şi spuzit 
cu stele. Timp de şapte luni durează calvarul, timp de şapte luni ne 
agăţăm de viaţă cu încrâncenată disperare.

– Domnu’ Fuchs, dumneata trebuie să fii fericit că te-a dăruit 
Dumnezeu cu nişte copii aşa de buni şi de respectuoşi!, se înduio-
şează, privindu-ne cu stăruitoare duioşie, un preot catolic, un alt 
izgonit din raiul vieţii obişnuite. Dar uite unde trebuie să ne pierdem 
noi vremea!

Privim înspre gardul din sârmă ghimpată, de o eternitate tot 
privim spre gardul din sârmă ghimpată.

– Vom mai fi noi, vreodată, liberi în viaţa asta?, zic, pentru că 
nu pot accepta gândul că aş fi fost condamnată la viaţă.

În zilele norocoase, suntem încolonaţi şi duşi în câmpia fără 
margini, să strângem legumele incredibile ale lumii aparent liberă, 
o lume care există dincolo de gardul din sârmă ghimpată. Desfacem 
cu delicateţe roşia de pe vrejul ei firav şi o aşezăm în coşuri ca pe o 
ofrandă. Nu avem voie să gustăm din flacăra ei mângâietoare, dar nu 
contează. Nouă ne e suficientă atingerea, atingerea globului împlinit, 
pentru a realiza un adevărat transfer de vitalitate.

– Domnu’ Fucks, hai să facem o plângere la guvern!, zice pre-
otul catolic, parcă fascinat de explozia de energii, pe care o bănuieşte 
dincolo de pieliţa transparentă a pătlăgelei. Poate că nimeni nu ştie ce 
este aici! Poate că nimeni nu îşi închipuie că noi ispăşim fără vină!

– Dar cum să o scoatem? Doar scrisorile merg la poartă, iar, 
de acolo, nu mai pleacă nicăieri...

– Dar Sofia?
– Ce-i cu Sofia?
– Fetiţa asta ar putea să ne scoată din iad!
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Cade tata pe gânduri. Munceşte încruntat, răsucit pe dinăuntru.
– Aşa-i!, răspunde după o vreme. Ne prinde iama. Nici aici nu 

putem trăi şi nici nu există o altă cale de scăpare. Trebuie să vorbim 
cu fata, să ne sfătuim şi să hotărâm cum facem! Dar să nu afle nevasta 
mea, că moare până vine Sofia înapoi!

Până spre seară, preotul şopteşte textul scrisorii, pe care o să-l 
aştearnă în filă la lumina stelelor.

– Dar, dacă te prinde, ce faci?
Plănuim de câteva zile cum să fug cu scrisoarea, şi tocmai 

acum, înainte de plecare, neliniştile tatii prind să se rostească.
– Ce fac? Să mă împuşte, dacă mă prind! Mai bine să mor 

dintr-odată, decât, încetul cu încetul, în timpul iernii!
Leg scrisoarea cu un cordon şi o strecor între rochiţă şi cămă-

şuţă şi mi se pare că toată lumea ştie ce port eu sub rochiţă. Atâta 
am de când mă ştiu: o rochiţă şi o cămăşuţă. Şi mai am un ban din 
metal, pe care-l ţin strâns în pumn, ca să îl arăt santinelei.

– Domnu’ santinelă, lasă-mă-n oraş! Suntem şapte copii, aici, 
şi murim de foame. Vă rog, domnu’ santinelă, lasă-mă să merg să 
cumpăr o pâine!

Santinela poartă sub veston sufletul unui român dintr-un sat 
sărac. I se vede sufletul prin ochi. Ca o luminiţă blândă i se vede 
sufletul prin ochi.

– Uite ce-i, fetiţo! Eu sunt în post de un ceas şi jumătate. Mai 
am încă pe atâta de stat şi, dacă tu nu-mi vii în răgazul ăsta, ăştia te 
bagă la carceră!

– Dar cât e până la pâine? În jumătate de oră, ajung şi mă întorc!
Ostaşul îmi face loc prin gardul din sârmă ghimpată. Şi, cum 

ies, cum o zbughesc spre oraş. Din păcate, poşta e tare departe şi mi 
se pare că, oricât de tare aş alerga, drumul nu o să se mai termine 
niciodată. Intru în panică şi încep să întreb, din fugă, oamenii:

– Mai este mult până la poştă?
Mai este. Mai este, dar încă mă mai ţine sufletul, încă mai pot 
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alerga. Din goană, îmi întipăresc în memorie chipurile oamenilor 
liberi şi li-s tuturora recunoscătoare pentru că nu ştiu care şi câţi 
dintre ei aruncă, adesea, fructe şi legume, la întoarcerea din câmp, 
peste gardul lagărului de la marginea oraşului. Fructele şi legumele 
acelea binecuvântate ne-au ţinut în viaţă. Ne-au hrănit trupurile şi 
ne-au întărit sufletele. Câtă vreme mai există generozitate, există şi 
libertate, iar speranţele celui oropsit sunt îndreptăţite.

Pun scrisoarea la poştă, apoi mă întorc spre lagăr. Nu mai alerg. 
Sunt prea trudită. N-au decât să mă împuşte, eu mi-am făcut datoria!

– Eşti din lagăr, fetiţo?, întreabă femeile din oraş.
– Din lagăr, mi se aude osteneala rostind.
– Hai, intră la noi, să mănânci ceva!
Intru, gust din bucate. În fiecare casă, gust tot din alte bucate, 

iar setea mi-o potolesc cu must proaspăt din struguri, abia scos de 
la butoi. Gust din viaţa liberă, din viaţa fără de asemuire a lumii 
obişnuite, apoi mă îndrept spre lagăr, împovărată cu sacoşe doldora 
de alimente. Abia mă mai ţin picioarele, iar oasele se văd prin rochiţa 
mea de o viaţă. Mă clatin şi-aş vrea să mă aşez în iarbă ca să dorm 
până la sfârşitul lumii.

– Santinela!, îmi aud sufletul ţipând. A trecut prea mult timp, 
iar românul acela cumsecade a fost înlocuit cu un altul. Dacă mă 
bagă la carceră şi îmi confiscă alimentele?

Fug. Iarăşi fug. Alerg dinspre lumea liberă înspre lumea de 
dincolo de gardul din sârmă ghimpată.

– Dumnezeii mă-ti!, scrâşneşte noua santinelă, când mă vede. 
Cine ţi-a dat drumul, Paştele mă-tii de stârpitură! La carceră cu tine. 
Biserica cui te-o făcut!

Plec capul şi mă strădui să răzbesc prin gardul vrăjmaş. Mi 
se prind sacoşele, rochiţa şi carnea în ghimpii de oţel, dar trebuie să 
trec dincolo, trebuie să duc bucatele acolo unde li se poate percepe 
şi gustul sacru de lume liberă. Santinela înjură de mama focului, 
ameninţă cu carcera, dar depărtează sârmele, ca să pot intra mai 
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repede. Apoi uită de mine, chiar dacă nu se opreşte din înjurături. 
În definitiv, poate că omul îşi bleastămă propria-i soartă. Nici el nu-i 
un om liber. Şi paznicul lagărului e un prizonier ca toţi ceilalţi, dar 
fără să i se repete asta, zilnic, în faţă.

– Te-ai întors.
Numai atât zice tata, fără să-şi lase glasul modulat de suflet. 

Dar eu văd în sufletul lui şi mă simt atât de bine cuibărită lângă 
sufletul tatii.

Arăt sacoşele şi îmi depun osteneala într-un zâmbet, iar mama 
înţelege că eu am făcut ceva mult mai important. Mă ia tata de mână 
şi mă conduce în faţa preotului. Ne împărtăşim din tăcere, tăcerea 
devenind un fel de stranie pecete peste o misiune îndeplinită cu 
succes. După tăcere, urmează aşteptarea şi o nouă speranţă. Fără 
speranţă, nimeni n-ar putea supravieţui.

*
Peste câtăva vreme, în lagăr se prezintă o comisie internaţio-

nală. Ofiţeri spuziţi în decoraţii şi medalii trec dintr-o baracă în alta, 
cercetează totul cu priviri reci, oţetite.

Prizonierii tac. Unii mor în prezenţa englezilor, ruşilor, ame-
ricanilor, românilor şi francezilor care inspectează lagărul. Mor 
insensibili la fastul militar al inspecţiei şi sunt înmormântaţi cazon, 
fără martori, după ce sunt înghesuiţi în lăzi din scândură negeluită. 
Se umflă până plesnesc hainele putrede de pe ei şi mor, fără să le 
pese că nu va rămâne după ei nici măcar un mormânt la care să se 
adune, cândva, supravieţuitorii. Cei care nu mor încă nu îndrăznesc 
să trăiască. Îşi ţin sufletul cu dinţii şi tac.

În cele din urmă, într-o zi de marţi, străjuită de un drapel ro-
mânesc şi de unul rusesc, porţile lagărului de la Turnu Măgurele se 
deschid pentru două mii de oameni chinuiţi, oameni care n-au par-
ticipat la război, dar care au fost victimele lui permanente. Predăm 
păturile, lingurile şi castronaşele din aluminiu, apoi ni se îngăduie 
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să plecăm. De pături, de linguri şi de castronaşe va fi nevoie în alte 
lagăre, într-un alt iad terestru al unei lumi alienate.

De-a lungul şoselei spre Turnu Măgurele s-au aliniat localni-
cele cu coşărci pline cu bucate. Bem lapte bun din căni de lut ars, 
muşcăm din fructe miraculoase, din pâinea proaspătă şi aromitoare, 
iniţiindu-ne în blândeţea unei lumi reale.

– N-au ştiut de noi! Aţi văzut? Şi n-ar fi ştiut niciodată, dacă 
nu le ducea Sofia scrisoarea!

Preotul pare un copac uriaş, ivit pe neaşteptate deasupra zării 
pustii a bărăganelor.

– Câţi ani ai, fetiţo?
– Aproape treisprezece!, răspund, de parcă m-aş despovăra 

de maturitate.
– Să nu uiţi, niciodată!
Şi nu uit. Duc povara nevinovatei suferinţe dintr-un mileniu 

într-altul. Tac şi duc povara suferinţei. Tac de teama unor noi sufe-
rinţe. Asupra destinelor hotărăsc alţii. Noi suntem datori să îndurăm 
şi să supravieţuim. Nu contează că ni-i sufletul curat şi că ispăşim 
păcatele altora. Interesele politice sunt mai presus de neprihănirea 
oamenilor. Tac până ostenesc să mai tac şi simt nevoia unei ultime 
despovărări. Dacă povesteşti, poţi să te vindeci. Iar mileniul care 
se apropie trebuie să fie unul sănătos, viguros. De asta e nevoie ca 
mileniul nostru să se spovedească până la capăt, pentru întremarea 
celui care urmează.

Peste ani şi ani, am solicitat Ministerului Justiţiei din România 
o mărturie despre internarea noastră în lagăr, dar răspunsul primit 
de la Serviciul Român de Informaţii, care a fost însărcinat cu efec-
tuarea anchetei nu aduce mărturii oficiale asupra calvarului nostru, 
pe parcursul anului 1945: 

„ROMÂNIA. / SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII. / 
Biroul Scrisori-Audienţe / Nr. 2396 din 15.09.1998 // Doamnei: FU-
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CHS SOFIA / Erzgebirgstrase 21 / 84478 Waldkraiburg / Germania 
Vă facem cunoscut că petiţia la dv., adresată Ministeru-

lui   Justiţiei, Direcţia Instanţelor Militare, şi înregistrată la nr. 
F 125/1022/1998, ne-a fost trimisă pentru rezolvare, la data de 
03.08.19968, fiind înregistrată la nr. 22.810. / Referitor la cele soli-
citate, vă comunicăm următoarele: 

Dintr-o „Fişă individuală”, întocmită de Biroul Evidenţă din 
cadrul Lagărului de internaţi Tg. Jiu, rezultă că „FUCHS FRANZ, 
născut la 26.09.1899 în comuna Dealul Edri, Bucovina, cu acelaşi 
domiciliu, de origine etnică germană”, a fost internat în lagăr deoa-
rece, „în 1940, a renunţat la cetăţenia română, a plecat în Germania 
şi a revenit în ţară”. 

Nu rezultă data internării, însă la rubrica „mutaţii” a ace-
luiaşi document se menţionează „Legiunea de Jandarmi Suceava 
904/12.07.1945”. / Totodată vă comunicăm că nu deţinem date sau 
documente care să ateste că FUCHS FRANZ a fost internat în lagăr 
împreună cu familia”.

Aşa este Istoria: ne anonimizează vieţile şi suferinţele sub un 
număr sau un nume, de parcă nici nu am fi existat cu adevărat şi nu 
am fi spuzit cerul de deasupra şi cu rugăciunile noastre.
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Martora suferinței

Ajungem la Clit odată cu primele zăpezi ale iernii. Găsim casa 
pustie, fără un cartof în beci, fără un ştiulete de porumb în pod. Nouă 
nefericiţi am plecat, ultima dată, din casa aceasta şi ne întoarcem 
toţi nouă. E un miracol că ne-am întors toţi, pentru a ne aşeza între 
cei patru pereţi, ca să privim cum năvăleşte viscolul prin găurile de 
la uşă şi de la ferestre. Unde şi cum să te ascunzi de iarna care-ţi 
calcă pe urme?

Umblă tata roată pe lângă pereţii casei şi îl sufocă suspinul, 
şi îl îneacă lacrimile. Că aici e casa pe care o zidise pe sudoarea lui, 
prefăcută într-o ruină jalnică şi inutilă. Şi vin vecinii, unul câte unul 
vin vecinii să-l îmbărbăteze.

– Cu ce să-ţi ajutăm, domnu’ Fuchs? Ai să poţi să stai aici?
– Trebuie să stau aici! Unde să stau? Bine că-am scăpat din 

lagăr!
Şi a plecat, apoi, în pădure ca să scurme, de sub nămeţi, muş-

chiul blajin, pe care localnicii îl numesc bugeag, ca să-l aştearnă în 
găurile casei. Apoi a bătut scândurele în ferestre şi a umplut golurile 
din zid cu bugeag, ca să nu mai răzbată crivăţul. Într-un singur ochi de 
geam a aşezat o coală de sticlă, prinsă bine între scândurele, ca să se 
poată furişa în încăpere lumina tulbure a anotimpului. Şi a făcut tata 
şi uşi din scânduri împrumutate, apoi iar a scurmat sub zăpadă, ca să 
caute lut bun, cu care să lege cărămizile pentru sobă. Şi îngheţa lutul, 
şi îngheţau cărămizile, dar tot a izbutit să facă soba, în jurul căreia să 
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ne strângem cu toţii. Apoi a încropit o masă, din două scânduri vechi, 
cu picioare încrucişate ca la caprele de tăiat lemne şi două paturi, 
în care să ne înghesuim pe timpul nopţii. Ziua, noi, copiii mai mari, 
umblam prin sat, ba chiar și prin Arbore, şi munceam pe bucate, iar 
tata pleca la pădure, să aleagă lemnul din care să facă scară şi gang. 
Dintr-un lemn de fag, ne-a cioplit fiecăruia tălpi de încălţări, apoi 
a făcut o mulţime de bocanci cu tălpi de lemn, bocanci frumoşi şi 
trainici, cum nici în fabrici nu se mai făceau. Dar cui să le vinzi?

– Tată, eu mă duc cu ele şi le schimb. Pe ce-o fi, pe făină de 
porumb, pe făină de grâu, pe fasole, pe ce-o fi. Să fie ceva!

Am tot umplut, zi de zi, în iama aceea, un rucsac cu încălţări de 
lemn şi-am tot plecat la Arbore şi la Marginea, să le schimb pe buca-
te. Şi n-am mai răbdat de foame, de atunci, niciodată, dar soră-mea 
cea mică, epuizată de lagăre, şi-a pierdut, pentru o vreme, vederea.

– Numai vitaminele o mai pot salva!, a zis doctoriţa de la Iaşi 
care venea, periodic, şi la Rădăuți.

Dar de unde să iei vitamine?
Noi ne aşezam la masă nouă persoane, iar ea nu ştia unde-i 

lingura. Încă şi asta!...
Câte-au fost – nu ştiu. Nu ştiu şi nici nu mai vreau să-mi aduc 

aminte. Cu-atâtea nenorociri, eu nu ştiu cum am mai trăit. Totul era 
numai un fum şi un abur în casă.

Şi totuşi, am trăit.
*

Casele nemţeşti din Dealul Edrii, neocupate atâta vreme, 
s-au ruinat şi pustiit. În pădurea noastră zac stive uriaşe de buşteni 
putrezi. Pământul e căptuşit cu fag putred. De acasă, înspre pădu-
re, se întinde un covor alb de margarete, semn că pământului nu i 
s-au mai tămăduit rănile între timp. Avem şapte hectare de pământ, 
pentru care, peste decenii, se vor judeca alţii. Chiar şi crucile de pe 
morminte au dispărut. Au fost arse în sobe, ca să le ţină leneşilor de 
cald, iama. Iar biserica din Dealul Edrii a fost vândută cooperaţiei 
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de consum de către un activist de partid zelos în a-şi demonstra 
ateismul ştiinţific şi transformată în complex comercial. De parcă 
noi n-am mai fi oameni.

După o vreme, a găsit tata de lucru în Marginea pentru el şi 
pentru fratele mai mare. Trebuiau să meargă opt kilometri, zilnic, la 
dus şi tot atâţia la întors. Şi, de multe ori, luau cu ei doar o bucăţică 
de mămăligă şi un ou fiert şi de-acolo trăiau doi oameni. Iar mama, 
acasă, făcea un scrob dintr-un ou şi mâncam noi, şapte inşi, şi ne 
săturam. Că-aşa era atunci, toată lumea aşa făcea. Lua cir din ceaun, 
adăuga un ou şi... era scrob. Şi mâncam, ce să facem!

În primăvară, când s-a lăsat seceta cea mare, iar oamenii îşi 
vindeau vitele şi plecau în Banat, să cumpere boabe, am luat la noi 
două vaci. Să le varăm, până în toamnă. Şi-am avut lapte, În vara 
secetei celei mari, şi-am avut şi hribi, şi râşcovi, culeşi din pădurea 
umbroasă a Obcinei Mari, pentru că se făcuseră puzderie, de parcă 
s-ar fi milostivit bunul Dumnezeu, pe neaşteptate, de necazurile 
oamenilor. Am uscat hribii, am pus râşcovii la murat, apoi ne-am 
dus să strângem zmeură, fragi şi spicele uitate pe câmpuri. Şi-am 
adunat noi, încetul cu încetul, un sac de boabe aurii, pe care le-am 
dus la râşnița lui Curişciuc. Şi se făcea, pe atunci, cât îi satul, numai 
mămăligă cu cartofi din făina râşnită, şi-aşa de bună şi de frumos 
mirositoare era mămăliga aceea, cum nu se poate povesti. Azi, dacă 
aş face, nu mai iese aşa.

În anii de cumpănă şi nenoroc, pădurea e mila lui Dumnezeu 
pentru omul necăjit. Dacă-ţi pui priceperea la treabă, multe bunătățuri 
poţi scoate din ce-ţi oferă pădurea. Şi mie îmi era drag să rostuiesc 
ciupercile prin putini, să învelesc crupişoarele de porumb şi bucă-
ţelele de hrib într-o frunză de hrean, ca să pun pe masa noastră cele 
mai bune sarmale din lume. Era prea târziu, după un război nesfârşit, 
să mă mai pot întoarce la copilărie, la jocurile şi la poveştile ei ne-
vinovate. Era prea târziu să mă mai întorc la abecedare şi să încerc 
să-mi modific soarta. Prea multă vreme mă chinuise grija pentru ce 
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vor mânca ai mei, ca să nu devin, pe neaşteptate şi încă de copilă, o 
bucătăreasă de să i se ducă vestea şi să fie chemată să desăvârşească 
sărbătorile creştineşti ale localnicilor. Ţin minte că, de Crăciun, cu 
câteva zile înainte de alungarea Regelui, aveam de pregătit bucatele 
pentru două cumătrii, una – la directorul Scripcaru, de la şcoală, 
căruia i se născuse o nepoțică, şi alta – la primarul Buliga. Şi m-am 
descurcat atât de bine, că n-au mai fost, după aceea, nici hram, nici 
nuntă, nici cumătrie, la care să nu-mi pun în valoare priceperea. De 
parcă m-aş fi făcut martora naşterilor şi sărbătorilor, după ce fusesem, 
atât amar de vreme, numai martora suferinţei.

*
Încet, încet, după trudă şi alergătură, casa noastră prinde să 

înflorească frumos, ca o bucurie a sufletului. Îi facem geamuri mari, 
îi aşternem podele, zidim grajd şi acareturi, punem gard la drum, aşa 
cum face orice om gospodar. Alergăm care-şi încotro, iar casa noastră 
întinereşte cu fiecare zi care trece. Până într-o zi, când vine o muiere, 
cu bărbat de la Buzău şi cu un ţânc de copil, să se împroprietărească 
în casa noastră, casă cu şapte copii. Aceia n-au fost oameni şi n-or 
fi oameni nici în faţa lui Dumnezeu. Dar aveau o rudă la primărie, 
care i-a făcut stăpâni peste casa noastră.

– Dacă nu vă luaţi bocceluţele şi nu plecaţi, nimic n-o să se 
aleagă din voi!, ne-a ameninţat muierea. O să vedeţi ce-o să mai aveţi!

Şi n-am mai avut spor la toate, de parcă, odată cu muierea aceea 
lacomă şi diavolească, s-ar fi sălăşluit în casa noastră şi nenorocul.

– Tu, Eugenie, teme-te de pedeapsa lui Dumnezeu!, îi ziceau 
vecinii femeii, dar nevasta lui Vasile Balcan n-a ţinut niciodată cont 
de povaţa consătenilor, nici măcar după ce i s-au arătat anume semne 
şi a născut un copil cu handicap.

Ca un blestem s-a abătut asupra casei noastre familia Balcan. 
Oricât am fi trudit, totul începea să se ofilească.

Trecusem, deja, în deceniul şase al secolului şi mă angajasem 
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ca bucătăreasă la căminul de copii din Marginea. Pregăteam masa 
pentru optzeci de copii şi treizeci de abonaţi din comună şi rar mai 
aveam când trece pe acasă. Nopţile le petreceam în dormitorul in-
ternatului, alături de copii. Şi mi-aş fi simţit sufletul împăcat, dacă 
n-aş fi ştiut câtă jale şi descurajare este acasă.

În toamna anului 1952, mama se întoarce de la Rădăuţi şi se 
opreşte, în drumul întoarcerii acasă, şi pe la mine, la internat. Apoi 
pleacă spre Clit şi, de departe, vede un om încovoiat pe podul de 
la intrarea în sat. Se apropie temătoare şi, cu cât se apropie, cu atât 
pricepe mai bine că omul acela e tata. Tata stă pe pod şi plânge.

– Nu mai pot!... Nu mai pot duce povara mai departe!...
Se simte epuizat şi îmbolnăvit de moarte.
– Ai să te faci bine!, încearcă mama să-l încurajeze. Trebuie 

să stai, o vreme, în pat, să te odihneşti, să te întremezi.
Vreme de cinci luni zace tata în pat, aşteptând să-mi audă paşii 

în pragul casei. Vreme de cinci luni, vin să-l văd, seară de seară, iar 
tata îmi prinde mâinile strâns şi îmi zice:

– Să ai grijă de ei, Sofia! Să ai grijă de ei!
Numai eu şi tata ştim că soarta omului e mireasa unor tirani 

sângeroşi. Dar tot atât de bine ştim că, indiferent de voia tiranilor, 
omul vrednic poate răzbi, poate lăsa urme ale trecerii sale pe pământ. 
Numai ceea ce laşi în urma ta înseamnă libertate. Într-un anume 
fel, viaţa e o încercare continuă. Numai cine-i face faţă trăieşte cu 
adevărat.

– Să ai grijă de ei, Sofia! Să ai grijă!..., îmi repetă tata, pen-
tru ultima dată, pe 24 martie 1953, strângându-mi încheieturile cu 
disperare.

Apoi s-a stins cu un suspin uşurat, de parcă s-ar fi mutat pentru 
veşnicie în sufletul meu. Și poate că chiar aşa şi este. Poate că tata 
nici n-a murit cu adevărat, ci doar s-a mutat din trupul lui chinuit în 
vecinătatea sufletului meu.
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La nici un an de la moartea tatii, soţii Vasile şi Eugenia Balcan 
au demontat casa noastră din Dealul Edrii, fost Lichtenberg, şi au 
mutat-o la Clit. A rămas biata mama cu grajdul, pe care a trebuit 
să-l transforme în casă. O ajută Ştefan Aruştei cu lemne şi reuşeşte 
mama să înjghebeze un fel de casă din grajdul nostru cel vechi. Dar 
nu mai pune mama suflet în ceea ce face, pentru că rămâne din ce 
în ce mai singură şi mai însingurată. Eduard şi Huber îşi găsesc de 
lucru la Brodina, Maria se mărită, iar Hedia stă mai mult cu mine.

Între timp, surorile mamei, plecate, încă de tinere, în America, 
reuşesc să dea de ea şi să-i scrie. O imploră să vină în Germania, 
unde s-au stabilit două dintre ele şi unde, în sfârşit, se poate trăi 
cu adevărat. Mama începe să viseze la plecare, la reîntâlnirea cu 
surioarele ei, la reîntâlnirea cu tinereţea de odinioară. Fără zarvă, 
face cerere de emigrare în Germania, în numele ei şi a copiilor ei. 
Nu întreabă pe nimeni dacă vrea s-o urmeze, dar înscrierea copiilor 
în cerere se dovedeşte a fi, peste timp, inspirată, pentru că le aduce 
celor din carnea ei întrupaţi anumite drepturi.

– De ce vrei să pleci, mamă? Cum să părăseşti locurile în care 
te-ai născut şi în care a rămas, pentru totdeauna, omul pe care l-ai 
iubit?

Mama e mai tristă şi mai îndurerată decât Sfânta Duminică 
din străvechile icoane româneşti.

– Nu mai pot. Nu mai pot duce pe suflet umilinţa. A început 
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epoca tiranilor mărunţi, epoca lupilor, şi eu sunt prea sleită de anii 
războiului, ca să mai pot face faţă altui val de inutile răutăţi.

Ca o icoană cu chipul trist al Sfintei Duminici stă mama în 
Dealul Edrii, care nu mai aminteşte prin nimic de Lichtemberg-ul de 
odinioară, şi priveşte spre geana brumată a pădurii de la Clit, de parcă 
l-ar aştepta pe tata, pentru a se sfătui împreună pentru ultima dată.

Fără copilărie am rămas pentru că s-a temut Hitler că mă aflu 
prea aproape de ruşi şi, ca să mă apere, a hotărât Hitler că trebuie 
să-mi iau bocceluţa în spate şi să mă pierd prin cenuşa însângerată 
a Europei. Apoi am rămas şi fără tinereţe, pentru că s-a temut di-
rectoarea şcolii din Marginea, Aspazia Metani, că, dacă mi-aş urma 
îndemnul sufletului, de a-mi trăi liberă tinereţea, aş primejdui ordinea 
socialistă. Şi, ca să mă apere de nenorociri, şi directoarea Metani, 
ca şi Hitler, odinioară, a hotărât, în numele lui Iosif Visarionovici 
Stalin, că trebuie să întemeiez şi eu o familie socialistă model, alături 
de Gheorghe Pruteanu, primul colectivist al Marginei şi membru de 
partid cu origine sănătoasă. Adică un nevrednic, dintr-un neam care 
n-a pus piatră pe piatră, ca să lase urme ale trecerii pe pământ, la care 
cătau mărginenii cu ură, pentru că le făcuse colectiv şi îi lăsase fără 
pământuri şi fără rost pe lume. Nu mi-a fost drag, nu l-am iubit, l-am 
acceptat cu resemnarea cu care am acceptat să-mi irosesc copilăria 
prin marfarele care colindau Europa.

Era leneş, beţiv şi muieratic Gheorghe, pe care mi l-a adus în 
casă partidul. Nu-l interesau nici copii, nici ziua care urmează, ci 
numai păhăruţul şi ibovnicele. Şi mi s-au născut din suferinţă, unul 
după altul, copiii, ca să nu rămân pe lumea asta fără nici o mângâiere. 
Nici nu aveam de ales, pentru că, rămasă fără apărare, devenisem 
o pradă asupra căreia se năpusteau hultanii. Mai întâi, şeful de 
post din Marginea, în casa căruia slujeam, s-a năpustit peste mine, 
într-o noapte de iarnă, dar am scăpat, desculţă şi doar în cămăşuţă 
fugind pe uliţele satului, până am găsit o casă cu lumina aprinsă. 
Apoi asupra păsării speriate care eram s-a năpustit directorul şcolii 
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din Dealu Edrii, Vasile Scripcariu, în vreme ce pregăteam, în locul 
mamei, lemnele pentru sobe. Şi iarăşi am scăpat, deşi bătrânelul 
cu inimă de câine, de la conducerea şcolii, mă pârâse oficialităţilor 
din Solca, minţind că aş face propagandă anticomunistă. A venit o 
întreagă echipă, care, interesându-se la vrednicul primar al Clitului, 
Mihai Pop, s-a distrat pe seama năbădăiosului bătrânel, fără să mă 
întrebe nimic. Primarul mă ştia, pentru că lucrasem, împreună cu 
o prietenă, o cultură de cartofi şi o făcusem atât de bine şi cu atâta 
rod, încât doamna Ana, soţia primarului, ne-a adus saci şi ne-a pre-
miat, pentru vrednicie, cu cei mai frumoşi cartofi şi mai mult decât 
puteam duce. Şi a mai fost, după aceea, încă un hultan, profesorul 
din Marginea Vasile Lazăr, devenit peste noapte mare crai, dar şi 
de agresiunea lui am scăpat, mai speriată ca niciodată. Simţeam că 
am nevoie de protecţie, că trebuie să existe cineva care să mă apere. 
Refuzasem să mă mărit chiar şi cu nepotul primarului Pop, chiar şi 
cu fotograful din Rădăuţi sau cu feciori de gospodari din Arbore, 
Marginea şi Clit pentru că devenisem conştientă de sărăcia cumplită 
în care lunecase familia mea şi nu puteam admite, cu sufletul curat, 
să împovărez sau să compromit vreo familie demnă de admiraţia 
tuturor locuitorilor din zonă. Ordinul Partidului, de a mă căsători cu 
Pruteanu, deşi îmi întorcea sufletul pe dos, însemna, totuşi, o soluţie 
în a scăpa de lăcomia păsărilor de pradă, care tot încercau să-şi vâre 
ciocurile însângerate în demnitatea mea de fiinţă fără de apărare. 

Până să mă mărit cu Gheorghe Pruteanu, nu-mi puteam închi-
pui cum pot fi soarta omului şi istoria planetei mireasa tiranilor. Apoi 
am înţeles. Am înţeles după ce eu însămi devenisem mireasa unui 
mărunt tiran real, tiran ivit mai curând din vicii şi din delăsare, decât 
din molima tiraniei, care încleştase aceste meleaguri în menghină 
de oţel pentru încă o jumătate de secol.

Imediat după nuntă, ne-am mutat într-o odăiţă a colectivului, 
pentru că mirele mărginean n-avea nimic din firea consacrată a 
mărginenilor.
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La Marginea, un flăcău nici nu-şi poate imagina gestul înteme-
ierii unei familii, până ce nu-şi zideşte o casă cu mâna lui. Obiceiul 
vine din negura veacurilor şi va dura şi în mileniul următor. Dar, 
din punctul ăsta de vedere, Gheorghe Pruteanu nu a fost niciodată 
mărginean. Nici din ăsta, nici din altele.

La scurtă vreme după nuntă, înţeleg că soţul oferit de partid 
trăieşte cu socotitoarea.

– Păcatele tinereţii!, îmi zic. Încă nu-i copt, dar o să i se nască 
un fecior şi i-o trece.

În primăvara anului următor, pe 28 aprilie 1954, mi se naşte 
primul băiat, Constantin Fredi, iar Gheorghe îşi mai găseşte o ibov-
nică. În toamna anului următor, pe 30 septembrie 1955, mi se naşte 
Lenuţa Frida, iar Gheorghe îşi mai găseşte o ibovnică, la Brodina. De 
câte ori mi se naşte un copil, Gheorghe aduce acasă o nouă amantă 
şi o pune să-i boteze. Copiii mei sunt, unul câte unul, spurcaţi şi 
stigmatizaţi, odată cu sfânta taină a botezului. În octombrie 1956, 
plec la spitalul din Rădăuţi, ca să-l aduc pe lume pe Arcadie Ludwig. 
Miracolul întrupării unei vieţi noi, din sângele meu şi din carnea 
mea, se petrece pe 28 octombrie, iar peste zece zile, când mă întorc 
la Marginea, îmi găsesc copilaşii îngheţaţi bocnă şi flămânzi de să 
te-apuce mila, iar pe Gheorghe al meu, în pat cu o nouă ibovnică. 
Noua lui cucerire este... soră-mea. Îi cer să părăsească, grabnic, casa 
statului, în care locuim şi pe care a pângărit-o definitiv. Pleacă el 
şi, la fel de bosumflată, pleacă şi noua lui ibovnică, adică fetiţa de 
odinioară, pe care am tot cărat-o în braţe de-a lungul şi de-a latul 
Europei, aflată în război. Şi tac. Vreme de o jumătate de secol tac, 
deşi nu e demn să tac.

*
De vreo doi ani, de când s-a desfiinţat internatul din Marginea, 

nu mai am serviciu. Lucrez la colectiv, dar colectivul nu acordă alo-
caţie pentru copii. Ca să salvez alocaţia celor trei copiii ai mei, mă 
văd obligată să mă angajez la fabrica de cherestea din Suceviţa şi să 
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plec, în fiecare dimineaţă, la ora 5, cu maşina de dus muncitorii, a 
lui Vasile Zaremba, la opt kilometri de casă. Când reuşesc să ies la 5 
din casă, e bine. Când îmi petreceam nopţile la creştetul pruncuţilor 
bolnavi, tămăduindu-i, şi întârzii câteva minute, am de mers pe jos, 
de la hotarul cu Horodnic, până la fabrica din Suceviţa.

