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Drumul unui învingător

              Un prieten, originar dintr-un sat vecin cu satul meu natal, m-a întrebat
dacă n-aș vrea să citesc despre locurile frecventate, cândva, de adolescen iiț  din cele
două localită iț  apropiate, despre oamenii de pe aceste meleaguri i, de ce nu, despreș
evenimente trăite iș  de noi.
              La privirea mea mirată (“Cine iș  ce mai poate scrie despre meleagurile
teleormănene după Zaharia Stancu  iș  Marin Preda?”)  mi-a întins  palturileș  unei
căr iț  prinse într-o spirală.
              Cele patru coperte ale volumului sunt acoperite cu fotografii, în mijlocul
cărora am sesizat figura hotărâtă a unui bărbat, la care m-a izbit privirea, extrem de
visătoare, trădând o via ăț  sufletească interioară profundă, gânduri iș  trăiri afective
puternice.
              Prietenul meu mi-a spus câteva lucruri despre acel om, care nu e nimeni
altul  decât  autorul  căr iiț  pe  care  mă îndemna s-o  citesc  (“Lume în  migra ieț ”),
Sandu D Barbu.
              Mărturisesc cu mâna pe inimă că am avut inten iaț  clară de a refuza lectura
unei  căr iț  pe ale cărei  coperte tronează fotografiile autorului (publicitate ieftină,
mi-am zis), dar, cum nu-l puteam dezamăgi pe prietenul meu, am luat palturileș  iș
le-am citit.
              Cu aceea iș  sinceritate mărturisesc, acum, că nu mi-a părut rău, că nu am
pierdut vremea citind cartea lui Sandu D Barbu, că în cele optsprezece capitole
(numerotate cu cifre romane), am regăsit propriile-mi amintiri legate de perioada
istorică  de  care  se  ocupă  autorul,  de  locurile  noastre  natale,  de  numele  unor
locuitori al satului vecin (care par reale), de multe alte lucruri pe care le-am trăit
noi, to iț  românii.
              Regretând că despre locurile sale natale (comuna Cervenia)  iș  despre
locuitorii acestora vorbe teș  foarte pu inț  (am în elesț  că înaintea acestei căr iț  au mai
apărut două, unde, îmi închipui că a scris mai întâi despre copilăria iș  adolescen aț
sa),  constat  că  ideea  centrală  care  străbate  întreaga  carte  este  optimismul,  acea
încredere  indestructibilă a personajului  principal  Alexandru Bălan, în  via ăț ,  sub
toate aspectele ei, în oameni, în tot ceea ce îl înconjoară, de la familie la prieteni,
de la prieteni la oameni străini cu  care are de-a face în activitatea sa, în traiul de zi
cu zi.
              Am meditat multă vreme asupra speciei literare sau genului de literatură în
care  poate  fi  încadrată  cartea  lui  Sandu D Barbu i  n-am ajuns  la  un  răspunsș
definitiv.
              Cartea pare un melanj între memorialistică i fic iune literară,  întreș ț
amintirile unui om a cărui  via ă a fost un “roman”, o via ă plină de întâmplăriț ț
pilduitoare i o plăsmuire care bate via a. Sunt, totu i, de părere că putem încadraș ț ș
cartea  aceasta  în  specia  romanului,  un  roman  autobiografic  care  împărtă e teș ș
cititorului întâmplări exemplare (cu siguran ă, din via a autorului) ale unui personajț ț
care a trăit în vremuri nu tocmai îngăduitoare i lini tite.ș ș
              Cartea tratează mai multe teme, toate reunite sub cea a timpului care,
uneori, este îngăduitor, alteori devine mai grăbit i nu iartă.ș
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              O primă temă este rela ia individului cu istoria. Alexandru Bălan iț ș
prietenii săi trăiesc i muncesc, încă din prima perioadă de edificare a socialismuluiș
în ara noastră, într-un domeniu de vârf al economiei, domeniu aflat sub celebraț
lozincă de dincolo de Nistru, impusă i ării noastre odată cu tancurile sovieticilorș ț
ocupan i:  “Comunism  înseamnă  puterea  sovietelor  plus  electrificarea  ării”  :ț ț
domeniul  electro-energetic.  i  acest  domeniu,  ca  multe  altele  în  perioadaȘ
respectivă, este condus de oameni incompeten i, ceea ce duce la un conflict întreț
conducerea de vârf i speciali tii din ară care cunosc realită ile din teritoriu i suntș ș ț ț ș
bine pregăti i profesional, dar care trebuie să se supună unui anumit curs al istorieiț
române ti impus de conducătorii  comuni ti care voiau să ardă etapele pentru caș ș
România să devină o ară industrializată.ț
              De asemenea, istoria zbuciumată a perioadei,  ca ac iunile odioaseiț
securită i  care  i-a  privat  de  libertate  i  a  curmat  vie ile  multor  oameni,  are  oț ș ț
influen ă nefastă asupra omului simplu (tatăl lui Alexandru Bălan, declarat chiabur,ț
fusese de inut politic). Eroul însu i tiind acest lucru, ezită să devină membru deț ș ș
partid, pentru că, în permanen ă “ tampila” de “du man de clasă” a lui Dumitruț ș ș
Bălan stătea ca o adevărată sabie a lui Damocles deasupra capului său. Din aceea iș
cauză refuză propunerea de a deveni ofi er de securitate (refuz la care a contribuitț
i inaderen a sa la cauza comunismului, precum i sentimentul său de revoltă fa ăș ț ș ț

