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Salutare tuturora!
Mă cheamă Simi Ion şi am 10 ani. De obicei, în 

fiecare vară merg în vacanţă la bunici, care locuiesc 
într-un sat din sud-estul Republicii Moldova sau, cum 
le place lor să spună,  pe drumul care duce spre Odesa.

În vara anului 2017 am tot tras-o de limbă pe bunica 
mea Maria despre amintirile ei din copilărie. Evident, 
când avea timp liber ea îmi povestea ce făcea când 
era mică, împreună cu surorile şi fratele ei, prietenii, 
colegii și părinții. 

Eu, verișoara mea Bianca, care e mai mare decât 
mine cu doi ani, și sora mea, Miranda, care e mai mică 
decât mine cu cinci ani, o ascultam cu gura căscată. 
Atunci când bunica termina de spus o „poveste”, noi 
o rugam să ne mai spună una, dar ea avea de lucru. 
Bunicul, de obicei, trăgea și el cu urechea la aceste 
istorioare hazlii, surâdea și zicea sarcastic: Bunicică 
ai fost, bunicică ai fost!

Noi, copiii, o mai ajutam din când în când pe bunica 
prin gospodărie. Smulgeam buruieni pentru păsări, 
măturam curtea, uneori ne strângeam paturile și 
foarte rar spălam vesela.

 Bunica noastă este ca Sfânta Vineri din basme: 
înțeleaptă, bună și blândă. Odată, de Noaptea Muzeelor, 
am fost cu ea la Muzeul Național de Etnografie și 
Istorie Naturală din Chişinău. Acolo s-a organizat un 
concurs. Bunica a răspuns la toate întrebările, pe când 

BuniCa și amintirile ei
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alții nici nu intuiau răspunsurile. Organizatorii trebuiau 
să-i dea toate premiile bunicii. Atunci am văzut cât e 
de înţeleaptă bunica noastră.

Bunica este foarte harnică și o mare gospodină. 
Nu am văzut-o niciodată să doarmă sau să se 
odihnească. Atunci când mă culc, bunica trebăluiește 
pe la bucătărie, iar când mă trezesc lucrează prin 
gospodărie. Atunci când se mai odihnește, vorba ei, mai 
împletește niște ciorapi sau căciuli pentru nepoți. De 
sărbătorile religioase, în fiecare sâmbătă și duminică 
este la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. 

Mâncarea gătită de bunica este cea mai delicioasă 
din lume. Îmi plac, în mod special, dulcețurile, 
compoturile și prăjiturile pregătite la focul din vatra 
casei bunicilor.

La scrierea cărţii pe care o ţineţi în mâină am 
muncit nu doar eu, m-a ajutat și verișoara Bianca, care 
a fixat unele amintiri de-ale bunicii.

Cartea a fost scrisă la cinci computere, redactată 
de mama şi tata și lecturată de nenea Vitalie! E super 
tare, da ?!
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Bunica era prin clasa a doua. În timpul vacanței da 
vară, mama ei, adică străbunica, o punea la lucru. Dar 
bunica cam chiulea de la aceste obligații casnice, de 
altfel, ca orice copil! Odată, și-a luat cărțile subsuoară 
și s-a dus în grădină. S-a ascuns sub niște mături verzi 
și a început să citească o poveste. Mama ei, văzând 
asta, a luat o găleată cu apă de la fântână și huștiuliuc 
(!) peste bunica!

HuștiuliuC!
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Era o zi de vară. Tata bunicii i-a spus mamei bunicii 
să scoată mierea de albine și a plecat cu treburi. Mama 
bunicii, atunci, a scos frunzarii din casă, i-a pus grămadă 
în ogradă și i-a udat ca să plouă. A scos în ogradă 
mașina de extras mierea și s-a dus fuga la fântână să 
aducă apă ca s-o spele. Un verișor de-al bunicii, fratele 
bunicii, Tolică, și sora bunicii, Liuba, precum și bunica 
se jucau la mașina de extras miere. Copiii au văzut 
că instalația are mâner și roteau centrifuga. Bunica 
rotea și ea, iar sora ei, Liuba, a vârât degetul între 
roțile zimțate și, iaca bună, i-a fost prins degetul! Au 
avut noroc că era spital în localitate, la Volintiri. Mama 
bunicii a fugit repede cu Liuba la spital. I-au cusut 
degetul și au venit acasă. Deși în această povestire se 
vorbește despre miere, totuși este una din amintirile 
amare ale bunicii mele. Bunica zice că de sărbători 
sunt posibile multe necazuri, de aceea trebuie să fim 
precauți.

