
Iunie - septembrie 1940. Plecarea din Cernăuți. Fragment.

Am făcut cale întoarsă şi am luat-o spre Cernăuţi. Ni s-a stricat
bicicleta. Am aruncat-o în şanţ şi am pornit pe jos.

Am ajuns la Cernăuţi după amiază. Trecând prin străzile de
dincolo de Prut, cu populaţie evreiască, vedeam bătrâni, în
caftanele lor tipice, alergând de colo până colo, agitaţi, şi am
desluşit pe unul strigând în idiş “ Verstub... die meidl” adică
“ascundeţi fetele” – strigăt izvorât din nu ştiu ce amintiri ale unor
pogromuri întâmplate în ghetourile din orăşelele galiţiene sau
ruseşti din care au venit ei sau strămoşii lor.

La podul de peste Prut, un pluton de soldaţi cu arma la picior şi
un ofiţer...

- Ce se întâmplă domnule sublocotenent?
- Evacuăm Bucovina şi Basarabia...Vin ruşii...
- Cum ?! Fără luptă ?!
N-a răspuns...
Am pornit innebuniţi spre casele noastre. Cum locuiam în
cartiere apropiate – Brăvescu mai aproape, eu mai încolo, am
stabilit ca cel ce nu-şi află părinţii acasă să-l caute pe celălalt.
Am trecut pe lângă gara centrală. Un tren pe care erau agăţaţi
ciorchini de oameni...pe acoperişuri, pe tampoane, pe scări... şi
sute de alţii care se vânzoleau pe peroane, strigându-se unii pe
alţii, târându-şi bagajele- geamantane, saci, legături, coşuri –
încercând să-şi mai afle eventual un loc. Alţii – sute – convinşi
că nu mai e nicio speranță să ajungă în tren, au pornit în susul
străzii, spre sud...Căruțe, căroaie, cărucioare de copii pe care
au încărcat câteva boccele, cu fețele disperate, oamenii
porneau în exod.

Când am ajuns acasă, părinții și fratele mă așteptau. Au
încercat să dea telefon la Nepolocăuți încă de aseară, dar n-au
putut primi legătura. De dimineață ar fi putut pleca, uzina
electrică, unde era tata contabil casier a pus la dispoziția
funcționarilor săi autobuze și camioane - dar, neștiind ce e cu
mine, au rămas pe loc, ca și fratele meu care n-a vrut să-i lase
singuri. Am hotărât să rămânem împreună, orice ar fi. Tata a
mai fugit până la uzină să vadă dacă mai e vreo posibilitate de
evacuare, dar toate mașinile plecaseră. De altfel, la vreun ceas
după ce am ajuns acasă, primele trupe rusești intraseră în
Cernăuți. Mulți dintre cei care plecaseră târziu au trebiut să se
întoarcă. Rușii le tăiaseră drumul și nu i-au lăsat să treacă, sau
i-au ajuns din urmă și i-au întors.



Și altfel, din vina mea, am rămas sub ocupație sovietică timp de
vreo două luni și jumătate - respectiv până la 3 septembrie
1940.
N-au plecat nici mătușile mele, nici unchii...Pensionari fiind n-au
reușit nici să-și facă loc în puținele trenuri care au plecat, nici în
vreun camion sau în vreo căruță. Numai unchiul Gheniu cu
soția sa și cu Fănică împreună cu întreaga familie au reușit -
după cum am aflat mai târziu - să-și încarce câte ceva în cele
două căruțe pe care le avea, cu câte un cal la fiecare, și să
ajungă la Câmpulung. Dar foarte, foarte multă lume n-a reușit
să se evacueze. Chiar peste drum de noi rămăsese profesorul
univ. Leca Morariu. De aceea toată lumea a fost indignată când,
într-o declarție la radio mi se pare, fostul guvernator regal ar fi
spus că oricine a vrut să plece ar fi avut această posibilitate.
Umbla pe atunci zvonul că toate tratativele duse cu rușii - care
au durat totuși vreo câteva zile - au fost ținute secrete până ce
Carol al II lea și-a vândut acțiunile pe care le avea la fabrica de
zahăr de la Yucica, lângă Cernăuți... Cine știe?
Fapt e că ne-am pomenit sub ocupație sovietică. Și fapt e că
șefii - cel puțin cei ai comunității germane din Cernăuți - au știut
mai devreme sau - poate - au acționat foarte rapid, căci chiar
de a doua zi au distribuit tuturor șvabilor și oricui a vrut
legitimații adeverință prin care se atesta că deținătorul ei
aparține comunității germane din Bucovina și trupele sovietice
sunt rugate a apăra avutul și viața acestora. (text indescifrabil în
germană)
Le distribuiau la toți cei care solicitau. Înființaseră în acest scop
un birou special la casa germană (deutsche haus) de pe strada
Iancu Flondor. Și - cum se răspândise zvonul că cei ce
aparțineau comunității germane vor fi evacuați oficial în
Germania - toți sau aproape toți cei care intenționau să plece s-
au prezentat la casa germană și și-au scos asemenea
adeverințe. Ceea ce am făcut și noi, dar abia peste câteva zile
de la intrarea rușilor.
În primele zile prea puțină lume îndrăznea să iasă în stradă. Cei
mai mulți stăteau în casă și pândeau la geam, de după perdele,
să vadă ce se întâmplă. Numai Bubuș, în ciuda împotrivirii
părinților, s-a îmbrăcat în costumul cel mai elegant pe care îl
avea - era sărbătoarea Sf Petru și Pavel - cu cravată, cu pălăria
albă, ușoară, din păr de iepure, și a ieșit să se plimbe!
În acea zi a apărut și pe strada noastră un soldat rus.
Câte un om a ieșit la poartă, iar el tot spunea că vrea să
cumpere „colbasa„ (cârnat), unde găsește? I se explica că e



