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  Întrucât amintirile mele se întind pe o perioadă care azi a ajuns la 91 de ani și jumătate, 

pot să adaug o amintire de fapt recentă din anul 2004 din Montreal, Canada, o amintire cu 

care mă mândresc, dar care are și umbre de neîndemânare.  Eram în perioada  de 10 ani în 

care trăiam în Canada , fără nici un ajutor social, fiind acceptată ca rezident și susținută, 

sponsorizată total de fiica mea. Dânsa spre a putea ocupa un post trebuia să își reactualizeze 

studiile făcute în România, deci era din nou studentă.  

Pentru a rezista trebuia și ea, pe lângă studii să găsească un loc de muncă și eu de asemenea. 

Dar pentru ca eu să pot munci trebuia să plătesc suma de 260 de dolari canadieni pentru un 

act care să îmi dea dreptul la muncă.  

 Așa se face că eu căutam zilnic la mica publicitate un loc de muncă.  

 Am găsit o ofertă de figurantă pentru un film.  Am făcut toate pozele și formele și iată-mă 

angajată.   Era vorba de filmul american bine cunoscut ,,The head în  the clouds”, după o 

poveste scrisă în anul 1924, rezistența franceză împotriva naziștilor -  secvențe pe care 

regizorul a hotărât să le filmeze într-o zonă propice  din  Montreal. Filmarea a durat o destul 

de lungă perioadă de timp în care îmi așteptam rândul, fiindcă primisem două roluri, rolul de 

menajeră a actriței principale Charlize Theron și rolul ,,Statuia”. 

 Ambele roluri mă făceau părtașă la strădania de supraviețuire a celor vizați. În rolul din 

,,statuia”  trebuind să comunic celor care se plimbau pe lângă mine.  



De fapt eu trebuia să mimez că vorbesc, fiind așezată jos, pe un scăunel  într-un rondou de 

ciment înalt  până la umeri și să șoptesc zâmbind anumitor trecători. Aveam o pălărie cu 

boruri largi care mă acoperea oarecum. 

   Ambele mele roluri m-au impresionat, Charlize ascunzând în dormitor  pe dragul ei 

urmărit  și în al doilea rol prezența mea în acea statuie, în care puteam  mima sau comunica 

din eroare și cu alte persoane răuvoitoare, nu numai cu cei urmăriți.  

 Petru că îmi amintesc de tensiunile momentelor vreau să amintesc și două momente mai 

vesele.  Toți lucrătorii erau  înviorați când eu apăream în rochia gri cu flori roșii în hangarul 

acela mohorât și plin de fire și aparatură unde se injghebase o bucătărie destul de lungă prin 

care trecea la un moment dat  eroul principal. 

 Pe masa  de serviciu din bucătărie pe o farfurie era un strugure adevărat.  Cum eu am multă 

imaginație voind să fac pe menajera lacomă, am ciugulit un bob de strugure și la-am dus spre 

gură. Acel gest a făcut să se oprească toată filmarea.  Am primit o dojană în limba franceză  și 

s-a reluat toată scena. O altă paranteză: nu aveam idee despre rolul meu ,,Statuia” și l-am 

întrebat de două, trei ori pe regizor care este al doilea rol al meu. Nu se supără și îmi 

răspundea cu răbdare deși era f. solicitat de toți.   Păstrez și azi cu mândrie scrisoarea invitație 

de angajare, poza a două doamne în vârstă în rochii negre care se lăudau cu garderoba 

proprie, rochiile admise la filmare, rochii din perioada de timp a povestirii.  Mai păstrez  lângă 

contractul de angajare și  nota de plată a salarului meu.  Amintesc  despre cele două minime 

momente, dincare am scăpat fără penalizare  și care au destins puțin atmosfera de tensiune, 

momente care mi-au rămas  ca un cui în  memorie.  

   Aș mai adăuga și supliciul coafării zilnice, coaforul fiind grăbit și având mâinile 

înghețate fiindcă s-a filmat această secvență în Canada în sezonul rece, în hangare 

improvizate. A propos, Actrița Charlize  a ieșit desculță din dormitor și mergea pe  dușumeaua 

rece din bucătăria mare, improvizată, iar eu provocând întreruperea cu boaba de strugure, a 

trebuit șă repete scena tot desculță. 

Este un moment din istoria chinuită a rezistenței, care m-a umplut de milă precum și altele pe 

care le-am cunoscut și despre care, unele, am mai scris 
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