Lucrez când la rumeguş, când la gater, după cum e nevoie. 
Duc vagoane întregi de rumeguş în spatele fabricii, mă umflă vântul, 
ploaia şi frigul când duc rumeguşul. Curge noroiul de pe umeri, când 
car lătunoaiele de la gater, afară. Sunt ude şi grele lătunoaiele, şi eu 
nu mai termin niciodată treaba la timp, şi iar pierd maşina, străbătând, 
apoi, apostoleşte cei opt kilometri dintre Suceviţa şi Marginea. Şi 
gândurile mele de pe drumul acela fără sfârşit nu le-o şti nimeni, 
numai eu şi Dumnezeu.

Muncesc, chinui, ani în şir, ca să-mi pot creşte copiii. Şi nu-
mi dau seama că chinui, pentru că vin serile cu veselă zarvă şi mi 
se tămăduiesc durerile şi truda de peste zi cu câte un surâs limpede 
ca speranţa.

După o vreme, cedez implorărilor lui Gheorghe de a-l ierta şi 
îl iert. Copiii mei au nevoie de un tată, aşa cum o fi el, iar eu nu pot 
deveni primul membru al neamului meu care divorţează.

Se întoarce Gheorghe acasă şi, pe urmele lui, ca o pisică blândă, 
se întoarce şi Hedia. Tac, şi dacă tac, reîncepe iadul. Când nu mai 
rezist, îmi iau copiii şi văcuţa şi mă mut la o văduvă din Voivodeasa. 
E mai bine. Nu mai am chiar atâta drum de mărșăluit zilnic.

La Voivodeasa, mi se naşte, pe 6 aprilie 1958, al patrulea co-
pil, Vasile Ferdinand, penultima mărturie a tinereţii mele irosite la 
Marginea. Iar directorul fabricii, Toader Magopăţ, când vede cât de 
necăjită sunt şi cât chinui cu rumeguşul şi cu lătunoaiele, se îndură 
de soarta mea şi mă pune să aleg între a face curat la birouri sau a 
munci la cantină. Aleg cantina. Exact la timp, ca să pot pregăti hrana 
pentru sutele de soldaţi români, care taie drum nou prin munţi, drum 
care să lege Rădăuţii de Câmpulung Moldovenesc. Soldaţii îşi iau 
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raţia zilnică de mâncare de la cantina noastră, iar eu mă strădui să 
fac, de fiecare dată, măcar o sută de porţii de mâncare în plus, ca 
să poată mânca soldaţii cu îndestulare. Când drumul peste muntele 
Palma e gata şi toţi sărbătoresc, mă simt şi eu fericită.

În fond, în Palma – monument de pe muntele Palma, se află 
şi o bătătură din palma mea.

Am, drept colege la cantină, două suflete la fel de chinuite, 
pe Fruzina Golembiovschi, al cărui bărbat nu se va mai întoarce 
niciodată din minele ruseşti, pentru că-l va orbi lumina, iar ruşii, ca 
să nu se încurce cu un orb, îl vor împuşca şi arunca într-o groapă 
comună, şi pe Suzana, nevasta pădurarului Vasile Sbiera, care a fost 
aruncat în temniţele comuniste pentru că ar fi dus provizii temutului 
partizan anticomunist Motrescu, deşi bietul om a fost prins, în pă-
dure, de partizani şi deposedat de merinde cu forţa. Peste ani, când 
aveam să vin la Suceviţa, din Germania, primul om care mi-a ieşit 
în cale a fost Vasile Motrescu, fiul Suzanei, care poartă cu demnitate 
numele tatălui său. Pădurarul Vasile Sbiera avea să se întoarcă în 
sat, din puşcăriile comuniste, dar a murit la puţin timp după aceea. 

De la Bucureşti, vin trei colonei, să facă măsurători şi să în-
scrie drumul şi în hărţile militare. Unul dintre ei se numeşte Arcadie 
Pruteanu şi este fratele omului care, conform actelor, mi-ar fi soţ, 
dar care trăieşte cu soră-mea. Tocmai primisem eu o cămăruţă de 
doi pe doi, pe şantierul de la Suceviţa, în care mă mut cu copiii, în 
clipa în care vine colonelul, să stea de vorbă cu mine şi să-l iert pe 
frate-său. Un eventual divorţ i-ar putea dăuna, pentru că ar adăuga 
o pagină neagră la dosarul lui de ofiţer român. Ajunge că fratele s-a 
însurat cu o nemţoaică, nu mai e nevoie să figureze la dosar că fratele 
acela a fost izgonit din casă de nevastă.

– Care casă?, întreb şi, în clipa în care întreb, deja văd cu ochii 
casa pe care o voi ridica pentru copiii mei.

Colonelul Pruteanu surâde parşiv şi zice:
– Ei, asta-i! Iartă şi dumneata şi primeşte-l aici!
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– Îl primesc, răspund, dar de iertat nu-l pot ierta.
În 1958, primesc o căsuţă cu trei camere, la Voivodeasa, de la 

primăria din Suceviţa. Muncesc pe brânci, ţin porci, viţei, raţe, gâşte 
şi, în fiecare an, pun câte un ban deoparte. Nici nu mai iau seama la 
aventurile amoroase ale celui reprimit în casă. Nu-mi pasă nici că 
nu-i bun de nimic, că avai-nevoie şi-a găsit un post de paznic, post 
de trântor, de om fără idealuri şi fără personalitate. Pe 21 septembrie 
1960, mi se naşte ultimul fecioraş, Petrică, iar, în anul următor, deja 
pot începe să-mi transform visul în realitate. Cumpăr 30 de ari de 
pământ şi o şură, cu şapte mii de lei, de la familia Albu şi tocmesc 
meşteri să-mi ridice casa. Cei din Voivodeasa, cum află de tranzacţie, 
merg la Albu şi-i zic:

– Măi Albule, măi, cum a-i putut face prostia să-i vinzi şura 
şi pământul lui Pruteanu? De unde o să-ţi dea Pruteanu ţie bani?

– Dar ce, el o să-mi aducă banii?, răspunde la întrebare, cu 
întrebare, Albu. O să mi-i aducă nevasta lui, care-i o nemţoaică şi-o 
gospodină!

Timp de patru-cinci ani, numai pentru asta exist, numai pen-
tru casa noastră trudesc. Greutăţi – de tot felul. Aleargă, înapoi, un 
kilometru la deal, vină şi aici! Grădină mare, oameni la lucru, viţei 
contractaţi, du-i la abator, du-i la Oraca, cară laptele la centrul de 
colectare, du toate greutăţile pe umeri. Când nu-s cuie şi nici bani 
de cuie, aleargă şi ia o ladă de cuie pe datorie. Dar tot e bine. Câtă 
vreme n-ai nici o pată în obraz, le poţi rezolva pe toate, pentru că 
oamenii, în fireasca lor generozitate, sar să te ajute.

În răgazul acesta, meşterul cel bătrân priveşte, de pe căpriorii 
casei, grădina mea şi zice spre ginere-său:

– Măi Traiane, uite cum văluresc straturile ca marea, aicea, 
jos! Abia nemţoaica asta e femeie gospodină! Multe am văzut eu în 
viaţă, dar niciodată o grădină ca asta!

Şi chiar am o grădină minunată, chiar dacă a fost nevoie să mă 
cert cu primarul, care era împotriva cultivării de pomi fructiferi, pe 
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motiv că la Suceviţa nu s-ar coace fructele. Nu avem, cică, tradiţia 
pomiculturii. Nu-i nimic, hai s-o punem pe picioare! Mă ajută o 
verişoară din America şi-mi plantez livada mea. Iată-i fructele, deja 
se coc! Pomicultura prinde rădăcini la Voievodeasa, poate deveni 
tradiţie. În ciuda premoniţiilor păguboase ale primarului. Iar casa, 
casa copiilor mei, înfloreşte sub soare ca o bucurie supremă.

Amarnică mi-a mai fost viaţa în toţi aceşti ani! Dimineaţa, 
hrănesc vitele, le adăp, le mulg şi car laptele. Pe urmă, pornesc copiii 
la şcoală, apoi dau fuga la casa în construcţie. Îi spun electricianului 
unde să pună dozele, prizele şi întrerupătoarele, apoi mă apuc să 
zidesc pereţii interiori din cărămidă, pereţii sobelor şi ai coşurilor 
de fum. Noaptea, tai câte două gâşte şi fac mâncare pentru a doua 
zi. Nici nu am când să mai iau în seamă poznele lui Gheorghe, cel 
care încă mi-e soţ doar în acte.

Dar important este că pe toate le-am scos la capăt cu bine şi cu 
fruntea sus. Mi-au fost alături, în fiecare clipită de trudă, doar copii. 
Constantin, băiatul cel mare, păştea, vara, vitele mărginenilor, iar 
toamna, când primea câte un leu pentru fiecare vită, aducea banii 
acasă, ca să avem pentru zahăr, ulei şi alte produse trebuitoare unei 
familii. Ceilalţi patru copii roiau pe lângă mine, crescându-se unul pe 
celălalt şi ajutându-mă după puteri. Doar Lenuţa-Frieda mi-a lipsit, 
pentru scurtă vreme, pentru că Pruteanu o dăruise lui frate-său, care 
nu avea copii. O auzeam cu sufletul cum tot mă cheamă: „Mamă, 
vino şi mă ia! Salvează-mă”, şi, când am avut un scurt răgaz, am 
plecat după ea şi am adus-o acasă. Nimeni nu mi-ar fi putut sta împo-
trivă, atunci când era vorba de cei cinci copilaşi ai mei: Constantin, 
Lenuţa-Frieda, Ferdinand, Adi şi Petrică. 

*
Îmi dau băiatul cel mare la liceu, la Solca, iar Pruteanu mă 

suduie, de parcă aş fi comis o crimă. O dau pe fată la şcoală la Siret, 
ca să înveţe broderia, şi iar am necazuri cu Pruteanu, care nu vrea 
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să-şi vadă fata la şcoală, pentru că are o ofertă de măritiş. Timp de 
o lună, seară de seară, a băut cu viitorul ginere câte o sticlă de rom, 
apoi s-a hotărât să-i dea fata de nevastă. Abia împlineşte Lenuţa-Frida 
cincisprezece ani, şi taică-său îi aduce acasă un logodnic. Îl scoală şi 
îl izgoneşte, într-o noapte de mai, pe băiatul cel mare din patul lui:

– Măi, ieşi afară că aici trebuie să doarmă domnul Avram cu 
mireasa lui!

Plâng, îl implor.
– Tu eşti tată? Să-ţi vinzi fata pe o sticlă cu băutură?
Dar nici plânsul şi nici rugăminţile nu ajută. Nunta are loc 

în septembrie, cu trei zile înainte de a împlini fata şaisprezece ani. 
Tânăra soţie încă mai primeşte alocaţia de la stat. Îmi duc crucea 
umilinţei şi, pentru că n-am de ales, fac o nuntă ca în poveşti. O 
nuntă care să impresioneze într-atât, încât să nu se mai observe că 
mireasa e doar un copil neştiutor şi nevinovat, care n-o să mai dea 
niciodată de gustul inconfundabil al adolescenţei.



Sofia Katharina Fuchs

56

Întâia revoltă

Revăd Germania, împreună cu fiică-mea, în 1969, după un alt 
amar de vreme, iar verişoara Hilde se străduieşte să mă facă să înţeleg 
că aş putea trăi şi altfel. Cu un an în urmă, am văzut Germania de 
Est, dar ce văd acum e mai presus de orice închipuire.

– Sofia, rămâi aici! Îţi găsesc de lucru, vii cu mine la Augsburg 
şi-ţi găsesc de lucru. Ai fata cu tine, îţi dau etajul de sus, cu tot ce-ţi 
trebuie, rămâi!

– Hilde, eu asta nu fac! Eu m-am născut în România, eu am 
suferit în timpul războiului pentru România, pentru locurile noastre 
natale, pentru rădăcina noastră mamă şi nu pot trăda tocmai acum. 
Eu nu pot rămâne, Hilda, eu trebuie să vin aici în bună înţelegere şi 
fără să încalc legile ţării mele. Ştiu că, dacă vin, le ofer copiilor mei 
un alt viitor. Şi trebuie să vin pentru viitorul lor, dar, după aceea, 
eu trebuie să mă întorc în România, că numai acolo e locul meu, în 
care să pot avea odihnă.

Hilda nu-şi poate crede auzului. Cum să dai cu piciorul şansei 
de a-ţi trăi viaţa din plin?

– Noi am fost pe transportul rusesc, zic, şi românii au avut 
puterea să spună: Aceştia-s ai noştri! Iar eu aşa-ceva n-am să pot să 
uit niciodată!

*
Revin în ţară, depun paşaportul la miliţie şi fac cerere de 

plecare în Germania.
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Ofiţerul care îmi înregistrează cererea nu-şi poale ascunde 
uimirea:

– Atunci, dacă tot vrei să pleci, de ce te-ai mai întors?
– Din loialitate. Eu nu vreau să fug. Eu vreau să plec şi să revin, 

aici, ori de câte ori m-o îndemna sufletul să o fac. Pentru că sufletul 
meu rămâne aici pentru totdeauna, tovarăşe colonel!

Ofiţerul pare să mă înţeleagă, deşi uimirea nu i s-a evaporat 
încă de pe chip.

Ajunsă acasă, îi spun lui Gheorghe că trebuie să-mi duc copiii 
în ţara străbunilor lor, în care încă mai au o şansă de a-şi trăi viaţa din 
plin. Pe faţă, Gheorghe nu dă semne de împotrivire şi chiar ascultă, 
oarecum interesat, argumentele mele.

– Acolo, zic, în maximum zece ani, o familie normală se 
împlineşte.

N-am de unde şti că, în zilele care urmează, ia legătura cu fra-
te-său, colonelul, şi că, împreună, pun la cale o adevărată strategie a 
denunţurilor calomnioase, ca să mă împiedice să plec. N-am de unde 
şti că, alertate de colonelul care tremură de teama şubrezirii dosarului 
său imaculat, securitatea şi partidul pun în alertă o adevărată armată 
de anchetatori, care să-mi verifice faptele şi sufletul până în pânzele 
albe ale înfăşării. N-am de unde şti, dar nici nu-mi pasă, pentru că 
am certitudinea că nu am greşit cu nimic nici în faţa oamenilor, nici 
in faţa bunului Dumnezeu.

În definitiv, prin depunerea cererii de plecare în Germania, 
eu nu mă rup de ţara naşterii, ci doar încerc să refac legăturile cu 
strămoşii. Dacă aş fi rămas în Germania, dacă aş fi fost un transfug 
oarecare, care profită de ocazie şi se pune să-şi defăimeze zelos, la 
„Europa liberă”, ţara natală, altfel s-ar pune problema. Dar n-am 
rămas, pentru că nu mă pot face vinovată de duplicitate. Se ştie de 
milenii că numai cel care a trădat o dată va mai trăda ori de câte 
ori va avea ocazia. Cine n-a mai trădat, va ezita mereu să o Iacă. 
Țările lumii n-ar trebui să pună prea multă bază pe transfugii care 
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speculează prima şansă, pe cei care încalcă un jurământ de loialitate. 
Pentru un transfug ilegal, patria este acolo unde e bine. Pentru mine 
e altfel. Patria este acolo unde m-am născut, unde mi s-au născut 
copiii, dar şi acolo unde mi s-au născut strămoşii. Iubesc, în egală 
măsură, România şi Germania. Am dreptul să iubesc două patrii, 
pentru că n-am vândut-o pe niciuna dintre ele.

Toate astea le spun miliţienilor, activiştilor şi securiştilor care 
vin să mi-descoasă sufletul. Nu ştiu dacă sunt suficient de clară şi 
dacă ei mă înţeleg exact aşa cum sunt.

– Şi dacă tot aveai de gând să pleci, de ce-ai mai zidit aici o 
casă?, întreabă unul dintre anchetatori.

– Pentru că asta-i menirea omului: să nu calce pe un meleag 
fără să sădească, în locul acela, un copac, fără să înalţe o casă şi fără 
să dea viaţă unui pruncuţ. Am născut cinci copii, mai eram datoare 
cu o livadă şi o casă.

*
Trece timpul, zboară ca o pasăre călătoare pe sub streaşina pă-

durilor albăstrii şi nici n-ai când băga de seamă că ţi se iroseşte viaţa, 
fără să o fi trăit aşa cum ai fi vrut tu, adică punând o temelie solidă la 
viitorul copiilor tăi şi al nepoţilor care vor veni ca să-ţi împlinească 
frumos rostul tău pe pământ. Trec zece ani, de la depunerea cererii 
de emigrare. Între timp, mama, Maria şi Alfred au plecat. Au plecat 
în 1973, la cinci ani după plecarea lui Eduard, care a depus o sim-
plă cerere şi chiar în anul acela, al unui superb, dar extrem de scurt 
liberalism românesc. În 1968, a primit aprobarea să plece. Îmi vin 
scrisori din lumea întreagă, de la mama, de la fraţi, de la verişoare 
şi de la mătuşi, şi-mi sporesc aleanul şi dorinţa de a mă elibera de 
sub tirania buimacă a lui Gheorghe Pruteanu.

Când nu mai pot răbda, merg şi bat la uşa colonelului Cocan, 
şeful serviciului Paşapoarte, om cumsecade şi înţelept, care o fi avut 
şi el de dus pe umeri crucea propriului martiriu.

– Domnule colonel, mie-mi ajunge! Am zece ani, de când 
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umblu pe la uşile astea. Nu mai pot. Acum vreau să ştiu care-i treaba. 
Dacă trebuie să-mi spulberaţi speranţele, faceţi-o, dar nu mă mai 
lăsaţi pradă închipuirilor deşarte.

– Eu nu mai ştiu în ce stadiu se află dosarul dumneavoastră, 
pentru că am fost în concediu medical. Sufăr tare cu stomacul... Dar 
aveţi ceva, vreo adresă, vreo înştiinţare?

Am un aviz, sosit pe numele lui Gheorghe Pruteanu, într-
ascuns. Îi dau avizul, cheamă domnul colonel pe secretară şi mă 
roagă să aştept afară, până se dumireşte ce-i şi cum e. Aştept pe hol, 
apoi, după vreun sfert de ceas, sunt chemată în cabinet. Colonelul 
are, aşezate în rând pe birou, patru scrisori, patru denunţuri cu scris 
identic. Mă întreabă:

– Omul ăsta-i nebun?
– Hotărâţi dumneavoastră cum îi! Eu aşa am trăit, douăzeci şi 

cinci de ani, şi mai mult nu vreau şi nu pot!
– Uitaţi-vă la scrisorile astea: e scrisul lui?
Arunc o privire pe cele patru denunţuri, recunosc scrisul şi 

confirm.
– Vreţi să le citiţi?
– Nu. Nu vreau să ştiu ce răutăţi a mai pus la cale.
Colonelul pune, încet, denunţurile unul peste celălalt, apoi 

oftează:
– Nu mai am ce să vă fac! Îmi este imposibil să vă ajut.
Stau o clipă să cuget la ideea pe care o tot frământ, în singu-

rătatea sufletului meu, de mult amar de vreme. Zic:
– Înseamnă că ultima soluţie e divorţul...
Colonelul nu zice nimic, dar înclină din cap afirmativ.
– Domnule colonel, eu acuma plec la Rădăuţi şi pot să găsesc 

cel mai prost avocat sau cel mai bun, că eu tot azi dau divorţ.
– Bine, dar timp de zece zile să nu spui nimănui nimic.
Și mă ţin de cuvânt. Cum ajung la Rădăuţi, mă îndrept hotărâtă 

spre judecătorie. Sunt cumva supărată pe mine, pentru laşitatea de 
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a îndura, atât amar de vreme, tirania unui nevrednic. Ce-i ce rabdă 
jugul și-a trăi mai vor merită să-l poarte spre ruşinea lor!, a zis, cu 
un secol şi jumătate în urmă, Bolintineanu. Ştiu versurile astea de 
multă vreme, dar parcă mi-a tot fost teamă să le urmez îndemnul. As-
tăzi, însă, nu mai vreau să rabd jugul. Astăzi îmi materializez, pentru 
prima dată, revolta, pentru că nu mai pot trăi fără libertatea sufletului, 
fără libertatea de a visa şi de a făptui pentru viitorul copiilor mei.

Intru în judecătorie şi primul avocat pe care îl întâlnesc este 
domnul Perladiuc. Nu-l cunosc, dar îl întreb dacă nu-mi poate reco-
manda un avocat, care să mă ajute să fac şi să depun cerere de divorţ.

Domnul Perladiuc scoate o coală de hârtie, scrie ce e de scris, 
mă pune să semnez şi depune cererea.

Rabd, în tăcere, timp de zece zile, şi Pruteanu simte o schim-
bare, care-l pune pe griji. Încearcă să mă iscodească, jură fariseic 
că el e gata oricând să plecăm în Germania, chiar dacă va trebui să 
muncească pe brânci, acolo.

După ce trec zece zile, mă scol în zorii zilei, îi pun mâncare pe 
masă, apoi îi reamintesc toate jurămintele lui din ultima vreme, cu 
care tot încerca să mă convingă că nu-mi pune piedici în obţinerea 
vizei de plecare. El reia jurămintele cu şi mai mare înfocare:

– Să mă trăsnească, să mă...
Îl întrerup, declamând:
– 28 martie. Subsemnatul Pruteanu Gheorghe renunţ la plecare 

în Germania. Nu-mi părăsesc patria şi neamul.
Formularea, patriotardă în spirit cazon, e opera lui frate-său, 

colonelul. Dar semnătura e a lui. Ca şi responsabilitatea.
Îi spun că eu tot plec, că am depus cerere de divorţ, ca să-mi 

pot recăpăta libertatea de a-mi hotărî singură soarta.
Parcă l-am lovit cu leuca în cap. N-are somn peste noapte, iar 

a doua zi îşi face valijoara şi fuge la frate-său, colonelul, ca să pună 
la cale alte minciuni sfruntate, alte avalanşe de denunţuri împotriva 
mea.
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Micii tirani

Există obişnuinţa de a acuza, pentru toate relele din lume, 
state, sisteme sociale sau instituţii, deşi, cel mai adesea, câte un om 
mărunt sau un grup de oameni mărunţi şi orgolioşi sunt pricina tuturor 
relelor. Omul care nu-i capabil de nimic bun ţine să-şi manifeste o 
falsă importanţă, făcând greutăţi altora.

M-am născut sub dictatura carlistă şi am copilărit sub dictatura 
antonesciană. Şi-am fost fericită, şi-au fost fericiţi toţi ai mei sub 
cele două dictaturi. Pe noi nu ne interesau dictaturile, ci rostul nostru 
acolo, sub geana pădurii de la Clit. Şi nici pe dictatori nu-i deranja 
că noi existăm într-o cuminţenie gospodărească, departe de zarva şi 
răfuielile politicianiste. Abia Hitler ne-a clintit din liniştea noastră, 
pentru că a avut interesul populist de a-i face pe alţii să creadă că 
noi, germanii, am fi în pericol, datorită vecinătăţii cu ruşii. A făcut 
din liniştea noastră o problemă politică şi-atunci liniştea aceea s-a 
făcut praf şi pulbere. Apoi, după ce s-au mai aşezat lucrurile în lume 
şi am putut reveni în satul natal, şi rosturile noastre au revenit pe 
făgaşul normal. Ni s-a cerut să muncim, dar noi n-am fugit niciodată 
de muncă. Şi, pentru că ne-a fost drag să muncim, toate au prins să 
înflorească pe lângă casă.

Când m-am hotărât să plec în Germania, nu aveam nimic îm-
potriva comunismului. Şi nici acum nu am, deşi sunt de părere că o 
ţară ajunge să se bucure de prosperitate doar atunci când oamenii ei 
sunt liberi. Liberi să gândească şi să făptuiască. Adesea, libertatea 
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gândirii este confundată cu libertatea uneltirii, dar de uneltire se fac 
vinovaţi doar cei care vor puterea, pentru că nu ştiu să facă nimic 
pe pământ. Şi nu ştiu să facă pentru că n-au dragoste, pentru că sunt 
pustii pe dinăuntru.

Mult a trebuit să mai trudesc în viaţa asta. Am cărat pe spate 
lătunoaie ude, am dus prin vânt vagoane întregi cu rumeguş, am 
crescut animale, am dus lapte, am întors pământul cu sapa, dar nici 
una dintre clipele acelea grele, trudite, nu mi se pare întinată de 
urâţenie. În viaţa mea există numai personaje urâte, nu şi fapte urâte.

Bun, mi-a fost greu la fabrica din Suceviţa, când făceam munci 
pe care unii le socot potrivite pentru un ocnaş care are de ispăşit gre-
le păcate. Mă dureau, seara, şalele de atâta muncă, dar îmi treceau 
durerile într-o clipă, când vedeam feţele copilaşilor înflorind de mul-
ţumire, pentru că nu le lipsea nimic. M-am născut cu cultul muncii 
şi al familiei şi m-au durut numai anii de bejanie şi neîmplinirile 
familiare. Mai ales că am avut exemplul părinţilor mei, care parcă 
ar fi fost un singur suflet, turnat în două trupuri. Mi-aş fi dorit să le 
pot repeta povestea, dar soarta mi-a fost împotrivă. Soarta omului, 
zicea tata, e mireasa tiranilor. Fac tiranii ce vor din ea. Dar şi noi 
suntem vinovaţi de propria noastră soartă. Dacă mi-aş fi luat inima 
în dinţi din vreme, dacă nu m-aş fi temut să nu fiu eu prima din tot 
neamul meu care divorţează, poate că aş fi trăit altfel. Poate că nu mi 
s-ar fi părut, într-un târziu, la fel de neguroşi precum cei cinci ani de 
bejenie prin Europa, aflată în război, şi cei douăzeci şi cinci de ani de 
căsnicie. Dar n-am avut bărbăţia de a-i face definitiv vânt din casă 
nevrednicului, în clipa în care am înţeles că trăieşte cu socotitoarea 
ceapeului. Mai târziu, când ibovnicele s-au îndesit, nici nu mi-a mai 
păsat. N-am fost înţeleaptă, deşi unii pot socoti altfel. Mereu punem 
mai presus de viaţa noastră viaţa copiilor noştri, expunându-i, în fond, 
la aceleaşi suferinţe. Singurul care a înţeles că aşa este a fost Petrică, 
care a fost bătut, la Rădăuţi, de nişte ţigani plătiţi de taică-său să o 
facă. A venit, atunci, acasă fecioraşul şi s-a oprit însângerat în faţa 
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patului în care eşuase un om beat şi doar atât i-a spus:
– Tată te numeşti dumneata?
Apoi s-a întors spre mine aproape furios, deşi spre celălalt 

privise doar cu tristeţe, şi mi-a zis:
– Din câţi bărbaţi au existat în lumea asta, tocmai pe ăsta l-ai 

găsit să-mi fie tată?
Odată cu trecerea vremii, simt că, deşi am depus cerere de 

emigrare din România, oficialităţile nu mi-s ostile. Dimpotrivă, 
parcă mă privesc cu o oarecare simpatie. Îmi place să las peste tot 
loc de „Bună ziua!”, dar n-are când să-mi cânte sufletul de bucurie, 
pentru că şeful de post comunal de miliţie se îmbăţoşează în poarta 
noastră şi îmi zice, plin de importanţă:

– Tovarăşa Sofia, mâine, dimineaţă, la orele şapte fix, te pre-
zinţi la securitatea judeţeană, la tovarăşul colonel Ranguş!

Un spiriduş de gheaţă începe să-mi răvăşească sufletul. Ştiu 
o sumedenie de poveşti înfiorătoare despre securitate, auzite la 
marginea drumului, şi de toate îmi amintesc, în acelaşi timp, cu 
înspăimântătoare intensitate.

– Doamne, ridic ochii rugători spre cer, ăştia vor să mă lege! 
Nu-i lăsa, Doamne, să-mi facă răul de care mă tem!

Nu ştiu încă dacă şi Cel de Sus mă aude, dar cireşul din faţa 
casei se înfioară odată cu sufletul meu.

*
Am inima cât un purice şi-abia de o mai aud bătând, în clipa 

în care mă prezint în faţa ofiţerului de serviciu de la securitatea 
judeţeană. Îmi şoptesc numele, iar el, după ce mă cântăreşte din 
ochi, îmi zice:

– Da, sunteţi aşteptată de tovarăşul colonel Ranguş, şeful 
securităţii. 

Mi se taie picioarele, iar o voce din adâncul sufletului rosteşte 
ca pe-o sentinţă: Până aici ți-a fost! Dar ofiţerul nu face nici un gest 
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ostil şi nici cătuşe nu zăresc să aibă. Îl urmez până în faţa unei uşi, 
la care el bate şi, cum nu răspunde nici o voce, bagă capul înăuntru, 
apoi se întoarce spre mine:

– Trebuie să mai aşteptaţi! Tovarăşul colonel nu este în birou.
Dacă securistul ar pleca la postul lui, cred că, de frică, m-aş 

arunca pe geam. Îmi clocoteşte sufletul de spaimă, până în clipa în 
care soseşte colonelul şi-mi zice:

– Bună dimineaţa, sunt colonelul Ranguş şi vă rog să mă iertaţi 
că v-am făcut să aşteptaţi atât!

Nu-mi cred auzului. Dacă n-aş vedea faţa prietenoasă a omului 
din faţa mea, cred că m-aş sufoca de uimire. Am auzit, doar, atâtea 
grozăvii despre securitate, despre beciuri şi torturi cumplite, încât 
nu pot pricepe că mai am încă o viaţă întreagă de trăit, după ziua 
aceasta, pe care cu o socotisem ca fiind ultima.

Sunt invitată în birou, iar colonelul Ranguş roagă să fie invitat 
şi colonelul Cocan, de la Paşapoarte.

– Aşaaa... Deci vreţi să plecaţi în Germania.
– Domnu’ colonel, eu puteam să rămân acolo, dar n-am vrut 

să trădez. Eu vreau să plec în bună înţelegere şi cu obrazul curat...
Colonelul Cocan frunzăreşte un dosar.
– Ce spui dumneata, tovarăşe Cocan?, întreabă şeful securităţii 

pe neaşteptate.
– Ce să spun? Ăsta trebuie dus pe-o stâncă, să-i dai foc cu 

benzină. Ăsta-i om? El a venit şi a depus cerere de plecare şi tot el 
îşi face de cap cu reclamaţiile şi ne dă nouă de lucru?

Simt că pot să-mi rostesc sufletul, pentru că voi fi ascultată. 
Nu ştiu, poate că sunt, totuşi, un om norocos. Le-am spus ofiţerilor 
germani să ne împuşte, înainte de a-l lua pe tata, iar ei au plecat, lă-
sându-ni-l nouă pe tata. Chiar şi cu ofiţerii din NKVD am avut noroc, 
pentru că s-au milostivit de copilăria mea şi, în loc să mă împuşte, 
mi-au întins bucăţele de zahăr, cu care să putem supravieţui. Şi iată 
că am noroc şi cu securitatea!
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– Domnule colonel, zic, eu sunt mai român decât mulţi alţi 
români. Am muncit cinstit, n-am trecut peste legile statului, am 
crescut cinci copii, am predat animale la contract, am muncit din 
greu, timp de o viaţă, şi am lăsat loc de „Bună ziua!” peste tot, unde 
am lucrat. Şi, acuma eu îs dată la securitate... M-a reclamat deştep-
tul ăla de la Bucureşti, care venea, încă cu trei ofiţeri, să treacă în 
hărţile militare drumul de pe Palma. Drum pentru care am trudit şi 
eu, pentru că i-am hrănit pe ostaşii care l-au construit. Dar ăsta de 
la Bucureşti venea la noi, punea să fie tăiat un viţel, pe care îl punea 
în geamantan şi îl ducea acasă, lăsându-ne pe noi să-l plătim. Ăsta, 
colonelul cu dosar curat, care mă reclamă pe mine, e vinovat de toate 
necazurile pe care le am eu.

Colonelul mă ascultă răbdător, apoi mă întreabă când am un 
nou termen la procesul de divorţ.

– Pe 3, tovarăşe colonel.
– Să spui, acolo, aşa: că dacă mai au nevoie de ceva, să solicite 

relaţii de la Securitatea Suceava, de la colonelul Ranguş.
Peste vreo lună, când am avut procesul şi am spus judecătorului 

cuvintele colonelului de securitate, acesta a dat, în aceeaşi zi, pro-
nunţarea. Dacă mai trăieşte, Dumnezeu să-i dea sănătate colonelului 
Ranguş! Şi din mormânt o să mă rog pentru sănătatea lui.

*
Vine, din Germania, Robertus, cumnatul, şi se aşează, cu 

Pruteanu, sub un măr, afară. Destupă sticlele cu rachiu şi se pun 
vârtos pe băut.

– Măi Prutene, zice Robertus, tu eşti prost? Ce Germanie îţi 
trebuie? Ai aşa o gospodărie de frumoasă, ai vite, ai de toate, ce-ţi 
trebuie Germania? În Germania îi rău, în Germania e greu, acolo 
trebuie să munceşti, trebuie să te zbaţi...

Pruteanu, când aude de muncă, se întunecă la suflet. Nu-l în-
treabă pe Robertus de ce nu părăseşte Germania şi nu se stabileşte 
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în România, dacă e atât de greu acolo şi-i atât de bine aici.
L-am aşteptat cu patru raţe îndopate, cu un godac de 70-80 de 

kile, cu casa pregătită ca pentru oaspeţi dragi.
În grădină, în preajma sticlelor goale de sub măr, Robertus 

continuă:
– Ce-o să-ţi facă Sofia? Cu forţa nu te poate duce în Germa-

nia. Tu ai frate la minister, tu ai frate colonel, eşti tare, Prutene, eşti 
cineva! Fii bărbat şi nu te lăsa dus la muncă în Germania!

