
BĂDESCU LILIANA

Pe 31 decembrie 2016, cand toata lumea se pregatea sa intampine cu mancare, bautura 
si artificii Noul An, Liliana a plecat sa petreaca intr-o alta lume, poate mai buna, asa cum 
era si ea, dar sigur eterna si fara drum de intoarcere. Liliana a ramas o amintire doar, in 
inimile noastre -ale celor din familie, ale colegilor, prietenilor.

Cand ma gandesc la ea, imi vine in minte o scena: in autogara din Pechea, seara,
noi doua mancand o paine neagra si asteptand urmatorul autobuz spre Galati pentru ca 
cel de ora 18 plecase. Ar fi trebuit sa iesim din ora mai devreme (adica sa chiulim putin),
dar nu indrazneam, nu pentru ca eram paziti, ci pentru ca asa ne era structura. Eram 
tineri, entuziasti, corecti, constiinciosi. Liliana Tolea (asa se numea inainte de a se 
casatori) preda muzica. Ea era vioara intai in organizarea spectacolelor, iar reusita unui 
cor insemna munca dupa ore. Suferea pentru orice esec, caci avea o scoala serioasa
(Conservatorul din Timisoara si Bucuresti) si la fel se comporta si ea. Dar  repede depasea 
momentele de neimplinire, repede, nu usor. Era vesela si era tanara si perseverenta si 
devotata. Dar chiar si atunci cand aveam activitati care nu aveau legatura cu pregatirea 
noastra profesionala, Liliana era la fel de constiincioasa. Si o astfel de activitate era 
culesul de toamna, cules de struguri, porumb, tot ce exista in C.A.P. Pechea. Elevii si 
profesorii erau forta. Liliana era in vie alaturi de copii carora, uneori, le aducea de acasa 
pachetel.

Apoi drumurile ni  s-au despartit, ea s-a casatorit, a devenit Badescu si s-a mutat 
la Tulcea unde a predat pianul. Era o mare realizare. Dumnezeu i-a daruit si doi baieti,
sanatosi, frumosi si, peste ani, impliniti. Dupa revolutie, a trecut Dunarea inapoi, la Galati,
orasul ei natal. Aici a venit pe lume in 1955 si de aici a plecat in Imparatia lui Dumnezeu in 
ultima zi a anului 2016.

In Galati si-a continuat activitatea de profesor de pian la Liceul de Arta
“Dimitrie Cuclin”. O incanta miscarea clapelor, mai ales facuta de invatacei, elevii cu care 
lucra cu mare rabdare si daruire. Baietii ei erau mari, iar ea avea acum libertatea de a-si 
dedica timpul altor copii, celor care indrageau muzica.



Dar Cineva de Sus  a socotit ca e timpul sa se odihneasca si a chemat-o la el; prea 
devreme zicem noi care ne stergem lacrimile, oftam  si spunem “Dumnezeu sa o ierte.”

Prof. Veluta Fagurel

Ganduri geruite de dor si amărăciune ne bântuie acum sufletele tocmai când o altă 
primăvară stă să se așeze și ne învăluie cu promisiuni solare de viață nouă. Pricina? 
Amintirea încă foarte pregnantă a unui om mult iubit plecat dintre noi: profesoara Liliana 
Bădescu (Tolea).

La vreme de taina, zăbava si oarecare nadejde, la cumpana de ani cand un 2016 
se grabea sa-i dea locul unui 2017, chiar pe 31 decembrie, cu discreție si demnitate, draga 
noastră colega si prietena a hotarat sa intoarca ultima fila a "povestii" sale. Isi încheia
atunci niște mari "capitole" de viața; totul se petrecea de parca ar fi asteptat sa-l 
sfarseasca pe cel al unei frumoase, prestigioase dar agitate cariere didactice, după ce,cu 
doar cateva luni in urma ii pusese capat - dureros! - si celui de minunata soție, pierzandu-
si jumatate.

Ar mai fi avut ce sa aștepte: roade ale strădaniilor ei de mama excepționala dar ...s-
a grăbit! Sa fi aflat oare ca merge intr-o lume mai curata, mai dreapta decât cea de care se 
rupea?! Nu știm. Certa ramane doar dara luminoasa de amintiri frumoase pe care le-a 
lăsat in urma, o "Cale Lactee" presărata cu omenie, verticalitate, onestitate, seriozitate,
bunătate, dăruire, generozitate, stoicism intr-ale suferinței (si n-a fost putina!) si mai ales 
putere de lupta, o lupta apriga in care doar o boala feroce a declarat-o perdanta. 

Fie ca Dumnezeu s-o primeasca intr-un colt din Raiul Sau! O candela insa va 
continua sa arda in inimile tuturor celor care au cunoscut-o si prețuit-o. Odihnească-se in 
pace!

