AMINTIRI DE CARE NU DORESC S{ -MI MAI ADUC AMINTE!
de Florentin Smarandache

(un oltean în America)

Acum, la distanÛ| "oceanic|" de locurile adolescenÛei mele tulburi, parc| v|d
cu alÛi ochi viaÛa de-atunci ...
Eram mai tân|r cu peste 20-25 de ani,
obraznic cu pedagogii Õi profesorii, independent, cumva neconformist.
Deaceea zidurile b|trânei Ôcoli Normale se amplificau precum cele ale Bastiliei
în sufletul meu de copil obiÕnuit s| zburde liber în satul s|u. C|ci nici o
restricÛie nu-mi impuseser| p|rinÛii pe când eram în clasele primare.
M-adusese biata mama de la Ûar|, aveam un palton de-mi atârna pân| la p|mânt.
La internat -- în anul întâi -- dormeam doi elevi într-un pat, ne acopeream cu
o plapum|, tr|geam când unul când altul de ea, iar dimineaÛa ne trezeam
dezveliÛi amândoi!

IeÕirea în oraÕ cu "bilet de voie" numai 2-3 ore la sfârÕit de s|pt|mân|, ca
s| nu mai pun la socoteal| luni întregi de zile când eram <consemnat> s| nu
p|r|sesc curtea liceului ca pedeaps| pentru "ispr|vile" mele trecute -- simÛind
atmosfera de-aci ca pe un adev|rat regim cazon!
(Mai existau Õi învoiri generale duminicile.)
S|ritul gardului prin spatele terenului de sport, ori lateral pe lâng|
internatul cel mic...
"dac| voi nu vreÛi, atunci îmi dau eu singur bilet de voie"... vorba lui
L|puÕneanu!
Õi fugeam la meci pe stadionul central, nebunie pentru mine, s| v|d pe <ÔtiinÛa Cra-io-va ast|zi vrem vic-to-ri-a>!... Õi alt| ambiÛie de-a mea, s| intru
f|r| bilet pe sub gardul de sârm|.
Fotbalul de mas| pe catedr| înainte de venirea profilor cu amicul Ôtefan
Aurel -el juca cu pieptenul iar eu cu unghia de la deget, de se-amuzau chibiÛii pe
margine! Pân| când o voce salvatoare ne-avertiza: "B|, vine..."
Ôi-atunci fugeam fiecare la locul lui în banc|.
Ori când m| prosteam cântând <Marghioala> prin orele de meditaÛii
Didelea:
"Nu m| l|sa s| mor Marghioalo,
"Nu m| l|sa s| mor,
"C| desear| vin la tine
"La televizor...
Õi o gr|mad| de versuri obscene...
De striga Dud|u dup| mine "Marghioalo, n-auzi?", aÕa m| poreclise!
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Venirea vacanÛelor, când rupeam toate caietele (nu Õtiu ce era în mintea
mea! ...
ca s| nu m| car cu ele dup| mine pe rata întotdeauna aglomerat| spre B|lceÕti).

B|utul Õi fumatul pe furiÕ (când înv|Ûam "s| trag în piept") la ad|postul
tufiÕurilor din spate cu Voinea, Covrig, Õ. a.
Poc|r pe bani cu Untaru
miliÛieni sau cunoscuÛi ...
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Extrem de exigenta directoarea BuÕe, care o data în amfiteatru, a strigat la
mine c| "Smarandache sfideaz| mereu" -- de mi-era ruÕine s| pic pe fereastr| în
faÛa atâtor colegi!
Pe urm| când m-a dat afar| de la or| (botanic| sau zoologie?) D|nescu...
Spusese o poant| despre mine Õi o prieten| de la educatoare, VetuÛa, iar eu mam ridicat în picioare cam indolent "M| scuzaÛi, tovar|Õu' diriginte, eu am
uitat s| râd" -ceilalÛi colegi amuÛiser| de spaim| ... îl înfruntasem prea
direct ...
(Eram c|pos, probabil, din cale-afar|!)
S-a discutat în cancelarie, mi-era fric| s| nu m| exmatriculeze (mama plângea
pe la ÕedinÛele cu p|rinÛii c| "un singur copil am, Õi nici |la nu e
cuminte")...
în condiÛiile alea nu cred c| mai apucam s| termin eu liceul...pân| la urm|
directorul adjunct Popa mi-a aprobat transferul la Vâlcea... (unde m-am simÛit
în elementul meu: st|team la unchiu-meu, Õi voiajam cu "naÕu" pe tren spre
Sibiu, Dr|g|Õani...)
Ori b|Õc|lia pe seama cuplului ce-l f|ceam cu VetuÛa:
în timp ce eu m|
evidenÛiam la olimpiada de matematic|, faza pe Ûar|, ea r|mânea corigent| Õiapoi repetent| la... matematic|!
Ori, în anul doi, când am r|mas eu la rându-mi corigent la fizic| pe
trimestrul III (mai târziu, prin 1986-7, ca profesor la o Õcoal| general| din
Dr|goteÕti, ajungând s| predau Õi... fizica!), în vreme ce la matematic| aveam
aproape numai 10.
Sau când i-am zis pedagogului c| "e la mintea cocoÕului" -- nu-mi d|dea voie
s| umblu cu un fes în cap...
(Primeam pedeaps| de multe ori s| m| tund zero, Õi-atunci eu "prelungeam"
r|dându-m| în cap ... s| se-ndeseasc| p|rul, Õi m| oblojeam cu un fes pe Ûeast|
fiindc| mi-era frig cu sc|fârlia goal|!)

Dar exist| Õi amintiri de care-mi place s|-mi aduc aminte din anii mei
craioveni:
plimb|rile cu Ciutic| pe aleea asfaltat| din jurul cl|dirii liceului comentând
vreun film, ori vreo carte;
ideile filozofice (pe m|sura noastr| juvenil|) cu colegul meu de banc| Socol pe
sub pomii înalÛi Õi înfrunziÛi
din gr|din|...
Nea Sandu administratorul cantinei, un om pâinea lui Dumnezeu,
Õi iahnia de fasole de la care nu m| puteam abÛine s| nu iau supliment!
Primele desene expuse la Muzeul de Art|, dac| nu m| înÕel, sub mereu tân|rul
meu profesor Ovidiu B|rbulescu (pictasem în acuarele ceva despre inundaÛiile
din anii '70 -- deÕi nu aveam talent la arte plastice, dar îmi pl|cea s| admir

pânzele altora).
Devenisem redactor la revista Õcolii "N|zuinÛe", r|spundeam de
paginile de matematic| -- aici
mi-am publicat primele creaÛii, care aveau s|-mi dea ulterior aripi.
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