Pruteanu, care primise sfaturi asemănătoare şi de la frate-său, 
care-şi dorea dosarul imaculat, nu zice nimic, dar se încruntă.

Mama, care aude dialogul din casă, oftează, apoi îmi zice:
– Fără tine, fără voi, eu mă simt ca un străin şi în Germania. 

Nu te lăsa înfrântă, Sofia!
Şi nu mă las.
Necazurile nu încetează, odată cu pronunţarea divorţului. Ur-

mează procesele de partaj, cu recursuri până la Tribunalul Suprem, 
cu expertize peste expertize şi cu experţi întâmpinaţi de Gheorghe cu 
toporul. Mi se atribuie casa, dar trebuie să-i dau zece mii lui Gheor-
ghe. Împrumut banii de la doamna Romankiewicz, plătesc „datoria” 
impusă de instanţă, apoi plec să-mi scot copilul din armată, pentru 
că, în sfârşit, se pare că vom putea pleca în Germania.

Când ajung la corpul de gardă al garnizoanei din Galaţi, ostaşii 
tocmai aduc un dezertor, iar întâmplarea mă umple de spaimă ca o 
prevestire. Mai ales că încă nu-l pot scoate pe Licuţă din armată, 
pentru că îmi lipsesc nişte acte, pe care trebuie să le solicit de la 
colonelul Lupu, de la Centrul Militar Suceava. Îl rog pe fecioraş:

– Măi Licuţă, să nu faci vreo prostie, mai rabdă că îndată-
îndată scăpăm!

Vin la Suceava, fac actele şi iar plec la Galaţi. Cerul e roşu, 
aşa cum era şi ultima oară. Băiatul tocmai soseşte de la instrucţie şi 
are ochii la fel de roşii ca cerul. Iar ofiţerul de serviciu, care trebuie 
să-i dea hainele, lipseşte. Dacă ştiam, îi luam nişte haine de-acasă, 
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dar aşa trebuie să merg acasă la ofiţer, să rămân acolo cu copilul lui, 
până ce el merge la unitate şi-i dă hainele civile lui Licuţă. Om bun 
ofiţerul, om înţelegător şi cumsecade, aşa cum sunt marea majoritate 
a românilor.

*
Încă nu pot pleca, pentru că nu pot preda casa. Nu se mai 

găseşte dovada de proprietate asupra pământului, de parcă ar fi fost 
zidită casa pe aer. Se inventează tot felul de chichiţe birocratice, ca 
să nu pot pleca. Şi-atunci, vin în audienţă la un procuror cu suflet 
de om în el, iar procurorul, după ce mă ascultă răbdător, îmi zice:

– Coborâţi la notarul şef şi vă rezolvă dumnealui problema!
Cobor, iar notarul şef mă aşteaptă cu uşa deschisă.
– Intraţi, doamna Fuchs!
Pe colţul biroului se află hotărârea judecătorească de la partaj, 

iar notarul şef mă întreabă:
– Cum aţi putut să daţi hotărârea asta din mână? Cum aţi putut 

da actul ăsta lui Zvolinschi?
– Tovarăşe notar şef, eu nu mai spun nimic, eu trebuie să plec!
– Bine, eu joi voi fi la Rădăuţi. Să veniţi să vă fac actele pe 

pământ! 
Şi s-a ţinut de cuvânt, ba chiar i-a şi beştelit serios pe subal-

ternii rădăuţeni.
*

Plecăm în ziua de 4 decembrie 1978, când prinde să fulguiască 
blând peste Obcini. Am mai plecat, odată, petrecuţi de întâile zăpezi 
ale iernii şi amarnică ne-a fost bejania prin Europa. Acum, însă, 
plecarea e ca o întoarcere adevărată în ţara străbunilor. Sau măcar 
asta încerc să-i spun eu sufletului meu, care nu se îndură să se rupă 
de ţinuturile de basm ale Bucovinei. Tu nu pleci, îmi spun, tu te eli-
berezi! Laşi în urmă pe cel care ți-a irosit şi urâțit cei mai frumoşi 
ani ai vieţii! La aduceri aminte şi la locuri ai să te poţi întoarce 
mereu, pentru că pleci cu demnitate şi rămân în urma ta numai uşi 
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deschise! Vei bate şi ţi se va deschide, chiar dacă nu va mai avea 
cine tăia viţelul cel gras al întoarcerii fiului risipitor!

Îmi fac singură curaj, pentru a nu cădea pradă neliniştii, iar 
între mine şi locurile natale se tot îndeasă distanţele. Rămân, însă, ca 
un fir al Ariadnei, şinele căii ferate, ca să pot regăsi oricând drumul 
întoarcerii.
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Cenușa Germaniei

Ajung în Germania, la Waldkraiburg, pe 7 decembrie 1978, 
seara. Duc cu mine doar trei din cei cinci copii pe care îi am, pe Ar-
cadie-Ludwig, pe Vasile-Ferdinand şi pe mezinul Petrică. Constantin 
şi Frida, care-s căsătoriţi şi au familiile lor, rămân în România şi-abia 
în 1981 ni se vor putea alătura.

Pe peronul gării din Waldkraiburg, ne aşteaptă Alfred, frăţiorul 
meu mai mic, Maria şi Robertus. Maria şi Robertus vin să-mi dea 
sărutul lui Iuda, dar eu încă n-am de unde şti lucrul ăsta. Eu mă bu-
cur din toată inima, când îl revăd pe Alfred, şi lăcrimez de duioşie, 
când mă întâmpină mama, acasă, cu bunătăţuri şi cu zarvă pe scară:

– Veniţi, să vedeţi ce-am pregătit pentru fata şi nepoţii mei! 
Veniţi să-mi vedeţi fata şi nepoţii!

A doua zi, primesc de la stat un împrumut de 5.000 de mărci, 
din care să-mi iau strictul necesar. Robertus mă duce cu maşina, 
să-mi cumpăr un sac cu cartofi. La atât se reduce ajutorul pe care 
mi-l oferă neamurile mele din Germania: Hai să te duc la piaţă, să-ți 
cumperi un sac cu cartofi! Nici cu duşmanii nu te poţi purta atât de 
vrăjmăşeşte, atât de batjocoritor.

*
La doar două săptămâni de la sosirea în Germania, Arcadie-

Ludwig şi Vasile-Ferdinand, copiii mei, care nu ştiu un cuvânt 
nemţeşte, sunt trimişi la Neustadt, la şcoală, în sudul ţării, aproape 
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de graniţa franceză. Trebuie să le fac haine, trebuie să le fac bagaje, 
trebuie să le obţin încă nişte acte de la München şi să plec cu ei la 
Neustadt, spre graniţa cu Franţa. Am un palton ponosit, de la Maria, 
care mi l-a dăruit în batjocură, un paltonaş în care tremur pe peronul 
gării din München, în zi de 3 ianuarie, fără să ştiu că Maria se află, 
în chiar clipele acelea, la mama şi, când află ce îmbrăcăminte am pe 
mine, exclamă cu răutăcioasă satisfacţie:

– Vai, o ia naiba de frig!
Duc copii la Neustadt, pentru că mi s-a spus că aici vor învăţa 

germana şi o meserie, care le va fi de folos în viaţă. Vor dormi în 
paturi suprapuse, cantina e închisă, totul e închis, nici măcar nu ne 
aşteaptă taxiul în gară, cum era vorba. Încerc să le fac curaj, dar mi-e 
ruşine de mine însămi. Apoi plec plângând. Şi nu ştiu dacă plâng de 
ruşine pentru rudele pe care le am sau plâng aşa, de singurătate. Cu 
inima de plumb plec. Schimb trenul în Wurzburg, apoi în Schwe-
infurt. Şi trenurile merg, merg prin frig, şi inima se zbate dureros 
în coşul pieptului. Am doi copii în România, alţi doi lângă munţii 
Hunsruck. Ce gândesc ei, ce-i în sufleţelul lor, în clipa asta?

Între timp, soră-mea o înnebuneşte pe mama:
– Poate o prind teroriştii prin München, prin trenuri... Cine 

ştie dacă o mai vedem!
Când sun la uşă, mama deschide şi mă cuprinde de mă sufocă.
– Bine că-ai venit! Uite ce spune soră-ta, că te puteau lua 

teroriştii! ...
Plânge mama, plâng şi eu, fără să mă revolt împotriva răutăţii. 

Plângem de singurătate. În definitiv, am tot cărat-o în braţe pe fata 
asta, prin trenurile bejaniei, iar ea se poartă cu mine de parcă ar vrea 
să mă umilească în fiecare clipă a zilei. Într-un anume fel, mi-e milă 
de ea. Dumnezeu vede şi judecă.

*
Din banii împrumutaţi de statul german, îmi cumpăr frigider, 
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maşină de spălat şi o mobilă de sufragerie frumoasă tare. Întotdeau-
na mi-a plăcut să am un lucru bun, chiar dacă e scump şi trebuie să 
trudeşti mult pentru el.

Mi-am găsit de lucru, peste drum de casă, la cantina fabricii 
de costume bărbăteşti KONIN. în fiecare după-amiază, muncesc 
în cantina firmei KONIN. Dimineaţa, trudesc la cantina azilului 
de bătrâni, iar sâmbăta şi duminica, la Restaurantul RIBETZALL. 
Muncesc cu pasiune, cu dragoste, iar colegii de muncă mă privesc 
cu multă simpatic. Muncesc şi răzbesc. În trei luni de zile, am tot 
ce îmi trebuie. Germania a renăscut din propria cenuşă prin muncă. 
Şi eu vin din aceeaşi cenuşă, care a distrus, cândva, Germania, şi eu 
trebuie să renasc, asemeni ei, prin muncă.

*
După nici două luni, copii, Arcadie-Ludiwig şi Vasile-Ferdi-

nand, mă sună cu disperare:
– Mamă, ia-ne acasă! Te rugăm, mamă, nu ne lăsa aici, ia-ne 

acasă! 
Le trimit bani, apoi încep să-i aştept în gară, bântuită de în-

grijorare. Dacă s-au rătăcit? Dacă au păţit ceva? În sfârşit, iată-i!

*
Am şase luni de când trăiesc în Germania şi tot ascult un cân-

tec german despre o rândunică ce-mi poposeşte pe fereastră, iar eu 
o invit în casă, la căldură. Ascult cântecul şi plâng. Din România, 
îmi vin scrisori lăcrămoase de la ginerele Avram, scrisori stropite 
cu apă, ca să-mi dovedească cât mai plânge el de dorul meu şi că-i 
musai să-l poftesc în Germania. N-am dreptul să fac invitaţii, dar 
o rog pe mama să mă ajute, pentru că îmi doresc să-mi adun lângă 
mine, încetul cu încetul, toţi copiii.

Vin. Îi aştept la gară, cu maşina, şi-i duc la mine, acasă. Vorbim, 
povestim. Şi, deodată, ginerele mă întrerupe din povestire:
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– Soacră-mea, când ne duci şi pe noi la dumneata, acasă, să 
ne odihnim, că suntem obosiţi de la drum?

Bietul de el își închipuise că l-am dus la vreun hotel.
Timp de trei luni de zile, îi plimb prin Austria, prin München, 

pe la rudele din Germania. Le pregătesc bagaje, ca să simtă, după 
ce s-or întoarce în România, că au fost în Germania, la mama, până 
s-or putea aduna toţi, aici.

*
Trăiesc prin munca mea cinstită şi prin adevăr. Şi câte fac, 

încă pe atâtea îmi dă Dumnezeu. Doar cu sănătatea, pusă la grea 
încercare în anii grei ai încontrărilor europene şi în cei douăzeci şi 
cinci de ani de calvar conjugal, nu o duc prea bine şi mă văd obli-
gată să merg la băi, la Geingerbach, în munţii Pădurea Neagră, în 
munţii din care izvorăşte Dunărea. Văd firul subţire al Dunării, cu 
ochii văd izvoraşul acesta zglobiu, în vreme ce sufletul meu, ars de 
alean şi de doruri, poposeşte pe malul Dunării de acasă, acolo unde 
fluviul e asemeni unei zeităţi dacice, frumos şi copleşitor. Aici, la 
izvoarele Dunării, mi se hotărăşte pensionarea. La numai 54 de ani, 
trebuie să renunţ la muncă, de parcă omul ar mai putea trăi, dacă 
abdică de la rosturile sale. 

Revin la Waldkraiburg şi-mi ridic decizia de pensionare. 
Înseamnă că e grav!, îmi spun. Când eşti pensionată la 54 de ani, 
într-o țară în care munca reprezintă un adevărat cult, înseamnă că 
nu mai ai mult de trăit!

Dar eu mai ştiu de la tata, din anii fericiţi ai copilăriei, că munca 
le vindecă pe toate. Cine are ceva de făcut, trebuie să trăiască până 
îşi desăvârşeşte lucrarea.

Îmi caut de lucru. Încep să lucrez la particulari, cu o altă bucu-
rie a sufletului, de parcă aş începe o nouă viaţă. Câştig 15 mărci pe 
oră şi prietenia unei puzderii de familii. De Crăciun, proprietarul unei 
firme uriaşe îmi pune, sub brăduţul sărbătoresc din sala de şedinţe 
a firmei, plicul care se cuvine oricărui salariat destoinic. Iar, mai 
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târziu, în ceas de disperare, omul acela bun de pus la rană avea să 
mă încurajeze şi să mă îmbărbăteze ca un adevărat prieten. Şi-atunci 
înţeleg că nu s-a spulberat cu totul viaţa comunitară, că ea există, 
dar în pas cu vremurile pe care le trăim. Au dispărut comunităţile 
arhaice, pentru a face loc comunităţilor profesionale, de branşă, de 
afaceri. Munca, acest cult modem în Germania, îşi creează propri-
ile ei comunităţi. Comunităţi care se încheagă în jurul unei afaceri 
şi care pun mare preţ pe sufletul fiecăruia dintre membrii ei. Abia 
acum descopăr Germania străbunilor mei. O descopăr în înfăţişarea 
ei modernă şi mi se vindecă sufletul de singurătate.

*
Mereu am spus: Dacă este vreun păcat din al şaptelea neam, 

Doamne, dă-mi-l mie să-l trag mai departe, numai lasă-mi copiii toţi!
Mereu am dus o teamă nelămurită în suflet şi-am tot tresărit la 

fiecare zgomot al nopţii, de parcă aş fi presimţit că, odată şi odată, 
o să mi se întâmple ceva cumplit. Ştiu că omul are obligaţia de a-şi 
duce crucea cu demnitate până la capăt, dar există şi un pahar care 
nu se poate bea. Nimic nu-i mai cumplit şi mai nedrept în viaţă, decât 
nenorocirea ca părintele să supravieţuiască copilului său. Iar eu am 
nefericirea de a-i supravieţui lui Petrică, fecioraşul cel mic şi care 
mi-a fost drag ca lumina ochilor.

Îmi tot repet că aşa i-a fost destinul, dar nici asta nu-mi vindecă 
sufletul. În ziua aceea neagră de la cer la pământ, Petrică a suferit 
un accident de muncă şi a fost dus la spital. Şi n-a rămas acolo, ci a 
ieşit în calea destinului, sfârşind sub roţile unui Mercedes.

Vestea a venit, aşa cum m-am şi tot temut, în miez de noapte. 
O presimţisem, rămăsesem trează şi bântuită de nelinişti.

Doamne, dacă există vreun păcat din al şaptelea neam, de ce 
nu mi l-ai lăsat mie, să-l trag mai departe? De ce nu mi-ai lăsat toţi 
copiii, Doamne?...
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Ultima împietrire a cireșului

A putut supravieţui unei lumi violente, a putut traversa deşertul 
de cenuşă care a fost Europa ultimului mare măcel planetar, dar n-a 
mai putut rezista înstrăinării omului de rosturile sale. Mama s-a stins în 
perioada crizei de comunicare a omenirii. Pentru că asta se traversează 
acum, în epoca informaţiei rapide şi eficiente: criza de comunicare. 
Omul se izolează, împreună cu aparatul său de vehiculat ştiri, şi se 
desparte brutal de viaţa comunitară, de viaţa pe fereastra căreia se 
aşează o rândunică, pe care o pofteşti, cu glas melodios, în casă, la 
căldură. Trăieşte bietul om într-o lume neadevărată, care este, în mod 
paradoxal, lumea ştirilor care vehiculează numai adevăruri. Îl cople-
şesc adevărurile altora şi nu mai are loc şi timp şi pentru adevărurile 
sale. Încet, încet, omul se depersonalizează, devine un robot, pe care, 
după orele de muncă, îl cuplezi la reţeaua Internet sau la reţeaua de 
televiziune prin cablu şi ai garantată liniştea planetară.

Când s-a îmbolnăvit mama, s-a produs prima ruptură dureroasă 
în familia noastră. Lacomi după avutul ei, pe care şi l-au însușit sin-
guri, Măriuţa şi Robertus s-au străduit s-o îndepărteze de noi, ceilalţi. 
De parcă nouă ne-ar fi trebuit banii la care ei cătau cu atâta sălbatică 
lăcomie!

Bolnavă de cancer, aflată pe patul de spital, mama îşi striga 
nepotul preferat:

– Unde-i Costiţel al meu? Unde-i Costiţel? N-a venit?
– Trebuie să vină, mamă, că i-am trimis telegramă, încerc eu 
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s-o îmbărbătez.
N-am de unde şti că mama n-o să-l mai vadă niciodată pe Cos-

tică, din vina fiică-mi, care merge la Suceava şi îl reclamă că vrea să 
rămână ilegal în Germania. Se adânceşte fisura, ca o rană de cuţit se 
adânceşte dureroasa fisură. Nu mai ştim să existăm comunitar, dar, ceea 
ce este şi mai grav, nici ca familii adevărate nu mai ştim să existăm.

Când se stinge mama, cireşul cel bătrân din Dealul Edrii se 
usucă peste noapte. Spun proverbele româneşti că soarta fiecărui om 
este legată de a unui pom anume. Numai că nimeni nu se întreabă, 
când vede un copac împietrind, ce suflet de om şi-a aflat, în clipa 
aceea, slobozirea de pe pământ. Iar eu ştiu că, în noaptea dureros 
înlăcrimată, sufletul mamei s-a întors acasă, ca să mai privească încă 
o dată ţinutul de poveste, în care, pe vremea tinereţii ei, i se spunea, 
din pricina frumuseţii, Regina. Apoi a surâs cu blândeţe mama spre 
cireşul nostru drag, care rămăsese singur pe coasta dealului şi i-a zis 
şoptit: Acum, ne-om duce!

În nopţile cu stele umede, îi zăresc ochii ei minunaţi şi zăresc 
crengile bogate ale cireşului nostru. Şi ştiu că nu-i doar o părere, ci e 
dorul care mă macină clipă de clipă.

*
După amar de vreme, vine Pruteanu în Germania, în vizită, să-şi 

vadă copiii. La bătrâneţe, după o viaţă irosită după moda buruienilor, 
omul îşi poate aminti că a zărit, prin curtea casei în care s-a tot întors 
beat-leucă, vreme de decenii, nişte pruncuţi şi îl poate apuca amocul 
paternităţii. Aşa şi Pruteanu, îşi descoperă dragostea faţă de urmaşi 
abia la bătrâneţe şi vine să-i vadă. Şi-l roagă pe Constantin:

– Măi băiete, tu ai puterea s-o convingi pe Sofia. Du-mă, să văd 
unde stă şi cum stă!

În ziua aceea, fusesem să-mi ud grădina. Abia intrasem în casă 
şi mă pregăteam să-mi fac un duş, când văd pe cineva la uşă. Mă uit 
pe geam: Constantin şi Pruteanu. Întreb:
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– Ce cauţi tu la uşa mea?
El tace. Înclină capul şi tace.
– Hai, mamă, dă-i drumul, să vadă şi el că-ai făcut nişte lucruri, 

în anii ăştia, în care el n-a făcut nimic!, insistă, rugător. Constantin.
Deja ştiu că el, între timp, a risipit şi ceea ce-i rămăsese din anii 

din urmă. Deschid şi-i dau voie să intre şi să vadă. Se uită Pruteanu 
prin camere, fără să-şi poată disimula uimirea, apoi se aşează într-un 
balansoar, de parcă ar avea nevoie să-şi revină dintr-o cumplită ră-
văşire a sufletului. Întreb cu ce să-i servesc. Trăiesc, fără prea multă 
satisfacţie, vanitatea deşartă de a-l vedea înfrânt în faţa mea pe cel 
care nu mi-a fost soţ, ci tiran.

– Bere? Rachiu? Şnaps? Şampanie?
Gheorghe izbucneşte în plâns:
– Vai ce e aici!... Vai ce e aici!...
Plânsul lui mă năuceşte. El nu plânge distrugerea vieţilor noastre, 

amarul adus în casă de ibovnice idioate, de maricicele şi de aniţele 
dezmăţate şi de prea mult consum de alcool. El plânge că-i mai scapă 
din mână ceva. El îşi plânge ultima neputinţă, neputinţa de a nu-şi 
putea însuşi ceea ce am, pentru a irosi în viaţa care i-a mai rămas spre 
buimaca irosire.

– Şi când mă gândesc că eu n-am, că n-am bani, că n-am...., 
scânceşte Pruteanu, cu dezgustătoare lăcomie, iar eu nu mai ştiu dacă 
omul ăsta trebuie plâns sau acuzat pentru nevrednicia vieţii sale.
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Repetabila întoarcere

De două, de trei, de patru, de cinci ori pe an, reuşesc să vin în 
ţară cu ajutoare. Mă sleiesc drumurile şi mă ofilesc.

– Doamnă Sofia, nu te supăra! Până când vrei să mai faci 
drumurile astea? Ai de toate, de ce să te omori singură cu drumurile 
tocmai acum?, mă întreabă cunoştințele din Germania.

Întrebarea, în loc să mă domolească, în loc să mă descurajeze, 
îmi aprinde sufletul. Răspund:

Merg în ţara mea, în ţara în care m-am născut, unde mă cu-
noaşte lumea şi după fapte, şi după suferinţe. Merg în ţara în care 
nu te simţi niciodată singur. Pe mine nu m-o fugărit nimeni din 
România, ca să nu mă întorc. A trebuit să aştept zece ani, ca să-mi 
dea drumul românii. Iar, când am venit, pe un tren rusesc, românii 
au spus: Aceştia rămân la noi, că-s ai noştri! Altfel, mă duceau în 
Siberia, cine ştie pe unde, cum l-au dus şi pe tata în închisoare, la 
Cernăuţi. Noi am fost pe transportul rusesc şi românii au avut pu-
terea să spună: Aceştia sunt ai noştri! Şi eu aşa-ceva n-am să pot să 
uit niciodată. Şi mai cred că nimeni nu ştie treaba asta şi nimeni nu 
pune preţ pe un astfel de act, care dovedeşte şi generozitate, şi curaj, 
dar şi un spirit al convieţuirii exemplar.

Şi, când revin în Germania, împart cunoştinţelor ouă încon-
deiate şi broderii şi le spun:

– Numai româncele acelea harnice şi pricepute mai pot face 
astfel de minunăţii!
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Şi mă simt atât de mândră, între compatrioţii mei de sânge, cu 
compatrioţii mei de suflet. Pentru că eu sunt nemţoaică tot atât cât 
sunt şi româncă. Şi cred că nu e neamţ, care să fi plecat din Bucovina, 
în patria strămoşilor lui, care să nu simtă la fel, să nu-şi întregească 
sufletul din două jumătăţi: una care să cânte ca Schiller, alta care să 
cânte ca Eminescu.

*
De la Revoluţie, încoace, s-a făcut mai rea lumea, iar eu suport 

mai greu nedreptăţile, adică nu mai înţeleg de ce există ele într-o aşa 
desime, când e doar un pas şi o clipită până la Judecata de Apoi, la 
care vom da toţi socoteală. Şi, pentru că ştiu că nedreptatea îţi poate 
altera sufletul, cred că e bine să povestesc, să mă apăr de energiile 
negative ale nedreptăţii povestind.

Două sunt datoriile omului pe pământ: să lase urme zidite ale 
trecerii sale şi să lupte din răsputeri cu nedreptatea. Până la capăt, 
până la ultima lui suflare să lupte cu nedreptatea, să ajute, după 
puterile lui, la regenerarea morală a umanităţii.

Dacă stau şi-mi aduc aminte şi încep să-mi cântăresc amintirile, 
înţeleg că mereu am fost o victimă şi că trebuie să rup, odată şi odată, 
lanţurile umilinţei. Toate lanţurile umilinţei, verigă cu verigă. Ştiu 
că nu voi moşteni lumea, dar nu trebuie să rămână nimic nedrept 
zidit pe suferinţele de odinioară. Am zidit o casă, iar casa mi-a fost 
luată la plecarea în Germania. S-a părăginit, s-a ruinat între timp. În 
locul stâlpilor de la gard, au fost bătuţi pari de răchită, care au lăstărit 
cu sălbăticie. Merii mei au prins să se sălbăticească, pentru că n-a 
mai fost mână de om, care să-i îndrume spre lumină şi că-i cureţe 
de uscături şi de vlăstarii parazitari. Ca o mustrare se ruinează casa 
mea şi parcă o aud, când trec, uneori, prin faţa ei cum mă mustră. 
Mă mustră plângător, asemeni polonezului care ne întreba, când 
a trebuit să fugim din calea ruşilor: Dar eu cui rămân? La fel mă 
întreabă şi casa mea şi mă doare sufletul, când o văd suferind. Voi 
plăti statului ce-i de plătit şi o să-mi aduc iarăşi casa lângă suflet, 
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ca s-o fac martorul fericit al luminii. Casa omului înseamnă sufletul 
lui. Cu câte o casă zidită şi îngrijită frumos întâmpină omul vrednic 
dimineţile planetei. Şi nu-mi poate nimeni lua dreptul de a saluta 
dimineţile. Dacă n-ar fi lege, n-aş cere, dar există şi legea, există şi 
sufletul meu, care se împotriveşte umilinţei şi nedreptăţii.

*
Când ţi se nasc nepoţii este ca şi cum ai avea garanţia că mai 

poţi trăi o sută de ani. Iar eu am doisprezece nepoţi şi treisprezece 
strănepoţi, pe care mi-i simt lângă suflet ca un fel de vindecare. Când 
râd ei, râde ziua de mâine, iar asta îmi face bine. După o viaţă de 
om. văd viitorul, curat la suflet, zâmbindu-mi cu duioşie şi-atunci 
toate suferinţele trecutului, toate durerile care mi-au ars carnea, 
vreme de mai bine de o jumătate de secol, încetează să mai existe. 
Aşa cum încetează să mai existe şi cei care au îndopat clipele cu 
otravă, iar dacă eu îi ignor, chiar şi clipele acelea amare prind să se 
tămăduiască şi să se rotunjească frumos ca o frunză de cireş de pe 
care ai îndepărtat omizile.

De la Constantin şi Olga, am viitorul care se cheamă Mihai, 
tatăl Emiliei, Dănuţ, care are un băiat, Paul Constantin, şi Florin, 
cu strănepoţii Sandu şi Luca. De la Lenuţa-Frieda, o am pe nepoata 
Argentina şi pe fata ei, Tamara, precum şi un nepot, Alexandru, ta-
tăl Roxanei. De la Ferdinand şi Hilde, am primit în dar pe nepoata 
Brigitte, cu strănepoţii Dominick şi Nora, pe nepotul Thomas, pe 
nepoata Wanessa, mama Dianei, şi pe Iustina. De la Adi şi de la Vica 
îi am pe Cristi şi Joszef, şi pe strănepoţii Cristi şi Aris. Doar Petrică, 
mezinul, nu a avut copii, în afară de Gheorghiţă, fiul soţiei lui Lora, 
şi nici o viaţă lungă, aşa cum ar fi meritat-o sufletul lui generos.

Viaţa omului fără copii e o viaţă trăită de pomană, o viaţă fără 
de identitate. Viaţa omului fără nepoţi e o viaţă fără cununa de laur 
care trebuie să-i răcorească tâmplele, la bătrâneţe.
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*
De data asta, ajungem la graniţă târziu, iar vameşii ne întâm-

pină ca nişte sloiuri de gheaţă.
– Plătiţi, intraţi. Acum a venit ordin că nu mai intră nimic în 

ţară, fără să se plătească taxele vamale.
Am o dubiţă plină cu bagaje. Ştiu că eforturile mele nu schimbă 

viaţa oamenilor, dar măcar le înseninează câte o clipă.
– Ce tăcem, doamna Sofia?, întreabă proprietarul dubiței.
– Ce să facem, domnule Hîj?! Întoarcem şi aruncăm câte un 

pachet în fiecare curte a primului sat maghiar pe care îl întâlnim în 
cale. Şi gata! Ce-am să fac, doar nu pot să trec peste legile ţării...

Plouă îndesat, iar vântul aspru de pustă îndeasă în atmosferă un 
frig tăios. Stau în maşină, iar maşina pare să se fi rătăcit într-o lume 
străină, ostilă. Am făcut, deja, de două ori câte un infarct, poate-l 
fac şi pe al treilea, în pustietatea asta noroioasă, şi se termină totul.

Aţipesc şi visez, chinuit, cireşul din Dealul Edrii. Eddy, asta 
nu-i mama?, aud prin vis, vis cu cireşe coapte şi cu tata şi fraţii, 
întorcându-se din închisorile ruseşti. Dar Costiţel nu mai vine?, în-
treabă şi mama, prin tulbureala aceluiaşi vis. Ba da!, răspund. Vine! 
Nu vezi că se face ziuă, mamă?

Deschid ochii, de parcă aş trage oblonul de pe fereastra în-
căperii cu vise. Se face ziuă şi în pustietatea noroioasă în care am 
adăstat peste noapte.

– Ce-i, domnule Hîj? De ce vă uitaţi la mine cu atâta îngân-
durare? Probabil că vă gândiţi că v-am umplut dubiţa cu pachete 
şi-acuma dorm...

– Nu. Mă uit că aveţi buzele negre şi mă tem cu dumnea-
voastră!

Izbucnesc în lacrimi şi plâng până mi se răcoreşte sufletul, 
apoi scot din geantă ziarele în care s-a scris despre trecutele mele 
veniri în Bucovina, veniri care au înseninat zilele cunoscuţilor şi 
necunoscuţilor, pe care i-am întâlnit în cale. Când scot ziarele, cad 
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din geantă două file rupte dintr-un caiet studenţesc, file în care poeţii 
suceveni Ion Cozmei şi Liviu Popescu, mai în glumă, mai în serios, 
mi-au sărbătorit în versuri întoarcerile acasă. Iau prima dintre file 
şi încep să citesc versurile pe care le ştiu pe de rost, de parcă le-aş 
vedea abia acum pentru prima dată:

Când Sofia revine...

1). Soarta a dorit, probabil,
Ca-n acest sfârşit de veac,
Să devină realizabil 
Visul unui om pribeag.

2). Dacă-n lume e dreptate,
Fiindcă este Dumnezeu,
Peste tot şi peste toate,
Şi la bine, şi la greu,

3). Omul bun este fiinţa 
Ce-ți sădeşte-n piept credinţa 
Doar în dragoste, mereu,
Ocrotiți de Dumnezeu.

Refren: Nu credem în iluzii şi descântec,
Suntem bătuți de griji şi de nevoi,
Dar viaţa se transformă într-un cântec,
Când Sofia revine printre noi.

25.10.1995    Ion COZMEI

O căldură ciudată mi se risipeşte prin suflet, în clipa în care îmi 
aduc aminte de prietenii pe care îi am acasă şi care mă aşteaptă cu 
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nerăbdare. Strâng foile şi ziarele în care s-a scris despre mine şi, în 
vreme ce mă îndrept spre vameşii români, mi se pare că până şi vântul 
aspru al pustei freamătă pe ritmul melodiei compusă de inginerul 
Vasile Tănase, ca să însoţească versurile poetului Liviu Popescu:

Un dor fără astâmpăr o cheamă mereu 
În Bucovina cea cu brazi şi mesteceni 
Şi drumul e lung, dar pentru ea nu e greu,
Căci vestea că vine e-acum la prieteni.

Aici nu-i oriunde, i-o spune simţirea.
Aici e acasă, în ograda cu pruni.
Aici, ca un pisc, e toată-amintirea
Şi viaţa de tânără, cu anii cei buni.

Un dor fără astâmpăr o cheamă mereu
Şi-n simţire mare viaţa ţi-o închină,
Dă-i, Doamne, puterea de-a răzbi prin greu!
Dă-i, Doamne, Sofiei, partea de lumină!

Poate că, pentru un ochi străin, cuvintele acestea nu înseamnă 
mare lucru, dar pentru sufletul meu ele înseamnă tare mult. Şi nu 
pentru că-mi sunt dedicate, ci pentru că îmi reamintesc, mereu şi me-
reu, despre rostul pe care singură mi l-am găsit pe pământ. Cât timp 
omul are pentru ce trăi, trăieşte. Cât timp omul vrea să însenineze 
zilele altuia, sufletul lui se regenerează, existând în tinereţea fără de 
bătrâneţe despre care vorbesc legendele cele vechi.

Mă îndrept spre vameşii patriei mele şi le zic:
– Bună dimineaţa, domnilor, şi vă rog frumos să-mi spuneţi 

de ce trebuie să chinui eu, de-aseară, aici, în graniţă? Eu am două 
infarcturi şi sunt aşa de bolnavă şi atât de sleită, de câte probleme 
au mai trecut prin viaţa mea. De ce mă ţineţi, aici, ca pe un duşman? 
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Ce fac eu rău, dacă vin cu pachete pentru oameni care au nevoie de 
alimente, de medicamente, de îmbrăcăminte? Uitaţi, am aici hârtia 
de la Crucea Roşie din Muhldorf... De ce trebuie să mai sufăr eu: 
pentru că fac cuiva o bucurie? Eu nu pot să-i ajut cu un pachet, dar 
măcar să-i bucur! Că doar ce-i un pachet de 20 de kilograme la o 
familie necăjită?