sărbătoare, că prăvăliile sunt închise (de fapt prăvăliașii, câți au
mai rămas, nu deschiseseră de frică!) dar el se minuna,
chipurile, dar oamenii ce mănâncă, dacă totul e închis?
Stătea în răscrucea străzii (indescifrabil) cu Spitalelor și în jurul
lui se strânseseră câțiva bărbați, cercetându-l, întrebându-l ba
de una ba de alta...Era de statură mijlocie, blonduț, cu o figură
simpatică, cu rubașca trasă peste pantaloni și încins cu o curea
simplă, cu boneta (ind) cu o stea roșie de email pe ea, nu se
mai vedea nici un insemn de grad, doar un steag roșu tot de
email, mic, prins pe piept, de rubașcă.

M-am apropiat și eu. Oamenii îl întrebau dacă „la ei„ sunt
biserici. Da, „blesciut„ de frumoase, adică strălucesc de
frumoase! Dar preoți? Și preoți, cu uite-așa o „boroda„ (barbă)
și arăta cu mâna până la brâu. ...Era evident că mințea.
Până la urmă, negăsind ce căuta, a plecat.
Au apărut ordonanțe, ucaz-uri. Tipărite în rusă, germană și
română le-au lipit peste tot pe ziduri, pe garduri. Cereau ca toți
cei care posedă arme de foc sau albe să le predea în 24 ore,
altfel vor fi împușcați; toți cei care au fost angajați la vreo
instituție sau intreprindere să se prezinte neîntârziat la muncă;
nimeni nu are voie să părăsească orașul fără aprobarea
autorităților militare, etc.
Cât era ziua de mare, camioane încărcate cu soldați care
cântau cât îi ținea gura (ind), circulau de colo până colo prin
oraș. La fel, plutoane de soldați, pășind pachet unul strâns în
spatele celuilalt, încât călcau, nu știu cum lateral, ca rațele,
străbăteau orașul făcându-l să răsune de aceleași și aceleași
cântece. Erau trupe aduse de prin regiunile asiatice : mici,
negricioși, cu ochii oblici și pomeții obrajilor ieșiți în afară, cu
aceleași bonete pe care lucea steaua roșie de email, cu
rubăștile încinse cu câte o curea simplă, cu pantalonii aceia
largi, încălțați cu bocanci și cu ... moletiere negre - încât (ind 39)
imaginea soldaților chinezi, văzuți în jurnalele cinematografice.
Nu prea știau rusește. Și nici nu prea erau vorbăreți. Când
stăteau de santinelă pe undeva, cu arma la picior, parcă erau
mai mici ca puștile lor lungi. Cu figura lor impasibilă, nu prea
puteai ghici cam ce gânduri umblă pe sub frunțile lor înguste- și
- pe cât se putea - lumea îi ocolea.
Tata a trebuit să se prezinte la serviciu. A lucrat vreo săptămână
sau mai mult, pe urmă și-a dat demisia.
Le venise ca director un ins tăcut, amabil, dar îmbrăcat într-un
fel care-i făcea pe angajații uzinei să se uite la el cam
descumpăniți: cu rubașcă, cu niște pantaloni de doc, în picioare



cu ...teniși, iar pe cap cu o șapcă din acelea pe care denumirea
rusească le și descrie parcă: furajca ( Фурайка n.m)

A încercat să-l convingă pe tata să rămână, dar tata a
motivat plecarea prin necunoașterea limbii, prin faptul că toate
rudele se află în România (ceea ce, cred că în acel moment nu
era decât în parte adevărat căci mătușile se aflau încă în
Cernăuți - dacă îmi aduc bine aminte). Și omul n-a mai insistat.