de practicile neortodoxe ale acesteia). Din toate acestea i din altele reiese i laturaș ș
politică a căr ii sale.ț
              O altă temă o reprezintă familia. Dincolo de sentimentul de solidaritate
familială,  de  dragoste  filială  (autorul  dedică  un  număr  important  de  pagini
părin ilor:  dârzenia  cu  care  mama  luptă  împotriva  unei  boli  foarte  grave  iț ș
dragostea care îi înconjoară pe fiii săi; tatăl său este model i luptă cu via a, în felulș ț
în  care  în elege  să- i  facă  datoria  la  locul  de  muncă,  unul  nu  tocmai  u or;ț ș ș
dragostea,  respectul  reciproc,  în elegerea  dintre  cei  doi  părin i,  etc),  transpareț ț
sentimentul cople itor pe care îl provoacă tuturor destrămarea familiei patriarhale.ș
Florica i Dumitru Bălan suferă enorm din cauză că to i fiii lor i-au luat lumea înș ț ș
cap,  iar  ei  au  rămas  singuri  într-o  casă  mare,  dar  pustie.  De  aici  i  titlulș
semnificativ al căr ii.ț
              Alexandru, fiul cel mare, are i el acelea i sentimente legate de plecareaș ș
lor în lume i, având multe cuno tin e, încearcă să reîntregească familia, într-un fel,ș ș ț
găsind locuri de muncă i locuin ă în acela i ora  pentru doi din fra ii săi, trăind, înș ț ș ș ț
acest  fel,  sentimentul  că  are  familia  lângă  el,  chiar  dacă  acest  sentiment  este
întunecat că părin ii trăiesc undeva foarte departe, iar fratele cel mai mic trăie te înț ș
alt ora , fără nici un control din partea celor în drept.ș
              Cartea  lui  Sandu  D  Barbu  poate  fi  inclusă  i  în  categoriaș
bildungsromanului,  având  în  vedere  faptul  că  prezintă  sârguin a,  eforturileț
intelectuale ( i, de ce nu, materiale) ale personajului principal de a se pregăti, caș
student  la  fără  frecven ă,  în  vederea  asigurării  unei  instruiri  superioare  deț
specialitate. Trece prin examene grele a căror pregătire este posibilă printr-o  foarte
mare  strădanie,  depă e te  prin  stăruin a  de  însu ire  a  cursurilor  universitareș ș ț ș
anumite  atitudini  ale  unor  profesori  mai  mult  decât  exigen i  la  exameneț
(combătând, într-un fel, dispre ul unora pentru cei ce termină o facultate la fărăț
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frecven ă  considerându-i  nepregăti i,  prin  competen a  profesională  i  pregătireaț ț ț ș
teoretică i practică de care dă dovadă), ob inând diploma de inginer.  ș ț
              Din perioada de licean, eroul rememorează greutatea de a urma un liceu în
vremea respectivă i episodul arestării sale de către securitate, salvat în timp util deș
o  mătu ă,  pentru  a- i  da  ultimele  examene  de  licean,  iar  întâlnirea  cu  Mi uș ș ș
Vi inescu le prilejuie te celor doi evocarea figurilor unor fo ti colegi de liceu.ș ș ș
              Sentimentul plenar i tonic al prieteniei străbate întreaga substan ă epică aș ț
căr ii. Octavian Loghin, Constantin Călin i, mai ales, Iulian Ispă escu sunt prieteniț ș ș
de nedespăr it ai lui Alexandru Bălan, to i suportând, în comun, vicisitudinile uneiț ț
profesiuni greu de practicat,  dificultă ile unor examene în a căror pregătire suntț
autodidac i,  exigen ele  i  exagerările  unei  societă i  aflate  sub  stăpânirea  uneiț ț ș ț
securită i obediente sovieticilor, un adevărat “stat în stat”, de care, cu greu, prinț
măsuri radicale ( vestita declara ie din aprilie 1964 contra planului Valev) a reu itț ș
Gheorghiu  -  Dej  să  scape,  prin  “primenirea  acesteia  cu  oameni  cu  studii,  ce
urmează a fi educa i în spiritul patriotic în locul interna ionalismului proletar”. ț ț
              Desigur că aria tematică a acestui volum nu se opre te aici, deoareceș
Sandu D Barbu reu e te,  cu  toată  nepriceperea  în  ale  literaturii  beletristice,  săș ș
selecteze, de cele mai multe ori, cele mai semnificative aspecte ale vie ii pentru aț
ilustra un anumit tip de societate,  formarea i instaurarea unei noi mentalită i, aș ț
unor noi rela ii familiale ( în câteva capitole redă aspecte ale rela iei so  – so ie, deț ț ț ț
la  dragostea  i  în elegerea  perfectă  până  la  adulter),  a  unor  noi  rela ii  socialeș ț ț
(obedien a fa ă de efi, dar i dorin a de a le lua locul prin “pile”, aranjamente deț ț ș ș ț
culise sau chiar dela iuni: “De când e lumea i pământul, oamenii mici în func ii,ț ș ț
dar  mai  ales  în  suflet,  vor  postul  efului”,  dar  i  câteva  momente  politiceș ș
importante ale vremii (încercarea lui Gheorghiu –Dej de scoatere a ării de subț
tutela  sovietică  ca  răspuns  la  planurile  de  tristă  amintire  ale  academicienilor
sovietici Alempiev i Valev “frustrat de pozi ia lui de marionetă a Moscovei”) ș ț
              Foarte bine realizate sunt portretele fra ilor, prietenilor, părin ilor, portreteț ț
în mi care, fără a exagera în aspectele fizice i fără a arja gratuit. De asemenea oș ș ș
mânuire atât de pricepută a dialogului i a nara iunii ( mai pu in sau chiar deloc aș ț ț
descrierii) apar ine unui om talentat nativ sau unui exerci iu îndelungat (care nu seț ț
justifică la un om al tehnicii). Abundă, pe alocuri, explica iile i no iunile tehniceț ș ț
de  specialitate  care  îngreunează  lectura  unui  nespecialist  i  care,  chiar  nu  seș
justifică într-o operă literară.
              Lectura acestei căr i ( mă feresc, totu i, s-o numesc roman necunoscândț ș
celelalte  volume)  induce  cititorului  un  sim ământ  de  lini te  sufletească,  deț ș
în elegere  a  universului  familial,  dar  i  social  (al  unei  societă i  nu  tocmaiț ș ț
prietenoasă cu individul), un dram de speran ă în mai bine, pentru că,  a a cumț ș
spuneam, optimismul este principala trăsătură a eroului i, implicit a autorului iș ș
căr ii sale.ț

Nicolae Dina
profesor

Alexandria – Teleorman, 10 decembrie 2006
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Căr ile Burnazuluiț
                                   (prefa a la prima edi ie a căr ii din anul 2003ț ț ț )    

                                                     I.  Un talent reprimat.
     
           Când s-a apucat să scrie prima sa carte domnul Sandu D Barbu se afla de o
bună bucată  de  vreme la  pensie.  Nu e  singurul  bărbat  care  la  vârsta  senectu iiț
încearcă să- i schimbe felul de via ă. Unii se apucă de pescuit, al ii de jocuri deș ț ț
table, de excursii, de călătorie pe Internet, de bătut mătănii în biserici, de cântat în
corul veteranilor, de tocit pragul crâ melor, de ab ibilduri, de politică, de afaceri,ș ț
ba chiar de - ine i-vă bine - de iubit. Ă tia din urmă î i închipuie că le-a revenitț ț ș ș
vigoarea din prima tinere e i uneori împing lucrurile până la ultimele consecin e;ț ș ț
î i  lasă  nevestele,  opăie  ca  apii  logodi i  i  î i  trec  curtezanele  în  testament,ș ț ț ț ș ș
lăsându-le stăpâne pe locuin ă i pe toată strânsoarea de o via ă. ț ș ț
           i, ciudat lucru, unii reu esc, chiar la nivel de performan ă: premia i înȘ ș ț ț
concursurile de pescuit, campioni la jocul de table, cântăre i în corurile bisericilor,ț
be ivani fără pereche. Dar ce-l mai lesne este în dragoste i în politică: părin i deț ș ț
nou născu i la peste 70 ani, membri în conducerile partidelor chiar după aceastăț
vârstă, ca să nu mai spunem că în toate parlamentele tranzi iei au putut fi văzu i laț ț
locuri de cinste oameni care băteau spre opt decenii.
           Dar ca să faci artă este mai greu i mai complicat decât toate acestea la unș
loc. Pentru că în acest domeniu nu mai este suficientă nici voin a, nici ambi ia, niciț ț
spiritul de aventură, nici puterea de asumare a riscului, nici abilitatea, nici măcar
inteligen a. i nu te poate ajuta nici averea, nici pozi ia socială, nici prietenii, niciț Ș ț
concursurile de împrejurări, nici partidele politice; nimeni i nimic altceva decâtș
acel ceva, cât se poate de misterios pe care îl numim talent.
           Domnul Sandu Barbu nu i-a abandonat familia, nu s-a pierdut în escapadeș
amoroase, nu s-a amestecat în politică i nici în afaceri. Din toate ispitele posibileș
i-a ales singurătatea foii  albe de hârtie i  a nop ilor de provocată insomnie.  Oș ș ț