Mă simt atât de necăjită şi de revoltată, încât scot ziarele şi 
poeziile şi le îndes în mâinile vameşilor:

– Poftim, citiţi!
Şi ei încep să citească, parcă amuzaţi de încrâncenarea mea. Ci-

tesc cu voce tare, apoi glasurile încep să le tremure, iar două doamne, 
martore ale întâmplării, izbucnesc în lacrimi. Când termină de citit, 
vameşii îmi înapoiază ziarele şi fila ruptă dintr-un caiet studenţesc 
şi-mi fac semn că pot să intru în ţară. Seamănă vameşii de azi atât 
de mult cu ostaşii de odinioară, cei care au avut curajul să le zică 
ruşilor: Aceştia rămân aici, că-s de-ai noştri! Sufletul românului 
are o duioşie inconfundabilă, pe care puţini o cunosc, pentru că nu 
ştiu dinspre ce punct cardinal al simţirii se poate ajunge la sufletul 
adevărat al românului.



Sofia Katharina Fuchs

84

De ce să mai piară capra vecinului?

Din 1992, încoace, îmi petrec ziua de naştere numai în Ro-
mânia, între prieteni. Vin oameni şi din Bucureşti, şi din Timişoara, 
şi din Germania, şi din Canada, să ne veselim împreună. Şi vin 
oamenii din satele vieţii mele, pentru că mi-s dragi oamenii aceştia 
de sub streaşina Obcinilor şi vreau să le ofer, în ziua aceea de mai, 
câte o mică amintire. Fac, în zilele de dinaintea celei aniversare, 
sute de pachete identice, ca să nu provoc discordie. Întâmpin anul 
nou al planetei în Franţa, în Canada, în Asia, în Grecia, în Rusia, 
în Germania. De fiecare dată întâmpin anul nou al lumii de pe un 
alt meridian al planetei, dar anul nou al Sofiei Katharina Fuchs îl 
întâmpin numai în Bucovina, adică acolo unde mi-s pentru totdeauna 
rădăcinile, adică acolo unde mi se simte sufletul poleit cu aur şi unde 
pot auzi pădurile povestind prin glasul de o tulburătoare frumuseţe 
al Sofiei Vicoveanca.

Acasă, adică aici, unde am văzut pentru prima dată lumina 
zilei, şi Dumnezeu e mai aproape de oameni, pentru că numai aici 
există prietenia în toată splendoarea ci. Ca aerul curat există prietenia 
şi o poţi respira în fiecare clipă a zilei. Aici, aniversările mele sunt 
nişte ode închinate prieteniei. Mai în glumă, mai în serios, epigramis-
tul şi poetul Emil Ianuş Iureştean a realizat o cronică rimată a unei 
astfel de sărbători, cea din ziua de 2 mai a anului 1994. O recitesc, 
în nopţile mele de singurătate, în nopţile în care mi se face aşa un 
dor de Bucovina, încât mi se taie respiraţia:
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Ani mulţi cu sănătate să ne trăieşti o mie
Şi cât mai des la „Nordic” cu toţi să ne-ntâlnim
Mai plini de bunăstare, mai plini de bucurie. 
Fiica României, noi asta i-o dorim!
E zi de primăvară şi e și zi de pască 
Dar e şi mai frumoasă când noi sărbătorim 
Şi ziua-n care Sofi a vrut ca să se nască.
Mulţi ani cu sănătate! Noi asta ți-o dorim!

În cinstea zilei tale să râdă-n floare creanga 
Şi păsări în pădure cântând să auzim,
Iar azi, aici, să cânte chiar Doamna Vicoveanca, 
Fiica României, noi asta ți-o dorim!

Din codrii Voivodesii lipseşte o tulpină 
Care-a plecat din țară, dar a plecat puțin,
Căci ea mereu revine aici, la rădăcină.
Fiica României, noi asta ți-o dorim!

Românul dus de-acasă pe căi de pribegie 
Îşi poartă-n lume paşii pe-al drumului destin 
Dar sufletu-i rămâne la MAMA-ROMÂNIE. 
Fiica Bucovinei, noi asta ți-o dorim!

E mândră Federala, acolo sunt bogaţii,
Dar nici cu românaşii ruşine nu pățim 
Căci dacă vrem, cu dânşii, desființăm Carpații 
Cum au făcut germanii cu zidul din Berlin!

Să curgă odobescul, să curgă şi cotnarul, 
În cupele speranței cu care să ciocnim,
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Căci ea, prietenia, mai spulberă amarul.
Fiica României, noi asta ți-o dorim!

De-aceea azi, prieteni, noi suntem invitaţi 
De româncuţa noastră aici ca să venim 
Să ne-amintim o clipă că toți români-s fraţi.
Fiica României, noi asta ţi-o dorim!

Şi dacă noi ne tragem din daci şi din romani 
Atunci ca încheiere atât mai poruncesc:
Distinsa Vicoveanca să-ţi cânte „La Mulţi Ani”.
Fiica României, eu asta ţi-o doresc!

Aprindeţi lumânarea şi-aprindeţi gând curat 
Apoi ciocniţi şi ouă c-aşa e la creştini 
Şi să cântăm cu toţii „Hristos a înviat”.
Fiica României, noi asta ţi-o dorim!

În 1994, Sfintele Paşti au coincis cu sărbătorile prieteniei dintre 
oamenii dintr-un preafericit colţ de Bucovină. Şi-a fost, acolo, cu 
sufletul ei cald şi cu neasemuitu-i cântec, Sofia Vicoveanca, Sofia 
care ne cuprinde şi ne reprezintă pe toţi.

Acolo, departe, în sudul Germaniei, când mi-e dor de obcini, 
când mi-e dor de voi toţi, fac să răsune cântecul Sofiei Vicoveanca şi 
vă aud vorbindu-mi, unul câte unul, pe toţi cei care-mi sunteţi dragi. 
Cântă Vicoveanca şi-ţi aud ţie sufletul, Violeta, Vasile, Livia, Liviu, 
Ioane, Emile, Costică, Marie, Raveica, Petrică, Mihai, Doina, şi tu, 
nume de prietenă sau de prieten care nu-mi ţâşneşti pe buze, în clipa 
asta grăbită, în care-mi povestesc sufletul. Şi n-o fac din vanitate, 
ci din nevoia de-a încerca să vă conving că eu v-am înţeles şi, dacă 
v-am înţeles, apoi numai cu dragoste vă pot privi.

În Germania, mă întreabă oamenii ce se întâmplă cu România, 
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ţara aceea, care a fost, odinioară, un rai pe pământ.
– Se îndreaptă lucrurile spre bine, le răspund. S-au făcut, deja, 

drumurile, societatea se îndreaptă spre normalitate, iar în mileniul 
ce va să vină nicăieri în lume nu va fi ca în România, ţara hărăzită 
de bunul Dumnezeu cu de toate.

De fiecare dată când întâmpin, în România, anul nou al Sofiei 
Katharina Fuchs, visez cu ochii deschişi clipa în care voi dărâma casa 
zidită în tinereţe, ca să zidesc o alta nouă, cu multe, multe camere, cu 
baie cu ozon şi cu o mică brutărie, în care să fac cornuri şi plăcinte 
cărora să li se ducă vestea. Visez sâmbetele şi duminicile când voi 
sta sub merii din livadă, cu prietenii, lângă grătare sfârâind şi lângă 
ulcioare smălţuite pline cu vin curat de Cotnari. Au trecut peste noi 
toate urgiile istoriei, pe toate le-am îndurat cu cuminţenie, aşa că se 
cuvine să mai şi sărbătorim, prieteni!

Toţi trebuie să vă faceţi visuri asemănătoare şi să luptaţi 
pentru împlinirea visului vostru. Nu trebuie să mai cărăm peste 
cumpăna dintre milenii cenuşile din viaţa de până acum şi cenuşile 
dezamăgirilor. Putem renaşte şi fi fericiţi doar dacă ne vom dori din 
tot sufletul aceasta. De ce să mai piară capra vecinului, când putem 
cere bunului Dumnezeu să ne dea fiecăruia câte o cireada de vite de 
rasă. Eu cred că şi Dumnezeu s-a cam mâhnit pe omenirea care vrea 
moartea caprei vecinului şi-aşteaptă şi El, cu speranţă, clipa în care 
oamenii se vor ruga pentru pogorârea raiului pe pământ. Numai că 
ruga aceasta, ca sa fie ascultată şi împlinită, nu se face cu vorbe, ci 
cu fapte. Ce visezi cu ochii deschişi creează cu mâinile tale, şi-atunci 
viaţa îţi va fi o binecuvântare, omule, prietene!
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Dușmani și prieteni

În Polonia încă n-am reuşit să ajung, deşi am dat ocol lumii 
întregi, ba chiar în câteva rânduri. Sufletul, dornic să revadă imagi-
nile duioase ale copilăriei, se arată a fi din ce în ce mai nehotărât; 
ba îmi zice: Hai să-i vedem pe urmaşii lui Klimcec! Hai să vedem 
casa din Voievodatul Katowice, căreia tata, într-un singur an, i-a 
redat tinereţea de odinioară! Dau să-mi urmez îndemnul sufletului, 
şi-atunci el parcă se sperie, parcă lunecă într-o lume înfricoşată, o 
lume cioplită în ţurţuri albaştri, în care numai singurătate şi frig se 
poate respira: Ce să cauţi tu acolo? Casa aceea o fi fost prefăcută în 
ruine de aprigele harţe ale războiului; bătrânul Klimcec s-o fi stins de 
amar şi de însingurare. Nici şcoala, spre care grăbeai, cândva, prin 
zăpezi nu mai există, probabil. Şi-atunci, ce să mai cauţi tu acolo?

În felul lui temător de a fi, sufletul are dreptate. El nu chibzu-
ieşte, el este asemeni unei vietăţi care adulmecă în aerul fraged toate 
necazurile posibile şi pericolele care-l pot pândi. Şi totuşi, va trebui 
să ajung, odată şi odată, în Polonia, chiar dacă nu voi mai găsi acolo 
nimic care să-mi poată aminti de copilăria încă rătăcită pe drumurile 
Europei, însângerată de ultimul mare măcel planetar. Va trebui să 
ajung acolo pentru că încep să înţeleg ce mă mână şi ce mă cheamă 
spre Polonia: oamenii.

Numai cine a avut de suferit calvarul bejeniei poate să-i în-
ţeleagă pe oamenii planetei aşa cum sunt ei cu adevărat. Am avut 
parte de repetate bejenii, dar abia acum înţeleg ce zestre fabuloasă 
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are omenirea în oamenii ei obişnuiţi, în oamenii care se nasc pentru 
a îmblânzi brazdele pământului, pentru a înălţa o casă şi pentru a trăi 
dumnezeieşte câte o unică poveste de dragoste. Oamenii obişnuiţi 
sunt asemeni buruienilor pământului, adică există cu o frumuseţe a 
destinului sălbatic de tulburătoare. Am văzut, la Zator, pe vremea 
când eram încă prea fragedă ca să pot înţelege, în ce constă frumu-
seţea adevărată a vieţii. I-am văzut pe Andrej şi pe Danuța fericiţi că 
dă mugurul pe ramuri, i-am văzut fascinaţi de înfloririle primăverii 
şi extaziaţi în faţa miracolului transformării florii în fruct, i-am 
văzut sărbătorind clipele fiecărui anotimp cu neascunsă bucurie, 
i-am văzut chefuind şi dansând, i-am văzut trudind pe ogoare, dar 
ignorând truda. Pentru omul obişnuit, truda nu-i o povară, ci o treaptă 
spre desăvârşire. Vezi copacul acela?, m-a întrebat, odată, bătrânul 
Klimcec. Îl văd, e tare frumos!, i-am răspuns, privind spre mărul 
înflorit de la marginea drumului. Bătrânul a cătat în jur, hoţeşte, de 
parcă dorea să se asigure că nu-l vede şi aude nimeni, apoi mi-a zis 
şoptit: Fetițo, în copacul acela mi-am ascuns eu tinereţea, ca să-mi 
poată supravieţui.

În anii care au urmat, în viaţa mea de om obişnuit, cred că am 
ţinut cont, întotdeauna şi aproape instinctiv, de exemplul bătrânului 
polonez, punând pecetea sufletului pe flecare lucru pe care l-am 
tăcut sau doar am fost părtaş discret al miraculoasei lui zămisliri. 
Cine are drum de făcut între Rădăuţi şi Câmpulung Moldovenesc 
o să zărească, în creştetul munţilor, un monument care reprezintă o 
palmă uriaşă, care salută cerul. Monumentul a fost ridicat în cinstea 
ostaşilor români, care au croit drumul acela fantastic de frumos. Ca 
şi bătrânul Klimcec, polonezul care şi-a pitit tinereţea într-un măr 
înflorit, în monumentul acela mi-am ascuns şi eu tinereţea, cu toate 
visele şi speranţele ei.

Trecătorule, când vei poposi pe muntele Palma şi vei zări gestul 
acela aproape semeţ, prin care piatra cinsteşte vrednicia omenească, 
adu-ţi aminte şi de tinereţea Sofiei Katharina Fuchs, lăsată acolo ca 
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să se bucure alături de toţi cei care, şi în mileniul care va să vină, vor 
poposi pe muntele Palma pentru a-şi împle sufletele cu frumuseţea 
solemnă şi inconfundabilă a Obcinilor Bucovinei!

Multă vreme, n-am putut înţelege ce-i împinge spre rău, spre 
dezumanizare, pe cei născuţi într-o casă de oameni obişnuiţi. Multă 
vreme, m-am tot întrebat ce lăuntrice îndemnuri diavoleşti i-au pus 
pe unii să comită lucruri care îţi pot înnegura bătrâneţea, dacă ai un 
suflet de creştin în tine. De pildă, stau şi mă întreb ce l-a determinat 
pe măruntul trepăduş comunal de partid să vândă biserica catolică 
din Dealul Edrii, pentru a fi transformată în complex comercial. Sau 
cu ce justificare, faţă de sufletul său, a putut Vasile Balcan să izgo-
nească din casa ei o văduvă cu şapte copii. Mobilurile unor astfel de 
monstruozităţi mi se par cu atât mai greu de înţeles, cu cât am avut de 
înfruntat reprezentanţi ai celor mai temute organe de opresiune din 
lume, iar ei s-au manifestat cu atâta înţelegere, cu atât surprinzător 
umanism, încât până şi faima proastă a serviciilor pe care le întruchi-
pau a prins să nu mai aibă credibilitate deplină în faţa ochilor mei. 
Am întâlnit gestapovişti, enkavedişti şi securişti care m-au privit ca 
pe un om, ca pe un seamăn de-al lor. Ce i-a tăcut pe ghestapovişti să 
ni-l lase nouă pe tata, în loc să ne împuşte pentru împotrivire şi să-l 
ducă pe tata în linia întâi? De ce tocmai ghestapoviştii au dat dovadă 
de înţelegerea care i-a lipsit iui Vasile Balcan? De ce s-a putut ca 
un ofiţer NKVD să ne ofere câteva căpăţâni de zahăr, ca să putem 
supravieţui, atunci când ne-a găsit dărâmaţi de foame şi de istovire 
lângă ruinele Dresdei, şi nu s-a putut găsi măcar o vorbă bună din 
partea Eugeniei Balcan, când a venit, cu bărbatu-său şi copilul, în 
casa noastră din Dealul Edrii?

În privinţa ghestapoviştilor şi enkavediştilor, cred că m-am 
dumirit. Pe ei războiul i-a smuls de la rostul lor de oameni obişnuiţi, 
iar noua situaţie doar îi derutase. Puteau înţelege destinul unei familii, 
pentru că aveau şi ei, undeva, câte o familie, căreia îi duceau dorul, 
fără să mai fi primit veşti, fără să ştie dacă o vor mai vedea vreodată.
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Dar Balcan? Dar Eugenia? Ei ce-au gândit, cum şi-au motivat, 
în fața Dumnezeului pe care fiecare îl poartă în suflet, monstruozitatea 
de odinioară? Dar ceilalţi vătămători ai soartei altora, dar maricicele 
şi anişoarele curtezane, dar delatorii anonimi, care trimiteau pericu-
loase denunţuri răutăcioase securităţii, ei cum îşi motivează, astăzi, 
când, datorită vârstei, judecata de apoi se află în vârful degetelor, 
blăstămăţiile de odinioară? Am nevoie de un răspuns, pentru că 
viaţa omului fără răspunsuri la întrebările pe care şi le pune rămâne 
pe veci neîmplinită. Și, pentru că am nevoie de răspunsuri, plec în 
căutarea celor care mi-au greşit, de-a lungul anilor, ca să-i iscodesc 
şi să încerc să-i înţeleg. Nu am a-i ierta, pentru că numai bunul 
Dumnezeu iartă. Eu am doar a-i înţelege.

*
Peste una dintre maricicele de odinioară, care mi-au făcut 

tinereţea un calvar, dau în mod întâmplător. E funcţionară într-un 
oficiu oarecare şi priveşte cu ostilitate spre lume, de parcă lumea 
întreagă ar fi vinovată de devierile tragice ale destinului ei. A eşuat 
într-un sat oarecare, în preajma unui bărbat alcoolic, iar pântecele 
ei a rodit un copil diform precum zvăpăiatele ei tinereţi.

– Nu te-ai temut niciodată de pedeapsa lui Dumnezeu, atunci 
când călcai pe sufletul altora?, o întreb. Nu-ţi pui, acum, întrebarea 
dacă nefericitul tău copilaş nu are menirea să-ţi amintească zilnic 
păcatele de odinioară?

Femeia nu răspunde. Pentru ea, propriile păcate n-au greutate. 
Se simte nedreptăţită de soartă, iar falsul sentiment al victimizării o 
îmbătrâneşte şi mai mult.

– Vezi, îi zic, şi eu am fost una dintre victimele tale. Dar mi-
am rupt lanţurile umilinţei şi trăiesc liberă. Am cinci copii frumoşi 
ca lumina zilei şi zece nepoţei ca un dar ceresc. Ar trebui să-i vezi, 
ca să înţelegi, măcar acum, cum trebuia să-ţi trăieşti propria-ţi viaţă.

Nu ştiu dacă mă aude sau dacă mă înţelege. Ea vegetează, 
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tembelizată de nenorocirile pe care singură şi le-a abătut asupra sa. 
Când ies în stradă şi văd copacii şi florile, simt nevoia să-i mulţumesc 
lui Dumnezeu pentru că m-a ferit de suferinţele nedemne. Mult amar 
am mai avut de îndurat în viaţa asta, dar toate necazurile de peste 
ani au verticalitatea martiriului. Ele au fost doar încercări, unele mai 
grele, altele mai uşoare. N-am dreptul să mă plâng, din moment ce 
paharul amar nu mi-a maculat sufletul. Suferinţa şi tragedia înno-
bilează, dacă nu şi le provoacă omul singur, prin indolenţă şi prin 
nepăsare faţă de sufletul celuilalt.

*
Pe Mihai Pop, primarul Clitului din anii de prigoană bolşevică, 

omul care m-a salvat de comisia politică de la Solca, dar ne-a scos 
din casa noastră cu o câinoşenie a sufletului imposibil de catalogat, 
îl găsesc la Timişoara, în celălalt capăt al ţării. L-am căutat, ani în 
şir, şi-abia în 1997 am putut da ochi în ochi cu ticălosul care ne-a 
modificat tuturor destinele. Copiii şi bătrânii sunt, cu rare excepţii, 
oameni de o tulburătoare frumuseţe. Dar nu şi Mihai Pop, care n-a 
îmbătrânit întru înţelepciune. Are încă alura şi privirea tăioasă, bruta-
lă, a unui om rău, gata în orice clipă a zilei pentru o nouă blăstămăţie.

Îi spun cine sunt, îi spun de unde vin, îi spun că vreau să înţeleg 
de ce ne-a gonit atunci, în 1945, ca pe sălbăticiuni din casa înălţată 
cu mâinile noastre.

– E vina istoriei, femeie... eu nu eram decât o biată rotiţă...
Mă prefac satisfăcută de răspuns şi-i cer să ne fotografiem îm-

preună. În definitiv, eu nu caut decât să-mi reîmprospătez amintirile 
care mă pot ajuta să-mi retrăiesc şi în linişte copilăria. Şi micul tiran 
acceptă. Se îmbăţoşează în scaun, îşi caută o poziţie trufaşă, dar n-are 
tăria de a privi cu francheţe în obiectivul aparatului de fotografiat. 
Pe neaşteptate, îl întreb:

– Dumneata crezi în Dumnezeu? Ai un Dumnezeu, care să-ţi 
vindece bătrâneţile de singurătate?
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– Cred, cum să nu cred!?, răspunde fără ezitare.
Şi mi-l şi închipui mergând, duminica, în faţa altarului, pentru 

a-şi simţi, după aceea, sufletul împăcat. Şi mi se face milă de stăruinţa 
lui în ticăloşie, dar nu i-o zic.

– Şi-acum, de ce-ai venit? Şi-acum, ce vrei de la mine?, întrea-
bă, la despărţire, primarul bolşevic al Clitului de odinioară.

– Ce să vreau, domnule Pop? Ce, poţi dumneata da timpul 
înapoi cu o jumătate de secol, ca să-mi pot retrăi viaţa aşa cum aş 
fi vrut eu s-o trăiesc? Am vrut să văd şi să înţeleg ce te apropie pe 
dumneata de Hitler şi de Stalin, dar constat că nu te apropie nimic. 
Dumneata ai fost croit dintr-o altă plămadă, dintr-una amorfă, dar 
cu mult mai nocivă.

Părăsesc Timişoara cu un dram de tulbure amărăciune în suflet. 
Înţeleg că răutatea cotidiană izvorăşte din deturnarea omului de la 
rosturile sale fireşti. Dacă-l rupi pe om de la mângâierea brazdei 
străbune, de la zidirea unei case şi de la trăit o unică şi inconfundabilă 
poveste de dragoste, omul acela îşi pierde identitatea. Se alterează 
şi începe să-şi închipuie că numai mintea lui poate separa binele 
de rău şi, în consecinţă, începe să hotărască în numele altora. Cel 
puţin, asta îşi închipuie el, atunci când se lasă fascinat de iluzia unei 
strălucitoare cariere, deşi, de cele mai multe ori, cariera nu-i decât o 
şi mai cumplită îndepărtare a omului de rosturile sale fireşti.

*
Undeva, la poalele obcinilor, între Lichtenberg şi imaşul Mar-

ginii, care începe de sub deluţul pe care a fost spânzurat legendarul 
haiduc Ivan Darii, din Marginea, se află o pădure tânără de foioase 
şi brad, de doar şaptezeci şi cinci de anişori. Mi se întâmplă mai tot 
timpul să o văd cu ochii sufletului, pentru că încă-i mai simt rădăci-
nile adăpostite de căldura copilăriei mele, pentru că mulţi, tare mulţi 
dintre copacii aceia au fost sădiţi de fetiţa care am fost, în urmă cu o 
veşnicie. Dacă treceţi, vreodată, pe drumul dintre Clit şi Marginea, 
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lăsaţi-vă auzul slobod, iar întinsa pădure o să-mi rostească sufletul, 
ca să-l puteţi auzi şi dumneavoastră. Apoi daţi frunzele la o parte, 
ca să-i vedeţi şi să-i auzi, generaţie după generaţie, pe toţi nemţii 
bucovineni de la această răscruce de meleaguri fără de asemănare, 
care i-au iubit pe români tot atât de mult ca şi mine, care nu am fost 
decât un lăstar, frânt şi veştejit de furtună, dar care a prins puteri să 
se înrădăcineze temeinic şi să lăstărească, apoi, un crâng viguros, de 
care sunt tare mândră şi pentru care niciodată nu-i voi putea mulţu-
mi pe deplin bunului Dumnezeu. Cândva, ai mei au fost oameni de 
frunte ai Bucovinei, iar dacă nu ar fi purtat nume nemţeşti, nici nu 
ai fi bănuit că nu ar fi români la fel de vrednici precum cei între care 
şi-au trăit vieţile de la un capăt la celălalt. Şi astăzi, în Germania, 
încă mai păstrez Tricolorul drept icoană printre icoane şi mă închin 
Tricolorului cu aceeaşi smerenie cu care o fac şi în faţa celorlalte 
ferestre spre dumnezeire. Copiii nepoţii şi strănepoţii mei trebuie 
să fie demni de neamul vrednic din care ne tragem şi să iubească 
Tricolorul ca pe o ursire a naşterii lor. Pentru că, dacă nu ar fi fost 
românii, care să spună că noi suntem nemţii lor, cine ştie pe unde 
ne-ar fi putrezit oasele, pe drumul fără de sfârşit al Siberiei, iar ei, 
copiii, nepoţii şi strănepoţii mei nu s-ar mai fi bucurat vreodată de 
darul dumnezeiesc numit viaţă. Tocmai de aceea, înainte de toate, o 
să vă reproduc textul unei poveşti, pe care, plângând neîncetat, după 
ce mi-l trimisese domnul Constantin Horbovanu, aproape că l-am 
învăţat pe de rost, un text despre aşezările raiului în care am văzut 
lumina zilei şi din care am fost răpită, prin voia tiranilor istoriei:

„LICHTENBERG – DEALUL EDRII. Colonia germană 
din Dealul Edrii, Lichtenberg, a fost fondată în anul 1835, din 
coloniştii germani: Landauer şi Stingl din Audechen, Fox sau Fu-
chs din Aussergefild, Prosser din Budaschitz, Kuffner din Forest, 
Baumgartner din Gruenberger, Rankel sau Rankl din Kaltenbrunn, 
Turner din Kundratitz, Rach şi Scheinost din Langendorf, Grundner 
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din Mühlspreng, Landauer din Pawinow (Landauer), Pirmayer din 
Rehberg, Pfeifer din Roisko, Bernhauser din Rothsaifen, Hackl din 
Forest, Winkelbauer, Pscheidl şi Wimmer din Schlösselwald, Maurer 
din Seewiesen, Gebert, Dnad şi Schmidt din Stadln şi Schaller din 
Watetitz. 

1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organiza-
rea politică și judiciară în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, 
prezintă următoarea administrare în Ducatul Bucovinei: „Adminis-
trarea districtului Rădăuţi – Solca (judecătorie raională), Arbore 
cu Bodnăreni, Bălăceana, Botoşana, Clit cu Lichtenberg, Iaslovăţ, 
Cajvana, Comăneşti, Ludihumora, Pârteştii de Sus cu Soloneţul Nou 
sau Slovac, Cacica, Pârteştii de Jos, Poieni”1.

În 1890, satul avea 450 locuitori, primar fiind Martin Pfeifer, 
iar învăţător – Carol Droste.

În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Lich-
tenberg (sau Lichtendorf, româneşte Dealul-Ederei), sat, districtul 
Gurahumora, aşezat în partea de Nord-Vest a comunei Glitt, de 
care este lipit, având casele înşirate pe o mare întindere, pe ambele 
părţi ale drumului districtual Vicov-Solca. Suprafaţa: 15,49 kmp, 
împreună cu comuna Glitt; populaţia: 404 locuitori germani; de 
religie romano-catolică; are o şcoală populară romano-catolică, cu 
o clasă. Este o colonie de germani boemi, întemeiată în anul 1836. 
Numele i s-a dat de colonişti, după dealul din apropiere, care era 
curăţit de pădure [în germană lichten = a rări]. Populaţia se ocupă 
cu agricultura şi cu exploatarea de păduri. Se găsesc 89 cai, 221 vite 
cornute, 84 porci, 11 stupi”2.

1932-1940: „La Lichtenberg-Clit, am avut un cuib straşnic, 
frumos şi îmbelşugat cu de toate, cu nişte părinţi care aveau cuvânt, 

1 Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen 
Länder von Öesterreich, Wien 1869, pp. 158-161
2 Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 
129
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şi-aveau meserie, şi-aveau pământ. Se ajutau unul pe celălalt şi se 
bazau pe sufletul tovarăşului de viaţă ca pe propriul suflet. Erau pă-
rinţii mei ca un măr rotund, format din împreunarea a două jumătăţi 
de măr rumen, cum se spune în câteva minunate versuri din Cântarea 
Cântărilor a înţeleptului Rege biblic Solomon. Iar mama era o gos-
podină din primele, care făcea pâine de secară aşa de bună, câte un 
cuptor plin, de se minunau oamenii satului că numai ei îi ieşea bună 
şi-au pomenit-o peste vremuri. Frământa, seara, făina şi cartofii, iar, 
a doua zi, cocea câte un cuptor de pâine care rămânea proaspătă şi 
bună timp de o săptămână întreagă. Iar sâmbăta, parcă pentru a cinsti 
o săptămână de muncă rodnică, rostuia câte un cuptor de plăcinte 
cu brânză şi de plăcinte cu magiun. / Harnică şi vrednică femeie a 
fost mama. Nu i-a scăpat nici un răsărit de soare şi nu se poate ca şi 
soarele să nu fi observat cum umbla mama prin gospodărie, harnică 
şi veselă ca o albină. Făcea şi cel mai grozav unt din lume, modelat 
cu mare artă, pe care îl vindea cu bani buni evreicelor din Rădăuţi. 
Numai un kilogram îl păstra în casă, ca să ne răsfeţe nouă, copiilor, 
zilele şi nopţile. Mama cu sudoarea ei ţinea cheltuiala în casă. Se 
întorcea de la Rădăuţi cu salamuri, cu dulciuri, cu ardei şi roşii. Noi 
ne bucuram, când o vedeam venind, frumoasă ca o zână, cu baticul 
în trei cornuri legat la spate, gospodăreşte, cu un coş frumos subsu-
oară. În fiecare zi, mama ne îmbrăca în halatele albe cu funde roşii 
la prima butonieră şi ne trimitea la grădiniţa din casa bunicii Fuchs. 
În fiecare duminică, mergea cu noi la biserică, iar noi, copiii, înflo-
ream pe lângă mama în rochiţe şi costume frumos colorate şi nu era 
duminică să nu strălucească soarele din plin de parcă şi soarele ar 
fi vrut să se bucure împreună cu noi de deplinătatea vieţii. / În casa 
noastră frumoasă ca o zi de Paşte, stecleau cearşafurile din pânză de 
in şi amirosea duios a plante de câmp, alese după o anume ştiinţă a 
vechimii ca să simţi că-ţi cresc plămânii în piept când pui capul pe 
pernă. În faţa casei, aveam o pădure de lăcrămioare care îmbătau 
cu miresme nopţile de mai, nopţile lunii în care m-am născut şi eu 
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pe pământul binecuvântat al Bucovinei. / Şi-aveam vite, şi-aveam 
grădini, şi-aveam bunicele aproape, bunica dinspre mamă, Karolina 
Schaller – în centrul Clitului, unde ţinea crâşmă mare, cu restaurant 
şi sală de dans cu scenă, bunica dinspre tată, Karolina Fuchs – peste 
drum, unde ţinea grădiniţă. / Copiii satului, şi cei de grădiniţă, şi cei 
de şcoală, acolo îşi făceau serbările, iar noi ne mândream cu buni-
cele, cu scena şi cu grădiniţa lor. Iar bunicul, Ferdinand Schaller, 
era om cu renume şi jurat la Cernăuţi. Alături cu judecătorul era 
pomenit că n-a făcut la nimeni nedreptate sau ceva care cu mâhnire 
să umbrească sufletul omului. Şi-avea moşul doi cai mari, pe care-i 
cunoştea toată Marginea şi satele de prin jur, cu care pleca, în anume 
ceasuri, în oraşele cele mari. Încă am apucat, în anii mei de tinere-
ţe, să mă bucur de preţuirea oamenilor şi pentru că eram nepoata 
lui Ferdinand Schaller. / Bunicul Ferdinand a avut nouă copii, doi 
feciori şi şapte fete, din care cinci au plecat în America atunci când 
le-a venit vremea. Peste vremuri, în anii de restrişte, dinspre fetele 
acelea aflate în America aveau să ne vină vorbe de încurajare şi 
câte o mână de ajutor. / Când mama mea, Rose Schaller, era tânără, 
venea un notar de la Arbore, cu trăsurică, şi o lua pe ea şi pe sora ei 
mai mică să le ducă la bal la Casa Germană din Arbore. În Arbore, 
aveam noi neamuri de oameni harnici şi cu stare, pe cei din familia 
Zavadă. Şi era atât de frumoasă mama, în ceasurile tinereţii ei, încât 
arborenii strigau, de cum o zăreau, că vine Regina. / La Clit, am avut 
o copilărie cum alta nu a mai fost. Până în 1940, când împlinisem 
opt anişori, iar asupra lumii s-a risipit cruzimea războiului, am trăit 
într-o poveste fără seamăn, spre care mă întorc, măcar cu gândul, 
ori de câte ori am o clipă de răgaz. În toamna anului 1940, Hitler a 
hotărât să ne scoată din Bucovina, pentru că eram prea aproape de 
ruşi, deci expuşi pericolului. Despre ce fel de pericol ar fi putu fi 
vorba în anul în care armatele germane ocupau pământurile ruseşti 
cu viteza pe care le-o permitea tehnica de deplasare a vremii nu ştiu 
şi n-am ştiut niciodată. / Tata, Franz Fuchs, care nici el nu intuia 
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nici un fel de pericol rusesc, nu se îndura să plece aiurea pentru că 
muncise mult şi îşi făcuse cu amarnică trudă toate cele de trebuinţă. 
Făcuse şcoală la Cernăuţi, învăţase meserie temeinică şi-acum îşi 
făcuse atelier şi fierărie în sat. Avea unelte de tot felul în atelier, 
inclusiv o bormaşină la care căutau sătenii cu neascunsă uimire. 
Ne povestea tata, ori de câte ori avea prilejul, despre examenul de 
absolvire a şcolii de meserii din Cernăuţi, ne povestea despre locuri 
şi întâmplări, iar nouă ne plăcea povestea vieţii lui. Bunicul, Ludwig 
Fuchs, s-a stins, pe neaşteptate, când încă nu împlinise patruzeci şi 
trei de ani, iar bunica, femeie încă tânără pe atunci, tocmai purta 
sarcina celui de-al nouălea făt. La şaisprezece ani, tata a fost nevoit 
să răspundă ca un bărbat adevărat de copilăria celor opt fraţi ai săi 
şi să-şi caute drumul propriu, care avea să-l îndreptăţească la stima 
semenilor. / Seară de seară ne povestea tata despre anii copilăriei 
sale, iar noi îi ascultam istorisirile cu sufletele încântate. Pe atunci, 
lumea nu se îmbolnăvise încă de singurătate. Lipseau televizorul şi 
radioul şi fiecare avea vreme şi pentru ceilalţi. / Când venea tata, 
seara, din fierărie, îl vedeam că aşterne o movilă de bani pe masă, 
pe care-i număram eu şi mama. Îi puneam, frumos, pe cei mărunţi 
pentru nevoile zilnice, iar pe cei mari pentru pământul pe care tata 
urma să-l cumpere pentru noi. Şi mă bucuram pentru că ştiam că 
banii aceia dovedeau priceperea tatei. Când ieşea o lucrare din mâna 
lui, se adunau oamenii s-o preţuiască, iar bucuria aceea în faţa lu-
crului frumos împlinit valora mai mult decât toţi banii de pe lume. 
De asta, când a trebuit să plecăm, tata avea inimă grea, de parcă ar 
fi fost izgonit din lumea lui pentru totdeauna”3.