În Ziua de iarBă Verde
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S-a întâmplat într-o zi de de vară. Era foarte 
cald, încât vrăbiuțele se „scăldau” în praf ca să se 
răcorească. Bunica avea vreo patru-cinci ani. Mama 
ei, adică străbunică-mea, călca lut, ca să dreagă casa 
pe dinafară. A trimis-o pe sora cea mare a bunicii, 
Ecaterina, la fântână, după apă. Bunica și sora ei mai 
mică, Liuba, s-au luat și ele după ea. 

În drum, din fiecare casă, ieșeau la joacă câte pa-
tru-cinci copii. S-a încins atunci o veselie! Copiii au 
început să se stropească cu apă, toți erau cu pielea 
goală. Praful din mijlocul drumului era ca pudra, puf-
nea printre degetele picioarelor. Soarele de pe cer se 
juca și el împreună cu copiii. 

aCCidentul
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Bunica avea vreo 5-6 ani. Mama ei a trimis-o 
împreună cu sora sa, Liuba, la bunica lor, adică stră-
străbunica mea, sa-i ducă lapte, branză şi smântână. 
Ele atunci au luat coşul şi au plecat. Era un drum lung... 
Au mers ele cât au mers şi într-un final au ajuns la 
destinaţie. 

Când se întorceau spre casă au dat de o cărăruşă 
plină cu tufari uriaşi de brusturi. Fetele au hotarât să 
se joace puţin. Au adunat un pumn de flori de brusturi 
şi au început să construiască căsuţe şi mese. Brusturii 
se lipeau uşor şi se modelau ca nişte jucării. Bunica, 
şmecheră de felul ei, a luat atunci un pumn de brusturi 
şi i l-a tuflit în părul surorii mai mici. Erau ca nişte 
cornuţi agăţaţi în blana oii. Când a dat să-i scoată, 
nimic, nu i-a reușit! Liuba plângea de-ți era mai mare 
mila de ea. Boţul de scai îi era lipit strâns în frunte.

SCAII

Deodată, se auzi un scârțâit de căruță. Din deal 
venea o haraba goală, condusă de un nene. Toți copiii 
s-au îmbulzit în jurul ei. Din neatenție, cineva a 
împins-o pe bunica și ea a nimerit sub roata căruței. 
Și-a fracturat mâna. Bunica s-a trezit la spital. Mama 
ei era lângă dânsa și o liniștea cum putea. Doctorii i-au 
pus două inele: parcă era în ghips. 

În ziua când acestea i-au fost scoase, bunicii i se 
părea că zboară.     
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Cu scâncete, bocete şi mari dificultăţi au ajuns 
într-un final acasă. Când a văzut mama bunicii isprava, 
a rămas şocată. A încercat să-i  descâlcească părul 
Liubei, cât a putut, însă așa și n-a reuşit. În cele din 
urmă a fost nevoită să-i taie părul din frunte, exact 
unde era scaiul cu pricina. Sărmana tanti Liuba a umblat 
pleșuvită în vara aceea. 
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Într-o primăvară, tata bunicii a făcut mai multe 
hindichiuri pentru a planta pepeni verzi. După o anu-
mită perioadă, plină de soare și de ploaie, a început 
a se întrezări imaginea unei harbuzării frumoase. Cei 
mai mari și mai arătoși pepeni verzi erau marcați de 
străbunicul cu mare grijă. Odată le-a spus, îngrijorat, 
copiilor: 

— Dragilor, mi se pare că pepenii noștri dispar în 
mod miraculos. Oare cine-ar fi putut să-i ia?

Într-o dimineață, când soarele abia mijea de după 
dealuri, îngrijitorul harbuzăriei observă că cineva se 
furișa atent, ca, după aceasta, să înhațe doi pepeni și 
s-o ia la sănătoasa. La început, străbunicul a crezut 
că-i cineva dintr-ai casei.

După o mică cercetare însă a depistat o cărărușă 
care ducea spre gard. Treptat, urma l-a dus pâna la 
locul faptei. Într-un loc dosit a descoperit două gră-
mezi de pepeni 
verzi. S-au găsit 
și hoții. Era lucră-
rica unor copii din 
sat, care își asigu-
rau, în acest mod, 
desertul delicios.

