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Unde incepe povestea mea? A da, intr-un centru de plasamen! prin anii'70. Oare toati lumea poate inlelege un centru
de plasament? Da! Doar ci... dupd pirerea mea, unii ajung mult
prea departe in ceea ce privette compasiunea unora care se
afla in aceasti situafie.
Dupd cum am spus, povestea mea incepe intr-un centru de
plasament. De ce incepe intr-un centru de plasament? Pirinlii
mei nu au putut fi capabili si mi ingrijeasci, ajungAndu-se la
maternitate gi paternitate necunoscuti. Acest lucru mi s-a spus
la vremea in care mai delineam acea speranfd. Pe lAngi acest
lucru, in jurul vArstei de 2 ani, mi-am pierdut efectiv toate rudele la care ag fi putut merge ;i care erau gi mica mea speranfi.
Aceste rude, pe care eu le-am avut s-au stins la cAte o luni diferenfi. Se spune ci acesta a fost un blestem asupra familiei
pe care l-am inleles dupi multi vreme, acesta fiind inexistent
pentru mine pAnI atunci.
Amintirea mea devine mai clari abia la vArsta de cinci ani...
era acea doamni rogcati. Acea doamni ro;cati a fost pentru
mine, daci ag putea spune chiar ,,Moartea cu coasa'. Degi nu
inlelegeam, in timpul procesului de spilare in grup, eram altoili de fiecare datd cu nuiaua deasupra tilpilor. Eram mic;i nu
infelegeam, iar acum sunt mare gi tot nu infeleg. AtAta riutate
intr-un om, ceva de nedescris! Chiar daci s-au intAmplat toate
acestea, totugi am regretat acel moment in care mi s-a comunicat decesul ei. Acea doamni ro;cati a decedatin urma pierderii
luptei cu cancerul. imi este foarte mili de cei care suferS, mai
ales de boli incurabile. Sd nu ai siguranfa zilei de mAine, teama
ci vei pierde oameni sau cd te vor pierde ei pe tine... Doar Dumnezeu poate gti ce este in mintea gi sufletul lor. Mi-a; putea imagina, dar nu cred;i nu mi-ag dori compasiune. Consider cd sunt
oameni extrem de puternici, iar daci nu e;ti puternic, devii in
timp. Acesta este mersul normal al lucrurilor.
Perioada aceea in care nimic nu avea sens, dar avea un curs,
a fost o leclie de viafi. Nu ;tiu daci e cea mai corecti idee a
mea, dar ceva tot a fost. Am invifat, devenind mult mai puternic. Abia pe la cinci ani, am vdzttt-o pe doamna instructor cum

risfoia o carte.
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este aceea?
- Ce
- Pleaci, drace!
Agada4, singur am luat cartea, incercAnd si invdg si citesc

pe cont propriu, gi arn reugit! Chiar foarte repede. Ceream
doamnelor si-mi aduci mai multe ce4i se le citesc pentru a mi
cultiva! Eram extrem de pasionat de inv5gitur5.
O altd amintire ce devine mai clari este aceea cAnd viala
mea a luat o intorsituri la 180 de grade. La vArsta de 5 spre
6 ani, o familie a venit in viziti la acel centru; unde a solicitat
adoptarea unui copil. Pe atunci, procesul de adoplie dura un
an jumdtate. Se tot lucreazd la acest proces pentru cei care igi
doresc si adopte, dar cei mai mulli renunld din cauza duratei