La vreo două, trei săptîmâni s-a înființat o ”comisie de
repatriere”. Întâi a funcționat la Primăria orașului, dar pe urmă,
când au văzut că, zilnic, în fața Primăriei se adunau sute de
oameni pentru a preda cererile de plecare, au mutat sediul
comisiei pe strada Isopescul (???), vis-a-vis de remizele de
tramvaie. Nici aici însă n-a funcționat prea mult și au mutat-o în
apropiere, pe o stradă paralelă, strada Delavrancea, pentru ca,
după un timp, s-o mute din nou, în capătul celălalt al orașului, în
spatele Mitropoliei, strada Dominic cum i se spunea căci trecea
în latura parcului Dominic, denumirea corectă fiind cât îmi
amintesc str. Eusebie Popovici.

Schimbările acestea de sediu se făceau fără un anunț
prealabil, cu scopul ca oamenii să piardă, măcar pentru un timp,
urma comisiei. Și așa, într-o bună dimineață, când oamenii
veneau ca deobicei la vechiul sediu, se pomeneau că sediul era
gol iar comisia se mutase nu se știe unde. Dar, peste câteva
zile îi dădeau din nou de urmă și din nou sute de oameni
așteptau în fața noului sediu spre a preda cererile sau spre a
primi răspuns la cele predate.

Toată această ”activitate” a comisiei era haotică, făcută la
întâmplare. Predarea cererilor se făcea de obicei dimineața,
când - fără vreun orar precis - apărea câte un membru al
comisiei, rus, care aduna cererile teanc de la cei care se
înghesuiau să i le întindă. Nu se dădea vreun număr de
înregistrare sau vreo dovadă că ai depus cererea. Iar din
momentul predării cererii, oamenii așteptau de pe la 6-7
dimineața până târziu seara, să fie chemați în fața comisiei. Nu
erau chemați oamenii în ordinea depunerii cererilor sau în
ordine alfabetică, ci la întâmplare. De aceea, cât era ziua de
mare, măcar un membru al familiei care depusese cererea,
stătea și aștepta în fața clădirii în care funcționa comisia, doar-
doar se va auzi strigat. De altfel, în toate aceste luni -
preocuparea noastră, ca și a tuturor celor care voiau să plece,
era legată de această așteptare pe de o parte, iar pe de alta de
vânzarea lucrurilor din casă: mobilă, covoare, veselă, haine, etc.
Se anunțase oficial la comisie că cei ce vor pleca nu vor putea



lua cu ei decât câte 20 kg. bagaje de persoană, că nu vor putea
lua cu ei documente, aur, argint, bijuterii, valută străină sau
ruble, ci numai aceste 20 kg. și bani românești în orice sumă.
Așa că lumea încerca să vândă pe capete: casele deveniseră
un fel de piețe în care intra cine voia - rușii în primul rând, dar și
speculanți - și se uita în jur împrejur să vadă ce i-ar fi de
trebuință, întrebând de preț, târguindu-se cu proprietarii.

Tot atunci a luat ființă, în piața Grigore Ghica Vodă, piața
Austriei - cum i se mai spunea de pe vremuri - acel târg
neobișnuit - ”talciocul”. Ș noțiunea și denumirea erau de ...
import.
În case sau în acest talcioc lumea vindea orice se putea vinde,
iar rușii cumpărau te miri ce, dar mai ales ceasuri, încălțăminte,
haine, veselă și, bineînțeles pe ascuns, bijuterii. Plăteau mai
bucuroși în lei românești căci cursul rublei fusese stabilit la 10
lei! Țin minte că, după un timp, când s-au redeschis chioșcurile
cu răcoritoare, cu dulciuri, etc - un pahar de sirop și o prăjiturică
de nuci, pe care mai înainte dădeam 1 leu sau 1,50 lei, acum
plăteam o rublă! Era enorm! De altfel, totul se scumpise - căci,
în afară de legume, de fructe, de zarzavaturi pe care țăranii de
prin împrejurimi le mai aduceau la piață ca să-și facă rost de un
ban - nu se găsea nimic. Atunci, țin minte, stăteam ”la coadă”
pentru țigări (românești, rămase prin tutungeriile abandonate)
pe care le plăteam cu ruble! De altfel, aproape toate prăvăliile
erau închise, inclusiv cele alimentare (niște autorități inventariau
bunurile abandonate).
Între timp - deoarece ”activitatea” comisiei de repatriere nu prea
dădea speranțe într-o ”repatriere” cât de cât apropiată, mulți
români s-au adresat comisiei de repatriere a nemților, care,
închizând, evident, ochii considera ”neamț” pe oricine se
declara ca atare, și îl trecea pe listele ei. Alții, au ales un drum
mai periculos: acela al trecerii clandestine a graniței!