1947: Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al In-
spectoratului şcolar regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 
19474, următorii învăţători se repartizează, pe data de 1 septembrie 

3 Fuchs, Sofia Katharina, Mireasa tiranilor, Editura „Bucovina viitoare”, Su-
ceava 1998, pp. 8-11 
4 Monitorul Oficial, Nr. 250, 29 octombrie 1947, pp. 9652-9657
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1947, la şcolile primare indicate în dreptul fiecăruia: Traci Natalia, 
de la Dealul Edrii, la Humoreni”.

1947: „Casele nemţeşti din Dealul Edrii, neocupate atâta 
vreme, s-au ruinat şi putiit. În pădurea noastră zac stive uriaşe de 
buşteni putrezi. Pământul e căptuşit cu fag putred. De acasă, înspre 
pădure, se întinde un covor alb de margarete, semn că pământului nu 
i s-au mai tămăduit rănile între timp. Avem şapte hectare de pământ 
pentru care, peste decenii, se vor judeca alţii. Chiar şi crucile de pe 
morminte au dispărut. Au fost arse în sobe ca să le ţină leneşilor de 
cald, iarna. Iar biserica din Dealul Edrii a fost vândută cooperaţiei 
de consum de către un activist de partid zelos în a-şi demonstra 
ateismul ştiinţific şi transformată în complex comercial. De parcă 
noi n-am mai fi oameni”5. 

1998: „Mă întorc, după o veşnicie, în patria naşterii mele şi 
parcă n-aş mai pleca niciodată din locurile acestea care-mi vindecă 
sufletul cu aduceri aminte”6. Sofia Katharina Fuchs venise doar pen-
tru a dura o carte, pentru a lăsa o mărturie, o poveste. Puţini oameni, 
de-a lungul înşiruirilor de generaţii, lasă în urmă vreo mărturie. 
Şi-atunci cum şi de unde să-i mai aflăm, când până „şi cucile de pe 
morminte au dispărut… au fost arse în sobe ca să le ţină leneşilor 
de cald”?

*
CLIT. În 30 august 1633, Dumitru Tureatcă dăruia mănăstirii 

Solca o prisacă „la Clit, lângă satul Solca” pe care o cumpărase.
1782: Satul de colonişti germani, numit, iniţial Glitt, s-a for-

mat, între anii 1782-1787, cu agricultori şi meşteşugari din Franconia 
şi din Bavaria.

În 1835, un mare grup de colonişti germani din Boemia, pentru 

5 Fuchs, Sofia Katharina, Mireasa tiranilor, Editura „Bucovina viitoare”, Su-
ceava 1998, p. 44
6 Fuchs, Sofia Katharina, Mireasa tiranilor, Editura „Bucovina viitoare”, Su-
ceava 1998, p. 8
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care nu s-au găit terenuri disponibile în Bori (Gura Humorului) a fost 
răspândită în Dealul Iederii (Lichtenberg), între Marginea şi Glitt.

1815: Existau, totuşi, în Clit şi români, precum, pe la 1815, 
Sandu Olariul, cumătrul lui „Ioan Darii, vătaful de hoţi şi tâlhari”, 
în cele din urmă „prins de poterele nemţeşti din Solca, încartiruite 
în chiliile fostei mănăstiri, şi spânzurat, dincolo de Dealul Edrii, în 
1816”.

1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organiza-
rea politică și judiciară în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, 
prezintă următoarea administrare în Ducatul Bucovinei: „Adminis-
trarea districtului Rădăuţi – Solca (judecătorie raională), Arbore 
cu Bodnăreni, Bălăceana, Botoşana, Clit cu Lichtenberg, Iaslovăţ, 
Cajvana, Comăneşti, Ludihumora, Pârteştii de Sus cu Soloneţul Nou 
sau Slovac, Cacica, Pârteştii de Jos, Poieni”7.

În 1890, comuna Clit avea 1.007 locuitori. Primar era germanul 
Anton Hoffmann, iar învăţător – polonezul Stanislav Tcacek, şcoala 
cu 4 clase din Clit fiind înfiinţată în 1887.

1901: Dialectologul german Gustav Weigand povesteşte: „A 
doua zi (19 august – n. n.), am mers la Marginea, unde am petrecut 
câteva ore cu preotul Magior, iar la prânz, am trecut prin frumoasele 
sate germane Lichtenberg și Clit, mergând la Arburea”8.

În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Glit, co-
mună rurală, districtul Gurahumora, aşezată pe pârâul cu acelaşi 
nume, afluent al pârâului Solca, spre Nord-Vest de comuna Arbora. 
Suprafaţa: 15,49 kmp, împreună cu Lichtenberg; populaţia: 1.006 
locuitori germani, ruteni, români şi alţii, de religie rom. cat., gr. cat., 
şi gr. or. Este străbătută de drumul principal Solca-Vicov; are o şcoală 
particulară germană şi o biserică romano-catolică; greco-orientalii 
ţin de biserica parohială din Marginea. Populaţia, formată din fami-

7 Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen 
Länder von Öesterreich, Wien 1869. pp. 158-161
8 Weigand, op. cit., pp. 7-17.
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lii originare de români şi ruteni, peste care au survenit numeroase 
familii de germani din Eger (Boemia), se ocupă cu agricultura şi 
cu creşterea vitelor. Comuna posedă 400 hectare pământ arabil, 75 
hectare fânaţuri, 12 hectare grădini, 270 hectare imaşuri, 1.573 hec-
tare păduri. Se găsesc 90 cai, 405 vite cornute, 52 oi, 292 porci, 134 
stupi. Glit, pârâu, afluent, pe stânga, al Solcii; răsare sub poalele 
muntelui Pleşul şi, primind pârâiaşele Adâncata şi Seaca, se varsă 
în Solca, în dreptul comunei Arbora, districtul Rădăuţi”9.

1910: Din punct de vedere administrativ, deşi era comună 
distinctă, satul Clit făcea, practic, parte din Solca, aşa cum se de-
monstrează şi în 1910, când deputaţii din Corpul I al Solcii (Glitt, 
cum se numea Clit) erau clitenii: „George Dorofteiu, Teodor Dudici, 
Ioan Ghinghiloschi – Români; Anton Kaminski, Georg Luczynski, 
Iodef Opoca – Nemţi; Heinrich Herschmann – Ovreu. Virilist: August 
Lugert, consilier c.r. silvic”.

1914-1918: „Vasile a lui Pavel Ursan, din Clit, a participat 
la război şi ar fi căzut într-o luptă, în anul 1917, după cum afirmă 
martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei 
sale, Domnica a lui Vasile Ursan, procedura pentru declararea morţii 
celui dispărut”10.

1922: Prin ordinul No. 322/22, referitor la „Mişcarea în învăţă-
mântul primar”, au fost făcute numirile în învăţământul bucovinean, 
în baza concursurilor organizate de Consiliul şcolar al ţării: a). în 
calitate de învăţători superiori: Gheorghe Prelipcean la Clit”11.

1941, Tribunalul Iaşi: „Vlaciu Nicolae, agricultor, cu ultimul 
domiciliu în comuna Clit, judeţul Suceava, născut în comuna Clit, 
judeţul Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV 
Armată, pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform 
9 Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 
103
10 Monitorul Bucovinei, Fascicula 13, Cernăuţi 15 aprilie nou 1921, pp. 157-
161
11 Monitorul Bucovinei, Fascicula 8, Cernăuţi 21 aprilie 1922, p. 41
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art. 261 şi 258 din codul penal; Nicoriuc Alexandru, cu ultimul 
domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna Clit, jud. 
Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, 
pentru port ilegal de armă, la 6 luni închisoare corecţională, conform 
art. 2 şi 7, ord. C. IV A. Nr. 15 din 1938; Chimiuc Gheorghe, plugar, 
cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna 
Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV 
Armată, pentru rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform 
art. 258 şi 261 din codul penal; Irniciuc Ilarie, plugar, cu ultimul 
domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna Clit, jud. 
Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, 
pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 258 
şi 261 din codul penal; Ciobâcă Nicolae, agricultor, cu ultimul do-
miciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna Clit, jud. 
Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, 
pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 258 
şi 261 din codul penal. Nistor I. Nicolae, agricultor, cu ultimul do-
miciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna Clit, jud. 
Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, 
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare, conform art. 258 şi 261 din 
codul penal. Nistor Ioan, agricultor, cu domiciliu în comuna Clit, 
jud. Suceava, născut în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de 
Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la 6 luni 
închisoare, conform art. 258 şi 261 din codul penal; Bercea Teofil, 
brigadier silvic, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, 
născut în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Mi-
litar al Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare 
corecţională, conform art. 261 şi 258 din codul penal”12.

1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 
194313, următorii învăţători şi învăţătoare: Popadiuc Domnica, co-

12 Monitorul Oficial, Nr. 115, 17 mai 1941, pp. 2684-1686
13 Monitorul Oficial, Nr. 71, 24 martie 1944, pp. 2549-2552
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muna Clit, jud. Suceava, media 7,00”.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noiemvrie 194514, se 

fixează, pe data de 1 noiemvrie 1945, următorii învăţători la şcolile 
arătate în dreptul fiecăruia: Caba Valeria, la Arbore pe Clit, p. 6”.

1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 
11909 şi următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti 
de credit: Cooperativa „Libertatea”, comuna Clit, judeţul Suceava”.

1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al 
Inspectoratului şcolar regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 
din 194715, următorii învăţători se repartizează, pe data de 1 septem-
brie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul fiecăruia: Hrincescu 
Fevronia, de la Arbore, Centru, la Arbore Clit; Heriuc Ştefania, de la 
Clit, la Arbore Clit; Mihalache Spiridon, de la Arbore Clit, la Arbore 
Botnăreni”. „Heriuc Ştefania, de la Arbore, Clit, la Clit, post V, ve-
chime în serviciu; Tulvinschi Floarea, de la Cajvana, la Arbore, Clit, 
post VII, interese familiare; Hrincescu Fevronia de la Arbore Clit, la 
Arbore Centru, post IX, interese materiale şi familiare”16.” (Drăgu-
şanul, Ion, Povestea aşezărilor bucovinene, lucrarea în manuscris).

*
Poetul Ion Cozmei ştie ca nimeni altul să împerecheze cuvin-

tele în rime gingaşe, rime ca un filigran, împodobind poeme mân-
gâietoare. Mi-a închinat câteva cântece poetul Ion Cozmei, cântece 
pe care le recitesc, de fiecare dată cu o altă încântare, pentru că ele 
îmi descoperă sufletul aşa cum este el. Nu ştiu cât de valoroase sunt 
cântecele acestea, din punct de vedere literar, dar eu le preţuiesc 
ca pe nişte bijuterii create anume pentru a-mi bucura sufletul prin 
precizia cu care surprind adevărul. Zice poetul, în poemul Sofia e 
iarăşi printre noi:

14 Monitorul Oficial, Nr. 277, 3 decembrie 1945, p. 10553
15 Monitorul Oficial, Nr. 250, 29 octombrie 1947, pp. 9652-9657
16 Monitorul Oficial, Nr. 135, 17 iulie 1947, p. 4912
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Orişiunde-n lume vieţuieşte,
Omul e purtat de-un ideal,
Iar în suflet tainic locuieşte 
Dorul pentru locul său natal.

Dorul nu cunoaşte nici o limbă,
Nu poţi în valenţă să-l îmbraci, 
Dorul în iubire se preschimbă 
Şi se-ntoarce trainic la cei dragi.

Refren:

Mama Sofia, mama Sofia,
Bine-ai revenit în Bucovina!
Mama Sofia, mama Sofia,
Fie-ţi viaţa tandră ca lumina!

Dacă te-ai născut în România, 
Porţi în suflet primele iubiri 
Şi ca un ecou copilăria 
Răscoleşte calde amintiri.

Clitul se transformă-ntr-o poveste, 
Suceviţa cerne calde ploi,
Printre oameni lunecă o veste: 
Sofia e iarăşi printre noi.

Refren:

Mama Sofia, mama Sofia,
Bine-ai revenit în Bucovina!
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Mama Sofia, mama Sofia,
Fie-ţi tinereţea ca lumina.

Versurile acestea au fost scrise pe 24 aprilie 1995, iar, de 
atunci, le-am tot purtat cu mine, prin toate zările lumii, ca să-mi re-
amintească, în fiecare ceas al zilei, de oamenii frumoşi ai Bucovinei.

Fiecare întoarcere acasă a fost pentru mine o nouă sărbăto-
rească bucurie, încredinţată memoriei vremii de către acelaşi prolific 
scriitor Ion Cozmei. „Am văzul, scria poetul în 1995, pelicula în 
care Sofia Vicoveanca dedica din suflet prinosul său de cântec şi 
recunoştinţă „mamei Sofia”, în care epigramistul şi poetul Emil Ianuş 
închina un poem de mulțumire „fiicei Bucovinei”, cu prilejul zilei 
sale de naştere. Am văzut-o pe „mama Sofia”, pe „fiica Bucovinei”, 
împărţind daruri celor veniţi să-i spună „la mulţi ani” in ziua a doua 
a Sfintelor Paşti. Impresionat de toate acestea, încerc acum, „post 
factum”, să scriu câteva cuvinte despre „mama Sofia”.

SOFIA-KATHARINA FUCHS s-a născut pe 2.V.1932 la Clit-
Arbore. După moartea tatălui, în cel de-al doilea război mondial 
(înmormântat la Clit), mama Sofiei împreună cu fraţii ei se retrag în 
Germania, Sofia rămânând în România până în 1978. Stabilindu-se 
apoi la Waldkreiburg, în Germania, Sofia a reuşit prin propriile-i 
forţe să-şi orânduiască viaţa gospodăreşte, alături de copiii care au 
însoţit-o. Dar oricât de îndestulătoare este viaţa Sofiei şi a familiei 
ei în Germania, nostalgia copilăriei şi a adolescenţei din Bucovina o 
însoţeşte oricând şi oriunde. Amintirea locurilor natale, dorul după 
prieteni şi cunoscuţi o fac pe „mama Sofia” să revină în România de 
câte ori se poate. După 1989 a trecut graniţa spre România de 3-4 
ori pe an. De fiecare dată nu a venit cu mâna goală. Dar cel mai mult 
îi place Sofiei să revină în zona Rădăuţilor la începutul lunii mai, 
spre a-şi putea serba ziua de naştere în mijlocul prietenilor români, 
pe care îi consideră fraţi de suflet. „Deşi sunt nemţoaică şi trăiesc 
în Germania, sufletul mi-a rămas aici, aici în Bucovina, unde am 
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văzut pentru prima dată lumina zilei şi unde mi-am petrecut cei mai 
frumoşi ani ai copilăriei... Muzica populară românească m-a încântat 
întotdeauna, iar acum, în casa mea din Germania, cântecele Sofiei 
Vicoveanca încântă și sufletele nemţilor, în faţa cărora mă mândresc 
că m-am născut pe aceste nemuritoare meleaguri”.

Destăinuindu-se uluitor de firesc, Sofia cea purtând în bu-
zunarul de la inimă vatra natală a satului bucovinean cultivă cu 
discreţie în spaţiul german o floare rară: cea a altruismului specific 
bucovinenilor. Îţi mulţumim, mama Sofia!”, scria, în 1995, poetul 
Ion Cozmei, surprinzând, în doar câteva fraze, nişte adevăruri care 
vor rămâne valabile până în ultimul ceas al vieţii mele pe pământ.

*
Fără îndoială, noi, românii, avem o mulţime de păcate. Unele – 

reale, altele – pe care ni le inventăm singuri, precum şi cele pe care le 
născocesc alţii. Trăiesc în Germania, mă trag dintr-un neam străvechi 
de nemţi, sosiţi în Bucovina din munţii Pădurea Neagră, dar mă simt 
la fel de româncă precum oricare altul dintre concetăţenii mei. Sunt 
româncă pentru că nu pot trăi fără prieteni, fără să dau bineţe oame-
nilor pe care-i întâlnesc în cale şi să-i întreb: Vezi cu ce zi frumoasă 
ne-a învrednicit bunul Dumnezeu, astăzi? Sunt româncă pentru că mă 
emoţionează până la lacrimă cântecele Sofiei Vicoveanca şi pentru că 
mă simt acasă, adică liberă şi fericită, numai în Bucovina, în care am 
văzut lumina zilei. Sunt româncă în faţa nemţoaicelor din Waldkrais-
burg, cărora le duc ouă încondeiate şi broderii de acasă şi le zic: Nimeni 
nu mai ştie să facă lucruri atât de frumoase ca româncele mele! Sunt 
româncă, pentru că am înălţat o casă la Voivodeasa şi pentru că n-am 
vrut niciodată să mă fac transfug, să încalc legile patriei mele dragi. 
Sunt româncă pentru că aşa au prorocit ostaşii români, în 1945, când 
s-au împotrivit deportării noastre în Siberia zicându-le ruşilor: Ăştia 
rămân aici, pentru că sunt ai noştri! Şi, în sfârşit, sunt româncă pentru 
că am trăit în mijlocul multor popoare europene şi nicăieri n-am întâlnit 
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prietenia pe care numai în România o poţi afla. Prietenia românească 
vindecă toate cicatricile istoriei. Prietenia te întremează şi te face imună 
la asalturile viruşilor tip pop, balcan sau pruteanu. Prietenia este esenţa 
acestei naţiuni, care merită de la istorie mult mai mult decât celelalte.

– Cât timp crezi că ai să mai rezişti cu drumurile spre Româ-
nia?, mă întreabă, mereu şi mereu, o vecină din Waldkraiburg. Ai tot 
ce îţi trebuie aici, de ce te tot speteşti şi îţi ruinezi sănătatea, cărând 
pachete în România?

Odată şi odată, o să-i spun vecinei povestea românească a 
păsării care aduce apă vie şi o să-i explic că toate drumurile mele 
înseamnă o veşnică şi mereu repetabilă căutare a stropului miraculos 
de apă, care-ţi redă puterea de a trăi. De câte ori vin în România, eu 
mă vindec. Când n-oi mai putea veni, înseamnă că mi s-o fi terminat 
ghemul, dar nu-i bai, chiar şi atunci m-oi putea reîntâlni cu prietenii, 
pentru că şi eu voi exista cât vecii prin streaşina albăstrie a pădurilor 
Obcinilor Bucovinei, prin gestul semeţ al pietrei care salută veşnicia 
din creştetul muntelui Palma. Nimic din ce-au fost vârstele mele nu 
s-a irosit. Eu exist întreagă, dintr-un capăt într-altul al Bucovinei, iar 
felul acesta de a supravieţui istoriei nu se poate învăţa decât aici, acasă.
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Surprinzătoarea viaţă  
a cărţii „Mireasa Tiranilor”

Când mi-am povestit sufletul răstignit pe nemiloase clipite, 
nu ştiam mare lucru despre rostul unei cărţi, în afară de ceea ce-mi 
spusese omul care avea să o transcrie şi editeze, şi anume că o carte 
înseamnă sinceritate şi trăire. Iar eu trăisem şi încă mai trăiesc doar 
prietenia românilor drept lumină încredinţată mie, pentru că iubeam, 
aproape nepământeşte, meleagurile şi oamenii din ţinutul în care 
mi-a fost dat să mă nasc. Spuneam că, dacă nu ar fi existat curajoşii 
grăniceri români, care i-au smuls din mâinile ruşilor pe „nemţii noştri 
români”, toţi ai mei ar fi sfârşit pe undeva, prin Siberia, şi trebuie 
să adaug că, dacă nu ar fi fost şi mărinimia demnă a oamenilor din 
Clit, Marginea, Arbore şi Suceviţa, care m-au descris exact aşa cum 
am fost în faţa anchetatorilor Securităţii, cartea aceasta ar fi sfârşit 
nescrisă, odată cu mine, prin cine ştie ce beciuri ale opresiunii co-
muniste. Din fericire pentru mine, oamenii aceia au avut curajul de 
a mărturisi doar adevărul, fără să ia în calcul posibile consecinţe 
nefericite, iar pentru asta le sunt dator cu propria mea viaţă. Pentru 
că eu am putut renaşte datorită lor şi prin ei, rămânându-le veşnic 
dator cu aceeaşi prietenie.

Când „Mireasa tiranilor” a ieşit de sub teascurile tipografice, 
nu ştiam ce urmează să se întâmple, dar prefaţa cărţii, „O victimă 
a istoriei”, scrisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, 
domnul Gavril Mîrza, mi-a adus pacea lăuntrică de care aveam 
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atunci nevoie:   

„Un roman memorialistic reprezintă, în primul rând, o atitudi-
ne faţă de istorie. Supus regulilor ei, obligat să trăiască după codul 
moral al unui anume secol, cod moral care nu-i obligatoriu să fie 
considerat astfel şi în secolul care urmează, omul se revoltă într-un 
mod tulburător, de parcă s-ar aşeza în faţa istoriei, în ceasurile ei de 
linişte, şi i-ar zice: Iată ce-ai făcut cu viaţa mea!

De cele mai multe ori, istoria însăşi anticipează revolta victi-
melor şi îşi reconsideră atitudinile, demonstrându-ne că este, asemeni 
nouă, o victimă. O mireasă a tiranilor, care nu s-ar fi putut exprima 
niciodată după propria ei voinţă. Istoria refuză culpabilizările gene-
rale şi preferă polarizarea vinilor asupra unei singure persoane. Şi 
astfel, tiranul, fie că s-a numit Hitler, fie că s-a numit Stalin, devine 
responsabil pentru toate tragediile din lume. Se salvează, astfel, 
imense eşaloane de alţi tirani, cărora li se oferă şi şansa de a face o 
nouă istorie, o istorie care pare a fi mai blândă, pentru că nu-şi divulgă 
decât anevoie procedeele. Când se demonstrează că în spatele noilor 
lozinci stau aceleaşi principii autoritare, se nasc revoltele şi, apoi, 
revoluţiile. Revoltele rostesc dorul şi dreptul omului la libertate. 
Revoluţiile profită de fondul etern-moral al revoltelor şi schimbă 
polii puterii, înlocuind tirania brutală, primitivizată, vulgarizată, cu 
o alta subtilă, demagogică, perversă. Peste ani, odată cu înregimen-
tarea în structurile puterii a mercenarilor ideologici sau poliţieneşti, 
dornici să facă fiecare carieră, dar lipsiţi de subtilitate, şi noua putere 
se vulgarizează, devine brutală şi tiranică pe faţă, născând alte re-
volte şi determinând alte revoluţii la fel de mincinoase şi de inutile. 
Înfăţişarea minciunii ne obliga la receptarea unei anume ciclicităţi 
istorice, care nu este în fond decât ciclicitatea brutalităţii directe și 
a brutalităţii disimulate.

Cam astea sunt ideile cu caracter de noutate, care se pot des-
cifra în cartea Mireasa tiranilor a doamnei Sofia Katharina Fuchs, 
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apărută într-o iarnă de sfârşit de mileniu, la Suceava, într-o editură 
cu nume inspirat, Bucovina viitoare. Dincolo de povestea unei fa-
milii de nemţi bucovineni, care este ruptă brutal de la rosturile şi 
de pe rădăcinile sale, din ordinul lui Hitler, cartea aceasta denunță 
tocmai alternanţa brutalităţii și amăgirii la care ne condamnă, de 
milenii, istoria. Se poate trăi și altfel, soluţia se află în principiile 
comunitare de viaţă ale nemţilor din Bucovina de odinioară. Se poate 
trăi dincolo de frământările istoriei, într-o secvenţă al cărei realism 
derivă din capacitatea omului de a visa. Visul cu ochii deschişi, visul 
urmat de faptă, poate aduce edenul pe pământ. Dar, pentru a visa cu 
ochii deschişi, e nevoie ca omul să-şi cunoască foarte bine rosturile 
sale, să priceapă că truda se vindecă doar cu surâsul care înfloreşte 
pe chipul copiilor lui şi că drumul spre adevăr nu-i cel deschis de 
reţelele Internet şi de televiziune prin cablu, ci doar cel care trece 
prin propriul suflet.

Dincolo de mesaje, care, în fond, sunt mai importante decât 
orice, cartea Sofiei Katharina Fuchs readuce sub irisul contempo-
raneităţii secvenţe cutremurătoare de viaţă. Rătăciri disperate prin 
Europa ruinată de război, tragedii ale războiului, portrete inedite de 
ofiţeri din ambele tabere angajate în luptă, portrete abia schiţate, 
dar care dovedesc că, dincolo de uniforme şi de înfăţişarea brutală 
a tiraniei, există lumea aceea care poate visa cu ochii deschişi şi făp-
tui după măsura visurilor. Ofiţerul SS, care mobilizează rezerviştii, 
sau temutul NKVD-ist, care organizează componenţa trenului cu 
prizonieri şi cu captură de război, sunt mult mai umani, mult mai 
predestinaţi unei vieți liniştite decât, să zicem, trepăduşul de partid 
care vinde biserica nemţească cooperaţiei de consum, pentru a fi 
transformată în complex comercial sau decât ofiţerul carierist care, 
pentru a-şi menţine dosarul imaculat, este capabil de orice ticăloşie. 
Tirania brutală îi umanizează pe oameni, pe când tirania subtilă îi 
abrutizează.

Mireasa tiranilor este fi o carte a fidelității. A fidelităţii față de 
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patria naşterii şi față de patria sângelui, a fidelității față de valorile 
vieții comunitare şi față de codul uman al acestei vieți. A fidelității 
față de adevăr, o fidelitate care te obligă să lupți până la capăt pentru 
ceea ce e drept, pentru recuperarea întru demnitate a fiecărei clipe 
a vieţii tale.

Cartea aceasta nu a fost scrisă, ci povestită unui reportofon şi 
reprodusă, după aceea, în pagină. Oralitatea stilului determină un 
exces de sinceritate, care o individualizează.

Sofia Katharina Fuchs îşi povesteşte viața învățând din pro-
pria-i istorisire. Există în paginile acestei cărți şi adevăruri care nu 
ne sunt străine, de care am făcut mereu abstracţie, dar la care putem 
ajunge şi cu ajutorul Miresei tiranilor.

Puteţi găsi o motivaţie mai întemeiată pentru a purcede la lec-
tură? / Gavril MÎRZA, / Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava”.

Cu cartea în mână, încercând să o dăruiesc prietenilor, am 
aflat că fiecare carte este îndreptăţită la o lansare, care să-i ofere 
identitate. Şi a avut loc, prima lansare, la Suceava, în Sala Mică, 
de peste 300 de locuri, plină ochi cu prieteni, a Casei de Cultură. 
Veniseră, din curiozitate sau ca să participe cu sufletul la „botezul” 
cărţii mele, purtătorul de cuvânt al prefectului Vasile Ilie, scriitorul 
şi omul de cultură Vasile Cojocaru, veniseră primarul Constantin 
Sofroni, exeget de necontestat, Mihai Ghergu, director la Direcţia 
pentru Cultură, Dumitru Cucu, director de bancă şi al „Fundaţiei 
Bucovinei”, veniseră scriitori, artişti plastici, muzicieni, procurori, 
ofiţeri care mi-au salvat viaţa, directori, profesori, arhitecţi, veniseră 
prietenii din lumea visată în copilărie, dar nesperată. Aveam parte, 
după cum avea să observe, mai târziu, cercetătorul Luzian Geier, 
de la Institutul „Bukowina” din Augsburg, de surprinzătoare, dar 
statornice onoruri, fiind „onorată și celebrată, pentru carte și pentru 
ajutorarea oamenilor în mijlocul cărora a trăit”, fiecare „întoarcere 
acasă fiind un nou prilej de a-şi face sau reîntâlni mulți prieteni, de 
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a sărbători, alături de rude și cunoscuţi”.
Mereu, până în clipa de faţă, m-am tot întrebat cum se explică 

succesul unei cărţi care nu s-a prelins din degetele unui literat, ci 
de pe buzele unei fiinţe ostenită de mult prea mult chin şi suferinţă, 
dar care visa la un viitor demn pentru semenii ei. Şi am aflat răspun-
suri în articolele publicate în presa germană şi românească despre 
mine sau despre cartea mea, dar mai ales din scrisorile care mi-au 
fost trimise de cititorii cărţii şi care aflaseră în pagini câte ceva din 
propriile lor suferinţe.

„Mireasa tiranilor” are propria ei viaţă, care mă ajută să renasc 
mereu şi mereu, în ciuda vârstei înaintate, care mi-a şubrezit trupul, 
lăsându-mi intacte numai mintea şi sufletul. O parte din mărturisirile 
vieţii cărţii mele le aştern în paginile care urmează:
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PRESA GERMANĂ

„Printre compatrioții care locuiau în Bucovina, înainte de 
1945, era o femeie minunată, Sofia Katharina Fuchs din Lichtenberg. 
Soarta ei a fost marele calvar al unei persoane strămutate de război. 
Așa că Sofia a trebuit să suporte 16 lagăre diferite de prizonieri, 
inclusiv Zator, toate aflate sub cunoscuta aripă a morții. Cu frica 
permanentă de oglinda din cameră, care, dacă se mișca, ar fi putut 
prevesti moarta. Sofia are 84 de ani, astăzi, și a păstrat un limbaj 
viu, plin de viață, care ne ajută să ne imaginăm „Calea spinilor prin 
copilărie și tinerețe către lumină” (subtilul cărţii „Mireasa tiranilor”, 
în ediţia apărută în limba germană – n. n.). Am vizitat-o   pe Sofia și 
am ascultat povestea ei. Suntem pur și simplu impresionaţi și afectați 
de căldura ei sufletească. De-a lungul vieții, a fost întotdeauna o 
stâncă solidă și adesea s-a sacrificat doar pentru alții. Sofia a salvat 
viața multor oameni, în timpul războiului, când, copilă fiind, a scos 
dintr-un lagăr o scrisoare prin care se solicita ajutorul Comisiei 
Aliate. Se poate achiziționa cartea Sofiei, în română sau germană 
(se dă adresa şi numărul de telefon – n. n.). Cu toții ne referim la 
povestea Sofiei, la viața ei tragică, drept document al vremurilor, 
Sofia fiind unul dintre puținii supraviețuitori din timpul de dinainte 
ţi de după cel de-al doilea război mondial, dar a cărei poveste de 
război nu a fost încă publicată. Vă rugăm pe toți, prieteni ai bucovi-
nenilor și bucovineni, să vă asigurați că această carte este în interesul 
dumneavoastră… Căutam povestea Sofiei de mult timp și am găsit 
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un cineast remarcabil, care poate realiza filmul documentar despre 
Sofia… Emanuel Rund a realizat, deja, câteva filme documentare 
despre soarta teribilă a victimelor războiului. Vă vom informa amă-
nunţit în numerele următoare ale ziarul german Südost deutschen 
Zeitung” (Heberger, Elisabeth, Müncher Bukowins-Stammtisch, în 
Südost deutschen Zeitung, 2016).

„Salutări Sofiei din Waldkraiburg şi noutăţi despre film: Mai 
întâi dorim să mulțumim celui mai tânăr membru al comunităţii 
bucovinene din țară (un student din München), pentru donația pentru 
filmul Sofiei, un dispozitiv de înregistrare. Mulțumim! De asemenea, 
dorim să mulțumim donatorului care a cumpărat un DVD-player și 
un dispozitiv de redare, astfel încât Sofia să poată viziona DVD-urile 
cu sărbătorile din casa ei din Lichtenberg, din Bucovina. Mulțumim 
foarte mult. Am dori să o sprijinim pe Sofia, astfel încât să-și poată 
reîmprospăta amintirile, deoarece acest lucru este important pentru 
viitorul film. Colaborarea cu cineastul pare să meargă bine. După 
cum am aflat, unul dintre numeroșii nepoți ai Sofie, care vorbește și 
o engleză bună, lucrează și la pregătirile pentru film. De la München, 
vă dorim multă sănătate și putere, pentru ca filmul să apară. Dacă vom 
afla ceva de la Sofia despre evoluția filmului, vă vom ţine la curent. 
Ajutăm, cât putem de bine, la munca administrativă pentru crearea 
filmului, în calitate de descendenți bucovineni, pentru că este moral 
să ne implicăm pentru a realiza un film documentar despre soarta So-
fiei și a colegilor ei de suferinţă, deținuții lagărelor din acele vremuri” 
(Heberger, Elisabeth, Müncher Bukowina Sommer-Stammtisch, în 
Südost deutschen Zeitung, Nr. 10, 20 octombrie 2016, p. 6).

