
27 noiembrie 2000
Cred cã am deocheat minunatul scenariu al « Cochiliei », pe care îl

transcriu sub dicteul « Bunului Dumnezeu » (Boje Moi, cum zice amica
noastrã Ninocica, pictoriþã basarabeancã aproape centenarã).

Procesul pentru cealaltã jumãtate a apartamentului, ocupatã de Ivan-
ciuc-fiul împreunã cu familia lui, s-a desfãºurat de la început dezastruos.
La prima înfãþiºare, acesta a cerut amînare ca sã-ºi angajeze avocat, la a
doua nu s-a prezentat nici el, nici avocatul, dar acþiunea mea a fost res-
pinsã ca inadmisibilã. Motivul invocat a fost cã nu se încadreazã în Ordo-
nanþa de Urgenþã 40/1999, litigiile privind schimburile dintre proprietari
ºi chiriaºi trebuie judecate conform dreptului comun (deºi aici nu era
deloc vorba de schimb, ci de refuzul chiriaºului de a primi oferta mea).
Mergînd mai departe, la tribunal am fost citatã la 2 februarie 2000 la ora
13 (secþia 3 civilã, completul 2, dosar 6l/2000), ca sã constat cã procesul
se judecase la ora opt, Ivanciuc fiind prezent, deci convocat corect, ºi do-
sarul fusese clasat. M-am dus împreunã cu avocatul meu la preºedintele
tribunalului, cu citaþia în mînã, întrebîndu-l dacã aºa se procedeazã la ei,
sã scoþi proprietarul intenþionat din joc, ºi am obþinut repunerea pe rol ºi
un nou termen, la 1 martie 2000. Din nou nu s-a prezentat nici Ivanciuc,
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nici avocatul lui, dar apelul meu a fost respins ca nefondat, iar motivarea
mi-a fost comunicatã peste o lunã, la 29 martie 2000.

Am început un nou proces, de data asta cu argumente de drept co-
mun. Într-un memoriu pe care l-am trimis oriunde am putut, la Ministerul
Justiþiei, la SRI etc., scriam : « Aceste procese începute pe baza Ordonan-
þei de Urgenþã dureazã de un an întreg ºi riscã sã mai dureze cine ºtie cît.
Mi se pare firesc sã mã întreb ce rol joacã în aceste amînãri orientarea
politicã sau legãturile vechi între cei care socoteau „lupta de clasã“ mai
presus decît dreptatea.

Între timp, familia Ivanciuc locuieºte liniºtitã în casa mea, fãrã sã plã-
teascã chirie, gãsind mereu noi metode pentru ca situaþia sã dureze la ne-
sfîrºit. Soþii Ivanciuc, Gheorghe, ofiþer SPP, ºi soþia sa, angajatã la o bancã
particularã, sînt tineri, cu o vîrstã pînã în 40 ani... »

Ceea ce nu scriam în memoriu, dar completa foarte bine tabloul, era
cã, potrivit actelor pe care le-am gãsit ulterior în casã, Vanilia Castilia
obþinuse din 1993 autorizaþie de funcþionare pentru « desfacere de pro-
duse alimentare preambalate, bãuturi îmbuteliate, cafea, þigãri dulciuri
preambalate, fructe exotice ». Planul anexat indica prãvãlia în camera de
la stradã (unde funcþionau ºi jocuri electronice), biroul în camera ºofe-
rului ºi depozitul în garaj, pentru care nu a avut niciodatã contract de
închiriere !

La 5 aprilie 2000, de ziua de naºtere a Undei, notam : « Eu mã aflu iar
la judecãtorie, e ora douã ºi sînt numãrul 51. ªed în ultima bancã ºi ºtiu
cã mai am de aºteptat. M-am uitat în dosar ºi am vãzut cã a fost convo-
cat doar Gheorghe Ivanciuc, nu nevasta ºi fiica (deºi minorã), deci pro-
cedura e incompletã. Ori l-a plãtit pe poºtaº, ori ºi-a scos hîrtia de la dosar !
ªi eu care m-am îmbrãcat în taior negru ca sã-mi pledez singurã cauza (a
cîta oarã ?). Avocatul Gigi a plecat asearã la Ierusalim cu maicã-sa, sã se
facã hagii. Poate se roagã acolo ºi pentru dreptatea mea. Afarã plouã cu gã-
leata. Sînt sculatã dis-de-dimineaþã ºi mi-e somn. Ca sã nu adorm, mã
gîndesc la ceva plãcut, de pildã, la ultima ispravã a lui Sif. Mergînd nu
demult cu metroul, a fost impresionat de atmosfera mohorîtã ; pe gea-
muri nu se vedea decît beznã, nu se auzea decît glasul vatmanului anun-
þînd staþia... A început sã se gîndeascã sã înveseleascã pasagerii, cel mai
simplu cu muzicã de la un post de radio, care ºi-ar face astfel ºi reclamã.
I-a venit ºi ideea ca, de Paºtele care se apropie, conducãtorul trenului sã
ofere ouã roºii ºi sã ciocneascã ºi el cu cãlãtorii, potrivit unor afiºe „Un
cadou de la metrou“ º.a.m.d. 
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A dat telefon la postul de radio
PRO FM tocmai cînd era pe post
directorul ºi i-a spus cã are niºte
proiecte pentru ei. Tipului i-a su-
rîs ideea, i-a dat întîlnire a doua
zi, cînd au stat de vorbã amical, ºi
în final i-a propus lui Sif sã lucreze
pentru ei în timpul liber de la fa-
cultate. Imediat dupã aceea, Sif
m-a sunat radios, mîndru cã a ob-
þinut prima slujbã de unul singur,
fãrã ca ºeful s-o cunoascã pe vre-
una dintre rude. Mi-a fãcut apoi
cel mai mare compliment pe care
l-am auzit vreodatã : „N-aº fi fost
în stare ºi n-aº fi avut curaj sã o fac
dacã nu aveam o bunicã aºa ca
tine, care îºi pledeazã singurã pro-
cesele la tribunal.“ »