La început, aceste treceri clandestine - de care s-au ocupat
mai ales țăranii ucrainieni sau oameni diferiți de prin satele
aflate în imediata apropiere a noii frontiere - au reușit aproape
în totalitate (bineînțeles în schimbul unor sume apreciabile de
bani!) Mai târziu însă - fie că rușii au aflat de ele, fie că ei înșiși
le-au organizat prin intermediul unor ”colaboratori” localnici, pe
care probabil îi recompensau în vreun fel, majoritatea celor ce
încercau să treacă granița clandestin, picau drept în brațele
patrulelor de grăniceri ruși și... dispăreau, probabil deportați.
Într-un timp ne-am gândit și noi la această soluție, dar până la
urmă am renunțat. Mama era prea bolnavă ca să suporte o



asemenea încercare (trecerea se făcea, mai ales, prin pădurea
Herței, noaptea, fără nici un fel de bagaje, doar cu actele
personale și cu banii pe care-i aveai)
Așa a trecut vecinul nostru, prof. univ. Leca Morariu; așa au
trecut - cu mare curaj - mătușile mele bătrâne (Donția, Tutea,
Olga cu soțul ei Vitencu). Pe toți aceștia i-a trecut peste graniță
un tânăr de vreo 18 - 19 ani, care abia terminase liceul, după
cât îmi amintesc - fiul unui plutonier, Spînu - care locuia
aproape de noi și fratele unei prietene, elevă și ea în clasa VI- a
la liceul ortodox de fete, Lizica Spînu. Băiatul o făcea dintr-un
admirabil spirit de solidaritate umană și românească, fără nici o
recompensă, dar cu enorme riscuri. De altfel, la vreo două, trei
săptămâni după trecerea mătușilor, când - parcă, parcă - în
disperare de cauză, înclinam și noi spre această soluție - s-a
zvonit că a fost prins, deportat și - pare-se - împușcat. Nici azi
nu știu ce s-a întâmplat, căci, nici în 41, când ne-am întors, n-
am aflat nimic precis, familia sa ne mai revenind la Cernăuți - și
nici mai târziu n-am aflat nimic nici în privința sa, nici a familiei.
Dar pentru mine, tânărul Spînu a rămas un model de curaj și
de sacrificiu, de profundă omenie.

Noi am continuat să stăm cu schimbul - tata, fratele și eu -
de dimineața până seara, pe ploaie sau pe zăduf, în fața
sediului comisiei, așteptând, sperând că într-o zi ne vom auzi
chemați. Și minunea - căci a fost o minune pe care nici azi nu
mi-o pot explica - s-a întâmplat pe data de 1 septembrie. Eram
acolo, când, pe la 10 dimineața, a ieșit un membru al comisiei
strigând o serie de nume printre care și al nostru. Am alergat
într-un suflet până acasă să-l chem pe tata. Ne-am întors tot
într-un suflet. Tata a așteptat să-i vină rândul și - în sfârșit - a
intrat. A ieșit după vreo jumătate de oră tulburat și îngrijorat
parcă: ni se dădea drumul, dar, trebuia să fim pe data de 3
septembrie la ora 8 dimineața în satul Bahrinești, punct de
frontieră. Cum călătoream până acolo, nu privea. În orice caz,
înainte de a părăsi Cernăuțiul, tata trebuia să se prezinte la
comisie ca să predea cheile casei, în schimbul cărora urma să i
se înmâneze ”perepustca”, biletul de trecere graniței!
Nu știu cum au trecut orele până a doua zi! Ne-am făcut
bagajele: trei geamantane cu haine, cu ceva lenjerie, vreo două
farfurii, niște tacâmuri, vreo două cratițe și ...cam atât. Nu știam
ce și cum va fi. Plecam în țară, dar plecam în necunoscut.
Tata a găsit un birjar, care, în schimbul unei sume considerabile
(nu mai țin minte cât, dar știu că era mult) s-a obligat să ne



ducă a doua zi, 2 septembrie până-n seară, laBahrinești, astfel
încât pe ziua de 3 la orele 8 dimineața să fim acolo.
De cu seară venise Domca, fosta noastră servitoare, care
locuia într-o comună apropiată, la Boian, și am dus în șură o
serie de mobile și de alte lucruri pe care urma să le ia a doua zi
cu o căruță (când ne-am întors în 41 ne-a povestit că rușii care
intraseră în casă nu i-au dat voie să ia nimic.)

În 2 septembrie, pe la amiază - după o masă frugală - ne-am
urcat în birjă: tata și cu mama în spate, eu și cu Tyras - câinele
nostru doberman - pe strapontină, iar Bubuș, fratele meu, pe
capră alături de vizitiu.