2016: „Onoruri pentru Sofia Fuchs în Bucovina de Sud / 
Numeroase articole de presă au apărut la Suceava. Despre Sofia 
Fuchs, originară din Bucovina, care trăiește ca repatriat în Waldkrai-
burg, am mai scris, ca și despre cartea ei, cu mai mult de un deceniu 
în urmă. Când și-a vizitat vechea casă, în toamna trecută, de care 
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se simte profund legată prin îndelungata-i viață, în ciuda tuturor 
dificultăților, a fost onorată și celebrată, pentru cartea ei și pentru 
ajutorarea oamenilor în mijlocul cărora a trăit. În mai toate ziarele 
românești au apărut articole mari, elogioase.

Viața ei a fost cea a unei familii tipic germane din Bucovina 
şi a fost modelată de multe lovituri dure ale soartei. Chiar și copi-
lăria, în iubitul Lichtenberg, s-a încheiat pentru tânăra de opt ani 
cu pierderea locuinței, cu relocarea, în decembrie 1940, prin mai 
multe tabere și locaţii, apoi, în 1943, cu așezarea în Polonia, la 16 
kilometri distanță de Auschwitz. Cu toate acestea, colonizarea a fost 
doar o escală scurtă și dificilă, deoarece, din 15 ianuarie, asalturile 
Armatei Roșii au avut loc în direcția Boemiei, unde tânăra de 12 ani 
a trebuit să vadă de aproape atrocitățile războiului. Calea de evacu-
are ducea, prin Dresda, Praga, către Ungaria. Familia este sfâșiată, 
foametea și muribunzii însoțesc trenul, a cărui destinație nu o știa 
nimeni. După șase săptămâni de călătorie, trenul ajunge la Oradea, și 
Sofia se întoarce la Glitt sau Lichtenberg. Noul început nu a izbutit, 
pentru că, după șase săptămâni, întreaga-i familie a fost târâtă din 
satul natal, fără nici un motiv și fără destinație. A fost internată, de 
poliția română, într-un lagăr mare din Turnu Măgurele, cu așa-zișii 
deținuți politici, aproximativ 2.000 de prizonieri, care supravieţuiau 
în adăposturi improvizate, slab hrăniți și subnutriți.

Sofia a supraviețuit curajos acestei perioade și s-a întors în 
Bucovina, după șapte luni, dar casele din Lichtenberg erau ruinate. 
Căsătoria, în Marginea, de asemenea, nu a adus fericirea domestică 
sperată, ci au urmat divorțul și repatrierea, în 1978, în Germania, cu 
doar trei dintre cei cinci copii ai ei.

După căderea Zidului Berlinului, în 1989, Sofia Fuchs a or-
ganizat programe de ajutorare și s-a întors, necontenit, în Bucovina. 
Toamna trecută, în vârstă de 84 de ani fiind, avea un plan special: 
un eveniment comemorativ, cu slujba bisericească pentru victimele 
deportărilor și prizonierii politici, în Biserica Maicii Domnului din 
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Suceava. Întoarcerea acasă a fost din nou prilejul de a-şi face sau 
reîntâlni mulți prieteni, de a sărbători, alături de rude și cunoscuţi” 
(Geier, Luzian, Ehrungen für Sofia Fuchs in der Südbukowina / 
Zahlreiche Presseberichte erschienen in Suceava, 2016).

 „Unii dintre oamenii din Munchen au căutat-o pe Sofia Fuchs, 
de la Lichtenberg, de ziua ei, dar au sărbătorit-o abia acum. Olga și 
Sofia ne-au oferit multă mâncare și, pe lângă nişte melodii cântate de 
Viola și Elisabeta, cu acordeonul, ne-au arătat şi câteva videoclipuri 
despre Bucovina. Lansările la care cartea lui Sofia a fost extrem de 
lăudată, în cele mai înalte cercuri. Sofia a povestit despre evenimen-
tele din Bucovina. Pentru filmul documentar despre Sofia Fuchs și 
cultura evreiască bucovineană, avem în prezent o serie de redactări 
(78 de pagini) pentru a fi citite, completate și folosite la biografii. 
Suntem implicați activ și vom continua să vă informăm în acest 
ziar. Membrii loiali ai comunităţii bucovinene din München erau 
încă în vacanța de Rusalii. Ne vom întâlni din nou la masa rotundă 
a comunităţii bucovinene din München, vineri, 24 iunie, de la 14:00, 
la restaurantul Altmünchner din Kolpinghaus, strada Kolpingstrasse 
2 (lângă Gara Centrală din München). Cu felicitări bucovinene, 
„prietenii” voștri din comunitatea bucovineană din München. / E. 
H.” (Der Südostdeutsche, Ştiri obişnuite de mai despre bucovinenii 
München-ului, Nr. 6, 20 iunie 2016, p. 8).

În săptămânalul oraşului Mühldorf (Mühldorf wochenblatt), 
sub titlul Ich habe um nein Leben gezittert (Tremuram, fără viaţă), 
cu subtitlul Waldkraiburgerin (88) bedankt sich bei Corona-Klinik 
Mühldorf (Waldkraiburgerină (88 de ani) mulțumeşte Clinicii Corona 
din Mühldorf): „Cu puțin timp înainte de ziua ei de naștere, în 
carantină Corona. Sofia Fuchs a fost nevoită să se teamă pentru 
viața ei, la Waldkraiburg. „La vârsta la care am ajuns până acum, 
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la 88 de ani, am vrut să ajung”, spune Sofie Fuchs. Ea a sărbătorit 
împlinirea celor 88 de ani, în 2 mai, în carantină.

„Tremuram, fără viaţa, dar ştiam că totul va fi bine”, spune 
femeia în vârstă despre perioada suferinţei, care a început la scurt 
timp după Paște. La acea vreme, avea dificultăți de respirație și, în 
general, avea o stare foarte proastă. Pentru că nu era ușor, în vacanțe 
și în acea fază a perioadei Corona, urma să ajungă la ea un medic, 
pe care îl aştepta neliniștită acasă, insistând la telefon, până când, în 
sfârșit, doctorul de urgență a venit și a trimis-o la spital.

După o examinare amănunțită și întrebări puse de către medicii 
de la Clinica Corona din Mühldorf, ea a fost pusă în pat, în stația de 
carantină, la ora unu, dimineața. Chiar dacă medicii și asistentele 
au apărut în îmbrăcăminte de protecție, cu mască de față și cu scut 
de protecţie, părând mai curând nişte extratereștri, s-a simțit bine 
îngrijită și protejată.

„Aș dori să aduc o laudă mare clinicii și oamenilor care lucrea-
ză acolo”, spune femeia în vârstă. „Deși mi-a fost teamă de rezultatele 
testelor, m-am simțit ca în al șaptelea cer în secție”. Chiar şi cina din 
spital a lăudat-o ea: „Este ca într-un hotel de 5 stele”.

Pacientei în carantină chiar i-a părut rău de despărţirea de per-
sonalul spitalului, şi a trebuit să îmbrace haine de protecție, înainte 
de a intra în cabinetul lor: „Costumul de protecţie este cauza pentru 
care mi-a luat puțin timp, până să apăs butonul soneriei de la ușă. 
Medicii și bietele asistente suferă cu adevărat în echipamentul lor 
de protecție”.

Din fericire, suspiciunea Corona nu a fost confirmată, iar Sofia 
Fuchs a putut ieși din nou din spital. A primit numeroase flori și fe-
licitări, pe care familia, prietenii și cunoscuții i le-au trimis, arătând   
că nu a fost uitată, la împlinirea celor 88 de ani, în ciuda restricțiilor 
de contact ale Corona.

Pentru femeia în vârstă din Bucovina românească, Corona a 
fost o altă aventură grea din viața ei plină de evenimente. La vârstă 
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de opt ani, și-a pierdut casa, și în tulburarea celui de-al Doilea Război 
Mondial, și a devenit victima istoriei, împreună cu părinții și șase 
frați. A scris o carte despre asta, în 1998, și este încă fericită că a 
fost onorată cu o primire prietenească de către primar și episcop, în 
vechiul ţinut al Sucevei” (Mühldorfer wochenblatt, 20 mai 2020, 
pp. 1 şi 3).
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PRESA ROMÂNĂ

1988: „Mama Sofia din Germania. Am văzut pelicula în care 
binecunoscuta Sofia Vicoveanca dedica din suflet prinosul său de 
cântec şi recunoştinţă „mamei Sofia”, în care epigramistul şi poetul 
Emil Ianuş închina un poem de mulţumire „fiicei Bucovinei”, cu 
prilejui zilei sale de naştere. Am văzut-o pe „mama Sofia”, pe „fiica 
Bucovinei” împărţind daruri celor veniţi să-i spună „la mulţi ani” 
în ziua a doua a Sfintelor Paşti. Impresionat de toate acestea, încerc 
acum, „post festum”, să scriu câteva cuvinte despre „mama Sofia”.

SOFIA-KATHARINA FUCHS s-a născut la 2.V.1932 la Clit-
Arbore, în familia unor nemţi care considerau Bucovina ca a doua 
lor patrie. După moartea tatălui în cel de-al doilea război mondial 
(înmormântat la Clit), mama Sofiei împreună cu fraţii ei se retrage 
în Germania, Sofia rămânând în România până în 1978. Stabilindu-
se apoi la Waldkreiburg, în Germania, Sofia a reuşit prin propriile-i 
forţe să-şi orânduiască viaţa gospodăreşte, alături de copiii care au 
însoţit-o. Dar oricât de îndestulătoare este viaţa Sofiei şi a familiei 
ei în Germania, nostalgia copilăriei şi adolescenţei din Bucovina o 
însoţeşte oricând şi oriunde. Amintirea locurilor natale, dorul după 
prieteni şi cunoscuţi o fac pe „mama Sofia” să revină în România de 
câte ori se poate. După 1989, a trecut graniţa spre România de 3-4 
ori pe an. De fiecare dată nu a venit cu mâna goală. Dar cel mai mult 
îi place Sofiei să revină în zona Rădăuţilor la începutul lunii mai, 
spre a-şi putea serba ziua de naştere în mijlocul prietenilor români, 
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pe care îi consideră fraţi de suflet. „Deşi sunt nemţoaică şi trăiesc 
în Germania, sufletul mi-a rămas aici, aici în Bucovina, unde am 
văzut pentru prima dată lumina zilei şi unde mi-am petrecut cei mai 
frumoşi ani ai copilăriei... Muzica populară românească m-a încântat 
întotdeauna, iar acum, în casa mea din Germania, cântecele Sofiei 
Vicoveanca încântă şi sufletele nemţilor, în faţa cărora mă mândresc 
că m-am născut pe aceste nemuritoare meleaguri”.

Destăinuindu-se uluitor de firesc, Sofia cea purtând în buzuna-
rul de la inimă vatra natală a satului bucovinean cultivă cu discreţie în 
spaţiul german o floare rară: cea a altruismului specific bucovinenilor. 
Îţi mulţumim, mama Sofia! (Ion Cozmei, Crai nou)”.

1998: Drumul întoarcerii. „Îmi trăiesc patria cu ameţitoare 
sinceritate. Îmi trăiesc patria mai presus de viaţă. Cred că nu e neamţ, 
care să fi plecat din Bucovina, în patria strămoşilor lui, care să nu 
simtă la fel, să nu-şi întregească sufletul din două jumătăţi: una care 
să cânte ca Schiller, alta care să cânte ca Eminescu”

„Nu se ştie ce pornire lăuntrică, ce nelinişte fremătătoare îi 
îndeamnă pe unii semeni de-ai noştri să-şi caute stăruitor rădăcinile, 
să calce pe cărările trecutului ca pe firul Ariadnei, chiar dacă ele mai 
există, uneori, doar în suflet. Ameţitoare trecere a anotimpurilor în 
sânge, între paşii şovăielnici ai copilăriei şi seninătatea înţeleaptă 
a senectuţii, anii se aştern denşi, zidiţi asemeni zăpezilor din ţara 
gheţurilor veşnice. Şi poate că speranţa nemărturisită, necuprinsă în 
cuvinte, ne îndeamnă să aruncăm punţi între vremelnicie şi veşni-
cie, să căutăm adevăruri în ţărână, să ne sădim, discret, sufletele în 
urmaşi, ca pe o mărturie a trecerii noastre prin lume. La cumpăna 
dintre milenii ne mai închinăm la chipuri de lut, ne mai clădim, tru-
faşi ori smeriţi, speranţele într-un „mâine” incert, aflat la cheremul 
hazardului”.

Izgonirea din rai. „Mama” Sofia pare să cunoască aceste 
taine ale vieţii. Steaua ei norocoasă i-a arătat întotdeauna drumul 
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cel bun peste decenii, călăuzind-o, asemeni magilor ce veneau să 
închine daruri pruncului Iisus, prin meandrele întunecate ale des-
tinului. Răsărise acolo, sus, deasupra căsuţei părinteşti din Dealul 
Iederii, de lângă Clit – un plai bucovinean neasemuit de frumos, un 
Eden pe pământ – de parcă ar fi ştiut ce vremuri de restrişte aveau 
să vină. Răsărise pentru copila de 8 anişori, care saluta dimineţile 
senine ca nişte binecuvântări, deasupra cărora nu apucaseră încă să 
se îngrămădească norii cenuşii ai războiului. Pe atunci, lumea încă 
nu se îmbolnăvise de singurătate. De parcă Dumnezeu ar fi închis 
ochii, preţ de câţiva ani, la suferinţele omenirii, în anul de graţie 1940, 
suflarea îngheţată a maşinilor morţii se insinuase şi printre căsuţele 
de la Clit. Zeci de familii de nemţi bucovineni au fost nevoiţi să se 
rupă brutal de la rosturile lor şi să ia drumul pribegiei.

„În toamna anului 1940, Hitler a hotărât sa ne scoată din 
Bucovina pentru că eram prea aproape de ruşi. Tata nu se îndura să 
plecăm aiurea, pentru că îşi făcuse, cu amarnică trudă, toate cele de 
trebuinţă. De asta, când a trebuit să plecăm, tata avea inima grea, 
de parcă ar fi fost izgonit din lumea lui pentru totdeauna. Dar cum 
să rămânem, când satul se pustiise, când rămăsesem fără prieteni, 
fără biserică şi fără şcoală? Toţi vecinii plecaseră şi se auzeau câinii 
lătrând de foame fără contenire. Rămăseseră vitele legate la iesle 
şi celelalte dobitoace prin acareturi ca pe o planetă nelocuită de oa-
meni. A trebuit să plecăm. „Soarta omului e mireasa tiranilor”, a zis 
tata. „Soarta omului e în mâna lui Dumnezeu”, a zis mama ca să-l 
mângâie. Opt suflete – mama, tata, bunica Fuchs, eu şi 4 fraţi, ne-am 
mai privit o dată casa cu nesaţ, ca să n-o uităm niciodată. Vreme de 
5 ani, după aceea, aveam să tot pribegim, cu geamantanul în mână, 
dintr-un oraş în altul, dintr-o ţară în altă ţară. Ultimul transport al 
repatrierii ordonată de Hitler a plecat, din Rădăuţi, în primele zile 
de decembrie 1940. Urma să petrecem Crăciunul la Linz, în Austria, 
cu Alpii în locul Obcinilor.

Viaţa de lagăr. „Trăiam într-o epocă în care destinul omului 
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era hotărât de alţii, de cei care vânturau lozinci despre drepturile 
omului pentru a i le spulbera mai uşor pe toate. 

La Linz am rămas până în primăvara lui 1941. Am aflat că 
trebuie să plecăm din nou şi că vom fi despărţiţi. „Cum să mai trăiesc 
eu cu sufletul despicat în două?”, a apucat să mai spună bunica şi 
a murit, în clipa următoare, de parcă ea şi plânsul ei ar fi ars, dintr-
odată, până la capăt. Doi ani am stat în lagărul de la Ausig, pe Elba, 
în Cehoslovacia. Era rău în lagăr. Plângeam. Pe dinăuntru plângeam, 
iar lacrimile noastre se iveau, dimineaţa, pe frunzişul dezlănţuit al 
pădurilor de la Clit. În primăvara anului 1943, am fost expediaţi spre 
Polonia pentru a coloniza un sat cu gospodării nemţeşti străvechi, 
abandonate de multă vreme. Ni s-a spus că trebuie să punem treburile 
la punct şi că trebuie să facem să rodească 57 ha de pământ. Care 
deveneau ale noastre, cu condiţia ca rodul lor să slujească Reich-ului. 
Noi primeam cartele pentru pâine şi atât. Munceam, sub presiunea 
ameninţărilor cu lagărul de la Auschwitz, aflat la 16 km de cătunul 
Zator. Nemţii bucovineni, care au dat curs cu întârziere ordinului 
lui Hitler de a-şi părăsi locurile natale, au tot împins vagoanele prin 
cumplitul Auschwitz, timp de 9 săptămâni. Fiind fierar, tata a scăpat 
de lagăr. Când s-au întors de acolo, erau atât de sleiţi de puteri, că nici 
nu mai puteau coborî din camion. Albiseră în numai două luni de zile.

Pe 15 ianuarie 1945 – de ziua poetului căsuţei noastre de de-
parte, am primit ordin de plecare. Războiul îşi împingea, nemilos, 
tăvălugul pe şosele. Cu ultimul tren al speranţei, ocolind poduri 
bombardate, oraşe distruse, am ajuns în Cehoslovacia, la Aibauch. 
Micul orăşel gemea de suferinţă. Soldaţi mutilaţi sângerau pe tărgi, 
pe străzi, prin case, prin biserici. Ultimul ordin pe care l-am primit, 
în numele lui Hitler, a fost să plecăm la Leibauch, tot în Cehia, un 
oraş părăsit, mort. Ne-am adăpostit în fosta fabrică de săpun, însă 
am fugit şi de acolo. Începuse bombardamentul. Cu primul tren am 
ajuns într-un alt oraş, o ruină înspăimântătoare care fusese, până nu 
demult, legendarul oraş Dresda. Acolo, în împărăţia ruinelor, ne-au 
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găsit soldaţii ruşi, ne-au interogat şi ne-au mânat spre gară, pentru a 
ne întoarce în locurile natale. Războiul de terminase. Se terminase 
epoca lui Hitler, dar, pentru o bună parte a Europei, începea cea a lui 
Stalin. „Istoria e mireasa tiranilor”, a repetat tata, la fel ca odinioară.

„Între timp, istoria tocmai devenise mireasa lui Stalin”. 
La întoarcere, în gara din Praga, tata și cei doi frați ai mei au fost 
luaţi prizonieri de o patrulă sovietică, în timp ce noi, ceilalţi, ador-
miserăm pe peron. I-am căutat, disperaţi, însă nu ştia nimeni să ne 
răspundă. Urma să ne întoarcem singuri acasă. Timp de cinci zile şi 
cinci nopţi, am circulat fără oprire, prin pustietate. Bătrânii şi copiii 
mureau pe capete. Când am intrat în România, mi s-au împăienjenit 
ochii, într-un plâns de despovărare. Nu rosteam cuvinte. Îmi trăiam 
patria cu ameţitoare sinceritate. Îmi trăiam patria mai presus de viaţă 
şi numai cel care, la rândul lui, a trăit-o vreodată îmi poate înţelege 
acum sufletul. Soarta noastră, care a fost mireasa lui Hitler, avea să 
devină mireasa lui Stalin, iar după aceea, a altor tirani mai mărunţi, 
dar la fel de sângeroşi şi de inumani.

Vreme de două săptămâni, la Arad, într-un lagăr pentru refu-
giaţi, am fost îngrijiţi, ca să prindem puteri”.

A doua izgonire din rai. Revenirea la Clit a fost, pe cât de 
emoţionantă, pe atât de dureroasă. „Căsuţa noastră din Dealul Ederii 
nu mai avea nici gard, nici fierărie, nici acareturi. Era locuită de un 
invalid de război, cu nevasta şi copiii. După o vreme s-au întors tata 
cu fraţii mei, Eduard şi Hubert. Stătuseră la închisoarea centrală din 
Cernăuţi. Fuseseră înşfăcaţi de o patrulă sovietică şi expediaţi, drept 
prizonieri de război, prin Polonia, spre închisorile Uniunii Sovietice. 
După vreo şase săptămâni de temniţă pe roţi, au fost încarceraţi la 
Cernăuţi, unde s-au sleit, încetul cu încetul, de foame şi frig. Tocmai 
lipsa asta de vlagă i-a salvat de Siberia. La puţin timp după întoar-
cerea tatii, cineva de la primărie ne-a spus că trebuie să plecăm la 
Suceava, cu tot cu bagaje. Nimeni nu ne-a explicat nimic. Între timp, 
istoria tocmai devenise mireasa lui Stalin. Nu ştiam unde mergem 
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şi, după o veşnicie legănătoare, am ajuns la Turnu Măgurele. Alt 
lagăr, după o viaţa de lagăr. Altă izgonire din rai. În construcțiile 
de scândură, străjuite de sârmă ghimpată, era o mizerie cumplită, 
bântuită de ploşniţe şi de păduchi. Timp de şapte luni a durat calvarul 
nostru, timp în care ne-am agăţat de viaţă cu încrâncenată disperare. 
„Să facem o plângere la guvern. Poate că nimeni nu ştie ce e aici”, a 
spus un preot catolic, un alt izgonit din raiul vieţii obişnuite.

„Era prea târziu, după un război nesfârşit, să mă mai în-
torc la copilărie”. Privirile temătoare şi, totodată, pline de speranţă, 
s-au îndreptat atunci către Sofia, fetiţa de 13 ani, căreia războiul îi 
furase copilăria. Cu un curaj pe care numai disperarea ţi-l poate da, 
micuţa refugiată a înşelat vigilenţa santinelelor, strecurându-se afară 
din lagăr. A dus scrisoarea la poştă, după care s-a abandonat, preţ 
de câteva ceasuri, în beţia ameţitoare a libertăţii. „Într-o zi de marți, 
străjuită de un drapel românesc şi de unul rusesc, porţile lagărului de 
la Turnu Măgurele s-au deschis pentru două mii de oameni chinuiţi, 
oameni care n-au participat la război, dar care au fost victimele lui 
permanente. Am predat păturile, lingurile şi castronaşele de aluminiu, 
apoi ni s-a îngăduit sa plecăm. N-ar fi ştiut niciodată de noi dacă nu 
le duceam scrisoarea. Am ajuns la Clit odată cu primele zăpezi ale 
iernii. Casa pe care o zidise tata, cu sudoarea lui, era pustie, prefă-
cuta într-o ruină jalnică şi inutila, asemeni tuturor caselor nemţeşti 
din Dealul Iederii, ramase nelocuite. Era prea târziu, după un război 
nesfârşit, să mă mai întorc la copilărie, la jocurile şi la poveştile ei 
nevinovate.

Micii tirani. Încet, încet, după trudă şi alergătură, casa noastră 
a prins să înflorească frumos, ca o bucurie a sufletului. Până într-o zi, 
când a venit o muiere cu bărbat, de la Buzău, să se împroprietărească 
în casa noastră, casă cu şapte copii. Aveau o rudă la primărie, care i-a 
făcut stăpâni peste casa noastră. De inimă rea, în primăvara anului 
1953, tata s-a stins, cu un suspin uşurat, de parcă s-ar fi mutat pentru 
veşnicie în sufletul meu. La un an de la moartea tatii, soţii Vasile şi 
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Eugenia Balcan au demontat casa noastră din Dealul Iederii, fost 
Lichtenberg, şi au mutat-o la Clit. A rămas biata mamă cu grajdul, 
pe care a trebuit să-l transforme în casă. Ca o icoană cu chipul trist al 
Sfintei Duminici stătea mama în Dealul Iederii, care nu mai amintea 
nimic de Lichtenberg-ul de odinioară, şi privea spre geana brumată 
a pădurii de la Clit, de parcă l-ar fi aşteptat pe tata pentru a se sfătui 
împreună pentru ultima oară.

„Am dreptul să iubesc două patrii pentru că n-am vândut-o 
pe nici una dintre ele”. Pentru un transfug ilegal, patria este acolo 
unde e bine. Pentru mine, e altfel. Patria este acolo unde m-am năs-
cut, unde mi s-au născut copiii. Iubesc, în egală măsură, România şi 
Germania. Am dreptul să iubesc două patrii pentru ca n-am vândut-o 
pe nici una dintre ele. Eu sunt nemţoaică tot atât cât sunt şi român-
că. Şi cred că nu-i e neamţ, care să fi plecat din Bucovina, în patria 
strămoşilor lui, care să nu simtă la fel, să nu-şi întregească sufletul 
din două jumătăţi: una care să cânte ca Schiller, alta care să cânte ca 
Eminescu. Am avut parte de repetate bejanii, dar abia acum înţeleg 
ce zestre fabuloasă are omenirea în oamenii ei obişnuiţi, în oamenii 
care se nasc pentru a îmblânzi brazdele pământului, pentru a înălţa o 
casă şi pentru a trăi dumnezeieşte câte o unică poveste de dragoste.

În anii care au urmat, în viaţa mea de om obişnuit, mi-am pus 
pecetea sufletului pe fiecare lucru pe care l-am făcut sau doar am fost 
părtaş discret al miraculoasei lui zămisliri. Cine are drum de făcut 
între Rădăuţi şi Câmpulung Moldovenesc o să zărească, în creştetul 
munţilor, un monument, care reprezintă o palmă uriaşă care salută 
cerul. Monumentul a fost ridicat în cinstea ostaşilor români, care au 
croit drumul acela fantastic de frumos. În monumentul acela mi-am 
ascuns şi eu tinereţea, cu toate visele şi speranţele ei – gestul acela 
aproape semeţ, prin care piatra cinsteşte vrednicia omenească – pen-
tru cei care vor poposi pe muntele Palma, ca să-şi umple sufletele cu 
frumuseţea solemnă şi inconfundabilă a Obcinilor Bucovinei. Asta 
este menirea omului. Să nu calce pe un meleag fără să sădească, 
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în locul acela un copac, fără să înalţe o casă, fără să dea viaţă unui 
pruncuţ.

„O ţară ajunge să se bucure de prosperitate doar atunci 
când oamenii ei sunt liberi”. M-am născut sub dictatura carlistă şi 
am copilărit în dictatura antonesciană. Şi-am fost fericiţi, eu şi toţi 
ai mei, sub cele două dictaturi. Pe noi nu ne interesau dictaturile, ci 
rostul nostru acolo, sub geana pădurii de la Clit. Şi nici pe dictatori 
nu-i deranja că noi existam într-o cuminţenie gospodărească, departe 
de zarva şi răfuielile politicianiste. Când m-am hotărât să plec în 
Germania, nu aveam nimic împotriva comunismului. Şi nici acum 
nu am, deşi sunt de părere că o ţară ajunge să se bucure de pros-
peritate doar atunci când oamenii ei sunt liberi. Adesea, libertatea 
gândirii este confundată cu libertatea uneltirii, dar de uneltire se fac 
vinovaţi doar cei care vor puterea, pentru că nu ştiu că facă nimic 
pe pământ. Şi nu ştiu, pentru că n-au dragoste, pentru că sunt pustii 
pe dinăuntru. Mult a trebuit să mai trudesc în viaţa asta. Am cărat pe 
spate lătunoaie ude, am dus prin vânt vagoane întregi cu rumeguş, 
am crescut animale, am dus lapte, am întors pământul cu sapa, dar 
nici una dintre clipele acelea grele, trudite, nu mi se pare întinată de 
urâţenie. M-am născut cu cultul muncii şi al familiei şi m-au durut 
numai anii de bejanie şi neîmplinirile familiale. Mai ales că am avut 
exemplul părinţilor mei, care parcă ar fi fost un singur suflet turnat 
în două trupuri. Mi-aş fi dorit să le pot repeta povestea, dar soarta 
mi-a fost împotrivă. Soarta omului – zicea tata – e mireasa tirani-
lor. Fac tiranii ce vor din ea. Dar şi noi suntem vinovaţi de propria 
noastră soartă.

„Nu trebuie să mai cărăm peste cumpăna dintre milenii 
cenuşile din viaţa de până acum şi cenuşile dezamăgirilor”. De 
la Revoluţie, încoace, s-a făcut mai rea lumea. Iar eu suport mai greu 
nedreptăţile, nu mai înţeleg de ce există ele într-o aşa desime, când 
e doar un pas şi o clipită până la Judecata de Apoi, la care vom da 
cu toţii socoteală. În Germania, mă întreabă oamenii ce se întâmplă 
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cu România, ţara aceea care a fost, odinioară, un rai pe pământ. Se 
îndreaptă lucrurile spre bine, le răspund.

În mileniul ce va să vină, nicăieri în lume nu va fi ca în Ro-
mânia, ţara hărăzită de bunul Dumnezeu cu de toate. Nu trebuie să 
mai cărăm peste cumpăna dintre milenii cenuşile din viaţa de până 
acum şi cenuşile dezamăgirilor. Putem renaşte şi fi fericiţi doar dacă 
ne vom dori din tot sufletul asta. De ce să mai piară capra vecinu-
lui, când putem cere bunului Dumnezeu să ne dea fiecăruia câte o 
cireadă de vite de rasă? Pentru omul obişnuit truda nu-i o povară, ci 
o treaptă spre desăvârşire.

„Prietenia este esenţa acestei naţiuni, care merită de la 
istorie mult mai mult decât celelalte”. Cel mai mult îi place „ma-
mei” Sofia sa revină în zona Rădăuţilor la începutul lunii mai, spre 
a-şi putea sărbători ziua de naştere în mijlocul prietenilor români. 
„Din 1992, încoace, îmi petrec ziua de naştere numai în România. 
Vin oameni şi din Bucureşti, şi din Timişoara, şi din Germania, şi 
din Canada, să ne veselim împreună. Și vin oameni din satele vieţii 
mele, pentru că mi-s dragi oamenii aceştia de sub streaşina Obci-
nilor şi vreau să le ofer, în ziua aceea de mai, câte o mică amintire. 
De fiecare dată întâmpin anul nou al lumii de pe un alt meridian al 
planetei, dar anul nou al Sofiei Katharina Fuchs îl întâmpin numai 
în Bucovina, aici unde mi-s pentru totdeauna rădăcinile, aici unde 
mi se simte sufletul poleit cu aur şi unde pot auzi pădurile povestind 
prin glasul tulburător al Sofiei Vicoveanca. Acolo, departe, în sudul 
Germaniei, când mi-e dor de Obcini, când mi-e dor de voi toţi, fac 
să răsune cântecul Sofiei Vicoveanca şi-i aud vorbindu-mi, unul câte 
unul, pe toţi cei ce-mi sunt dragi. Prietenia vindecă toate cicatricile 
istoriei. Prietenia este esenţa acestei naţiuni, care merită de la istorie 
mult mai mult decât celelalte. De câte ori vin în România, eu mă 
vindec. Când n-oi mai putea veni, înseamnă că mi s-o fi terminat 
ghemul, dar nu-i bai, chiar şi-atunci m-oi putea întâlni cu prietenii, 
pentru că şi eu voi exista cât vecii prin streaşina albăstrie a pădurilor 
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Obcinilor Bucovinei, prin gestul semeţ al pietrei care salută veşnicia 
din creştetul muntelui Palma. Nimic din ce-au fost vârstele mele nu 
s-a irosit. Eu exist întreagă dintr-un capăt într-altul al Bucovinei, iar 
felul acesta de a supravieţui istoriei nu se învaţă decât aici, acasă”. 

Sofia Katharina Fuchs s-a născut pe 2 mai 1932 la Clit - Arbo-
re, o localitate aflată la 12 km distanţă de Rădăuţi, într-o familie de 
nemţi bucovineni, care-şi trage rădăcinile dintr-un neam străvechi 
de nemţi sosiţi în Bucovina din Munţii Pădurea Neagră. În 1969 a 
revăzut Germania, patria strămoşilor ei, renăscută din propria cenuşă 
după un război devastator. După o aşteptare de 10 ani, în decembrie 
1978, s-a stabilit în Waldkreiburg – Germania, împreună cu trei din 
cei cinci copii ai săi, iar după 1989, „mama” Sofia a trecut graniţa 
spre România de 3-4 ori pe an, cu convoaie umanitare. Şi de fiecare 
dată îşi sporeşte numărul prietenilor, niciodată prea mulţi pentru 
sufletul ei uriaş (Gabriela HOSTIUC, Monitorul de Suceava,vineri 
5 martie 1999, pp. 6A și 7A).

1999: „La Marginea a fost lansată cartea „Mireasa tira-
nilor”, de Sofia Katharina Fuchs. Vineri, 5 martie 1999, la sediul 
Şcolii din comuna Marginea, a avut loc lansarea cărţii „Mireasa 
tiranilor”, scrisă de Sofia Katharina Fuchs. Autoarea, numită de cei 
care o cunosc şi o îndrăgesc „mama Sofia”, a reuşit să clădească din 
cuvinte simple un remarcabil roman memorialistic, tipologic pentru 
toţi românii şi germanii Bucovinei.

Născută, în 1932 la Clit-Arbore, „mama Sofia” se consideră 
în egală măsură nemţoaică şi româncă: „Am dreptul să iubesc două 
patrii, pentru că n-am vândut-o pe nici una dintre ele”. În paginile 
cărţii, cititorii pot întâlni oameni şi obiceiuri din Bucovina, dar şi 
foarte multă suferinţă. Romanul surprinde momente tragice în des-
tinul popoarelor europene, când „istoria e mireasa tiranilor” Hitler, 
Stalin, dar şi a celor care le-au urmat. În cinstea evenimentului 
lansării acestui roman, „mamei Sofia” i-a fost dedicat un specta-
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col, susţinut de copii de la Şcoala Generală din Marginea, grupul 
„Alfa” – condus de Vasile Tănase, poetul Liviu Popescu, muzican-
tul Constantin Magopăţ. Alături de autoare au fost şi alţi prieteni, 
publicistul Ion Drăguşanul, Gheorghe Cazacu, Veronica Moscaliuc, 
cetăţeni din Suceava şi Rădăuţi. (Cezar AURSULESEI, Monitorul 
de Suceava)”.