pagină, zece, sute, mii de cuvinte, milioane de litere. Fiecare literă o picătură de
sudoare, o picătură de energie, o picătură de via ă.ț
           Dar una e să scrii, alta să creezi. Există destui grafomani, care fără pic de
talent, mâzgălesc tone de hârtie i  poate n-ar fi atât de mare paguba dacă toatăș
această maculatură ar lua calea de eurilor ca să se toarne din ea cartoane sau altăș
hârtie  pentru  alte  întrebuin ări.  În  condi iile  actuale,  când  se  poate  tipări  orice,ț ț
numai bani să ai ca să plăte ti tipografia, po i să devii autor de câte căr i vrei, chiarș ț ț
i de căr ile pe care nu le-ai scris…ș ț

           Domnul Sandu D Barbu se află la a treia carte. Lampeduza a scris una
singură, dar cu Ghepardul a intrat în istoria literaturii universale. De unde se vede
că nu numărul de căr i confirmă autenticitatea unui scriitor. În cazul nostru se puneț
întrebarea:  Este  autorul  Căr ilor  Burnazului  cu  adevărat  scriitor  sau  numai  unț
veleitar, care nu are altceva de făcut la această respectabilă vârstă?
           Nu cred în talente născute în pragul senectu ii. Dacă nu te na ti cu el, acestț ș
har divin nu- i cade cu hârzobul din cer, ca să- i îndulcească bătrâne ile.ț ț ț
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           Talentul. Îl ai sau nu-l ai. Nu se vinde, nu se cumpără, nu se lasă mo tenireș
prin testament, nu se câ tigă în justi ie, nu se face cadou, nu se fură, nu se acordăș ț
prin decret preziden ial sau prin hotărâre guvernamentală, nu se înmână odată cuț
decizia de ie ire la pensie. Iată destule motive care mă fac să devin bănuitor atunciș
când aflu că cineva s-a apucat să scrie,  cu preten ii, a a dintr-odată chiar,  ni teț ș ș
romane…
           Mărturisesc că dintr-un început l-am suspectat i pe domnul Barbu. Nuș
puteam să ocolesc afurisita de întrebare: Dacă a fost înzestrat de Dumnezeu sau de
natură cu o astfel de putin ă, de ce a tăcut până acum? Cum de este posibil ca deț
abia după vârsta de 69 de ani, în care nu ai scris nici o povestioară, în care nu i-aț
apărut semnătura în nici o revistă, să â ne ti în literatură ca o sondă de petrol subț ș ș
presiunea zăcământului?
           Mi-a trebuit mult să ajung la în elegerea fenomenului i azi cred că pot săț ș
mi-l i explic. Este vorba despre un talent care există acolo, în fiin a omului hărăzitș ț
încă de la începutul începutului. Dar de câte ori a încercat să scoată capul la iveală
a fost reprimat. Cu tiin ă i voin ă, sau ca un mod incon tient.ș ț ș ț ș
           În cazul de fa ă, de exemplu domnul Barbu avea multe alte lucruri de făcut.ț
De  pildă  o  seamă  de  inven ii,  dinte  care  unele  au  fost  brevetate  în  domeniulț
energetic la nivel mondial, i peste două sute de inova ii. A mai trebuit să conducăș ț
activită i  i  colective  de  speciali ti  în  ramuri  de  vârf  ale  produc iei,  cum ar  fiț ș ș ț
sectorul  Protec ii  prin  Relee,  Automatizări  i  Aparate  de  Măsură  al  uneiț ș
întreprinderi  regionale  de  electricitate  i  lista  ar  putea  să  continue.  Satisfac ii?ș ț
Două trei salarii în plus, distinc ii i decora ii, citat în dările de seamă, fotografii laț ș ț
panoul de onoare. Dacă ar fi lucrat în străinătate ar fi ajuns un om bogat. A avut
nenumărate  ie iri  peste  grani ă  fie  ca  specialist,  fie  ca  participant  la  diferiteș ț
simpozioane i congrese interna ionale,  dar niciodată nu i-a trecut prin minte săș ț
rămână pe acolo, să se rupă de Burnazul său natal. 
           Via a sa - a unui adevărat erou de roman: Fiu de învă ător, dintr-un sat de peț ț
Teleorman, tatăl arestat, armata într-un deta ament de muncă, angajat când într-unș
loc,  când  într-altul,  preferând  antierele  ca  să- i  piardă  urma,  sau  să- i  speleș ș ș
biografia, cu studii superioare făcute la fără frecven ă pentru că nu era primit înț
facultate la cursurile de zi din cauza dosarului.
           Eroul de roman era gata făcut. Î i a tepta numai romancierul, dar nici nuș ș
visase că chiar el putea fi acela…
           Articole sumare al unor ziari ti grăbi i, crâmpeie de via ă risipite prinș ț ț
gazete,  eviden ieri  prin diferite referate i cam atâta tot. I se pierdea trecutul înț ș
uitare ca urmele pa ilor imprimate pe nisipul plajei, unde le spulberă vânturile i leș ș
spală valurile. Dar el nu avea timp să privească peste umăr. Era atât de solicitant
prezentul i atât de amanetat viitorul, încât nu putea privi decât înainte. De fapt niciș
nu-l interesa mai mult.  
           Dacă cineva ar fi crezut că v-a deveni cândva cronicarul proprii sale vie i arț
fi spus că ascultă o glumă fără sens. Dar via a sa era mai complicată decât cea aț
personajelor  din  literatura  contemporană,  unde  de  pildă  deveneau  eroi  ni teș
muncitori numai pentru că trăgeau i împingeau de un utilaj ca să-l urce pe o coastăș
de munte (vezi Minerii din Maramure  de Dan De liu)ș ș
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           Domnul Barbu se afla într-o mare dilemă: Să se lase purtat de elanul
eviden ierilor  pe  care  le  merita  din  plin  sau  să  se  retragă  într-un  anonimatț
confortabil încercând să convingă pe toată lumea că nu este decât un ins mediocru
în toate privin ele…ț
           Până la urmă cedează, cuno tin ele lui tehnice, capacitatea organizatorică nuș ț
se putea să nu atragă aten ia celor de la conducere care aveau de tras profituri de peț
urma promovării lui. i a a se face că i se încredin ează func ii din ce în ce maiȘ ș ț ț
importante. Dar cum trebuia să fie i curat din punct de vedere politic, cei care îiș
întocmeau dosarele îi falsificau biografia i îl sileau să accepte variante la care niciș
nu  se  gândise,  ceea  ce-l  făcea  foarte  vulnerabil:  pe  de  o  parte  devenea  u orș
antajabil, pe de altă parte un alt întocmitor de dosare ar fi putut să dea în vileagș