mult prea indelningate a procedurii de intocmire a actelor.
Dupi perioada de prob5, pe care acea familie a avut-o timp
de7 zile,am fost adus inapoi. Motivul nu-l cunosc, dar pot spune
ci mi simleam extraordinar de ciudat. Md simfeam strdin in
acel log nu rni puteam exterioriza aga cum imi doream. Parci
totul avea o restriclie anume.
A mai urmat incd o familie. De data aceasta, nu mi plScea
fiui celor doi. Era la fel de mic, dar extrem de gelos, un lucru pe
care il considel intr-o oarecare misuri, normal. Dupi aceasti
intAmplare ajunsesem la vArsta de 6 ani, unde am inceput sI
cresc gi sdrealizez faptul cd nu voi pirisi prea curAnd acel orfelinat. intr-un final, dupi multe incidente gi intAmpliri neplicute, gi-a frcut aparilia o familie de oameni modegti care aveau
o singurl dorinli labazd;i anume aceea de a avea incd un copil.
imi aduc aminte cu drag cu cAti cdlduri m-au primitin disculia
lor; uitAndu-se pierduli la mine.
Nicu! Dar ce frumos este! Cum te numegti?
- Vai,
Iulian.
- De
timp este acest copil aici?
- De cAt
4 ani, dragd doamni. A stat doi ani cu mama sa, iar
dupd aceea, a fost adus aici din cauza pirinliloa care nu aveau
resursele necesare pentru a-l cregte.
Era drept, eram un copil cu ochii albagtri, pirblond gi grdsun.
Venise gi rdndul rneu pentru inci o perioadd de probi. in momentul in care m-au luat din centrul de plasament pentru a-mi
arlta casa, intrebam la fiecare minut in parte, aritAnd cu dege-
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tul, daci casa pe lAngi care treceam le aparlinea. Eram un copil
bucuros gi plin de emolii pentru ce urma si se intAmple. AjungAnd in casa in care aveam si locuiesc pentru vecie, fiica acestora, pe numele siu Alexandra, era extrem de incdntati de mine.
Bucuria acesteia era pentru simplul fapt cd aseminirile erau
uimitoare. Aveam ambii ochii albagtri, pirul blond, gene lungi.
Este fratele meu biologic? L-afi dat la clmin?
Bineinfeles, toli trei au rds copios pe aceasta temd, insl eu
nu puteam inlelege foarte bine ce se intAmpli. Nu inlelegeam
conceptul de familie, conceptul bucuriei, eram insi convins ci
acolo ilvoi infelege
A avut loc pentru prima oari, o cini in familie. Un moment
extraordinar in care toate sentimentele au ficut inconjurul lumii. Toli trei se uitau la mine atAt de ciudat, incAt nu inlelegeam

-

ce se

intAmpli.

Totul va fi bine, nu vei regreta.
Tot nu infelegeam, iar atunci cAnd s-a observat neinfelegerea mea fali de moment, fagi de tot ceea ce se intAmpla, m-au
luat de mAna dreapt5, aritAndu-mi cum se minAnci in mod corect gi civilizat. Se temeau si nu reaclionez urAt, deoarece era
prima oari cAnd cineva incerca si mi invele si fac un anume

-

ceva.

mulfi ani, mami!
- La
Scumpa mea Alexandra, i;i mulgumesg
copiii acum.

dar voi sunteli

- Nu vi supirafi, dar atAt timp cAt o avefi pe mama dumneavoastri in viafd, atunci mereu veli fi copil.
Se frcuse lini;te la masi, nimeni nu mai vorbea, nimeni nu
mai mAnca. Toli trei gi-au aruncat privirile mirate citre mine.
intr-un final, acel moment, care pentru mine era tensiona! a
luat sffirgit prin vorbele acesteia.
Ai auzit, Nicu? CAt de frumos a spus!

- Mul,tumesc!
- Te-ag
ruga daci se poate, sd nu-mi mai vorbe;ti, Iulian, cu
dumneavoastrd. Bine?
infeles! Va fi mai greu, dar am si mi obi;nuiesc.
-in Am
timp ce md ajuta si m5nAnc, am observat cu cAti delicatefe imi oferea ajutor gi, cu lacrimi in ochi, i-am spus...
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-NuMama!
era cel mai potrivit moment pentru ca eu si folosesc un
asemenea cuvAnt. Un cuvAnt pe care nu-l gtiam ;i pe care il spusesem atunci, pentru prima oari. Ea a rimas gocati, chiar a;i
plAns.

Nicu!
- ilCupistrdm,
siguranfi, dar hai s5-l mai cunoa;tem.
- Nu vezi cAt de priceput este? Sd vezi tu ce ne va surprinde
acest copil.
Sd avem gnjd,zic Ai eu. $tii doa4, vecinul de la doi a
gi el, iar dupd aceea a fost bltut de propriul copil infiat.
Da, dar noi il adoptim, primim bani in urma lui.