Toți încercam un amalgam de sentimente, greu de definit: și
bucuria de a ne îndrepta spre țară și neliniște - căci până nu te
vedeai dincolo de frontieră, nu puteai fi sigur de nimic. (se
zvonea că unii au fost întorși de la frontieră) și tristețea de a ne
părăsi orașul în care ne-am născut, am trăit și bucurii și
necazuri, am avut rude și prieteni - într-un cuvânt toată viața
noastră de până atunci. Dar părăseam și un oraș care se
schimbase de necrezut în aceste ultime două luni: un oraș din
care plecaseră toate rudele, aproape toți prietenii, toate fețele
cunoscute și apăruseră, în schimb, chipuri noi, cu un alt fel de a
fi, cu o altă limbă - care ne era străină, căci era alta decât
ucraineana pe care o mai auzeam înainte - oameni care
invadaseră străzile, parcurile, intraseră în casele pe care le
știam că sunt ale altora, oameni care ne priveau cu suspiciune
dacă nu și cu dușmănie. Părăseam un oraș care își schimbase
chipul și viața, ba - ceea ce poate părea de necrezut, dar e
adevărul curat - dobândise un anume ... miros. Cred că acest
miros ciudat - cumva acru - provenea de la benzina de proastă
calitate cu care cutreierau mereu orașul acele camioane - tip
Ford - pline de soldați cântând unele și aceleași cântece în felul
acela ciudat: întâi unul sau doi - cu glasul subțire de stepă -
apoi, la refrene, împreună cu toți ceilalți. Sau poate de la
tancurile care scârțâiau cumplit cu senilele lor pe caldarâmul
străzilor? Ori de la cizmele acelea de iuft și pânză cauciucată
ale soldaților? Nu știu. Era în orice caz un miros care a dăinuit
multă vreme și după ce în august 1941 ne-am întors. Și mai
părăseam un oraș în care parcă plutea și ziua- dar mai ales
noaptea - o anume amenințare, o frică - pe care n-o
cunoscusem mai înainte. Amenințare pe care o simțeai în
luminile care ardeau toată noaptea în clădirile oficiale animate
de un du-te-vino fără contenire, de mașinile care huruiau pe
străzi cu ecou prelung, de patrulele care străbăteau orașul...O



neliniște pe care ți-o dădea faptul că, uneori, vedeai că într-o
casă sau alta de pe strada pe care locuiai sau altundeva s-au
mutat peste noapte parcă, civili sau militari ruși, iar vechii
locatari nu mai erau. Și nu știai: au fugit clandestin peste graniță,
au fost ridicați?

Era o teamă și o neliniște pe care ți-o inoculau zi de zi,
noapte de noapte, cu tot felul de fapte -minore, uneori- dar care
conțineau , toate, o doză de amenințare.

Țin minte că, la vreo lună după ocupație, au organizat o
paradă militară. Tribuna în care luaseră parte tot felul de
comandanți și de oficialități - nu le cunoșteam gradele, căci
purtau pe gulerul rubașcăi tot felul de patrulatere, de patrate ori
triunghiuri zmălțuite în roșu, în verde, în albastru - era instalată
peste drum de cazarma regimentului 8 Vânători, de pe strada
Ștefan cel Mare. Și în fața ei - în sunetele unei fanfare - care
avea instrumentele făcute nu din alamă, cum eram obișnuiți, ci
dintr-un metal alb argintiu și poate de aceea ni se părea că
sună altfel - în fața tribunei deci au trecut ”pachetele” acelea de
soldați cu armele lor lungi și baionetele în trei muchii - tot atât
de lungi, ținute aproape vertical, abia sprijinite de umăr;
cavaleriștii - pe cai frumoși- cu carabinele la spate și săbiile lor
late vârâte în tecile acelea negre agățate de șei; tancurile,
dintre care unuia i s-a desfăcut șenila drept în fața tribunei -
mirosind înfiorător și răspândind acel miros greu de gaze arse.
Au tot trecut prin fața tribunei vreo două sau poate trei ceasuri,
încât ai fi crezut că sunt zeci și zeci de mii... Dar, chiar dacă
erau mulți, nu erau totuși atâția câți voiau să pară. Mi-am dat
seama de asta când, plăcându-mi în mod deosebit unul dintre
cavaleriști - și calul splendid și ținuta călărețului în șa, ba chiar
și călărețul, l-am revăzut, după vreun ceas, trecând din nou prin
fața mea. Nu, nu mă înșelasem. Era același cal, același călăreț.
Și atunci? Simplu: treceau - și infanterie, și cavalerie și tancuri -
într-un fel de circuit. Veneau de pe strada Ștefan cel Mare, o
luau la stânga pe Petru Rareș, până pe strada Romanței (???) -
apoi coteau din nou spre strada Ștefan cel Mare, ca să treacă
din nou prin fața tribunei. Un mod copilăros de a impresiona
prin mulțime, dar pe care unii dintre ”spectatorii” de pe trotuare
nu l-au descoperit...
Oricum, părăseam acest oraș și nu știam dacă îl vom mai
revedea. Am luat-o pe strada Transilvaniei, către satul Ceahor.
Când am ieșit din oraș vizitiul a mai oprit câtva clipe. Ne-am dat
jos și ne-am uitat în urmă... Am simțit ochii umezi...