faptul că tatăl său a fost declarat du man de clasă  i arestat ca de inut politic.ș ș ț
           Iată cum reproduce scriitorul, care i-l face erou de roman – că până la urmăș
s-a ivit  i  acest  scriitor  –un episod absolut  autentic:  “Tata a  fost  la  chiaburi  iș ș
de inut politic” “Nu mai contează astea acum. De când a venit Ceau escu la putereț ș
îi  prime te  în  partid  i  pe  fo tii  burghezi.  Nu  ti i  ce-au  fost  părin ii  luiș ș ș ș ț ț
Topârceanu? M-a trimes directorul pe mine în comuna în care s-a născut ca să-i fac
verificarea de cadre. Marin mi-a cerut să-i întocmesc un dosar bun, ca să-l putem
face membru de partid. Era nevoie de acest lucru ca Topârceanu să poată fi numit
inginer ef adjunct cu investi iile. Dacă vă spun ce-am aflat despre el în Ardeal, oș ț
să vă lua i cu mâinile de păr. A a că nu vă mai gândi i la asta. I-am făcut eu unț ș ț
dosar  bun  lui,  că  m-a  rugat  directorul  i  să  nu  vă  fac  unul  gigea,  tocmaiș
dumneavoastră care îmi sunte i ef de zece ani i ne-am în eles bine!" "Păi asta eț ș ș ț
problema. Eu nu vreau să se ascundă nimic”
           Dar, după cum sus ine în interviul pe care i l-am luat i după cum seț ș
mărturise te personajul principal din cartea de fa ă, domnul Barbu a fost i este unș ț ș
om cu noroc. Însă norocul mai este i cum i-l face omul. Iar omul nostru nu s-aș ș
mul umit niciodată cu ceia ce este el la un moment dat. A vrut mai mult, tot maiț
mult i, înzestrat cu o deosebită putere de muncă i cu multă inteligen ă i voin ă aș ș ț ș ț
reu it să se construiască pe sine la un nivel superior. A a că nu din întâmplare aș ș
ajuns să fie considerat unul din cei mai buni speciali ti în domeniu, să participe laș
congrese interna ionale, ca, de pildă cel de la Huston în Texas, unde a atras aten iaț ț
i a ob inut aprecierea întregii asisten e pentru comunicarea sa în limba engleză,ș ț ț

fără text scris despre: Sistemul Energetic Românesc.
           Dar succesul său cel mai mare este, socotim noi, acela de a deveni autor de
literatură beletristică. De unde se vede că nu întotdeauna un talent autentic poate să
fie definitiv îngropat. A a cum uneori prin coaja asfaltului de pe alei răzbe te – ceș ș
minune! - câte un firicel de iarbă, talentul sparge crusta tuturor opreli tilor…ș

                                                       II Geneza unui roman

           Ie it la pensie domnul Barbu dispunea de ceva timp liber i de un computer,ș ș
dar nu prea tia ce să facă nici cu timpul în plus nici cu calculatorul, care urma săș
fie dat la reformă. Cum nu era omul care să poată să stea degeaba s-a apucat să
bată clapele acelea ca de pian. i cum nu mai era la vârsta când să împu te ra eȘ ș ț
sălbatice pe ecran, sau să călătorească în spa iu virtual, s-a gândit să înve e să facăț ț
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litere. i literele să le adune în cuvinte i cuvintele în propozi ii i fraze i a a maiȘ ș ț ș ș ș
departe. Cât de departe, nu tia pe atunci. Nu tie nici acum, când a strâns întreș ș
coperte aproape 1200 pagini. 
           A început, ca oricare altul, prin a copia diferite texte i a sfâr it prin a le fixaș ș
pe ale sale.  Mai exact,  pentru că nu avea altceva de făcut în acel  moment,  s-a
apucat  să- i  povestească  via a.  A a,  ca  să exerseze,  ca  să- i  facă  digita ia.  Darș ț ș ș ț
nepotul său, student, curios să vadă cu ce- i pierde bătrânul timpul, a fost primulș
care a botezat acea scriitură un adevărat roman i la îndemnat să nu se lase pânăș
nu-l termină. Cu un vraf de coli trase la imprimantă domnul Barbu i-a consultatș
fo tii colegi i prieteni, ba i ni te profesori de literatură, care l-au sfătuit, ba chiarș ș ș ș
i-au cerut imperativ, să dea cartea la tipar, i s-a găsit i editura care să primeascăș ș
comanda…
           Domnul Barbu nu- i nume te cele trei căr i romane. El i-a povestit via a iș ș ț ș ț ș
atât. Via a lui i a celor din jur.ț ș
           A a se întâmplă cu to i scriitorii întârzia i. Ei sunt lua i pe nepregătite.ș ț ț ț
Cunosc foarte multe lucruri, numai alfabetul crea iei literare le este străin. Habarț
nu  au  de  experien ele  în  domeniu  consumate  de-a  lungul  secolelor,  de  epoci,ț
curente artistice, coli, estetici, manifeste, programe i mode literare, de istoria iș ș ș
teoria  literaturii.  i  atunci  ei  scriu  după cum le este  pofta  i  plăcerea.  DomnulȘ ș
Barbu nu se încurcă nici el în teorii. Fie chiar de teama că n-ar mai avea timp să le
înve e pe toate, sau nu s-ar alege cu altceva decât cu noi cuno tin e. Dacă a învă atț ș ț ț
ceva  de  la  cineva  în  treaba  asta  sunt  oamenii  din  satul  copilăriei  sale,  care
povesteau iarna la gura sobei i la clăcii, iar vara pe prispa caselor sau pe malulș
an urilor de la  drum. Numai lor le poate fi  dator i  nimănui  altcuiva.  Domnulș ț ș