Dar sã revenim la realitate. Mã
aflu în sala de judecatã ºi tocmai se disputã un caz tipic : chiriaºii au
cumpãrat apartamentul de la ICRAL, declarînd cã nu ºtiau cui îi aparþi-
nea, deºi coabitau cu proprietarii în aceeaºi casã de optsprezece ani !

În fine, îmi vine rîndul, spun despre ce e vorba, pun pe masa judecã-
toriei ultima decizie ºi memoriul meu. Judecãtoarea tresare : « Procedura
e completã ? » Grefiera, ca o pãpuºicã, pune nasul în pãmînt ºi rãspunde :
« Nu. » Eu sar : « Odatã ce citaþia a fost afiºatã, a vãzut-o ºi soþia, cã de
copilul minor nu poate fi vorba. De altfel, ele nici nu s-au prezentat vreo-
datã pînã acum ! » Dar judecãtoarea, severã : « Aºa cere legea. Nu vã pot da
cuvîntul în fond. Se amînã pe 17 mai. Nu ne tîrguim. Aºa rãmîne. » Jos pã-
lãria, Ivanciucul nostru e mare maestru. De nostim, e nostim.

Pe 17 mai, procedura a fost completã (cu preþul unor eforturi supra-
omeneºti) ºi... victorie ºi glorie : am obþinut sentinþa de evacuare – cu
recurs, desigur, pe care Ivanciuc-fiul s-a grãbit sã-l înainteze.

Apoi au venit vacanþa judecãtoreascã, amînãri peste amînãri, iar re-
cursul a ajuns sã se judece abia la 1 noiembrie 2000. Cu trei zile înainte,
m-am dus la arhivã sã vãd dovezile de primire a citaþiilor (eram pãþitã)...
ºi nu erau nicãieri ! Noroc cu Aneta, care a cãutat cu perseverenþã prin
toate actele ºi le-a gãsit sub un morman de dosare strãine – oare rãtãcite
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întîmplãtor ? Aneta îmi ieºise în cale într-o zi pe coridorul tribunalului,
aducîndu-mi aminte cã ne cunoºteam de pe cînd era eleva Undei la
Liceul de Artã. La insistenþele unui unchi avocat, se angajase grefierã ºi
urma Dreptul. Frumoasã ºi finã, ca pictatã de Grigorescu, era o prezenþã
neverosimilã în contextul kafkian al justiþiei, ca un înger coborît în iad.

Ivanciuc-fiul, contînd probabil pe « pierderea » citaþiilor, nici nu a
motivat ºi nici nu a timbrat propriul sãu apel, putînd sã susþinã cã nu a
cunoscut termenul ºi nici nu s-a prezentat la proces. 

Aºadar s-a încheiat ºi cu el. Urmeazã evacuarea, altã distracþie. 
Pentru a o începe, trebuia însã ca dosarul de evacuare sã se întoarcã la

locul de plecare, la judecãtoria sectorului 1, în tribunalul mare, iar dru-
mul a durat exact douã luni, avînd în vedere cã trebuia doar sã traverseze
strada de la TMB, care e peste drum. La 20 decembrie, cînd m-am in-
teresat de soarta lui, sosise, dar era la înregistrare ºi « nu se ºtie, mai între-
baþi peste vreo zece zile... ».