-

infiat

- Pa...
- Daci se schimbi intre timp, ceea ce mi se pare imposibil,
atunci il vom duce inapoi.
Am auzit toati aceasti discufie, eram extrem de indurerat.
GAndul ci ag putea sd-i dezamigesc crettea in fiecare zi. Dar
fiind destul de mig neputincios, am reugit si nu-i dezamigesc.
Cina a fost una lacrimogeni, dar totodati interesantd. Mi
simleam atit de bine, atdt de liber gi iubit. Venise vremea somnului, trebuia si dormim pentru ca-n urmdtoareazi si-mi cunosc viitoarele rude. M-a condus citre baie, unde m-a invilat
si mi spil a;a cum trebuie. $tiam si fac atdt de puline lucruri!
Din nou, a rimas impresionatd pentru simplul fapt al ascultirii
in tot ceea ce-mi spunea si fac.
- Haide si te;terg vino incoace sd te usuc cu prosopul. Iulian! Vreau si te simli ca acasi. Va fi mai greu, dar te vei obignui.
Va fi distractiv.
agtept si mergem mAine la rudele tale.
- Abia
eu,lulian.
- $iMulfumesc! Frumosule...
- Riu, imi pare... cd nu te-am luat mai devreme de acolo.
- Nu era chiar aga de riu acolo, erau momente cAnd chiar
era distractiv, cu copiii, cu doamnele, cu jocurile. Nu mi pot
plAnge.

Iulian, noi suntem o familie unitd gi te vei bucura;i tu de
ea, trebuie sd fii ascultitor gi si nu te opui pirerilor noastre.
Doar daci este cazul...
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ConducAndu-mi spre dormitoc inlelesesem ci acolo imi va
fi locul. in mintea mea rdsuna doar cuvAntul ,,familie". Un cuvAnt pe care nu-l infelegeam, dar pe care doream si-l trdiesc.
a.
Imi era fricd sd nu se repete iar istoria, in urma momentelor in
care eram ajutat. Eram mic, dar extrem de matur. Poate bitiile m-au maturizat, poate intAmplirile. Nimic nu are un sens al
sdu, mai ales in acel centru unde fiecare e pe cont propriu.
Noapte buni, copii!
Iulian, gtii cAt de mult mi-am dorit un frate? Abia a;teptam si vini mama cu tine. Dar egti mult peste agteptdrile mele.

-

- Adici?
- Pii, credeam ci cei de acolo sunt foarte urAgi, cu defecte
gi prostufi, iar tu nu egti aga. Egti fix opusul lor.
Alexandra, nu trebuie sd judecim cartea dupi copertd.
Chiar daci unii dintre ei delin defecte mai grave, sau mai pulin
grave, sunt oameni! Ne-a ferit pe noi Doamne-Doamne de asemenea lucruri.
Te bdteau acolo?

- Nu, era bine.
- Erau rii cu tine?
- Erau momente gi momente, dar in general nu.
- Am zis somn ugo4, dragii mei! Discutali mAine! Nu vreau
si vi glsesc mAine cu cearcdnele cAt ale mele. Haidefi, aveli
timp si vorbigi gi mAine.
Noapte buni, Iulian!

buni!
-in Noapte
urmdtoareazi,

m-am trezit extrem de ciudat. Nu gtiam
cum este si te trezegti in alt loc, lAngi cineva care te line in
brale toati noaptea. Alexandra mi-a vorbit in acea noapte mai
tot timpul. imi punea fel ;i fel de intrebiri. Tot ce pot spune este
ci era extrem de curioasd gi siguri pe ea. Dimineafa, cum eu
eram obi;nuit, mi-am ficut rutina. A fost pulin ciudat, nu eram
inci obignuit cu casa.
dimineafa, Iulian!
- Buni
Buni dimineafa!
- Cum
te-ai trezit aga de dimineald?
- Pei ladeaceasti
ori mereu mi trezeam gi duceam gunoiul,
pe lingi faptul ci mi spilam pe dinli gi celelalte.
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rie?

Dar bravo !ie! Nicu abia se trezegte gi tu...
Pei cred ci line de obignuinfi, de rutina fiecdruia.
Copil mic ce egti tu! Vrei si vii si stai cu mine la buciti-

cI vreau.
- Sigur
Haide, ci ;i-a;a te-ai trezit, apoi mai vorbim gi noi.
-Era un moment extraordinar de fain, mai ales ci urma si
vorbesc in aminunt despre viala mea. Aparilia acestei femei in
viala mea a schimbat multe in decursul anilor.
A;eazi-te pe canapea. Nu fi timid, vei vedea ci totul va fi
bine. Spune-mi, cum te simleai atunci cAnd erai acolo?
- Destul de bine, nu mi pot plAnge, nu am dus-o extrem de
riu. Se putea 9i mai riu. Alli copii se plAngeau, ori aici era bine.
Dar ce matur egti ia gAndire. Ciudat de matur...
- Trebuie
sd fim in anumite momente, doar aga ne dezvol-

-

tim.