1999: „Viaţa fără libertate nu merită trăită. Interviu cu 
doamna Sofia Fuchs, cetăţeană germană născută în România şi 
stabilită în oraşul Waldkraiburg.

Aţi avut o copilărie nefericită. La vârsta de 8 ani, aţi emigrat, 
pentru prima oară, în Germania. Asta se întâmpla în anul 1940. În 
anul 1945, aţi revenit din nou în ţară. Ce ne puteţi spune despre 
perioada anilor 1940-1945?

Aceşti cinci ani au însemnat o permanentă plecare în evacuare, 
din cauza războiului, de pe urma căruia am suferit foarte mult sufle-
teşte, fiindcă am lăsat în urmă casa unde m-am născut şi bucuriile 
copilăriei, nemaivorbind de faptul că părinţii mei au lăsat tot ce au 
agonisit în decursul a trei generaţii. Bunicul din partea mamei a fost 
o persoană publică în oraşul Cernăuţi (avocat) şi părinţii mei au fost 
oameni cu dare de mână. Au locuit în satul Clit, Comuna Arbore.

Cum aţi ajuns, în anul 1945, înapoi in România?
În luna mai a anului 1945, ruşii ne-au găsit în oraşul Dresda. 

Oraşul era o ruină, pretutindeni unde te uitai cu ochii vedeai numai 
suferinţă, populaţia era înnebunită de teama ruşilor, soldaţii „arma-
tei roşii” s-au dedat la cele mai mari crime împotriva umanităţii. 
Violurile erau o practică curentă a soldatului sovietic, crima nu mai 
era pedepsită de nimeni. Se prăbuşea o lume şi se năştea o altă lume 
apocaliptică. Ruşii ne-au găsit printre ruinele oraşului. Ne-au luat 
cu forţa pe mine şi pe părinţii mei, împreună cu cei şase fraţi, ne-au 
urcat într-un tren de marfă, pentru a fi trimişi în gulagul siberian. Pe 
tata şi pe doi dintre fraţii mei ruşii i-au luat, la Praga, de lângă noi şi 
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i-au trimis într-un lagăr din Ucraina. Ne-am regăsit după două luni. 
Am aflat că se găsesc la Cernăuţi.

Pe la jumătatea lunii iunie a anului 1945, am ajuns la graniţa 
cu România. Aici, vameşii români, văzând că suntem născuţi în 
România, ne-au luat din trenul rusesc, spunându-le ruşilor că suntem 
cetăţeni români. Ne-am oprit în oraşul Arad, unde am stat 2 săptă-
mâni în lagăr, după care am fost trimişi acasă, în satul Clit. Familia 
s-a reîntregit, după două săptămâni. Eram bucuroasă că sunt acasă, 
deşi din casă rămăseseră numai zidurile.

Cât timp a durat bucuria revederii casei părinteşti?
Două săptămâni. Vremurile erau tulburi, iar noi, ca etnici 

germani, nu eram priviţi cu ochi buni de către o anumită pătură 
a populaţiei localnice. Din sat am fost somaţi să ne prezentăm la 
Suceava, sub pretextul că ni se fac acte pentru dobândirea cetăţe-
niei române. Aici am avut surpriza să ne aflăm iarăşi pe un tren de 
marfă, cu santinelă la uşa vagonului şi trimişi în lagărul de la Turnu 
Măgurele cu numai ce aveam pe noi.

Ce a însemnat viaţa în lagărul de la Turnu Măgurele?
Un iad. Păduchi, tifos, râie, ploşniţe, mâncare sub orice critică. 

Dormeam sub cerul liber. În aceste condiţii am stat şapte luni.
Cum aţi reuşit să părăsiţi acel infern?
A fost o adevărată odisee. Aveam 13 ani, nu eram nici copil, 

nici adolescentă, eram o fiinţă plăpândă, subnutrită şi cu foarte 
multe lacrimi în suflet şi tare necăjită. Eram, în schimb, hotărâtă să 
părăsesc infernul. Gândul meu se afla în permanenţă la libertate şi 
acest lucru mi-a dat un curaj deosebit. Puteam să şi mor în această 
acţiune nesăbuită a unui copil, mânat de dorul de libertate. Viaţa fără 
libertate nu merită trăită. Aşa că am riscat nebuneşte şi am plecat 
din lagăr, sub pretextul că vreau să cumpăr ceva de mâncare. Tata 
mi-a înmânat o scrisoare, pe care trebui să o expediez de urgenţă 
la Bucureşti. Am mers la Poştă, unde am expediat scrisoarea, prin 
care informam oficialităţile române că 2.000 de oameni se află într-o 
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situaţie critică. După ce m-am reîntors în lagăr era să fiu împuşcată 
de o santinelă, care nu mă lăsa să intru înapoi, deşi îi explicasem 
că am fost să cumpăr mâncare pentru fraţii mei bolnavi. După zece 
zile de la expedierea scrisorii, a venit o comisie de la Bucureşti şi, 
văzând condiţiile în care trăim, ne-a dat voie să părăsim lagărul. Am 
luat din nou drumul spre casă. De aici, încolo, începe un nou capitol 
al vieţii mele şi a familiei.

În anul 1978 aţi emigrat din nou în Germania. Ce v-a deter-
minat să faceţi acest lucru?

Condiţiile mediului familiar, social şi politic m-au determinat 
să emigrez din ţară, împreună cu cinci copii. M-am stabilit în oraşul 
Waldkraiburg-Bavaria.

Ce aveţi de spus despre necazurile dumneavoastră cu Secu-
ritatea ceauşistă?

Ca orice cetăţean onest şi cinstit, m-am temut, când am fost 
chemată la Securitatea Judeţului Suceava, de către colonelul Rangu. 
Tremuram ca o trestie în vânt, de teamă, când am intrat în biroul 
colonelului Rangu. Aici am fost poftită pe un scaun. Mâinile nu-şi 
mai găseau astâmpăr, tremurau de parcă ar fi fost puse într-o priză, 
întrebările s-au axat numai pe problema emigrării. Norocul meu a 
fost că toţi cei care au dat relaţii la securitate despre mine mi-au fost 
favorabili. Vroiam, pur şi simplu, să plec din iadul comunist al lui 
Ceauşescu.

În ce an aţi revenit în România?
Mereu mi-a fost dor de ţară! Aici mi-am lăsat o parte a vieţii 

mele, aici mi s-au născut copii, aici mi-au rămas cele mai bune 
prietene. Începând cu anul 1990, am revenit în ţară de câte patru ori 
pe an, dar niciodată nu am venit cu mâna goală. Am adus ajutoare 
consătenilor mei din Clit, precum şi celor din oraşele Suceava şi 
Rădăuţi. În anul 1997, am venit în ţară de cinci ori.

Care vă suni necazurile la ora actuală?
Necazurile mele sunt de ordin sufletesc. Casa în care am lo-
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cuit vreau să o obţin înapoi, deoarece ea mi-a fost luată de regimul 
comunist, în momentul plecării mele din ţară. Din anul 1991, am 
depus cerere de restituire, la tribunalul din oraşul Rădăuţi, unde mai 
sunt în proces cu pământul care ni se cuvine. Dar este foarte greu 
să ţi se facă dreptate.

Ce aveţi de gând pe viitor să faceţi?
Vreau să mă privatizez, dacă obţin casa. Doresc să fac o baie 

cu oxigen. La ora actuală, în România, nu există o asemenea baie. 
Eu voi aduce întreaga aparatură şi materialele necesare construirii 
acestei băi. Nu cunosc încă rezultatul procesului, dar dacă verdictul 
îmi va fi favorabil, la începutul anului 1998 pornesc demararea 
construcţiei unei băi cu oxigen (Mihai VICOL, Bucovina, 1999)”.

1999: „Mireasa Tiranilor” revine pe meleagurile Bucovi-
nei. Duminică, 21 martie 1999, Sofia Katharina Fuchs, cetăţeană 
germană de origine română, şi-a lansat cartea „Mireasa Tiranilor” 
în localitatea Sadău, aflată în apropiere de Brodina. Cartea sa a fost 
editată, anul trecut, la Suceava şi are caracter autobiografic, fapt 
pentru care autoarea o prezintă în localităţile în care a locuit, „me-
leagurile despre care povesteşte la toţi nemţii”, după cum îi place să 
spună. La Sadău, pe lângă oficialităţile locale, au mai fost prezenţi 
cunoscuţi din copilărie ai mamei Sofia, precum şi prietenii săi din 
Suceava, poetul Liviu Popescu şi cântăreţul de folk Vasile Tănase, 
care a cântat mai multe melodii împreună cu grupul „Alfa”.

Lansarea cărţii a avut loc la şcoala din sat, unde au venit copii 
şi profesori, care au oferit oaspeţilor ouă pictate, tradiţionale. Emoţia 
momentului a fost dublată şi de revenirea, în şcoala unde a învăţat, a 
unei mai noi prietene a Sofiei Fuchs, căpitan Viorica Uhliuc, purtă-
toarea de cuvânt a IJP Suceava. După lansare, autoarea i-a invitat pe 
toţi cei prezenţi la masă, la cabana Sadău, unde a povestit cum a ajuns 
să scrie această carte şi cât de bucuroasă este să o ofere celor dragi.

Menţionăm că este vorba despre o carte emoţionantă, capti-
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vantă pentru cititor prin naturaleţea expunerii şi care demonstrează 
că viaţa îi răsplăteşte pe cei ce nu abandonează nici un moment să 
lupte şi să spere. (Daniela MACOVEI, Monitorul de Suceava)”.

2016: „Sofia Katharina Fuchs şi „Mireasa tiranilor” – 
cronica unei copilării pline de amar, trăite în plin război: Cartea 
„Mireasa tiranilor” este cronica unei copilării pline de amar, trăite în 
plin război, pe care autoarea, Sofia Katharina Fuchs, o bucovineancă 
născută la Clit, o dedică „Bucovinei, României şi tuturor prietenilor 
care mi-au dat mereu putere de viaţă”. În fapt, această carte este 
chiar istoria unei perioade despre ale cărei adevăruri crude, pătate 
de sânge nevinovat, noi, cei de azi, ştim mult prea puţin.

Apărut în 1998, la editura Bucovina viitoare, volumul cu-
prinde povestea unei familii de nemţi bucovineni, cărora războiul 
le-a rupt rădăcinile prinse la Clit şi le-a purtat pe drumul deportării. 
Sunt pagini întregi din istoria răvăşită de război a Europei, despre 
prigoana, foamea, deznădejdea trăite de autoare, pe atunci o copilă. 
Destinul avea s-o poarte pe căi nemiloase, „cu viaţa în geamantan”, 
cum se intitulează, de altfel, primul capitol al cărţii sale. În care îşi 
aminteşte de locurile natale care-i „vindecă sufletul”, de Dealul Edrii, 
fostul Lichtenberg de lângă Clit, unde avusese „un cuib straşnic, 
frumos şi îmbelşugat”; de mama, care făcea o pâine de secară aşa 
de bună că se mirau oamenii din sat şi cel mai grozav unt din lume, 
„modelat cu mare artă”. Aveau o viaţă bună, liniştită, aveau vite şi 
grădini la Clit, o „copilărie cum alta nu a mai fost”, ca o poveste 
din care s-a trezit, în toamna anului 1940, la vârsta de 8 ani, când a 
început al Doilea Război Mondial şi au fost nevoiţi să plece, fiindcă 
satul rămăsese pustiu.

Au pribegit, vreme de 5 ani, după aceea, cu geamantanul în 
mână, „dintr-un oraş în altul, dintr-o ţară în altă ţară, terorizaţi de grija 
zilei de mâine”. Familia ei s-a aflat în ultimul transport al repatrierii 
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ordonate de Hitler, în decembrie 1940, pornit de la Rădăuţi, scrie 
Sofia Fuchs. Prima oprire a fost în Austria, la Linz, unde se părea 
că lucrurile vor lua o cale bună, datorită comunicatelor difuzate la 
radio, care vorbeau despre un imperiu milenar, o împărăţie a oame-
nilor, care aveau să trăiască fericiţi pentru totdeauna. Familia a fost 
despărţită însă – parte la Oderberg, Austria, iar ceilalţi în Cehia, în 
lagărul de la Ausig pe Elba – şi câteva lucruri au fost iar îngrămădite 
într-un geamantan jerpelit.

„Războiul îşi împinge tăvălugul pe şosele, iar noi rătăcim 
cu sania prin câmpul înzăpezit”. În 1943 sunt expediaţi în Polonia, 
pentru a coloniza un sat cu gospodării nemţeşti străvechi, abandonate, 
având obligaţia de a rodi 57 de hectare de pământ. Au fost încartiruiţi 
într-un castel al unui conte, iar ziua munceau din greu, mereu sub 
ameninţarea cu lagărul din Auschwitz, aflat la 16 km distanţă. Pe 15 
ianuarie, însă, nemţii au intrat cu camioanele în curtea castelului, iar 
un ordin scurt, venit de la primărie, îi anunţa că trebuie să se adune la 
gară, pentru a pleca din nou. „Războiul îşi împinge tăvălugul pe şosele, 
iar noi rătăcim cu sania prin câmpul înzăpezit”. Sofia Katharina avea 
12 ani. Sunt urcaţi într-un tren fără geamuri şi uşi, ajung în Cehoslo-
vacia, unde aveau să cunoască mai din plin faţa neagră a războiului: 
„soldaţi mutilaţi, sângerând pe tărgi, pe străzi, prin case, prin biserici”.

Familia pleacă la Leibauchm, un alt orăşel din Cehia, unde află 
despre sfârşitul lui Hitler. Sofia Katharina avea doar 13 ani, dar gro-
zăvia nu se încheiase, în zori pleacă din nou la drum şi ajung „într-un 
sat cu cearşafuri albe înălţate la cer”, unde îşi dau seama că războiul 
s-a sfârşit. Dar nu şi necazurile lor. Urcă în primul tren care trecea 
pe-acolo şi ajung la Dresda, în Germania, iar de acolo iau toţi „trenul 
întoarcerii” – 80 de vagoane cu soldaţi sovietici, prizonieri de război şi 
refugiaţi – şi trec din nou prin Cehoslovacia. În învălmăşeala coborârii 
din tren, la Meryschostra, ea şi o parte a familiei se pierd de tată şi fraţii 
cei mari, iar în zori se urcă într-un alt tren de marfă, „al prizonierilor 
de război şi utilajelor capturate”. Revin la Praga, continuând să caute 
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restul familiei. Urma să se întoarcă acasă, prin Ungaria. „Suferim de 
foame şi de sete”. Câte 5 zile şi 5 nopţi, „trenul circulă fără oprire prin 
pustietate”, apoi poposeşte, tot atâtea zile şi nopţi, în câte o haltă pustie. 
„În vremea popasurilor e înfricoşător de trăit. N-ai voie să mergi să 
cauţi de mâncare, iar fetele tinere sunt luate cu forţa, duse în crânguri 
şi violate. Morţii sunt abandonaţi lângă calea ferată. Mor pe capete 
bătrânii şi copiii mici, dar copiii au totuşi parte de mormânt. Ei încap 
în lăzile de muniţie. Se presară pe pieptul lor margarete, iar lada de 
muniţie se îngroapă, în grabă, la primii loc de popas”.

După 6 săptămâni de mers cu trenul, au aflat că străbat Ungaria, 
în drumul spre România. La Oradea, în trenul rusesc, urcă soldaţi 
români, care cad la învoială cu soldaţii ruşi că oamenii trebuie lăsaţi 
în ţara lor. Se întorc la Clit, după ce au stat două săptămâni la Arad şi 
au prins puteri. Regăsesc căsuţa din Dealul Edrii, „văduvită de gard 
şi acareturi”, în care locuiau un invalid de război şi nevasta lui. Au 
rămas acolo o vreme, au muncit luând-o de la capăt, au trăit bucuria 
revederii cu tatăl şi fraţii cei mari care fuseseră luaţi prizonieri de război 
de către ruşi şi duşi la închisoarea centrală din Cernăuţi.

„În fond, asta suntem pentru poliţişti: nişte saci cu vechituri 
ale istoriei”. „A doua izgonire din rai” s-a petrecut la 6 săptămâni 
după întoarcerea la Clit, când plăieşul de la primărie l-a chemat pe 
tată, cu copii şi cu bagaje, să meargă după acte la Suceava. Au ajuns 
la Poliţie, iar de acolo au fost luaţi cu căruţa la Gara Iţcani. „Nimeni 
nu ne explică nimic, nimeni nu ne priveşte în ochi, pentru a nu lăsa 
să se spulbere speranţa. Suntem duşi dintr-un loc în altul ca nişte 
saci cu vechituri. În fond, asta suntem pentru poliţişti: nişte saci cu 
vechituri ale istoriei, iar între timp istoria devenise mireasa lui Sta-
lin”. Sunt aruncaţi iar într-un tren de marfă, în vagonul pentru vite, 
şi duşi „aiurea”. La Turnu Măgurele, alt lagăr, unde toate dimineţile 
aveau gustul leşietic al supei servite în castronaşe de aluminiu. După 
o vreme, un preot catolic i-a îndemnat să formuleze o scrisoare şi s-o 
trimită la Guvern, unica soluţie fiind ca Sofia s-o scoată de după sârma 
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ghimpată a lagărului, spunând soldatului de pază că merge după pâine. 
Scrisoarea a ajuns la destinaţie, iar peste o vreme, în lagăr, s-a prezentat 
o comisie internaţională. în cele din urmă, într-o zi de marţi, străjuite 
de un drapel românesc şi unul rusesc, porţile lagărului de la Turnu 
Măgurele s-au deschis pentru cei 2.000 de oameni chinuiţi. „oameni 
care nu au participat la război, dar au fost victimele lui permanente”. 
S-au reîntors la Clit, dar casele de pe Dealul Edrii erau ruinate. Au 
trecut peste alţi ani de cumpănă.

„Am dreptul să iubesc două patrii, pentru că nu am vândut-
o pe niciuna dintre ele”. Sofia Katharina Fuchs nu a dus în continuare 
o viaţă uşoară, nici până s-a măritat, nici după aceea. În România 
„era epoca tiranilor mărunţi, epoca lupilor”, iar „familia sleită nu mai 
făcea faţă umilinţei”. La îndemnul cuiva din comunitate, s-a măritat 
cu „primul colectivist” de la Marginea, membru de partid cu origine 
sănătoasă, pe care l-a acceptat „cu resemnarea cu care am acceptat 
să-mi irosesc copilăria prin marfarele care colindau Europa”. Un ti-
ran şi el. În 1958 i se naşte al patrulea copil, iar doi ani mai târziu, al 
cincilea, ultimul. A lucrat din greu la fabrica din Suceviţa, a suportat 
înşelăciunile şi răutăţile soţului. Între timp, surorile mamei stabilite 
în Germania îndemnau restul familiei să vină, să se stabilească acolo. 
În 1969 Sofia a revăzut Germania, dar nu a vrut să rămână ilegal, la 
rugămintea rudelor; la întoarcerea în România s-a decis să facă cerere 
de plecare legală. „Patria este acolo unde m-am născut, unde mi s-au 
născut copiii, dar şi acolo unde mi s-au născut strămoşii. Iubesc, în 
egală măsură, România şi Germania. Am dreptul să iubesc două patrii, 
pentru că nu am vândut-o pe niciuna dintre ele”.

Până la urmă, după divorţ, cu toate reclamaţiile şi defăimările 
suferite din partea soţului, Sofia Fuchs a reuşit să plece în Germania, 
la Waldkraiburg, în 1978, cu trei din cei cinci copii, ceilalţi doi, cu 
familiile lor, alăturându-i-se peste 3 ani.

După Revoluţie s-a întors în ţara natală cu ajutoare, iar de la 
apariţia cărţii s-a întors mereu, în diferite comunităţi din ţară, să pre-
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zinte „Mireasa tiranilor”.
În luna august 2016, Sofia Katharina Fuchs a fost la Suceava, 

la Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, unde a organizat o slujbă de 
pomenire în memoria deportaţilor şi deţinuţilor politici, care au murit, 
dar şi pentru sănătatea celor care mai sunt încă în viaţă. Slujba a fost 
oficiată de preotul paroh Viorel Vârlan. Atunci am stat de vorbă cu 
Sofia Fuchs, dar povestea unei copilării şi a unei adolescenţe trăite sub 
spectrul războiului nu putea fi îngrămădită în câteva pagini. Profund 
impresionată de carte, am simţit că îi datorez mult mai multe rânduri, 
mai ales că, din grabă, la primul articol i-am greşit prenumele, lucru 
pentru care îmi cer mii de scuze.

Astăzi, Sofia Katharina Fuchs are 84 de ani şi nu poate să nu se 
întoarcă, din când în când, în Bucovina.

„Nimic din ce-au fost vârstele mele nu s-a irosit. Eu exist întrea-
gă dintr-un capăt în altul al Bucovinei, iar felul acesta de a supravieţui 
istoriei nu se poate învăţa decât acasă”, spunea ea în finalul volumului 
memorialistic (Magda AXON, Crai nou, vineri 30 septembrie 2016, 
p. 5).
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SCRISORI

1999, Lucia Olaru Nenati, scriitor: „Dragă doamnă Sofia, / 
Am vrut să vă scriu şi eu o felicitare, de sărbători, dar n-am ştiut unde 
sunteţi. Am tot sunat la dl Drăguşanul dar n-a răspuns (nu mai avea 
telefon şi nici nu cunoştea adresa – n. n.) şi aşa că n-am putut să vă 
felicit atunci. O fac acum, cu întârziere, transmiţându-vă cele mai 
bune urări de sănătate, fericire, bucurii şi realizări literare, având în 
vedere că aţi dovedit deja că aveţi talent în această direcţie.

Mulţumesc şi eu, de asemenea, pentru felicitarea pe care am 
primit-o de la dvs., aflând, în acest fel, unde sunteţi şi unde vă pot 
scrie. M-am bucurat că ne-am cunoscut şi mai ales când, citindu-vă 
cartea, am putut să înţeleg ce fel de om sunteţi. Cele ce am zis la 
prezentarea de la Rădăuţi erau sincere şi spontane şi m-am bucurat 
că am putut să fiu de folos.

Eu am petrecut revelionul cu familia la Rădăuţi, la Liceul 
Hurmuzachi, unde ne-am distrat destul de bine. Dar sărbătorile 
trec repede şi trebuie să ne întoarcem la treaba noastră fiecare. Din 
păcate, eu trebuie să trăiesc în acelaşi oraş cu acea fiinţă nemernică, 
despre care am vorbit împreună şi care mi-a făcut enorm de mult 
rău, luându-mi chiar plinea de la gură. Dacă vreţi să vă recuperaţi 
lucrurile lăsate la el, trimiteţi-mi, aşa cum am vorbit, o hârtie, în care 
să arătaţi ce s-a întâmplat şi ce anume solicitaţi, ca sa încerc să vă 
ajut, căci nimeni altcineva nu poate să aibă efect asupra lui decât eu.

În rest, fetele mele sunt departe şi ţin legătura cu ele doar prin 
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scrisori şi telefoane, însă asta tot nu stinge dorul, cum aşa de frumos 
aţi scris despre acest sentiment. Antonia, fata cea mică, e la Universi-
tatea din Konstanz, Germania, după cum v-am spus, şi învaţă acolo 
acest semestru, poate chiar întregul an, dacă vor fi posibilităţi. Are 
mulţi prieteni noi, e considerată cea mai bună studentă din grupa ei 
şi e îndrăgostită de biblioteca în care studiază până noaptea, târziu, 
şi în general îi place foarte mult viaţa din Germania şi cred că va 
fi o mare tulburare sufletească atunci când va trebui să se întoarcă 
acasă, deşi scrie mereu că îi este tare dor de noi.

Ştiţi cum este asta că ai dori să fii, dacă s-ar putea, în două 
locuri deodată. Nu ştiu ce s-o sfătuiesc pe copila asta să facă, în aşa 
fel ca să nu-şi greşească viaţa.

Acum, la noi, în ţară, e mare încordare, căci minerii se luptă 
cu forţele de ordine şi totul e dat peste cap, preţurile cresc groaznic, 
viaţa e foarte instabilă şi nu ştim cum va fi ziua de mâine.

Sper că aţi citit cărticica mea pentru copii şi o să-mi scrieţi 
dacă v-a plăcut sau nu.

Vă doresc toate cele bune, multă sănătate şi vă sărut cu drag, 
/ Lucia. / Botoşani, 20 ianuarie 1999”.

1999, Artemizia Corduneanu, Timişoara: „Prea scumpă 
doamnă Sofia Katharina Fuchs, / Vă rog să-mi permiteţi a vă aşterne 
câteva rânduri pe această simplă coală de hârtie, pe care am rupt-o 
dintr-un caiet al fetiţei mele. Deşi nu vă cunosc şi nici măcar nu 
v-am văzut vreodată, ţin să vă comunic că mi s-a întipărit o dragoste 
foarte puternică, chiar sufletească, faţă de persoana dumneavoastră.

Şi acum vă rog să-mi permiteţi să mă prezint: Mă numesc Cor-
duneanu Artemizia, numele meu de fată este Petriuc. Provin dintr-o 
familie foarte cumsecade de ţărani din localitatea Clit, de pe strada 
Blideriţa; tatăl meu este Alexandru a lui Nicolae Trifan şi Maria lui 
Cucirca, iar mama mea este Olguţa lui Doţi, de pe strada Solcii. Din 
poveştile bunici mele, Marena, numele dumneavoastră îmi este foarte 
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cunoscut; bunica mea ne povestea mereu, atunci când veneam de 
la săniuş, cu picioarele îngheţate, din omăt şi pitindu-ne după soba 
fierbinte a cărămizii încinse, despre viaţa de demult, când erau nemţii 
în Clit, şi cât de frumos era pe atunci, şi câtă armonie exista, când 
se făcea vreun bal sau „strânsură”, cum se mai făcea pe vremuri, şi, 
de multe ori, printre acei nemţi, despre care îmi povestea bunica cu 
atâta drag, îmi amintesc foarte vag de numele acesta, Fuchs.

Prea scumpă doamnă, venind în concediu, din Timişoara, unde 
locuiesc actualmente, de la vârsta de 16 ani, şi unde, în toţi aceşti 
ani, mi-am întemeiat o familie frumoasă, alături de soţul meu, care 
este şi el din părţile noastre (Vereşti): familia mea este formată din 
noi stânjenei şi-o garofiţă, care, câteodată, ne aduc necazuri, dar de 
cele mai multe ori bucurii, deoarece, cum bine ştim, copiii ne sunt 
temelia, nu ştiu dacă pentru toate familiile care au copii este valabil 
acest proverb, dar pentru mine este. Şi, cum vă ziceam, aşternând pe 
hârtie, aflându-mă în concediu la Clit, împreună cu cei trei copilaşi 
ai mei, Maria-Alexandra, de 11 ani, Mihăiţă-Adrian, de 9 ani, şi 
răsfăţatul familiei, Bogdan-Andrei, de 3 anişori, fetiţa îşi cere voie 
să o las la biserică, căci a auzit că se ţine slujbă şi vine o doamnă din 
Germania; ştiind că fetiţa este o bisericoasă şi o credincioasă, cum 
am fost şi eu crescută, cu credinţă, dragoste şi frică de Dumnezeu, 
nu mă împotrivesc cererii sale şi îi dau voie să meargă, cu cel mic, la 
Biserică, eu neputând să o însoţesc, deoarece mă apucasem de cură-
ţenia mare, înainte de rugă (hram), cum bineînţeles orice credincios 
de bună-credinţă şi înnăscut cu acest obicei o face.

La întoarcerea acasă, fetiţa mea a venit, cu sufletul la gură, cu 
o carte şi o ciocolată, dar foarte mândră de trofeul ei, încercând să-mi 
povestească, căci acea nemţoaică, despre care auzise ea că vine, este 
chiar din Clit, şi anume din Dealul Edrii, şi că i-a dăruit o carte şi 
acea dulce ciocolată, pe care fiica mea o primise de la acea doamnă, 
care plângea, sărutându-i pe copii şi dăruindu-le, cu dragă inimă, cele 
descrise odinioară. Eu, neavând răbdare să văd ce fel de carte este şi 
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ce anume scrie, mi-am şters mâinile, care-mi erau aproape murate 
de la spălat, mă aşez pe prag, lângă bătrânul meu tată, care a rămas 
văduv de patru ani de zile, şi încep să citesc acest roman cu voce 
tare, să audă şi tatăl meu ce se scrie, dar tata, neputând să se abţină, 
la doar câteva pagini răsfoite şi citite, izbucneşte în plâns, probabil 
aducându-şi şi el aminte de acele timpuri, lectura răscolindu-i prea 
puternic amintirile din trecut, dar nici departe nu mă aflam nici eu 
de acele boabe mari de lacrimi, care îmi picură, una câte una, pe 
filele cărţii, şi încep să trăiesc alături de aceste cuvinte, care aştern 
suferinţa pe care aţi îndurat-o.

Prea scumpă doamnă Katherina, vă rog să mă credeţi – cu frică 
de Dumnezeu vă spun şi cu mare sinceritate de mamă a trei copii –, 
acest roman, această carte, pe care am citit-o cu foarte multă pasiune 
şi dragoste faţă de personajul care descrie toate acele întâmplări, 
toate acele chinuri, suferinţe, m-au făcut să transform titlul cărţii 
dumneavoastră din „Mireasa tiranilor” în „Prea sfânta fecioară fă-
cătoare de minuni”, iar cartea mi-a fost mie drept o Biblie, pe care 
o răsfoieşti cu atenţie, înţelegând sensul povestirilor. Citind cartea 
cu atenţie, am retrăit, pe pielea mea, suferinţele prin care aţi trecut, 
doar studiind această frumoasă carte.

Scumpă doamnă Katharina Sofia Fuchs, aici, în încheierea 
micii mele scrisori, încă o dată îmi cer mii de scuze pentru îndrăz-
neala de a comunica cu dumneavoastră, fără să vă cunosc, dar sincer 
vă spun, din toată inima, că suferinţele dumneavoastră m-au afectat 
foarte mult şi de aceea îndrăznesc să vă scriu, pentru curajul dumnea-
voastră de soţie şi mamă, de bună prietenă cu cei din jur; eu sufleteşte 
vă iubesc foarte mult, vă admir cu multă stimă devotamentul faţă 
de ţară şi tot din tot sufletul vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă 
binecuvânteze, să vă ocrotească de cele rele, de necazuri şi suferinţe, 
de nevoi şi de durere, iar în continuare să vă dea sănătate, bucurie şi 
viaţă fără de sfârşit! / Artemizia Corduneanu, Timişoara”.      
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1999, Cristina Bişog, Iaşi: „Dragă Doamnă Sofia, / Poate 
că nu mă mai ţineţi minte; sunt una din cele două fete de la Iaşi, 
cu care aţi călătorit, în tren, până la Timişoara şi cărora le-aţi dat 
să citească cartea dvs., spunându-ne, în acelaşi timp, să vă scriem 
impresii despre cartea dumneavoastră. Ei bine, mă numesc Cristina 
(nu ştiu dacă mai ţineţi minte numele meu) şi am citit cartea dvs.; 
vă pot spune că m-a impresionat prin multitudinea de fapte, de cele 
mai multe ori neplăcute, sau poate este prea puţin spus neplăcute, 
prin întâmplările neplăcute prin care a trebuit să treceţi; acestea sunt 
devastatoare pentru om; îl mutilează pentru totdeauna.

Romanul dă la iveală personalităţi tipice omului avar, necinstit, 
însă şi opusul acestora (exemplu: soldaţii români), ceea ce demon-
strează că pe această lume mai sunt, totuşi, şi oameni buni. Din pă-
cate, războiul a lăsat urme adânci în sufletele oamenilor dintotdeauna 
şi asta va fi, atâta timp cât va mai exista război. Faptele ne dovedesc 
cu vârf şi îndesat acest lucru. Dacă v-aş spune că, citind cartea, vă 
înţeleg, poate că nu m-aţi crede. Desigur, neprivind problema din 
acelaşi punct de vedere, însă în mare parte înţeleg suferinţele prin 
care aţi trecut. Poate că mai puţin suferinţa datorată războiului, însă 
suferinţele datorate celorlalţi, din jur, nu-mi sunt străine. Sigur, este 
de lăudat atitudinea dumneavoastră; nu mulţi ar fi făcut ceea ce aţi 
făcut dumneavoastră. Cu toate acestea… mai sunt oameni care dau 
dovadă de loialitate, devotament faţă de locurile natale, faţă de ţara 
în care s-au născut. Vă înţeleg, de asemenea, şi dorul de ţară, pe care 
încercaţi, cât de cât, să-l alinaţi ori de câte ori veniţi în Suceava, ori 
de câte ori puteţi veni în ţară.

Cartea, fiind prin excelenţă un roman memorialistic, tratează 
destine umane, în cazul dvs. al familiei şi nu în ultimul rând al ţării. 
Desigur, întâmplări tragice, care, din păcate, ne marchează pentru 
totdeauna. Oricum, avem de învăţat încă multe de la viaţă; în fiece 
moment al ei. Mă bucură însă faptul că aţi avut puterea, în final, să 
treceţi peste toate necazurile, care nu v-au ocolit în decursul vieţii, şi, 
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în final, v-aţi realizat copiii; aveţi nepoţi, de care cred că vă bucuraţi 
din toată inima.

În romanul dumneavoastră, aţi folosit expresia (vă citez): „Cât 
timp omul are pentru ce trăim trăieşte”. Ei bine, atâta timp cât aveţi 
copii, care să vă ducă mai departe o părticică din sufletul dvs. nobil, 
cred că într-adevăr aveţi pentru ce trăi.