Hoții de pepeni VerZi
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Bunica avea vreo 4-5 ani. În casa mare se păstra 
pâinea colhozului. Părinții bunicii erau ocupați cu 
lopățitul grâului. Era seara. Sora cea mai mare a bunicii, 
Ecaterina, a aprins opaițul ca să curețe cartofi. Bunica 
vroia s-o ajute, căci îi era foame și era dornică de 
lucru. A găsit atunci un cuțit de altoit. Dar nu-l putea 
desface. L-a pus între dinți. Când l-a desprins, și-a 
tăiat buza. S-a rănit. Era vai și-amar de ea. Nu doar 
că nu putea vorbi, ci nici mânca. Trebuie să fim atenți 
atunci când ținem în mâini obiecte ascuțite!

atenție la oBieCtele asCuțite!
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Bunica avea vreo cinci-șase ani. Se juca cu sora ei 
mai mică Liuba. Mama lor, adică străbunica mea, făcea 
mâncare, o ciorbă. Bunica o fugărea pe Liuba. Într-un 
anumit moment Liuba s-a ciocnit de străbunica, care 
tocmai ducea cratița cu ciorbă. Mâncarea s-a vărsat 
peste sora bunicii. După acel incident, și-acum are 
semn sora bunicii, Liuba! 

Învățătura pe care urmează să o desprindem din 
această povestire tragică este că trebuie să fim atenți 
cum ne jucăm, pentru că am putea să ne accidentăm. 
Uneori, cel mai bun ajutor pe care îl pot oferi copiii 
maturilor este să nu le încurce acestora la diferite 
lucrări.

semnul
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De obicei, sora cea mai mare a bunicii, Ecaterina, 
o ducea pe o altă soră, Liuba (mai mică decât bunica), 
la grădiniță. 

Uneori, la grădiniță venea și tanti Parasea. Era 
doctorița care purta o valiză mică, unde punea halatul 
alb și toate rechizitele necesare unui medic pentru 
a controla copiii. Atunci când picii o vedeau pe drum, 
fugeau de ea ca de un monstruleț. Devenea blajină 
pentru copii doar atunci când le oferea pastile dulci, 
bombonele, numite de ei pampasele, dar în realitate 
acestea erau vitamine. După ce îi servea cu toate 
aceste bunătăți, începea câte un pic să-i vaccineze. 

Într-o zi, printre copii se zvonise că doctorița 
monstruleț-îngeraș vine la grădiniță. Bunica s-a speriat 
grozav. A sărit gardul, s-a strecurat printre tufișuri, 
s-a furișat printre plantele-covrigei și a luat-o la 
sănătoasa spre casă. Educatoarea a observat că nu-i 
și s-a luat după ea strigând, însă bunica și mai tare 
fugea.

La un moment dat, bunica l-a văzut pe tatăl ei 
(adică, străbunicul meu) la poartă și s-a bucurat 
nespus. Credea că părintele o va consola. Însă destul 
de rapid i-a trecut bucuria în scârbă, deoarece tatăl 
ei și-a desprins încet cureaua și buh două curelușe la 
buci, încât bunica a sărit gărduțul ca un ieduț, și-napoi 
la grădiniță.

Fuga BuniCii de la grădiniță
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Până la urmă, tanti Parasea așa și n-a mai venit 
la grădiniță, iar bunica a luat papară. Pe lângă asta, 
educatoarea a certat-o, și din acea zi bunica a devenit 
un pic mai ascultătoare.
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Părinții bunicii țineau în gospodărie o vacă. Bunica 
împreună cu fratele ei, Tolea, aduna nutreț din pădure 
și de prin lanurile de porumb. 

Într-o zi bunica a plecat cu fratele ei după iarbă 
proaspătă. Au încălecat o bicicletă. Tolea a luat 
o seceră cu care tăia iarba, iar bunica o aduna şi o 
punea în sac. După ce sacul a fost umplut, l-au pus 
pe vehiculul pe două roți. Bunica a vrut să pornească 
bicicleta, însă a reușit cu mare greu. Într-un final s-a 
desprins din loc și s-a îndreptat spre sat, dar, la vale, 
bicicleta şi-a luat o viteză atât de mare, încât bunica 
de frică, a început să pedaleze și mai intens. Evident 
că s-a accidentat. Atunci când a ajuns acasă, rănită la 
genunchi, mama ei, adică străbunica mea, s-a speriat. 
A spălat-o și i-a îngrijit rănile. Până ce s-a vindecat, 
mult a mai  suferit bunica.