Boccaccio,  domnul  Rabelais,  domnul  Hugo,  domnul  Balzac,  domnul  Tolstoi,
domnul Dostoievski, domnul Slavici, domnul Rebreanu, domnul Sadoveanu, n-au
decât să stea lini ti i pe comorile lor, nesâcâi i de domnul Barbu.ș ț ț
           Această ne tiin ă de carte în domeniul literar îi obligă pe scriitorii întârzia i,ș ț ț
care toată via a lor au avut alte preocupări, să- i des elenească singuri drumul. Ceiaț ș ț
ce este un risc destul de mare. Dar i un câ tig i mai substan ial. În acest fel suntș ș ș ț
scuti i de orice fel de influen e. Dacă s-ar putea lipi o etichetă pe cele trei tomuriț ț
ale domnului Barbu, ea n-ar putea să aibă decât un singur text: “Produs natural 100
%”.  Adică  fără  re ete,  fără  ingrediente  prelucrate,  fără  adaosuri  sintetice,  fărăț
coloran i de sinteză.ț
           Desigur că un asemenea demers putea să-l ducă într-o înfundătură. Ceia ce îl
salvează este talentul său care îl călăuze te cu o mână sigură. Spiritul de observa ie,ș ț
selectarea celor mai importante momente, arta portretizări, organizarea cadrului în
care se petrece ac iune, dar, mai ales mânuirea dialogului, iată calită i certe ale unuiț ț
autor  autentic.  Altă  cale  ar  fi  fost  cea  care  i-a  păcălit  pe  mul i  din  debutan iiț ț
tranzi iei care se apucă să cotrobăiască prin istoria i teoria literaturii. Fiecare lucruț ș
la timpul său, iar timpul acesta a trecut pentru ei. Ni te cuno tin e vag sau prostș ș ț
asimilate  le ame e te talentul,  atâta cât  îl  au,  i  nu pot da la iveală decât  ni teț ș ș ș
produse hibride.
           O altă ansă a domnului Barbu este aceș ea că substan a căr i sale, de faptț ț
via a pe care a trăit-o este ea însă i un adevărat roman, de la leagăn până la vârstaț ș
părului alb… Prin câte nu trece… Copil fiind, se treze te cu o necru ătoare boalăș ț
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de inimă. Purtat din doctor în doctor nimeni nu garantează că poate fi vindecat, ba
chiar îl aude pe unul din ei spunându-le părin ilor să fie pregăti i, că sfâr itul esteț ț ș
inevitabil.  Iar  doctorul  acela  nu  era  altul  decât  medicul  Iliescu,  părintele
cardiologiei române ti. Altă dată trebuie supus unei opera iuni chirurgicale urgenteș ț
tocmai în ajunul unui examen de care depindea foarte multe. Cu rana infectată, cu
dureri atroce, refuză să meargă la medic. Vrea să- i sus ină examenul. i reu e te iș ț Ș ș ș ș
de data aceasta.  De câte ori for ează destinul acesta se dovede te tolerant cu el.ț ș
Poate unde tie că merită… Dar să pleci la drum cu perspectiva că i se poate retezaș ț
firul  vie ii  oricând,  nu  este  prea  vesel.  Însă  nici  copilul  nu  s-a  dat  bătut,  niciț
adolescentul. Băiatul care luase câte două clase într-un singur an, fără să ină seamaț
că- i ruinează sănătatea, mai are i ghinionul să fie supus la muncă for ată în timpulș ș ț
stagiului militar, ceia ce îl istove te, îi agravează boala i îl scoate din circuit. Darș ș
nu acceptă să rămână un reformat. Cu o voin ă de fier trece i peste acest momentț ș
i de cum se vede pus pe picioare se aruncă din nou în vârtejul vie ii.ș ț

           Autorul nu face altceva decât să transfere această existen ă în paginile unuiț
căr i. ”Eu nu inventez nimic! Mai întâi pentru că - formându-mă i trăind într-oț ș
lume a lucrurilor exacte, de natură tehnică - nu sunt în stare de fic iune. În al doileaț
rând mă tem că de abia a a a i încurca lucrurile, nereu ind să-mi închipui de douăș ș ș
sau de mai multe  ori  acele lucruri care nu s-au petrecut în realitate. Iar peste toate
acestea, pariul meu cu mine însumi este acela de a respecta adevărul.”

III Lung e drumul Burnazului

           Burnazul  este  o  zonă  din  câmpia  română  asemenea  Boianului  sau
Bărăganului.  Domnul  Barbu,  personajul  principal  al  celor  trei  căr i  (  Lumeaț
Burnazului,  Lume’n  schimbare  i  Lume  în  migra ie)   s-a  născut  în  comunaș ț
Cervenia Jude ul Teleorman, la distan e aproape egale de ale satelor lui Zahariaț ț
Stancu i Marin Preda. Însă pe oriunde umblă Alexandru Bălan, omonimul său dinș
carte, poartă Burnazul în inimă. A a se face că atunci când î i pierde un coleg iș ș ș
bun  prieten  se  visează  cu  el  pe  peronul  gării  din  Alexandria.  Este  numai  un
exemplu din multe altele.
           Lumea lui Alexandru Bălan se află mereu în deplasare. A a apar “Lume’nș
schimbare” i “Lume în migra ie”.  Care ne poartă pa ii pe bătrânul i  frumosulș ț ș ș
bulevardul al  castanilor din Târgovi te,  la Termocentrala Doice ti,  Hidocentralaș ș
Dobre ti, prin Găie ti, Valea Caselor, Mangalia, Bucure ti, Corbeni, Tu nad, Istria.ș ș ș ș
             Dar căr ile domnului Barbu ne înfă i ează i o adevărată frescă a  societă iiț ț ș ș ț
acelui timp. Astfel aflăm că sistemul energetic na ional era compromis din cauzaț
unui ministru incapabil să se orienteze, promovat de Gheorghe Gheorghiu Dej, în
ciuda faptului  că  acesta  căuta să pună în practică  lozinca leninistă  “Comunism
înseamnă  puterea  sovietelor  plus  electrificarea  întregii  ări”   Mai  în elegem căț ț
ritmul rapid de construc ie a hidrocentralelor pe râurilor interioare era o abera ieț ț
pentru acele timpuri. Că termocentralelor pe lignit inferior, cărora le pleznesc evileț
cazanelor  când  î i  e  lumea  mai  dragă,  sunt  adevărate  catastrofe.  Că  centraleleț
nucleare  -.  dacă  a  mai  rămas  uraniu  după  exploatarea  sălbatică  a  minereului
expediat în Uniunea Sovietică - ar fi solu ia ideală, dar conducerea statului nu seț
arăta interesată de a a ceva.ș
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              Nu lipsesc defec iunile i imperfec iunile din rela iile interumane, boliț ș ț ț
vechi dar acutizate în noile condi ii: “ De când e lumea i pământul, oamenii miciț ș
în func ii, dar mai ales la suflet, vor postul efului” Însă mai mult decât fapteleț ș
aberante în lumea din acest spa iu i în această colectivitate, solidaritatea umanăț ș
este un factor de rezisten ă, de în elegere, de întrajutorare, un climat de lini te i deț ț ș ș
speran ă, în care animozită ile sunt estompate chiar când e vorba de turbulentulț ț
“neam al lui manivelă” sau al oferilor iadului.ș
           În toate trei volumele optimismul este la el acasă. 
   