A;a te trezegti tu de obicei?
- Corect!
Da, duceam mereu gunoiul dimineala. Era o obignuinli
pentru mine si mi trezesc inaintea tuturor.
Oarecum, ideea de a iubi atunci md speria. Credeam ci totul
se va intAmpla exact cum se intAmplase gi'nainte. Nu-mi doream ca povestea sd se repete, eram foarte atent la tot ceea ce
scoteam pe guri pentru a fi sigur.
in aceasti dimineafi vom merge la rudele noastre, Iulian,
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- Vai, dar ce degtept este, gtie diferenla dintre nag gi fin,
iar Andrei al meu nici mdcar acum nu gtie. $i are 14 ani! Bravo,
fina! I-ai spus bine.
- Nu am discutat nagd, cu el acest aspect. Pur gi simplu a
gtiut el. Este tare dezghefat. Sunt tare bucuroasi ci el a fost cel
pe care l-am putut alege.
Salut, nepoate, eu sunt nanul!
- incAntat!
facegi cunogtinfi cu Andrei?
- Sigu4 hai imi
si te conduc eu la el, urmeazd-mi!
- Mii, dar ce degtept este! Unde l-ai gdsit?
- Acolo, la centru. Mi s-a perut extrem de degtept,l-am luat
la noi acasd acum ceva timp de probi, dupi care l*am adoptat.
Este foarte educat... s-a educat singuq, citind cirfi.
Dar cAli ani are?
- Are
implinegte peste doui luni 7 ani.
- qtie6 ani,
la 6 ani sd citeasci?
$i
- in prima fazA gi mie mi s-a pirut indoielnic, dupd care
l-am pus sd citeasci, am rdmas gi eu gocat5. Unde mai pui, citeste extrem de repede gi pe punct gi virgulS. Cu intonalie...
- Pei nu trebuie si mai stai sd-i explici cum std treaba cu
cartea. Iulian Ssta al tiu o si ajungi bine. Ai si vezi. $tie si citeascd la gapte ani, iar al meu abia a invigat in semestrul doi la
clasa L

Stai linigtiti, Alexandra tot in semestrul doi a invdpat
coerent 9i corect. Trebuie si mi duc sd-l inscriu la

-

si citeasci

si le cunosc. Cred gi sigur va fi bine.
- Va fi, cu siguranfd, Iulian!
intotdeauna speram ca totul si fie bine, iar teama aceea,

gcoali. Sper si se descurce.
vid unde ar fi problema in a se descurca.
- Nu
- Me refer la colectiv sper si nu aibi emofii. imi pare rdu,
dar nu am avut prea mult timp si-l pregdtesc. Este mic, in ciuda
faptului ci este extrem de matur.
si vedem cum se infelege cu Andrei al meu.
- Hai
Bine, haide gi si-mi faci si mie, naga, o cafea.
- Da' cum si nu-!i fac? ili dau gi la pachet daci vrei.
$i-a;a
am fbcut facultatea degeaba. Zi, ili dau la pachet, fini?
Haide, nu incepe, zdpdcitd ce egti...
- Mami?
Iulian mi-a rezolvat problema care nu gtiai s-o rezolvi tu...
Mami, !i-am spus sd folosegti cuvintele corect. Pe care!

care vor fi gi rudele tale.
Me bucut abia agtept

aceea de a greg,

mi

gegti, atunci cAnd

i;i este

obseda. Atunci cAnd nu-!i doregti si greteamd, vei gregi cel mai tare. Este ceva
gregegti
extrem si nu
niciodati, in plus, trebuie si ai griji in tot
ceea ce faci. intotdeauna trebuie sd existe o oarecare atenfie

pentru fiecare lucru in parte. Venise gi momentul adevirului,
trebuia sd-mi cunosc viitoarea mea familie. Familia imi lipsea,
era singurul lucru pe care mi-l doream.
Buni, na;a, uite ce avem aici.
- Tu
vestitul Iulian?
- D?,egti
eu sunt cel pe care fina dumneavoastri l-a adoptat.

-
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- Mama...
Bravo, Iulian! De acum, pe tine te sunim. De ai gtii cAt
dat seama lulian?
m-am chinuit la acea problemi. Cum
!i-ai

Pur;i simplu m-am concentrat.