Prof. Mariana Diaconu

Urmeaza sa scriu despre un om minunat si iubit: Doamna Profesoara Liliana 
Badescu.

Mereu calma si intelegatoare, a sadit dragostea pentru pian elevilor reusind 
impreuna sa obtina performante pianistice, premii la concursuri si olimpiade. Si nu numai 
atât, ne-a invatat sa fim oameni buni. Dumneaei a fost un om bun, un exemplu. Si cu 
simtul umorului pe care l-a pastrat chiar si in ultimul timp, ne amuzam adesea și aceste 
frumoase momente îmi vor rămâne mereu în suflet. Îmi voi reaminti cu drag de salisoara 
din colt de la etajul 2 al Liceului de Arte din Galați.
Dumnezeu sa-i daruiasca binemeritata odihna vesnica.

Penciu Alexandra –studenta, fosta eleva

Doamna profesoară Bădescu, mi-a fost alături 12 ani, nu numai ca profesor de 
pian, ci a fost un om care m-a îndrumat, m-a sfătuit și m-a uimit prin bunătatea dumneaei. 
Tot ce știu despre muzică, pian și unele aspecte ale vieții mi-au fost transmise de doamna 
profesoară. Va rămâne în sufletul și amintirile mele pentru totdeauna.

Munteanu Ioana-studenta, fosta eleva

O Doamnă minunată, cu un suflet cald și mărinimos. În acest fel aș putea să o 
descriu pe doamna profesoară Bădescu Liliana care mi-a fost mai mult decât profesoară 
de pian. Mi-a fost prietenă și mamă totodată. A știut să mă îndrume și să îmi insufle curaj 
și încredere nu numai pe plan profesional dar și în lupta cu găsirea drumului în viață. 

Mi-a deschis drumul catre  această latură artistică  frumoasă și specială: MUZICA. 
Acum, datorită acestui fapt, îmi pot transmite sentimentele și trăirile prin intermediul 
muzicii. 



Mă simt norocoasă că am putut intâlni în viața mea un om, o persoană așa 
specială care avea grijă de elevii ei ca de propriii copii.

Doamna Bădescu știa cât de mult o respectam  și o iubiam  și mă simt privilegiata 
că am putut să învăț atât de multe de la profesoara mea de pian.

Munteanu Ramona-Maria- eleva

Doamna profesoară Liliana Bădescu nu a fost doar un mentor extraordinar ci și o 
persoană extrem de deosebită. Pe lângă faptul că a fost un dascăl minunat, care știa cum 
să explice şi cum să încurajeze, a fost, pentru mine, asemenea unei prietene. O persoană 
pe care ştiam că mă pot baza pentru un sfat, care mi-a câștigat încredere și afecțiunea. 
Doamna profesoară Liliana Bădescu o să rămână mereu prezentă în mintea și în inima 
mea. Îmi voi aminti mereu de bunătatea si de căldura pe care le răspândea în jurul său. 
Multumesc pentru toate lucrurile frumoase, doamnă profesoară.

Prodea Erika- eleva

Un om cu suflet mare, un profesor dăruit nobilei sale profesii, apropiată și apreciată 
de noi cei care am cunoscut-o, Liliana Bădescu (Tolea) a fost elevă la Liceul de Arte 
“Dimitrie Cuclin” din Galați.

După absolvirea liceului drumurile noastre s-au despărțit, fiecare dintre noi am ales 
centre universitare diferite pentru continuarea studiilor: Iași și respectiv Timișora și 
București. În anul 1999, ne-am reîntâlnit la liceul la care am fost eleve, de această dată, 
colege de cancelarie. De atunci, am legat o profundă și trainică prietenie, sprijinindu-ne 
una pe cealată în momentele de cumpănă ale vieții.

Acum, am rămas cu nostalgia discuțiilor profesionale și umane pe care le aveam. 
Îmi amintesc abnegația cu care ne organizam manifestările artistice, concursurile școlare, 
olimpiadele finalizate întotdeauna cu rezultate foarte bune, dar niciodată , Liliana nu se 
lăuda. Modestia era unul din atributele ei forte. 

Bunătatea, sinceritatea, chibzuința, omenia, generozitatea, afecțiunea nu le vom 
uita niciodată, noi care am prețuit-o și iubit-o, deopotrivă prieteni, colegi de cancelarie și 
elevi.

O vom purta mereu în suflet și ne vom ruga pentru liniștea sa veșnică.

Prof.Mihaela Rodica Garifal 

Anii trec. Persoanele dragi din viața noastră se duc odată cu ei și iau cu ele părți din 
sufletul nostru.