                                         IV O întâmplare ciudată

           Am fost invitat la o lansare de carte. A teptând în capul unei scări de laș
Centrul Cultural, am văzut cum urcă treptele ni te oameni ca oricare al ii, de peș ț
stradă, de oriunde. I-am întâlnit apoi a eza i pe scaune,  stând cumin i ca într-o salăș ț ț
de a teptare  de gară sau de judecătorie.  Mă a teptam la o obi nuită  întâlnire aș ș ș
autorului  cu cititorii.  Ce putea să fie  altceva decât  prezentarea volumului,  ni teș
întrebări  i  răspunsuri,  o  concluzie,  felicitări,  autografe,  eventual  Coca  Cola  laș
pahare de plastic, banalele grisine i alune.ș
           Dar n-a trecut decât câteva minute până m-am trezit într-o altă lume… 
         Spune i-mi dumneavoastră, doamnă, sau dumneavoastră, domnule, cum ar fiț
fost să mergi la lansarea căr ii Morome ii a lui Marin Preda i să asi ti cum vin laț ț ș ș
întâlnire ni te oameni obi nui i ca cei de pe stradă, ca cei de pe oriunde...Dar să văș ș ț
pomeni i  deodată  în  fierăria  lui  Iocan  cu  Nilă,  cu  Paraschiv,  cu  Nicolae,  cuț
Coco ilă, cu Bălosu, cu Ilie Moromete în carne i oase? Nu e a a că v-a i închipuiș ș ș ț
într-un vis, i asta numai ca să evita i un oc?ș ț ș
           Cum de se poate ca personajele unei căr i să iasă din pagini i să se a eze peț ș ș
scaune, ca să- i privească autorul în ochi?ș
           Da, am avut această surpriză. Am putut să aud cu urechile mele “Da chiar
a a este, eram cinci copii în familie” “Toate întâmplările petrecute aici, cel pu inș ț
acelea în care mă aflu i eu, sunt exacte” “Multe dintre cele povestite aici le camș
uitasem, dar când le-am citit mi le-am adus aminte” “ Nu-mi venea să cred când
am citit că i via a mea poate fi povestită i încă atât de frumos” “Mă simt maiș ț ș
tânăr, mă simt la vârsta aia, de parcă a i mai trăi-o încă odată” “Nu l-am bănuit peș
Sandu că este în stare de a a ceva, cred că nici el nu tia, sau poate se inea ascunsș ș ț
de noi!” ”Ce a i putea să mai adaog este ca n-am inut în mână în toată via a mea oș ț ț
carte mai adevărată.”
              Elena Zorilă, Tana Dascălu, Eugen Barbu, Elena Barbu, Petrică Beloiu,
Rodica Simion, Ilie Toma, personaje de roman foarte vii. Care nu ie ise din romanș
ca să se a eze în bănci. Altfel paginile căr ii ar fi rămas goale, sau sala ar fi rămasș ț
goală când s-a închis cartea. Dar ei au mul umit autorului, s-au îmbră i at, i-auț ț ș ș
strâns  mâinile,  ba  chiar  s-au  sărutat  i  au  pornit  ca  ni te  oameni  obi nui i  laș ș ș ț
treburile lor. Însă de data aceasta într-un fel de parcă ar fi ie it dintr-o biserică undeș
au primit sfântul mir. Cu fe ele luminate parcă mai tineri, poate mai buni. i parcăț Ș
ar mai fi trăit încă o dată un crâmpei de via ă… ț
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                                              V.  Să cânte ciocârlia.

           Câmpia Teleormanului este o prezen ă vie atât la Marin Preda cât i laț ș
Zaharia Stancu.  Nu putea să lipsească nici din romanele (cum a i putea să numescș
altfel aceste lungi nara iuni?) domnului Sandu D Barbu. Dar mie mi-e dor de oț
câmpie  ca  cea  descrisă  de  Alexandru  Odobescu  în  Pseudokinegeticos  sau  cea
povestită de Panait Istati în Ciulinii Bărăganului.
        Să ascult cântecele ciocârliei i să văd cum se înal ă, bătând din aripi, până seș ț
pierde în slava cerului i cade ca un meteorit îmbătată de vântul turbat; să ascultș
lătratul că elului pământului sub rădăcina ierbii; să ascult ârâitul greierilor i glasulț ț ș
stolurilor de prigorii; să simt în nări mirosul de oală nouă, când se cerne ploaia în
pământul încins de soare; să aud cum scâr âie zăpada sub tălpi; să văd cum esteț
spulberată neaua peste fa a pământului în bătaia Crivă ului; să trag în piept mirosulț ț
de pelin  i  de izmă în luna lui  cuptor;  să ascult  pitpalacii  în lanul  de grâu;  săș
privesc singura pasăre,  care poate,  fără să bată din aripi,  rămâne minute întregi
suspendată într-un punct fix, între cer i pământ…ș
              Dacă mai sunt ciocârlii, dacă mai sunt prigorii, dacă mai există că eiiț
pământului,  dacă  mai  sunt  pitpalaci  în  câmpia  Boianului,  mai  sunt  domnule,
Barbu? Dacă mai sunt muta i-le în cartea dumneavoastră viitoare.  Dacă nu maiț
există vărsa i o lacrimă pentru ele. Peste Burnazul care fără toate astea, ar rămâneț
pustiu. Sau, i  mai bine inventa i-le din nou. Fie chiar în lumea Burnazului.  Săș ț
cânte ciocârlia. 