Și am pornit din nou. Era o zi de toamnă călduță. Pe câmp, ici-
colo, se vedea câteun om. Ceahor, Cosmin, Tărășeni, Stârcea...
Până și satele erau goale... Soarele era aproape spre apus...
Înainte de Cerepcăuți ne-a întâmpinat o patrulă călare. Ne-au
cerut actele. Tata le-a întins jumătatea aceea de coală de hârtie,
care era ”pașaportul” nostru... S-au uitat lung la ea, au tot
descifrat-o - și nu se puteau lămuri cu ceva... Ne-au cerut să-i
urmăm spre un post de control. Doi călăreți în față, doi în spate
și câte unul pe laturi. Am ajuns la conacul unei moșii...Ne-au dat
jos...Ne-a întâmpinat un gradat - ofițer? subofițer? - și ne-a spus
să intrăm... Am vrut să ne luăm bagajele... ”Nu, lăsați-le
acolo”...Înăuntru un hol - câțiva ruși jucând domino - Au verificat
din nou ”pașaportul”, au tot învârtit la manivela unui telefon de
campanie, au vorbit cu nu știu cine și, în sfârșit, ”Bine, de aici
încolo o să mergeți cu o căruță. I-ați plătit birjarului? Nu! Plătiți-
i”...I-am plătit...”Așa, acum -către birjar- fiindcă nu-i duci până
unde v-ați învoit, lasă (nu mai țin minte cât) pentru căruțașul
care o să-i ducă mai departe. Ne-a impresionat
corectitudinea. ”Gata. Poți să pleci” și către noi ”Luați-vă
bagajele”. Când le-am coborât din birjă am constatat că la unul
din geamantane, care nu se închidea bine și pe care l-am legat
cu o curea lată cu cataramă, cureaua dispăruse. Tata a zis ”lasă,
nu mai spune nimănui”.

Am intrat în holul clădirii și așezați pe niște scaune, cu
bagajele alături, am așteptat să vină căruțașul. Înserase. Iar
rușii continuau să joace interminabile partide de domino.
Văzându-i cum joacă mi s-a lămurit și un ”mister” pe care nu l-
am putut dezlega timp de aproape două luni: la Cernăuți, în
casa de peste drum de noi, la etaj, se instalaseră în
apartamentul rămas liber prin plecarea foștilor locatari, niște
ofițeri de aviație. Și peste zi, dar mai ales noaptea, vedeam
lumina care rămânea aprinsă permanent - cel puțin în una din
camere - și auzeam un zgomot ciudat, un fel de pocnete seci,
repetate la intervale mai lungi sau mai scurte, de parcă cineva
și-ar fi pocnit palmele una de alta. Peste zi nu se auzea așa de
tare, dar în liniștea nopții pocnetele acelea răsunau destul de
tare. Și oricât încercam să-mi explic - de văzut nu puteam
vedea, căci erau la etaj - nu reușeam să aflu sursa acelor
zgomote. Acum, șezând aici în așteptarea căruțașului, m-am
lămurit: și cei din Cernăuți jucau...domino. Aveau un fel ciudat
de a juca: înainte de a potrivi piesa la locul ei, o ridicau și o
izbeau de masă, de unde pocnetele inexplicabile pentru noi.



Peste vreo două ceasuri a venit și căruțașul. Am urcat
bagajele, ne-am urcat și noi în căruță și însoțiți de doi soldați
am pornit spre Bahrinești.

Era o noapte senină, cu lună, călduț. Și în liniștea nopții nu
se auzeau decât potcoavele cailor bătând drumul de țară și
roțile căruței hurducându-ne prin ogașele (ogașurile???) acelui
drum de câmp. Tăceam cu toții.

În sfârșit am intrat în Bahrinești. Satul părea pustiu: nici
țipenie de om. Am oprit în fața unei gospodării mai cuprinse - un
fel de mic conac de țară - în fața căreia stătea o santinelă. După
ce a vorbit cu cei doi soldați care ne însoțeau, a strigat undeva
spre curte sau spre casă. A apărut un ofițer scund care vorbea
românește. Ne-a condus spre o clădire lungă - un grajd.

- Poftiți, hotel de clasa I-a. Sunteți primii așa că sunteți
singuri - zâmbi el spre noi-.
În grajd, de o parte și de alta puseseră paie proaspete, ca
oamenii să poată dormi pe ele. Părea simpatic, omul.

- Sunteți român? s-a mirat tata.
-Român...român...sigur...dar îi simțeai aceentul moale,

rusesc.
Ne-a explicat că dimineața, după ce ne vor controla vameșii,
vom trece granița. A luat cu el ”pașaportul” nostru, ne-a
dorit ”noapte bună” și a plecat.

După atâtea emoții am dormit tun, dar ne-am trezit de cum s-
a făcut ziuă. Mai ales că începuseră să sosească și
alți ”repatriați”. S-a umplut curtea de ei. Veniseră cu căruțe, unii
cu mașini...Și acum așteptam cu toții să înceapă vămuirea,
controlul bagajelor...

În sfârșit, după ore lungi de așteptare a început și vămuirea.
Se intra într-o șură, în care se aflau vameșii... Numai câte o
familie sau două... La poarta pe care se intra - santinelă. Nimeni
nu avea voie să se apropie de șură mai mult de 15-20 metri.

