
Nascuta printre gloante
Numele de Victor sau Victoria nu sunt la moda astazi. Probabil pentru ca par intrucatva lipsite de acea
urma sofisticata pe care o au numele in voga in zilele noastre. Cu toate acestea, cu 20 de ani in urma, cei
mai multi romani nascuti pe vremea asta au fost botezati pentru a celebra victoria libertatii. in fata painii
cumparate pe cartela, a serilor fara curent, a zilelor fara apa calda sau fara apa, a noptilor petrecute la
coada la lapte, unt, carne sau portocale, sau a spaimei de a nu fi denuntat la Securitate pentru o vorba
aruncata la suparare. 
  
  Se numeste Victoria
  Victoria, Vicky, dupa cum ii place sa i se spuna, nu cunoaste aceste lucruri. Ea nici macar nu are o
fotografie din clasa I cu clasicele funde albe, in uniforma de somii patriei. Nu stie multe despre comunism
si nu se gandeste prea mult la el. Daca e intrebata ce parere are despre acea perioada spune simplu: "Unii
zic ca era mai bine atunci, altii ca e mai bine acum". Nici nu stie ce sa creada, la care dintre vorbele
acestea sa plece urechea, asa ca isi vede linistita de viata, acea viata care a inceput intr-un moment tragic
pentru romani: 22 decembrie 1989. 
  
  22 decembrie 1989
  Parea o seara obisnuita in casa familiei Ciobanu, din Cristian. Acolo era liniste, in ciuda fierberii in care
se afla tara. Cu toate acestea, soarta, destinul sau Dumnezeu au decis ca acea seara sa marcheze un
eveniment important in viata familiei: nasterea celei de-a doua fiice, Victoria Alexandra Ciobanu. 
  
  "Cand sotia a spus ca naste am chemat salvarea, dar nu au luat-o decat pe ea. Pe mine nu au vrut sa ma
ia la maternitate. Mi-au spus ca daca mai am o fata, sa stau acasa cu ea", isi aminteste tatal Victoriei,
Nelu, dupa cum ii spun toti cei care il cunosc. 
  
  A fost un sfat bun, pentru ca in acele zile cine pleca de acasa nu stia daca se mai intoarce. Cu toate
acestea, Nelu nu a putut sa stea linistit, asa ca a luat trenul spre Sibiu, pentru a fi cat mai aproape de sotia
lui. La maternitate, insa, nu l-au lasat sa intre, asa ca a stat pe scarile spitalului pana s-a nascut mezina
familiei, care a venit pe lume noaptea. "Dupa ce a nascut, m-am dus in oras, la Politie, unde era o nebunie
de nedescris", spune Nelu, care isi aminteste acele momente cu maxima precizie si intensitate. "Asta nu e
de uitat. Nu era frig in zilele acelea. Nu era nici macar zapada", mai spune el, care ii tine minte si pe cei
care au murit in jurul lui si sentimentul acela de om prins in capcana, care nu are unde sa fuga, dar care nu
simte frica: "Cine-a mai stiut de frica? (...) Mureau oameni din cauza cartuselor ricosate si cand au
inceput sa traga unii in altii nu mai aveai unde sa fugi din cauza multimii. Am avut noroc, pentru ca
puteam muri acolo, dar ne-am intins pe burta, pe bordura". 
  
  Asa a scapat de moarte si a mers la maternitate sa-i duca sotiei sale ceva de mancare. "I-am dat
mancarea unui paznic si l-am rugat sa i-o duca, dar s-a intors cu ea. A spus ca au venit oameni de pe sate
cu mancare." Despre ce se intampla in Maternitate Nelu nu stie prea multe. Ne-a povestit, insa, ce a aflat
de la sotia lui "Luau copiii si fugeau in alte saloane. Pe afara se tragea. Cred ca fiecare era pe cont
propriu". 
  
  Trenul cu geamuri sparte
  Zilele Revolutiei au fost nesigure. Peste tot circulau zvonuri despre teroristi sau apa otravita. Poate
acestea au fost unele dintre motivele pentru care Vicky si mama ei au parasit spitalul la nici trei zile de la
nastere. "in 25 decembrie am mers la Maternitate, am luat sotia de acolo si am vrut sa vin acasa", isi
aminteste Nelu cu aceeasi precizie. Ştie ca era ora 10 dimineata si ca niciun sofer, fie el de taxi sau de
ocazie, n-a vrut sa-i duca la Cristian. "Nu au vrut sa ne duca. Deja sa tragea la Aeroport. Totusi unul
dintre ei s-a oferit sa ne dea masina lui." I-a cerut in schimbul masinii doar buletinul si promisiunea ca o
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sa i-o inapoieze. Din cauza vremurilor incerte si a nesigurantei care plutea pretutindeni, Nelu nu a
acceptat oferta si s-a hotarat sa ia trenul spre casa. 
  
  Au mers pe la Biserica Ursuline si "de la Maternitate pana la gara ne-au controlat de cinci ori. Credeau
ca avem arme ascunse in scutecele copilei. O tot dezveleau si le spuneam ca nu are decat trei zile." Era
Craciunul, dar ziua nu a fost festiva. A coincis cu o fuga spre casa, intr-un tren care avea geamurile sparte
si in care se aciuasera vreo cinci calatori. "Pana la urma am gasit un compartiment mai bun si asa am
ajuns acasa". La ei, la Cristian, era liniste. Se auzeau insa impuscaturile de la Sibiu si inima le era
incarcata de spaima. "imi amintesc ca am inchis poarta si ca am stat treaz pana tarziu ca sa nu vina
teroristii".
  
  Victoria Alexandra
  
  Vicky trebuia sa fie doar Alexandra, pentru ca asa a decis mama ei. Cu toate acestea, pe certificatul de
nastere care i-a fost eliberat mai tarziu, scrie Ciobanu Victoria Alexandra. "Ne-au dat copila fara niciun
certificat, ca nu a fost nimeni la Primarie pana prin 14 ianuarie", spune Nelu. Cu toate acestea, cand s-a
dus sa-i elibereze actele micutei sale, angajatele l-au convins sa-si boteze fata cu inca un nume: Victoria,
nume pe care il foloseste astazi, cand Victoria s-a preschimbat in Vicky. 
  
  "Nu as pleca niciodata!"
  
  Vicky este o fata frumoasa, cu par castaniu, lung, care ii cade in valuri peste umeri. Are ochi senini
albastri si spune ca seamana cu mama ei. Astazi ea implineste 20 de ani, ziua nasterii sale fiind impletita
pentru totdeauna cu cel mai important moment al ultimelor decenii din istoria Romaniei. Nu o
impresioneaza foarte tare faptul ca este un copil al Revolutiei, desi stie ca nu sunt multi asemeni ei. Poate
pentru ca nu a simtit drama si presiunea acelor clipe in mod constient desi parca si-a ales momentul
nasterii, venind pe lume mai repede cu o saptamana, tocmai in momentul in care o natiune intreaga se
zvarcolea in drumul spre libertate. in prezentul inecat in liniste, ochii sai senini se intorc rareori spre
trecut, cu tot ce a insemnat el. Ei privesc spre viitor, pentru ca Vicky spera ca va avea suficienti bani ca sa
mearga la facultate pentru a deveni avocat. Ma intreb daca este atrasa de mirajul Vestului si daca ar lua
drumul strainatatii asa cum fac multi tineri de varsta ei. Ma lamureste, insa, repede, cu o miscare scurta a
capului: "Nu, nu as pleca niciodata!" 
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