                                                   Marin Ioni ăț
Profesor,  scriitor, critic literar i realizator de programe literare ale centruluiș

Cultural Municipal Pite ti la Televiziunea Alphaș
   Pite ti,  septembrie 2003ș
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Camionul de interven ie al  IREP-ului se apropie de Doice ti,  lăsând înț ș
urmă pădurea de sonde petroliere de la Aninoasa. Trei tineri zgribuli i stau chirci iț ț
în spatele cabinei pentru a se adăposti de curentul de aer rece al unei după amiezi
de sfâr it de noiembrie a anului 1959.ș

- Sunt sloi, spune Octavian Loghin, printre din ii ce-i clăn ănesc de frig.ț ț
Îndată ce camionul se opre te, to i trei se ridică în picioare i escaladeazăș ț ș

în  grabă  oblonul  din  spatele  caroseriei,  coborând  în  fa a  noii  clădiri  a  liceuluiț
teoretic  din  colonia  Termocentralei  Doice ti.  Ispă escu  scoate  precipitatș ș
port- igaretul cu brichetă i î i aprinde o igară Carpa i, Loghin îl imită i dă foc laț ș ș ț ț ș
o virginie verde dintr-un pachet nou, în timp ce Bălan tropăie din picioare i î iș ș
mi că bra ele pentru a se opri din tremurat.ș ț
              - Când vin să vă iau? întreabă oferul.ș

- La zece nea Vasile, răspunde Ispă escu.ș
Termocentrala  din  Doice ti  i  IREP  (Intreprinderea  Regională  deș ș

Electricitate  Pite ti)  cu  sediul  provizoriu  în  Târgovi te  au  organizat  cursuri  deș ș
pregătire a studen ilor de la fără frecven ă în vederea sus inerii examenelor lor dinț ț ț
anul  întâi.  Cele  două  întreprinderi  suportă  cheltuielile  cu  profesorii  de  la
Politehnica din Bucure ti, care vin să predea în fiecare sâmbătă seara i duminecăș ș
diminea a.  S-a  convenit  ca  aceste  cursuri  să  se  ină  la  Doice ti  fiindcăț ț ș
termocentrala are mai mul i studen i i are i posibilitatea de a oferi profesorilorț ț ș ș
masă la cantină i cazare în camerele de oaspe i. Studen ii sunt pregăti i i de doiș ț ț ț ș
tineri  profesori  de  la  liceul  Nicolae  Bălcescu  din  Târgovi te;  eminentul  Dinuș
Cernescu,  profesor  de  matematici,  fiul  fostului  director  de  la  liceul  militar
Mânăstirea Dealu i volubilul Mircea Grunberg, profesor de socialism tiin ific.ș ș ț

- Bine atunci la zece sunt sunt aici, spune oferul apăsând pe accelera iaș ț
sprintenlui molotov de două tone i jumătate.ș

Camionul  IREP-ului  asigură  transportul  studen ilor  târgovi teni  laț ș
Doice ti numai în zilele de sâmbătă, iar duminecă ei călătoresc cu trenul, al căruiș
orar se potrive te bine cu programul cursurilor. ș
              - Să intrăm, zice Bălan colegilor lui, care sug cu poftă din iarba dracului.
              - Lasă-ne să tragem câteva fumuri, spune Ispă escu supărat de grabaș
colegului său.
- N-a i înghe at destul în camion?!ț ț
- Ba da,  dar după ce intrăm la clasă abia peste două ceasuri mai 
putem aprinde altă igară.ț
- Treaba voastră, zice Bălan pă ind spre intrarea în clădire.ș

Profesorul de fizică Gheorghe Moisil, un tip svelt i pu in cărunt, intrat laș ț
clasă cu un sfert de oră înainte de ora de începere a cursului, discută cu studen iiț
termocentralei despre parametrii de func ionare ai generatorilor i cazanelor la careț ș
ace tia lucrează. Bălan este surprins de disponibilitatea celebrului profesor de a seș
interesa  de  munca  studen ilor  săi.  El  nu  tie  că  i  profesorul  îi  admiră  pentruț ș ș
dorin a lor de învă ătură, după ce le aflase func iile i marile lor responsabilită i înț ț ț ș ț
func ionarea agregatelor centralei. ț
              - Astăzi vom continua mecanica cu un curs despre cinematica corpului
solid, spune profesorul Moisil, după ce- i prive te încă odată ceasul de la mână.ș ș
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              Studen ii urmăresc aten i explica iile, de i unii dintre ei sunt după o zi deț ț ț ș
muncă, iar al ii vor lucra în tura de noapte. Numai Octavian Loghin notează absentț
demonstra iile formulelor de mi carea corpurilor aruncate sub un unghi oarecare,ț ș
scrise de profesor pe tablă,  gândindu-se că învă area  lor nu-i  va folosi.  El  esteț
supărat pentru că în urmă cu trei zile tatăl lui a fost arestat de securitate i esteș
aproape sigur că din această cauză va fi exmatriculat din facultate.
              În întreprinderea din Târgovi te au explodat câteva conflicte, careș
mocnesc de mai mult timp. Directorul Ion Marin este tracasat de anchetele făcute
de trimi ii ministerului, ca urmare a avalan ei de reclama ii i nu tie ce să maiș ș ț ș ș
facă.  Nevasta  lui  Dumitru  Ghorghe,  pre edintele  de  sindicat,  care  este  i  efulș ș ș
biroului special de documente secrete, reclamă acum nu numai pe bărbatul ei că
trăie te  cu  curiera,  dar  i  pe  director.  Ea  sesizează  că  acesta  n-o  dă  afară  dinș ș
întreprindere pe amanta so ului ei fiindcă i  Marin ar fi  încurcat  cu o salariată.ț ș
Nevestele fra ilor Păunescu i-au pus bărba ii să-l reclame pe director la minister căț ș ț
acoperă ni te presupuse ilegalită i făcute de celălalt frate, iar Nu escu, normatorulș ț ț
de la Muncă i Salarii, încă dinainte de a fi fost ales în comitetul de partid insistă săș
i se dea locuin a familiei Cercel, pentru a scăpa de condi iile mizerabile în careț ț
locuie te cu nevasta i cei trei copii ai lor.ș ș
              Inspectorul de avarii Constantin Cercel i so ia lui au în folosin ă unș ț ț
apartament  în  casele  duplex,  construite  pe  Calea  Câmpulung  din  fondurile  de
investi ii  ale  întreprinderii.  Aceste  locuin e  sunt  râvnite  pentru  frumuse ea  iț ț ț ș
confortul  lor.  Ele  au  camere  spa ioase  dotate  cu  arzătoare  de  gaze  în  sobe  deț
teracotă, cu bucătărie, baie i WC prevăzute cu instala ie de apă rece i caldă de laș ț ș
un boiler pe gaze. În fa a fiecărei case se află o mică grădină, îngrădită cu gardț
scund, iar în spate se află o altă curticică cu cote e i cocini din zidărie. Cercel i-aț ș
explicat lui Nu escu că nu poate să facă schimb de locuin ă cu el, întrucât so ia lui aț ț ț
fost bolnavă de plămâni i are dreptul după lege la o cameră în plus.ș
              - Î i arăt eu lege, de o să rămâi fără serviciu, l-a amenin at Nu escu peț ț ț
Cercel.
              Cercel  disperat  s-a  plâns  inginerului  Gheorghe  Rădulescu,  efulș
serviciului produc ie, cu ce i se întâmplă. Rădulescu, ca om de bun sim , l-a rugatț ț
pe Nu escu să-l lase pe Cercel în pace, că va primi i el apartament, imediat ceț ș
întreprinderea  se  va  muta  la  Pite ti.  Au  urmat  ni te  anonime  la  minister  căș ș
Rădulescu i Cercel  sunt du mani ai clasei muncitoare,  care complotează contraș ș
intereselor salaria ilor, fiind oameni cu origine socială nesănătoasă. Din ancheteleț
făcute  a  rezultat  că  tatăl  inginerului  Gheorghe  Rădulescu  fusese  un biet  factor
po tal, care nu făcuse nici un fel de politică i ca avere are doar o casă de locuit cuș ș
câteva pogoane cedate GAC-ului. Inginerul a sus inut în fa a anchetatorilor de laț ț
partid i minister că Cercel nu trebuie evacuat din apartament întrucât el este unș
tehnician bun, foarte util întreprinderii. Argumentele lui Rădulescu n-au avut mare
efect i reclama iile au continuat cu alte mâr ăvii inventate. Supărat de beleaua înș ț ș
care a intrat Gheorghe Rădulescu i-a dat demisia din întreprindere i s-a angajatș ș
inginer ef la Energo-Petrol Câmpina.ș
              Alexandru Dobri an, inginerul ef al întreprinderii, nu vrea să se amesteceș ș
în mocirla de intrigi i încearcă să- i vadă lini tit de treburile tehnice, cu toate căș ș ș
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este  supărat  foc  pe  director  pentru  pierderea  lui  Rădulescu,  un  foarte  valoros
inginer. El a ripostat tacit, evitând să-l întâlnească pe Marin în ultimele trei luni. 
              Directorul, presat de reclama ii, l-a chemat pe Cercel amenin ându-l că vaț ț
fi dat afară dacă nu face schimb de locuin ă cu Nu escu. ț ț
              - Tovară e director, eu în eleg că Nu escu i familia lui sunt ni te oameniiș ț ț ș ș
chinui i, pentru că am fost cu nevastă-mea să le vedem camera ca să ne mutăm înț
locul lor, dar este o cămăru ă insalubră cu igrasie până în tavan. So ia mea, care aț ț
fost bolnavă de TBC, zice că mai bine se omoară decât să locuiască acolo. Vă rog
în  genunchi  să  nu  mă  da i  afară  din  serviciu  i  pe  mine,  cum  a i  dat-o  peț ș ț
nevastă-mea, că n-avem din ce trăi, se rugase Cercel cu glasul stins i cu lacrămi înș
ochi.
              - În elege că n-am ce face. Dacă nu cedezi apartamentul rămâi fărăț
serviciu, spusese Marin ferm.
              Bietul Cercel s-a dus la inginerul ef să-i spună situa ia în care se află, fărăș ț
prea multă speran ă că s-ar putea schimba cursul lucrurilor. Dobri an supărat deț ș
intriga ce a dus la plecarea din întreprindere a inginerului  Rădulescu, aflând de
nenorocirea  care îl  pa te pe inspectorul  de avarii  i-a  pierdut  calmul i  s-a dusș ș ș
înfuriat la director. Marin l-a primit bucuros, crezând că inginerului ef i-a trecutș
supărarea.
              - Să-l lăsa i în pace pe Cercel, zisese Dobri an, ie ind în viteză din biroulț ș ș
directorului i trântind u a în urma lui, ne inând seama că de fa ă se afla Anghel,ș ș ț ț
eful de la Muncă i Salarii.ș ș