Andrei, te-a scdpat Iulian de o problemi.
- Haide,
si faci, mami? Tu nu te descurci la romAni?
- Ce
intotdeauna a fost o problemi pentru mine.
- RomAna
Haidefi la masi!
-Naga era o gospodinl extrem de bun5. Aspectul mAnclrii gi
tot ceea ce era agezat pe masi mi fac gi acum si-mi doresc si
mai pot gusta micar o dati acea mAncare superbi.
Iulian, Cola?
- Vrei,
Nu, mulgumesc, am destuli energie, iar daci beau Cola,
mi-e teaml ci nu voi dormi la noapte.
Doamne, ce copil ai! Doamne...
- Mie-mi
spui? $i eu mi minunez in fiecare zi de el.
- Spune-mi,
ce-!i place si faci in general?
- inainte imiIulian,
plicea sI citesc gi si imi imaginez in fiecare
parte a naturii, cAte o formi geometricd. Acum vreau si md bu-

cur de aceasti familie, s5-mi las la o parte aceste pliceri gi
cunosc mai bine pe mama, tata gi pe Alexandra.

si-i

Foarte tare! Mdi?
- Da!
- Nu vrei si-l aduci la clubul meu de matematicS?
- Ar
fi o idee geniali. Nu m-am gAndit. Tu ai vrea, Iulian?
- Sigu4,
de ce nu?
- Bine, de
mAine incepi. Si vedem ce copil ai luat, fino!
Acela a fost momentul in care habar nu aveam ceea ce se

intAmpli cu mine. Nu aveam niciun dubiu, viala urma si se
schimbe. in acele doui siptimAni, mama mi-a Ecut cunogtin!5
cu toate rudele, m-a invigat lucruri extraordinare, pe care eu le
consideram importante. La acel club de matematice, am ajuns
primul in doar trei zile. Na;a mea era un as in matematic5, dar
nu gtia prea bine romAnd. Nu era cea mai buni la aceasti materie, unde gi ea;i fiul ei numeau exercifiile: problema. Cu multe
exercifii de logici 9i multe intrebiri, naga mea, impreund cu cei
din acea comisie a clubului mi-au oferit o medalie care se numea,,micul

isteg"'.
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Prima zi de gcoali a fost superbi. M-am imprietenit cu extrem de multe fete, iar eu, cum eram un drdgu! la vremea aceea,
s-au indrigostit anumite fete de mine. in prima zi,imi amintesc, doamna diriginti a linut doui ore de matematici gi doul
de roman5. Nu mi s-a pirut normal, dar totugi mi-am amintit,
eram la cea mai bunl gcoald gimnaziali din !ari. Trebuia si fie
ceva mai diferit fafi de celelalte gcoli. Diferitd era prin numele
atagat de un ecuson ;i uniforma. Nu mai spun de rezultatele
capacitSfii,la care cea mai mici medie era de 9,54.
in reguli, clasd, cine gtie si citeascd? CAti lini;te! in reguli, sunteli timizi, vi voi scoate eu in fa!i. Cine se oferd? Iulian!
in fa;i, te rog!
Mi panicasem, trebuia sI ies in fala clasei, dupi care totul a
decurs a$a cum nu mi a$teptam.
Citegte-mi ce scrie lapagina?T.

-

Am citit, dar vizAndu-i severitatea, m-am adunat gi

eu

atunci.
Dar ce bine citegti!
-Dupi
care au urmat un val de intrebiri despre ceea ce este

un verb, un substantiv gi mai toate pi$ile de vorbire. Totugi
eram in prima zi de gcoali gi-n prima ori, dar doamna invifitor nu s-a oprit din a-mi pune intrebiri.
- Foarte bine, mi-ai rispuns Ia toate intrebirile corect! Un
elev complex!
Dupd care, intr-un final, a inceput si-i intrebe pe fiecare dintre colegii mei, oferindu-mi pace.
Iubire?
- Da?
- Haide la;coali la lulian! Ne-a chemat doamna diriginti.
- !i-am spus ci e posibil si nu fie aga cuminte cum am crezut noi.
nu a ficut nimic grav, dar totu;i, el unde este?
- Poate
este cu ea, cI nu degeaba ne-a chemat.
- Probabil
Da, ai dreptate.
- intr-un final s-a intAmplat!
$i

-

BunI ziua!
Bund ziua, familia Popescu?