BiCiCleta
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Era anul 1961. Bunica avea 11 ani. Sora ei, Liuba, 
avea 10 ani. În acele vremuri era o mare criză de 
pâine, nu ajungea pentru toți. Tatăl le trezea pe fete 
la ora două noaptea și le trimitea la magazin, să prindă 
rând după pâine. Fiecare om primea doar câte o pâine. 
Doamne fereşte, ce se făcea acolo! Fetele ațipeau 
uneori sub peretele alimentarei. 

Când ieșeau din rând, strângeau pâinea la piept, 
erau ude-leoarcă de atâta îmbulzeală. Pentru a mai 
putea cumpăra pâine, copiii trebuiau să stea la „coadă ”de 
mai multe ori. 

dupa pâine
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Într-o zi, o colegă de bancă de-a bunicii a chemat-o 
pe ea şi pe sora ei, Liuba, la ziua ei de naştere. Mai jos de 
casa omagiatei era un foişor, iar în deal creșteau niște 
aluni frumoși. În jurul foişorului erau flori plăpânde ca 
neaua. La serbare au felicitat-o pe Victorița, căci așa 
era numele ei. Copiii au fost serviți cu câte o felie de 
tort de care nu au mâncat niciodată până atunci. Sora 
bunicii, Liuba, după ce și-a mâncat felia, i-a şoptit la 
ureche bunicii că mai vrea o bucățică. Atunci bunica 
i-a spus că se jenează să mai ceară vreo felie! Bunica 
zice că acea bucățică de tort a fost cel mai delicios 
produs pe care l-a mâncat vreodată.

Felia de tort
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Pe vremuri, când bunica era elevă, toți copiii  învățau, 
inclusiv sâmbăta. Odată, nu a reușit să ia micul dejun, 
deoarece întârzia la școală. De aceea, mama bunicii 
i-a pus o plăcintă în geantă, pe care bunica urma sa o 
mănânce la una din pauze. 

La școală, bunica stătea în a doua bancă, chiar în 
fața învățătorului. Mirosul pe care îl emana plăcinta din 
geantă îi gâdila nările bunicii și colegului ei de bancă. 
Evident că ea l-a servit și pe el, căci acesta-i dăduse 
niște dulciuri. Colegul a pus plăcinta în bancă, ea însă a 
băgat-o în gură. Atunci învățătorul a prins-o pe bunica 
cu plăcinta în gură. Drept pedeapsă, ea a fost scoasă 
în fața clasei pe parcursul întregii lecții. Plăcinta i s-a 
oprit în gât bunicii, de rușine. 

plăCinta din timpul leCției
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Străbunica i-a cusut bunicii o rochie foarte 
frumoasă. Într-o zi, bunica, îmbrăcată în acea rochie, 
împreună cu sora ei Liuba și cu străbunica, au plecat la 
biserică. Străbunica le-a spus fetelor să stea cuminte 
în sfântul lăcaș, că vor avea drept răsplată bomboane. 
Dar, de unde?! Fetele vroiau foarte mult să aprindă 
niște lumânări. Bunica n-a fost atentă și și-a aprins 
rochia. Credincioșii au constatat că mirosea a ceva 
ars. Bunica, pe lângă spaima cumplită pe care a tras-o, 
rochia arsă, a mai fost un pic pedepsită și de străbunica.

roCHia arsă
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În casa bunicii, înainte de culcare, în fiecare seară 
se făcea rugăciune. Străbunica mea a învăţat-o pe 
bunica rugăciuni. Când spunea rugăciunea, străbunica 
zicea că Dumnezeu le dă bomboane deoarece copiii se 
roagă la El. Între timp însă, străbunica mea arunca cu 
bomboane spre icoană, iar copiilor le părea că acestea 
le sunt date chiar de Dumnezeu. 

Într-una din seri, străbunica i-a zis bunicii să spună 
rugăciunea. Ea însă, a greşit versurile şi toţi au început 
s-o râdă. Străbunica i-a spus atunci că Dumnezeu nu i-a 
dat bomboane deoarece n-a spus corect rugăciunea.   

rugăCiunea
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Mă cheamă Simi Ion şi am 10 ani. De obicei, în fiecare 
vară merg în vacanţă la bunici, care locuiesc într-un sat 
din sud-estul Republicii Moldova sau, cum le place lor să 
spună, – pe drumul care duce spre Odesa.

În vara anului 2017 am tot tras-o de limbă pe bunica 
mea Maria despre amintirile ei din copilărie. Evident, 
când avea timp liber ea îmi povestea ce făcea când era 
mică, împreună cu surorile şi fratele ei, prietenii, colegii 
și părinții. 

Simi Ion XENOFONTOV
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