Așteptam, după ce au intrat primii, să-i vedem ieșind, să-i
întrebăm ce si cum... Dar am așteptat zadarnic: cei controlați
ieșeau din șură într-o curte vecină, păzită și ea de sentinele, de
unde nu mai aveau voie să iasă sau să ia legătura cu cineva de
dincoace ori cu cineva din sat...

Căpitanul care ne-a primit decuseară, se tot învârtea prin
curtea noastră...

Tata a intrat în vorbă cu el
- Se zvonește că ne confiscă banii românești - deși la

comisie ni s-a spus că putem lua oricâți... E adevărat?



- Nu, nu se confiscă - dar nu i s-a uitat tatei în ochi când i-a
răspuns...

Am înțeles - dar tot mai speram. Aveam asupra noastră
187.000 de lei, rezultați din vânzarea a tot ceea ce s-a putut
vinde, haine, veselă, inelele părinților, covoare, cristaluri, radio,
plăpumi, perini, fețe de masă, lenjerii de pat, parte din mobilă,
mă rog, o întreagă gospodărie, tot ce s-a putut vinde, tot ce nu
era transportabil, tot ceea ce depășea cele 20 de kg. cât aveam
voie să luăm fiecare din noi.
Ca să nu li se pară prea mult, tata a dat fiecăruia din noi o sumă:
mai mult ei, părinții, mai puțin noi,copiii...

Și așteptam, așteptam să ne vie rândul...De dincolo se
auzeau plânsete, voci răstite.
Tyras, care, frumos cum era, le atrăgea la toți atenția, era mai
cuminte ca oricând. Nu se depărta de noi, ni se așeza la
picioare, ne privea... Și căpitanul l-a admirat - Tata, părându-i-
se că e un om căruia îi plac animalele, s-a gândit să i-l
dăruiască, căci, de luat l-am luat cu noi dar ce vom face cu el,
cum îl vom ține, unde, nu știam.
Căpitanul s-a scuturat, parcă cu teamă: nu...nu...
Acum mă gândesc că de fapt i-a fost teamă să nu se spună că
a primit de la noi un dar, că l-am mituit, sau cine știe ce...

În sfârșit ne-a venit și nouă rândul. Am intrat. În fața unor
mese, vameșii, în uniformă. Răspândiți prin șură, pe lângă
pereții de scândură, cocoțați pe bârnele de susținele ale șurei,
alții, supraveghind cu ochi atenți pe toți și toate...
Am pus geamantanele pe masă, le-am deschis... Vameșul le-a
răscolit, le-a pipăit pereții, încet, tacticos. Pe urmă ne-a făcut
semn să le luăm

-Bani aveți? a întrebat rusește...Dar atâta rusește știa și
tata: ”ghenghii est u vas”

-Da, avem...
- Puneți-i în cutia asta

I-am pus
- Câți sunt? sunt toți?
- 187.000 ...toți
- Să-i număr?
- Puteți să-i numărați

A luat și a numărat din teancul de bancnote 8000 de lei și i-a
întins tatii:

- Poftim!



- Atâția puteți lua cu dvs. câte 2000 de lei de fiecare. Restul
rămân aici și dacă vă întoarceți în răstimp de 6 luni vi se
restituie.
Tata a încercat să protesteze: să i se dea banii înapoi că el nu
pleacă, se întoarce la Cernăuți, la comisie...

- N-ai să pleci, dar nici la Cernăuți n-ai să te întorci și nici
banii n-ai să-i primești! - l-a amenințat vameșul.

La insistențele mamei - fratele meu a semnat chitanța care ni
s-a eliberat în schimbul sumei. De fapt și chitanța a fost
eliberată pe numele lui - Radu Avram. Chitanța cu nr. 157 din
3.11. 1940 pentru suma de lei 179.000 poartă o semnătură
indescifrabilă și ștampila în roșu a vămii Sniatin (nm. Sneatin)
Sniatinskaia tamojnia USSR. Pe verso, o ștampilă precizează
că suma respectivă se păstreză la vamă timp de 6 luni și i se
returnează celui căruia i-a fost eliberată... ??? pe teritoriul
URSS. După expirarea termenului de 6 luni suma respectivă
intră în fondul statului...

Am chitanța și acuma...
Am ieșit în curtea vecină... După alte ore de așteptare a venit
din nou căpitanul...

Ne-a explicat că vor veni niște căruțe în care ne vom urca
bagajele. Apoi ne vom încolona și vom porni spre graniță.
Căruțele vor veni după noi...

Într-adevăr au apărut vreo zece căruțe din sat. Ne-am urcat
bagajele și am pornit înainte să ne încolonăm. Eram vreo 150 -
200 de persoane. În frunte un ofițer sovietic, de jur-împrejurul
nostru soldați cu armele în mână... Am pornit... Convoiul nostru
îmi amintea de poezia ”Pohod na Sibir” a lui Alexandrescu,
parcă...