IRINEL STRECHE

20

2l

IULIAN EWING - UN BARBAT NEVINOVAT

lulian ceva gre;it? Ne scuzafi!
- ANufrcut
gAndili negativ! Copilul nu a ficut absolut nimic.
- atunci? Care este motivul pentru care ne-afi chemat?
- $iVreau sd vi mullumesc in primul rAnd pentru inscrierea
lui lulian in aceasti institulie gi-n al doilea rAnd si vi anun! ur-

ce spuneli momentan?
- De
Pentru ci aceste genii riscd si devini alcoolice sau sd se
sinucidi din cauza depresiei. Dumneavoastrd cu ce vi ocupafi?

mdtorul lucru. incepAnd de sdptimAna viitoare il vom transfera
in clasa a V-a.

cu cine semina lulian!
- Are
Da, are!
- Vi
- rog frumos, mAine, cel tArziu peste trei zile, si-mi aducefi actele necesare pentru a-l transfera pe lulian. Mai vreau

aga?
- Cum
L-am stresat timp de 4 ore, i-am adresat intreberi la care
numai un copil care a trecut de aceste cicluri poate rdspunde

corect. Aveli un potenlial in familie 9i nu gtifi! Este extrem de
preg[tit, deline extrem de multi culturl generali pentru un copil de 7 ani. Am mai avut un caz asemindtol doar cI acela a fost
acum 40 de ani.

-Wow!
Sunt aici de 64 de ani, nu conteazi,

iegiti la pensie,

sunt
important este ceea ce cunosc, sursa ce mi line in viali' Acel
exemplu de biiat... Iulian ii seamini extrem de mult. Il privesc
pe Iulian gi-mi aduc aminte de el. A cAgtigat premiul pentru
pace in

anii'90.

$i aceasti persoani mai triie;te?
Din pdcate, actele susfin ci nu mai triiegte, dar totuqi eu
cred ci inci este in viafd. Nu dorea recunoa$tere, fa[6 de celelalte genii. El era un copil bun, la fel ca fiul dumneavoastri'
in acest timp i-am fficut un test IQ gi are un nivel peste medie.
Undeva \a126 se estimeazi aceasti inteligentd' Cel despre care
vorbeam avea IQ de I20, un record pentru aceaste unitate, urmitorul IQ care venea din spatele acestuia de 118. Surprinzi-

-

Ei bine, eu am fost profesoari de matematicS, iar solul
- predi
romani.

meu

s5-l pregitigi pentru perioada foarte grea ce va urma pentru el.
Nu este u$or pentru un colectiv si accepli un pugti, si fie in
aceeagi clasi cu tine. $tiu, gi eu am fost transferatd in clasa a
III-a, eu intrAnd in clasa I. Copii sunt foarte rdi, iar atunci cAnd
observi pe cineva dintre ei la indlfime, atunci acegtia devin iadul pe pdmAnt.
Mullumesc pentru informafie, doamna inv5litor! Mi voi
stridui, impreuni cu solul meu s5-l facem pe lulian si inleleagi

-

aceste situalii posibile.

-

Bine, familia Popescu, atat am avut

si vd spunl Mulp-

mesc pentru prezenfe!

vd rnulfumim, i-a!i oferit o gansi fiului nostru!
- Noi
A, era sd uit! Peste doui luni are loc concursul gcolilor
gimnaziale, a; dori si-l inscrieli pe Iulian. S-ar descurca de

neapira! eu am observat o sclipire.
- Nu
Pulin spus, doamna Popescu. Eu vi incuraiez sil indrumafi spre drumul cunoa$terii, si-l faceli sd iubeasci invigitura'

minune. $coala noastri a fost mereu pe primul loc in privinla
acestui concurs.
Sigur!
La revedere!
in drum spre casd, a avut loc un dialog extrem de controversat intre pirinlii mei, neinfeles, dar totugi sugestiv.
Nu inleleg de ce nu i-ai spus cd nu este fiul nostru!
Iulian, mergi in casi, te rog!
Bine, scuzafi-mi!

ocupi unitatea noastri de invigimAnt, dar nu
mereu reu;im, asta pentru ci nici elevii nu mai sunt indrumagi
de citre pirinfi.
Vom face cum spuneli dumneavoastri' Ne gAndeam ci
v-a gregit Iulian in aceasti zi. De aceea eram foarte panicali.
Nu aveli de ce si vi temeli momentan.

viruMulian

to4,

familia Popescu?

Cu acest scop se

-

-

- Cum poli si spui aga ceva?
- Hai pe bune? Are doui siptdmAni de cdnd este la noi!
$i-l cunoa$tem de doi ani, daci nu-!i place de el, nu treLruie si reaclionezi a;a. Chiar nu te infeleg, m-ai dezamdgit!
-

Nu dramatiza, iubito, gtii doar

ci trebuie sd spunern ade-

este adoptat, nu este fiul nostru!