Mă întreb de ce așa repede totul? Și întrebarea se învaluie în dor, negăsind 
răspunsul.

Îmi lipsesc orele de pian. Nu, nu pianul efectiv, ci prezența caldă a sufletului ei bun.

Nu caut cuvinte de laudă. Nu încerc să ridic ființa ei frumoasă pe un piedestal de 
cuvinte. 

Pentru că unii oameni doar se simt și rămân în noi. Prezență vie, care ne întoarce 
spre noi însine, spre bunătatea ce abundă din simplitate și inocență, spre noi...elevii - pe 
care îi aștepta cu atâta drag la oră. 



Nu am regrete în ceea ce o privește. Merita mai mult frumos și Dumnezeu a 
chemat-o acasă.

Am regrete în ceea ce mă privește. Că o profesoară pe care sufletul meu de copil o 
va iubi mereu, a făcut cu mine ultima oră acum 3 ani, fără ca eu să fi știut... și să-i fi 
mulțumit îndeajuns.

Iustiniana Iordache - studentă, fostă elevă

A plecat spre ceruri și am rămas doar cu amintiri. Nu pot descrie prin cuvinte cât de 
rău îmi pare și cât de mult îi mulțumesc pentru sprijinul, curajul și puterea pe care mi-a 
dat-o de fiecare dată când am avut nevoie.

De prima dată de cum am întâlnit-o am fost fascinată de bunătatea ei, de răbdarea, 
de iscusința, de felul cum vedea frumosul în oameni și în copii, de felul cum ne iubea, cum 
mă iubea. Cu sprijinul și ajutorul ei am ajuns la Cluj pentru a-mi contiunua visul, mereu 
când îi povesteam simțeam în glasul ei cât de bucuroasă este pentru mine. În ultima 
perioadă obișnuiam când veneam să o vizitez să-i spun ,,Doamna mea frumoasă'' și o 
pupam pe frunte. Îmi va fi dor de ea, foarte dor de fiecare dată când voi cânta la pian o voi 
simți aproape, mereu îmi va fi aproape pentru că mereu o voi păstra în inima mea.

Ca o mamă pentru mine îmi este ea. O iubesc nespus! Nicicând nu o voi uita!
Dumnezeu să o odihnească. 

Vlada Neagu – elevă

Doamna Liliana Bădescu, profesorul, omul cu suflet bun, mult îndrăgita de elevi si 
de colegi, le-a călăuzit pașii către cunoașterea nobilului instrument, pianul, multor generații
de elevi. Așa a știut dumneaei sa-si facă cunoscuta iubirea pentru muzica, pentru pian si 
pentru micii oameni din jurul dânsei, elevii. Mulți dintre ei sunt astăzi compozitori si 
interpreți de muzica clasica in tara si in lume. Mă simt onorata ca am cunoscut-o personal! 
Când aveam ocazia, profitam cu drag de prezenta dumneaei, o fire calda dar ferma si o 
adevărata profesionista! Voi prețui mereu toate invataturile primite de la dansa! Dumnezeu 
s-o odihnească in pace!

Cristina-Liliana Iordache - președinte Asociația 
pentru Realizarea Tinerilor prin Educație (ONG-
A.R.T.E)

Chiar în ultima zi a anului trecut s-a stins din viață colega noastră dragă, profesoara 
de pian, la Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin”, doamna Liliana Bădescu. Deși a luptat din 
răsputeri cu boala care i-a pricinuit atâta suferință, în cele din urmă ne-a părăsit.

Dar a lăsat în urma-i o amintire frumoasă, căci a fost un om de omenie, în cel mai 
curat înțeles al cuvântului, un profesionist serios, profund – un om al datoriei.

A rămas pentru elevii pe care i-a îndrumat un om apropiat și blând, care știa să le 
dăruiască atâta dragoste și atenție, încât îi determina să fie mai buni și mai responsabili.
Chiar pe patul de spital a primit un ultim omagiu frumos: vizita unor foști elevi, aflați acum 
la studii superioare în diferite locuri din țară - purtând și valorificând în continuare “zestrea”
dăruită cu generozitate de cea care le-a fost în egală măsură profesor și mamă.

Prezență discretă, dar întotdeauna agreabilă în cancelarie, rămâne printre noi o 
umbră dragă.



Soție și mamă devotată, a îndrumat frumos calea copiilor (săi), apoi s-a bucurat o 
vreme și de nepoței.

A suportat cu stoicism o ultimă și grea lovitură - moartea fulgerătoare a soțului - după 
care probabil n-a mai fost timp să-și revină sufletește - în ciuda eforturilor sale.

Rămâne pentru noi toți - o imagine senină și delicată - un om de o rară frumusețe.

Prof. Adriana Ichim 