Am ieșit din sat, am mai mers vreo doi kilometri... Căruțele
veneau în urmă... Am luat-o în lungul căii ferate și la un moment
dat am văzut doi grăniceri români și un ofițer. Ne așteptau.
Ofițerul rus ne-a oprit și ne-a lămurit cum se va proceda. El va
citi numele noastre ... Pe măsură ce ne vom auzi numele, vom
trece ”dincolo” în spatele grănicerilor români...După ce vor fi
citiți și trecuți cu toții, vor veni ””dincolo” și căruțele și ne vom
lua bagajele...Clar?

Nu mai țin minte cine au fost cei care au fost strigați și au
trecut primii -dar n-am să uit niciodată că, o dată trecuți, au
îngenunchiat și au sărutat pământul... Eram toți cu lacrimi în
ochi...



Când am fost strigați și noi și am trecut pe lângă soldații
sovietici, unul in ei s-a uitat cu ură la fratele meu
spunând ”udirait at rabotu” - ”fuge de muncă”...

O dată trecuți au venit și căruțele.. Ne-am luat bagajele,
căruțele s-au întors. Ofițerul nostru, grănicerul, ne-a urat ”bun
venit” în țară și ne-a spus că în câteva clipe va sosi o
locomotivă cu câteva vagoane în care vom urca spre a ajunge
la prima stație, la Dornești...

Stam în jurul ofițerului și a celor doi grăniceri, cu fețele
radiind de bucurie, vorbeam toți odată, întrebam de toate și
așteptam trenul ... Și parcă pentru a pune capac la toate prin
câte am trecut, o ploaie repede, ca de vară, iscată ca din senin,
ne-a udat până la piele...

A venit și trenul... O locomotivă și câteva vagoane de marfă...
Am urcat cu greu de pe rambleul de cale ferată în vagoane și...
în sfârșit, ne-am făcut cruce când am pornit...

Înserase...
La Dornești ne-a așteptat, în primul rând, ”Crucea Roșie” cu

ceai, cu sandvișuri, cu cornuri, cu medicamente...
Un difuzor ne îndrepta spre ”biroul refugiaților” la care ne lua

în evidență, ne elibera adeverințe provizorii și foi de drum până
în localitățile unde voiam să mergem...

Pe peron mulțime de oameni... Veniseră să vadă dacă nu le-
au venit cu acest transport (eram al 5-lea) rude, prieteni,
cunoștințe. ..

Am hotărât să mergem la Rădăuți - aproape, deocamdată
cel puțin... Fratele se ducea direct la București, să vadă dacă
firma la care lucra ca reprezentant al ei pentru Bucovina,
Moldova și Basarabia, mai există. Era o firmă belgiană D.M.C. -
nu știu ce înseamnă inițialele - dar era o firmă renumită, de ață
(???), cu filiale în mai toate țările.

Un cetățean, nu-i mai țin minte numele, s-a oferit să-l țină pe
Tyras la el, la Burdujeni, până vom veni să-l luăm, urmând să-l
despăgubim pentru întrținere și pentru bunăvoință...Îi plăcea
câinele. Și Tyras parcă îl accepta...L-a urmat însă trist,
întorcând capul după noi...Ne era milă de el, de noi...Eram însă
dezorientați, nu știam ce vom face până la urmă, unde ne vom
duce, unde ne vom stabili... Cu cele câteva mii în buzunar și cu
două geamantane trebuia să începem o viață nouă... Cum va fi?
Fratele a urcat în trenul de București, noi l-am așteptat pe cel
de Rădăuți...

Era noapte, eram sfârșiți de puteri, dar eram la noi în
țară...Și asta conta în primul rând.



***

Am ajuns la Rădăuți seara târziu și am tras la un hotel, chiar
în centru, în fața parcului...Nici nu știu dacă am mâncat ceva
Ne-am spălat și ne-am culcat căci eram frânți. Și de drumul
făcut, dar mai ales de emoțiile trăite în ultimele zile. Am dormit,
buștean...

***

Am așternut cele de mai sus pentru voi, ca să știți cum a fost. Și
ca să rămână o mărturie a acelor zile și întâmplări. Nu știu câți
din cei care le-au trăit le vor fi așternut pe hârtie - de aceea am
făcut-o eu. Să rămână această mărturie.
Am scris așa, cum vi le-aș fi povestit toate acestea. Nu e
literatură. De aceea nici exprimarea nu e dintre cele mai reușite.
Am așternut întâmplările așa cum mi-au venit în minte, cu
cuvintele care mi-au venit sub pix, fără să le caut. De aceea
poate vor fi și unele repetări sau exprimări nepotrivite, dar nu
asta contează, ci faptele - și faptele sunt așa cum le-am scris
eu aici.

Mircea Numitor Avram