Iar acum, după cum am înţeles, atât cât puteţi îi ajutaţi şi pe 
alţii. Este bine că aveţi puterea să o faceţi. Dumnezeu vă va răsplăti 
aceasta într-o zi. El este cel care v-a ajutat să supravieţuiţi atâtor 
chinuri şi necazuri, foametei, mizeriei războiului, defăimărilor, cum 
tot El va dat puterea să o luaţi de la capăt, să vă realizaţi copiii, să-i 
vedeţi mari şi, la rândul lor, să vă bucure. O minune este faptul că, 
până la urmă, aţi reuşit în viaţă, în ciuda tuturor dificultăţilor. De-
sigur, în lumea aceasta toate faptele îşi au răsplata lor. De asemeni, 
este foarte bine că aţi lansat acest roman aici, în România; oamenii 
au multe lucruri de învăţat din acesta: ce înseamnă loialitatea, nu 
cea demagogică, ci cea dovedită prin fapte adevărate, ce înseamnă 
adevărul care, întotdeauna, triumfă, binele făcut semenilor.

Sigur, uneori persoane dragi nouă ne dezamăgesc, ba chiar 
ne lovesc (sufleteşte, vorbind); ne doare acest lucru, mai ales când 
aceştia ne sunt poate fraţi, surori. Este, poate, unul dintre cele mai 
dureroase lucruri ce ni se pot întâmpla, să asişti, fără ca tu să poţi 
face ceva, la destrămarea propriei familii. Este un dezastru pentru 
acela care preţuieşte valoarea noţiunii de familie; este un lucru foarte 
dureros, întrucât înseamnă distrugerea însăşi a propriei identităţi, a 
valorilor în care ai crezut cu sfinţenie până atunci.

Ceva mai devreme am afirmat că vă înţeleg suferinţa. Ei bine, 
o să vă povestesc, în câteva cuvinte, o parte din propria mea viaţă 
şi atunci poate îmi veţi da dreptate. M-am născut într-o comună de 
lângă Iaşi, într-o familie catolică, cu şapte copii, părinţii mei fiind 
oameni simpli. Am crescut, purtându-ne de grijă unul, celuilalt, în 
mari lipsuri materiale. Îmi aduc aminte că, uneori, mergeam la şcoală, 
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în aceeaşi pereche de papuci, eu ţi sora mea, mai mică cu doi ani 
decât mine, ea învăţând dimineaţa, iar eu după-amiază. Venea de la 
şcoală, se descălţa, ca să pot merge şi eu, după-amiază, la şcoala din 
comună. Uneori plecam la şcoală fără să mâncăm, deoarece părinţii 
nu aveau salarii, erau agricultori. Mai târziu, tata deveni tractorist 
la CAP şi începuse să bea, să nu aducă banii în casă, iar tot greul 
rămăsese să-l ducă mama, care, în timp scurt, nemaiputând să ducă 
greul casei, s-a îmbolnăvit de inimă. Ştiţi, ceea ce am citit în cartea 
dumneavoastră despre viaţa alături de fostul dvs. soţ îmi aduce aminte 
de multe dintre isprăvile tatei. Dar să lăsăm capitolul acesta la o parte. 
Nouă ne-a fost destul de greu, chiar foarte greu, din cauza lipsurilor 
materiale, efectiv pot spune că nu am avut parte de copilărie; de 
altfel, nici de adolescenţă. Copii fiind, trebuia să lucrăm pământul, 
pentru a putea trăi şi a-i întreţine pe ceilalţi, mai mici; aceasta, ziua, 
iar noaptea eu trebuia să gătesc şi să învăţ, de cele mai multe ori în 
frig şi la lumina lumânării. Desigur, viaţa mea nici nu se compară 
cu a dumneavoastră, care aţi avut mult mai multe necazuri, însă eu 
simt că mă puteţi înţelege; acesta este şi motivul pentru care vă scriu.

La 14 ani, începutul adolescenţei mi-a fost marcat de moartea 
mamei mele, singura fiinţă cu care puteam comunica, căreia îi puteam 
spune orice. Până atunci, parcă totul avea un sens, însă de la moartea 
mamei, nu mai puteam înţelege nici măcar sensul existenţei mele. 
De fapt, de atunci, singurul sens al vieţii mele a fost de a-mi putea 
ajuta fraţii mai mici.

Timpul a trecut, nu vă mai spun cum; eu, fiind cea mai mare, 
îmi făceam griji pentru ceilalţi. La moartea mamei, la numai 42 de 
ani (a făcut un infarct), i-am promis că voi avea grijă de fraţii mei 
mai mici. Am avut o mătuşă, care locuia în Bucureşti şi promisese 
că mă ajută, la şcoală, cu cazarea, dacă iau examenul de admitere. 
Astfel, am dat examen şi l-am luat la Şcoala sanitară de trei ani, 
după terminarea liceului în comună. Venind, între timp, inflaţia în 
ţară, mătuşa mea nu a mai putut să mă susţină, materialiceşte vor-
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bind. Stăteam la ea, până atunci, însă nu se mai descurca şi a vândut 
casa, plecând în Moldova, la fiica sa. După primul an de şcoală în 
Bucureşti, m-am văzut din nou singură. Mătuşa mea mi-a spus că 
se mută şi nu mă mai poate ţine la şcoală.

Am găsit să am grijă de o bătrână, care a fost destul de difici-
lă, în schimbul gazdei. Îmi închiriase o cameră, pe care o plăteam 
din bursa de merit de la şcoală. În sfârşit, am terminat cei trei ani 
în Bucureşti, timp în care mi-a fost destul de greu. Colegele mele 
erau elegante, aveau bani, mergeau la spectacole, avea părinţi care 
le iubeau, care să le poarte de grijă, iar eu eram singură cu gândul 
la ai mei – nu vreau sau nu pot să mai vorbesc. După cei trei ani, 
am dat la Iaşi concurs pentru post, pentru a putea fi mai aproape de 
ai mei, crezând că în felul acesta pot face ceva pentru ei. Am luat 
examenul pentru post în Iaşi, devenind, astfel, asistentă medicală, 
Făceam, în fiecare vineri, drumul până la ţară, să văd ce face tata şi 
ce fac ai mei. Mi-a fost destul de greu, pentru că eu sunt o persoană 
care îmi fac griji pentru toţi, aşa încât mai tot timpul eram tristă, o 
fire interiorizată, marcată de trecut. Mă întrebau colegele de ce sunt 
aşa; nu le-am putut spune, pentru că oricum nu mă pot înţelege; ele 
nu ştiu ce înseamnă ca toată viaţa ta să fie o continuă luptă.

În tot acest interval de timp, am fost trimisă, de conducerea 
clinicii, într-un stagiu medical, acum doi ani, în Franţa, pe cheltuiala 
guvernului francez. A fost o bursă obţinută foarte greu în România. 
Cu teste de limbă, la Ambasada Franţei din Bucureşti. Până acum, 
nu am povestit multora viaţa mea. Eu ştiu că lumea este rea; am 
învăţat asta de la viaţă. Nu prea îmi place să vorbesc despre mine, 
însă dumneavoastră v-am povestit-o, pentru că ştiţi, asemenea mie 
(cu siguranţă, mult mai mult) ce înseamnă suferinţa. Dumneavoastră 
poate aţi avut mai mult noroc decât mine că aţi putut pleca din ţară şi 
să vă ajutaţi copii şi, nu în cele din urmă, să duceţi o viaţă mai bună.

Ei bine, eu nu am pe nimeni în alte ţări, care să mă ajute să plec 
măcar pentru câtva timp, să-mi găsesc ceva de lucru, nu neapărat ca 
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asistentă; aş face orice s-ar numi muncă cinstită. În luna februarie 
m-am înscris, cu foarte mare greutate, din punct de vedere financiar, 
la o firmă care intermedia forţa de muncă în străinătate. După ce 
am plătit o taxă de înscriere şi asigurarea de sănătate – vreo două 
milioane, bani pe care i-am împrumutat de la prieteni, cu foarte mare 
greutate, patronul firmei din Iaşi a furat banii adunaţi de la cei înscrişi 
şi a fugit din ţară, acum o lună. Vestea a venit ca un trăsnet, întrucât 
şi acum mai sunt datoare prietenilor mei cu bani împrumutaţi. De 
anul trecut, o întreţin, din salariul meu, pe sora mea la şcoală. A fost 
admisă la Şcoala sanitară cu medie destul de mare…

Titlul romanului a fost foarte bine ales, întrucât exprimă şi 
destinul dumneavoastră, şi nu numai, ci şi al naţiunii române însăşi. 
Dacă i-aţi fi schimbat numele, n-ar mai fi avut acelaşi farmec. / 
Cristina Bişog, Iaşi”.

1999. Angelica State, învăţătoare Botoşani: „Ţin să spun şi 
eu câteva cuvinte, dar nu în calitate de romancier, poet sau critic 
literar, ci doresc să-mi spun impresia care a făcut-o lecturarea ro-
manului memorialistic „Mireasa tiranilor” asupra unui om simplu, 
a unui cititor de rând. Pe autoarea acestei cărţi nu am avut onoarea 
să o cunosc, dar vă mărturisesc că, citind, „pe nerăsuflate”, povestea 
vieţii dumneaei, am exclamat: „Mulţumesc, bunule Dumnezeu, că 
mai există pe lume asemenea oameni ca doamna Sofia!”.

Am învăţat, la istorie (pentru că eu pe bune pot să-i spun 
doamnei „mama Sofia”, deoarece are un băiat de aceiaşi vârstă cu 
mine, Constantin), am citit şi am auzit multe lucruri despre poporul 
german, dar personal nu am avut ocazia să cunosc îndeaproape pe 
cineva de această origine. Urmăream şi urmăresc şi acum emisiunile 
televiziunii române despre minoritatea germană şi vedeam de multe 
ori, prin părţile Sibiului, multe case părăsite, case ce aparţin româ-
nilor de naţionalitate germană, plecaţi în patria mamă. Mărturisesc 
însă că, până acum, când am citit cartea doamnei Sofia, n-am ştiut şi 
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nu mi-am închipuit ce luptă dură are loc în sufletul acestor oameni: 
pe de o parte, dorul de cei dragi ai familiei, aflaţi în Germania, dorul 
pentru ţara de origine, iar pe de altă parte, regretul pentru România, 
locul naşterii, al copilăriei, al prieteniilor, al amintirilor de tot felul.

Şi mi-e ruşine să recunosc că n-am crezut, până acum, că 
aceşti oameni de origine germană pot iubi atât de mult România, 
frumuseţile ei, şi, deşi trăiesc bine şi au tot ce le trebuie în Germania, 
dorul de România îi macină. Pentru asemenea oameni să avem tot 
respectul şi să ne înclinăm în faţa lor.

Citind „Mireasa tiranilor”, am rămas impresionată de tăria de 
caracter a doamnei Sofia, căreia viaţa i-a oferit atâtea necazuri… 
vorba românilor, „atâtea cât omul poate duce”, dar sunt foarte bucu-
roasă că din toate a ieşit cu fruntea sus şi iat-o, astăzi, aici, între noi, 
încă tânără şi frumoasă, cu suflet generos şi bun pentru cei năpăstuiţi 
de soartă, pentru care doamna Sofia face eforturi supraomeneşti şi, 
de câte ori pe an poate, vine în Bucovina, să le mai aline durerile. 
Nu este aşa de uşor să-ţi pierzi, de atâtea ori, agoniseala, să-ţi strici 
rostul, să treci prin atâtea primejdii, prin câte a trecut doamna Sofia, 
să-ţi rişti viaţa de atâtea ori, să-i pierzi pe cei dragi, pe care i-ai iubit 
ca pe lumina ochilor, să nu ai parte, în viaţă, de un tovarăş cu care 
să împarţi, în mod egal, bucuriile şi necazurile. Şi, cu toate acestea, 
doamna Sofia încheie acest roman într-un ton atât de optimist, încât 
acest optimism îl insuflă şi cititorului, lucru extraordinar pentru noi, 
în această perioadă, şi acesta fiind alt motiv pentru care vă recomand, 
cu căldură, să citiţi cartea.

Vă mai reţin un minut, să vă mai spun că tot timpul am fost 
şi sunt mândră că m-am născut în această ţară, că trăiesc aici şi 
că, chiar dacă îmi este foarte, foarte, foarte greu, eu n-aş putea să 
părăsesc definitiv nicicând aceste meleaguri, dar citind „Mireasa 
tiranilor”, sunt şi mai mândră că sunt româncă, deoarece doamna 
Sofia scrie cuvinte deosebit de frumoase la adresa noastră, despre 
măiestri mâinilor noastre, despre excelenta bucătărie românească.
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Să vă ţină Dumnezeu mulţi ani, de aici, înainte, şi vă mulţu-
mesc că mi-aţi dat ocazia să cunosc un om deosebit, prin interme-
diul „Miresei tiranilor”. Vă mulţumesc pentru atenţie. / Învăţătoare 
Angelica State, Botoşani”.

1999, Ileana şi Titi Funduc, medici în Bucureşti: „Dragă 
Sofia, / Am primit cu surprindere, dar cu o mare plăcere şi bucurie, 
cartea ta „Mireasa Tiranilor”, care mi-a răscolit amintirile pentru 
anii petrecuţi în Marginea (1952-1959). În afară de frumuseţea ei, 
cu toată suferinţa ta şi a familiei tale, mi-ai redat Marginea oame-
nilor din acea vreme, precum şi amintirea celor trei falnice aşezări: 
Clit – Dealul Edrii, Marginea şi Suceviţa – Voivodeasa, pe care le-
am păstorit, ca medic, timp de şapte ani. M-au încântat fotografiile 
prin care desluşeam fata aceea delicată, firavă, cuminte şi harnică, 
admirată de toţi sătenii din Marginea şi Suceviţa.

Anii au trecut peste noi şi, acum, amintirile cele mai frumoase, 
despre locuri şi oameni, ne copleşesc sufletul. Bunătatea noastră 
şi înţelepciunea ne fac să uităm necazurile prin care am trecut şi 
nostalgic să ne aducem în minte şi simţire numai ce a fost frumos.

Iubirea ta pentru Bucovina mă îndeamnă să-ţi spun că, din 
aceeaşi dragoste pentru ea şi ca o urmare a suferinţelor familiei 
mele şi a aceleia a soţiei, al cărei bunic a fost un mare istoric al Bu-
covinei, închis, la 74 ani, timp de 5 ani, la Sighet (este vorba de Ion 
I. Nistor – n. n.), în anul 1987, profitând de o excursie obţinută cu 
greu, am rămas în Germania, ca azilant. Am locuit la Leverkusen, 
apoi la Duisburg. Scopul era să public, în străinătate, cartea „Istoria 
Bucovinei”, scrisă de Ion Nistor, bunicul Ilenei.

După revoluţie, în Februarie 1990, m-am reîntors în România – 
alături de familie, şi, ca urmare, am putut tipări cele ce mi-am propus.

În ultimii ani, deseori am fost la Marginea şi Vicov, urmărind 
o moştenire, rămasă de la profesoara Butnaru Vera, mătuşa Ilenei şi 
nepoată istoricului Nistor.
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Am 74 de ani şi sunt pensionar, soţia încă mai lucrează în 
continuare la Spitalul Fundeni.

Nu se putea ca hărnicia ta să nu-şi aibă o îndeplinire deplină 
în Germania şi o mulţumire deosebită pentru copiii tăi.

Deşi Sfântul Paşti pentru tine a trecut, iar pentru noi va fi 
Duminică, noi îţi dorim multă sănătate, numai bucurii din partea 
copiilor şi, probabil, a nepoţilor, şi o viaţă cât mai lungă, cu o bătrâ-
neţe frumoasă. / Te îmbrăţişăm cu drag, / Ileana şi Titi Funduc”. 

2006, Dr. Meinhard Stark, profesor la Facultatea de Is-
torie a Universităţii din Frankfurt pe Main: „Dragă doamnă 
Fuchs, / Vă scriu din localitatea de reședință, din Berlin. / Aș dori 
să vă mulțumesc din toată inima pentru că mi-ați trimis amintirile 
dumneavoastră impresionante. Ați îndurat multe suferințe, dar ați 
trăit și o viață foarte puternică ca femeie. Mi-au plăcut în mod spe-
cial următoarele cuvinte: / „Dacă povesteşti, poţi să te vindeci. Iar 
mileniul care se apropie trebuie să fie unul sănătos, viguros. De asta 
e nevoie ca mileniul nostru să se spovedească până la capăt, pentru 
întremarea celui care urmează”. / Gândurile dumitale vor curge în 
munca mea. / Mulțumesc din nou și felicitări și urări de sănătate” 
(Dr. Meinhard Stark, Berlin, scrisoarea din 12 mai 2006, cu trimitere 
la ultimele rânduri din capitolul „A doua izgonire din rai”).

2006, Siegfried Klika, primarul oraşului Waldkraiburg: 
„Stimate doamnă Fuchs, / La mulţi ani. Aș dori să vă felicit pentru 
aniversarea dvs. de astăzi și să o însoţesc cu cele mai bune urări ale 
consiliului nostru municipal și ale administrației orașului Waldkrai-
burg!

Ziua de sărbătoare de astăzi are o importanță deosebită pentru 
dumneavoastră și înseamnă un motiv pentru a fi fericită. Ne amintim 
cu drag de zilele anterioare din copilărie, precum și de momentele 
speciale din trecut.
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Bucurați-vă de momentele frumoase din viață, alături de 
familie și prieteni. Toate cele bune, mult succes, multă sănătate și 
mulți ani mai frumoși.

Alăturat, veți primi un voucher de 10 euro, de la orașul 
Waldkraiburg, așa-numitul „10 Waldkraiburg”. Puteți folosi acest 
voucher într-unul dintre magazinele noastre din Waldkraiburg, care 
sunt enumerate pe lista atașată. / Cu sinceră prietenie, / Siegfried 
Klika, Erster Burgermeister”.

2007, Anneliese Reichert: „Dragă doamnă Fuchs, / După ce 
azi mi-a sosit o felicitare de Crăciun, bineînțeles că am vrut să îţi 
răspund la fel și să adaug câteva rânduri. Vreau doar să știu dacă te 
descurci bine și faci față vieții de zi cu zi. Pentru că doar acasă îți 
dai seama cum te descurci. Nimeni nu-ţi face micul dejun, prânzul 
și cina.

Sigur, comisiile sunt epuizante. Dar te-ai antrenat foarte greu 
și ai fost bine făcut. Îmi amintesc încă prima impresie, pe care mi-ai 
făcut-o. O femeie capabilă, cu o viață grea, dar o femeie deosebit 
de încântătoare.

În ciuda tuturor umilințelor pe care le-ai suportat, mi se pare 
admirabil, pentru că oamenii ca și tine au suportat totul și au rămas 
în continuare oameni.

Există ceva în sarea pământului – ce am fi, fără acești oamenii 
ca tine? Încurajând și oferind putere vieții noastre de zi cu zi.

Vă doresc tot binele și aștept cu nerăbdare să ne auzim sau să ne 
vedem din nou. / Gândind la tine cu dragoste, / Anneliese Reichert”.

2015, Ana Blandiana, mare poet român: „Bucureşti, 
14.07.2015 / Stimată Doamnă Sofia Fuchs,

Am primit cartea şi scrisoarea Dumneavoastră. Vă mulţumim 
mult, mai ales că demersurile la librării n-au avut rezultatul dorit. 
După ce o voi citi, cartea va intra în biblioteca noastră, alături de 
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alte cărţi cu mărturii din vremuri de restrişte.
Vă mulţumim şi pentru intenţia de a ne ajuta şi cred că aţi pu-

tea-o face într-un fel aparte: povestind rudelor, prietenilor, vecinilor 
despre noi, despre faptul că la Sighet există Memorialul Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei, primul muzeu de acest fel din lume.

Vă trimitem şi câteva cărţi editate de noi. / Cu urări de succes 
în tot ce veţi face şi cu gândurile noastre bune, / Ana Blandiana”.

2016, Ana Blandiana: „Stimată Doamnă, / Vă mulţumesc 
pentru invitaţia pe care am primit-o din păcate abia acum, când am 
revenit în Bucureşti după vara petrecută la ţară şi la scris.

Vă doresc acum, cu întârziere, La mulţi ani pentru cei 84 de 
ani şi Dumnezeu să primească omagiul şi pomenirea pe care le-aţi 
închinat victimelor comunismului.

Cu cele mai bune urări, / Ana Blandiana”.

2020, Vasile Tănase, muzician folk din Dorohoi: „Cum am 
cunoscut-o pe mama Sofia.

În urmă cu cca 30 de ani, locuind și lucrând în Suceava, am 
fost invitat, alături de un grup restrâns de scriitori, în casa regretatului 
Ion Cozmei. Urma să revină, în Suceava, o doamnă onorabilă, despre 
care auzisem că a avut o viață, într-un cuvânt, eroică. Lucram atunci la 
I.R.E. Suceava, într-un punct de lucru, situat în Rădăuți. Întrucât mă 
angajasem, împreună cu Ion Cozmei, s-o întâmpinăm cu un cântec 
pe „mama Sofia”, cum avea să rămână pe limbile noastre, definitiv, 
am intrat într-o cabină telefonică, iar Ion mi-a dictat, din Suceava, 
strofele cântecului pe care trebuia să-l facem. Și așa s-a născut prima 
mea compoziție, „Sofia e iarăși printre noi”, devenită șlagăr al tuturor 
întâlnirilor cu ea, ce s-au întâmplat ulterior. 

De-a lungul vizitelor întreprinse în România, de către mama 
Sofia, au urmat și alte compoziții, și alte întâlniri festive aniversare, în 
instituții de cultură sau la restaurante, cu nenumărate filmări pe casete 
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video. Am fost realmente cucerit de caracterul demn de invidiat al 
acestei exemplare femei care și-a scris tumultuoasa existență doar cu 
trăiri curate, necondiționate de spectrul vreunui compromis, datorită 
cărui fapt și-a făcut nenumărați prieteni. Se bucurau de prezența ei 
atât cei din România, cât și cei din Germania. 

Până și cu Anamaria din Botoșani, fata cu flautul, care mă acom-
pania, când îi cântam dedicațiile muzicale, mama Sofia s-a împrietenit 
și mă întreba mereu ce mai face. Nu l-a uitat nici pe Pamfil Rotaru, 
fostul meu coleg de facultate, din Botoșani, care i-a organizat o lansare 
a cărții sale, „Mireasa tiranilor”, redactată cu deosebită măiestrie de 
către Ion Drăgușanul, din Suceava. 

Recent, când băiatul meu din Germania m-a transportat cu 
mașina, acasă la ea, a rămas profund impresionat de biografia drama-
tică a mamei Sofia și tulburat de suferințele îndurate de ea, atât din 
cauza autorităților comuniste, cât și din cea a unor falși prieteni care 
au nedreptățit-o uneori.

Cu un spirit creștinesc devotat, a organizat și finanțat slujbe de 
pomenire a eroilor din cel de-al doilea Război Mondial, la biserica 
din Clit, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Suceava etc.

Nu pot să închei aceste gânduri, închinate distinsei noastre 
doamne, pe care am alintat-o mereu cu apelativul „mama Sofia” (fiind-
că, de câte ori revenea în România, aducea diverse daruri numeroșilor 
ei prieteni), decât cu dorința ca bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, 
spre a-și vedea împlinite toate proiectele ce le mai nutrește, la vârsta 
sa venerabilă! Dintre acestea, rețin cu precădere realizarea unei pe-
licule cinematografice, inspirate chiar de cartea vieții sale, „Mireasa 
tiranilor”! Multă sănătate și succes, iubita noastră mama Sofia! / Vasile 
Tănase, Dorohoi, 9 august 2020”.

Fie-mi iertat că nu pot, în final, să-i trec sub tăcere pe cei care, 
de-a lungul vremilor, m-au tot călăuzit spre lumină, spre cei datorită 
cărora mai exist, prietenii mei din Germania şi din România. Aş în-
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cepe cu numele medicului meu de casă, cum se spune în Germania, 
dr. Walter Oberhauser, care, mai zilele trecute, m-a întors de pe calea 
fără de întoarcere, ca să pot termina noua ediţie, revăzută şi întregită, 
a „Miresei tiranilor” şi, eventual, să mă bucur de ea ca de o defini-
tivă împărtăşanie. Spovedanie şi împărtăşanie. Iar dacă, la începutul 
primei ediţii, le mulţumeam pentru sprijinul moral prietenilor Rose-
Marie Witt, Frantz Witt, Doctor Herfurth, Doctor Engelmann, Familia 
Tranckle, Familia Peter, Familia Horst Hammel, Familia Seidl, Familia 
Pöm, Familia Ströbl, Familia Kössner, Familia Schidlmeier, Familia 
Schpigel, Walter Hornung Felix, Margot Lehnen (Luxemborg), Au-
rel (Australia), Melvin Murgoci (Canada), Familia Reilich, Fr. Utte 
Reilich, Fr. Hippner, acum este vremea, fără a face un pomelnic, ci 
un prinos de recunoştinţă, să adaug multe, multe nume de oameni, 
care m-au onorat cu prietenia lor şi pentru fericirea cărora mă rog în 
fiecare clipă. Am să încerc o ordine alfabetică, în acest salut de adio, 
mulţumindu-le din adâncul sufletului că există şi că mi-au ieşit în cale:

Doamna ALEXUŢĂ, prietenă din Suceava
Cezar AURSULESEI, ziarist din Suceava
Magda AXON, ziarist din Suceava
Ana BLANDIANA, scriitor din Bucureşti
Vasile şi Olga BULIGA din Dealul Edrii
Procurorul CARP din Suceava
Doina Vianora şi Amfilohie CATARGIU, artist plastic din Suceava
Părintele COCAN, preot la Voroneţ, fost şef al Serviciului 

Paşapoarte
Artemizia CORDUNEANU din Timişoara
Ion COZMEI, regretatul poet din Suceava
Ion şi Trandafira CURIA, primar în Marginea care mi-a botezat 

primul copil
Traian DOMINTE, director din Suceava
Dr. ENGELMANN, medic cardiolog în Waldkraiburg
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Mihai FRUNZĂ, primar în Rădăuţi
Constantin şi Ileana FUNDUC, cândva medici în Clit, Marginea şi 

Suceviţa, apoi în Bucureşti 
Luzian GEIER, istoric din Augsburg
Coca GROSU, magistrat din Suceava
Eilsabeth HEBERGER, publicist din München
Constantin şi Lidia HORBOVANU, scriitor din Suceava
Gabriela HOSTIUC, ziarist din Suceava
Ion ILIE, de la Cafeneaua de Artă din Botoşani
Mariana IOSUB din Timişoara
Familia JITARIU din Suceava
Siegfried Klika, primar al oraşului Waldkraiburg
Adela LUCACI, cadru medical în Suceava
Lia LUCACI, medic în Bucureşti
Daniela MACOVEI, ziarist din Suceava
Leonard şi Adriana MĂZĂREAN din Chicago, cumătri
Dr. Engel MEYER, medic radiolog în Waldkraiburg
Jeni şi Emil MORARU din Suceava
Gheorghe MOROŞAN, preot în Clit
Elena MUNTEAN, doctoriţă din Suceava
Ion MUTESCU, inginer din Vicovu de Sus
Ioana NISTOR, regretat artist plastic din Suceava
Lucia OLARU NENATI, scriitor din Rădăuţi, care trăieşte în 

Botoşani
Liviu POPESCU, inginer din Suceava
Vasile POPESCU, primar în Brodina
Dr. Aga REDA, medic în Waldkraiburg, născut la Craiova
Anneliesse REICHERT, din Berlin
Dr. Helmuth ROHLITZ, medic în Waldkraiburg
Pamfil ROTAR, director în Botoşani
Ovidiu RUSU, universitar
Emanuel RUND, cineast din München
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Vasile RUSU, fost director în Suceava
Vasile SASU, director la Cotnari
Vasile SBIERA, fiul lui Vasile şi Suzana Sbiera din Suceviţa
Meinhard STARK, doctor în istorie la Frankfurt pe Main
Angelica STATE, învăţătoare din Botoşani
Alina STRECKFUSZ
Carmen STRUGARU din Suceava
Vasile SUCIU din Cluj-Napoca
Vasile TĂNASE, inginer şi muzician din Dorohoi 
Karolina TREMEL din Germania, născută în Buzău
Fraţii URECHE din Suceava  
Viorica UHLIUC (HATNEANU), din Suceava
Viorel VÂRLAN, preot în Suceava
Mihai VICOL, scriitor şi ziarist din Suceava
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Un mesaj din viitorime

În felul meu simplu, de om care nu s-a culcat niciodată pe 
lacrima cuiva, îndrăznesc să-mi iau la revedere, prin această carte, 
de la toţi oamenii cu care, adesea împreună, am dus povara acestei 
îndelungate vieţi, la care copilul care am fost cândva nici nu ar fi 
putut visa.

Seară de seară, mă rog pentru sănătatea şi fericirea oamenilor 
oameni din Consiliul Judeţean Suceava şi din Centrul Cultural 
„Bucovina”, care mi-au fost alături în împlinirea acestui vis. Seară 
de seară, mă rog pentru sănătatea şi fericirea oamenilor oameni din 
întreaga Bucovină şi, prin ea, pentru toţi românii din ţară şi din lume. 
Mă rog şi aud cum Dumnezeu sau poate doar îngerul meu păzitor 
îmi ascultă sufletul. Meritaţi pe deplin binecuvântarea lui Dumnezeu, 
dragi români, oameni de omenie cum nu mai există alţii în lume.

Mă rog, iar alături, lângă icoane, poposeşte un mesaj din 
viitorime, o felicitare pe care mi-a trimis-o, din Suceviţa, strănepoata 
mea, Roxana, şi simt cum sufletul mi se umple, după urare, cu „cele 
mai frumoase gânduri:

„Uroma (Stăbunico), / Cu ocazia sărbătorii Naşterii lui Iisus, 
îţi urez cele mai frumoase gânduri, sănătate, fericire şi tot ce e mai 
bun în lume. De câte ori citesc o scrisoare de la tine, îmi amintesc 
de clipele petrecute alături de tine. Îmi amintesc privirea ta blândă 
şi superbă, de câte ori îmi aduc aminte de faptul că voi putea ajunge 
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şi eu, din nou, în Germania, şi am să te revăd. Momentan, nu pot să 
ajung în a doua mea ţară, să te pot lua în braţe, dar totuşi îţi spun: / 
Crăciun fericit! / Din partea familiei Avram, cu dragoste – Roxana”.

Viitor fericit, dragii mei români! 

Roxana
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1938  
Familia  

Fuchs

1946  
Familia Fuchs

1950 Tatăl Franz Fuchs
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1950 Clit Fina Ica  
şi cumătra Lina

1953 Mireasă

COPII Elena Frieda  
şi nepoata Argentina
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COPII  
Nunta  
Lenuţei Frieda

COPII  
Nunta lui  

Lenuş Frieda 
1971

COPII  
Petrică şi colegii 
din Voivodeasa
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COPII Lenuţa Frieda şi nepoţii 
Argentina şi Alex

COPII Nunta lui Ferdinand

COPII Nunta lui Ferdinand cu Hilde
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COPII Nunta lui Ferdinand cu Hilde 2

COPII Ferdinand şi nepoata Brigitte
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COPII Petrică

NEPOŢI Argentina

NEPOŢI  
Brigitte şi Thomas
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NEPOŢI  
Cristi fiul lui Adi 
Eduard fratele 
mai mare

NEPOŢI  
Brigitte Thomas 
Wanesa Justina 
lui Ferdinand

NEPOŢI 
Justina fata lui 

Ferdinand
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NEPOŢI  
Nunta lui Alex  

cu Elena

NEPOŢI  
Elena şi Roxana
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NEPOŢI  
Nunta lui 
Florian fiul lui 
Constantin

NEPOŢI  
Roxana şi Alex

NEPOŢI  
Wanesa  

lui Ferdinand
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NEPOŢI 
strănepoata 
Roxana şi fiica 
Lenuţa Frieda  
cu Călin Brăteanu

NEPOŢI 
Strănepoata 
Tamara fata 

Argentinei

NEPOŢI 
Strănepoata 
Tamara
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Nuntă în familia Jitariu

Nuntă în Hamburg în familia Hornug
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Viorica Fediuc  
şi Sofia Vicoveanca

LANSARE Mihai Ghergu, 
Constantin Sofroni  
şi Ion Drăguşanul

LANSARE RĂDĂUŢI 
Gherasim Putneanul
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LANSARE RĂDĂUŢI 
primarul Mihai Frunză 
şi episcopul Gherasim 
Putneanul

LANSARE  
Sofia Katharina Fuchs

LANSARE RĂDĂUŢI 
primarul Mihai 

Frunză şi episcopul 
Gherasim Putneanul
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LANSARE  
Ştefan Popa POPAS

LANSARE Viorica 
Hatnean Cojocaru

LANSARE  
Vasile Tănase  

şi Liviu Popescu
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LANSARE 
ARBORE

LANSARE 
ARBORE

LANSARE 
ARBORE
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LANSARE MARGINEA 
Sofia Fuchs

LANSARE MARGINEA  
Fluieraşul Colibaba  
şi Ion Drăguşanul

LANSARE MARGINEA 
Ion Drăguşanul
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LANSARE 
CLIT  
În faţa 
bisericii

LANSARE Constantin Sofroni 
Primarul Sucevei

LANSARE  
Constantin şi Lidia 
Horbovanu
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LANSARE Ioana Nistor  
şi Mihai Pînzaru PIM

Vasile Tănase şi nepoţica 
Daria Victoria Lutsch

Vasile Tănase şi grupul folk
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Mühldorfer 
Wochenblatt

Pagini de jurnal
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1998 Adresă SRI

La Palma
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Casa din Voivodeasa

VeșnicieVeşnicie Mormântul tatei la Clit