Ca englezul care, pe punctul de a fi mîncat de canibali, cere sã i se dea
o palmã ca sã se înfurie, am întrebat – « Cine e mai mare în casa asta ?»
(aºa m-a învãþat tata sã fac) ºi m-am dus la preºedintele judecãtoriei, care,
culmea, avea chiar atunci audienþe, iar la uºa lui era o coadã doar de vreo
douãzeci de persoane. Am scos din geantã cartea Cinematograful, acest
necunoscut de D.I. Suchianu, mi-am pus ochelarii ºi m-am delectat pînã
m-am pomenit în uºã. Preºedintele, auzind cã nu vreau decît sã grãbesc
mersul dosarului, a devenit foarte amabil ºi a telefonat la arhivã sã se caute
dosarul : « – Veniþi mîine. » A doua zi eram la secretara lui, care m-a
trimis la arhivã cu mesajul ca Robert sã-i telefoneze situaþia (în loc sã-l
întrebe ea direct !).

În sala pentru public nu te puteai înþelege cu nimeni. Am intrat pe uºa
pe care scria « Strict interzis », am întrebat cine e Robert ºi i-am transmis
mesajul. În douã minute a venit cu dosarul de la registraturã ºi, cum tre-
buia legalizat, l-a întins poliþistului care pãzea coada la judecãtorul de ser-
viciu, apoi s-a fãcut nevãzut, lãsîndu-mã cu cererea în mînã. Fluturînd-o
ºi vociferînd, am despicat lumea ºi, pînã sã se dezmeticeascã poliþistul,
eram în birou.

Acolo mã aºtepta o muiere micã ºi furibundã, care credea cã am recla-
mat-o pentru întîrziere. I-am împins peste dosar o tabletã de ciocolatã ºi
sonorul s-a întrerupt brusc. Am profitat de timpul cît lipea ºi ºtampila ea
timbrele ca sã dau la semnat ºi cererea ca ambele evacuãri sã se petreacã
deodatã.
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Am coborît apoi la subsol, unde – minune mare ! – evacuatorul, Don
Pedro, era la birou, ºi adjuncta lui s-a apucat sã-mi întocmeascã ºi al
doilea dosar. Am pus-o în vitezã cu pachete de cafea ºi napolitane, aºa cã
am stat apoi de vorbã prieteneºte, mi-a explicat ce urmeazã ºi i-am dat
50 000 de lei ca sã trimitã prin curier lui Ivanciuc notificarea sã pãrãseascã
de bunãvoie casa în zece zile.

Miercuri, 17 ianuarie 2001 
Hai iar la tribunal, sã-mi fac norma. M-am întîlnit cu avocatul Gigi,

la fel de elegant, de astã datã într-un demi lung, bej, ºi ne-am dus la pre-
ºedintele judecãtoriei. Amîndoi au cãzut de acord cã prezenþa SRI la
evacuare e o absurditate, nefiind prevãzutã de nici o lege. Preºedintele e
de o docilitate bizarã, e de aceeaºi pãrere cu toatã lumea. Apoi am coborît
la evacuator, cãruia Gigi i-a debitat victorios pãrerea lui de avocat, întãritã
de cea a preºedintelui. Don Pedro s-a uitat la el pe sub sprîncenele negre
ºi a zîmbit îngãduitor : « Preºedintele e tînãr, nu ºtie. Este o hotãrîre a
ministerelor Justiþiei ºi Apãrãrii care funcþioneazã de zeci de ani. Lãsaþi cã
asta rezolv eu, am mai evacuat eu chiar ºi colonei. »

Acasã am întocmit însã un nou memoriu ºi o cerere, iar Unda a pro-
mis cã le duce personal la SRI.

Miercuri, 24 ianuarie 2001
Azi au venit studenþii de la anul III la mine ºi, aºezaþi în jurul mesei

lungi din hol, tocmai mã ascultau vorbind despre impresionism, cînd
sunã telefonul. O voce joasã, cu inflexiuni de porumbel, se prezintã :
« Aici Mircea Ghiordunescu, de la Serviciul Român de Informaþii » (fãrã
sã precizeze cã e „ºeful cel mare“). Am citit cererea dumneavoastrã,
foarte îndreptãþitã, ºi vreau sã încep prin a vã cere scuze pentru necazul
pricinuit de un angajat al nostru. » M-am aºezat pe scaun. 

— Nu mã aºteptam la aºa ceva. Vã rog sã credeþi cã apreciez foarte
mult modul în care vã exprimaþi !

— Vã rog numai sã-mi acordaþi un rãgaz de zece zile ca sã soluþionez
problema.

— Se poate ºi douã sãptãmîni.
— În ceea ce priveºte prezenþa noastrã acolo, nu cred cã va fi necesarã.
— Executorul judecãtoresc þine foarte mult sã vã solicite. 
— În cazul ãsta, vã rog sã notaþi numãrul meu de telefon ºi sã mã

anunþaþi cu o zi înainte, ºi voi avea grijã sã vinã cineva. 
ªi a încheiat cu un nou ºir de scuze.
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