              Directorul Marin, surprins de agresivitatea inginerului ef, un om dealtfelș
extrem de echilibrat, i s-a urcat sângele la cap, a luat scrumiera de cristal de pe
birou i a aruncat cu ea în u a pe care tocmai ie ise Dobri an. ș ș ș ș
              -Anghele fă decizia de desfacere a contractului de muncă al lui Cercel,
strigase Marin furios.
              -Tovară e director, nu vă supăra i, dar o fac degeaba că n-o pute i semnaș ț ț
fără  viza lui  Loghin.  El  a  refuzat  să vizeze  i  decizia de dare  afară  a  curierei,ș
spunându-mi că actul este ilegal.
              - Cercel trebuie să zboare din întreprindere. Vreau să-l pun la punct pe
amără tean,  care  îmi  întoarse  spatele  ca  la  un  căcat,  ipase  Marin  mânios  deș ț
afrontul ce i-l adusese Dobri an în prezen a unui subaltern.ș ț
              - Tovară e director vă rog să mă ierta i, dar poate e mai bine să dispune iș ț ț
transferarea  lui  într-un  post  de  tehnician  la  Pite ti,  că  tot  trebuie  să  se  muteș
întreprinderea acolo, propusese Anghel.
              - Asta nu se poate. Ce să creadă amără teanul că mi-e frică de el? Faciș
urgent o decizie cu transferul lui Cercel ca muncitor la sta ia de transformare dinț
Băbeni, ipase directorul.ț
              Directorul Marin îl poreclise pe inginerul ef “Amără teanul”, dupăș ș
numele comunei din Oltenia în care se născuse Dobri an.ș
              - Da tovară e director, zisese Anghel, călcând fără să vrea pe cioburileș
scrumierei, pe care nu le-a mai văzut în graba lui de a  ie i  din birou, temându-seș
să nu i se pună pata lui Marin i pe el.               ș
              Cercel la primirea deciziei de retrogradarea lui din postul de inspector de
avarii pe unul de electrician la Sta ia de transformare Băbeni, a plecat la noul locț
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de muncă, situat  la aproape două sute de kilometrii  de Târgovi te.  El  i-a lăsatș ș
nevasta  în  apartament,  neavând  cum  să  o  ia  cu  el.  Eugenia  Cercel  fusese
statisticiană la UEE, încă înainte de a se căsători  i  fusese dată afară,  odată cuș
celelalte so ii de inginer, pe motiv că bărbatul ei, de ine postul de inginer principalț ț
de avarii cu derogare de studii.
              Retrogradarea lui Cercel a fost înso ită de o edin ă de sindicat în care s-aț ș ț
analizat situa ia cre terii numărului de avarii în perioada cât el fusese inspector,ț ș
comparativ cu cea în care postul fusese de inut de inginerul Ion Stere. edin a aț Ș ț
fost o înscenare murdară pentru acuzarea lui Cercel, astfel ca decizia directorului să
pară motivată legal. Lătrăi, în frunte cu pre edintele sindicatului, luaseră cuvântulș
ponegrindu-l  pe  Cercel  că  lui  i  se  datorează  cre terea  numărului  de  avarii.ș
Salaria ilor le-a fost u or să- i dea seama că secăturile ce-l împro cau cu noroi peț ș ș ș
Cercel,  se  făceau  că  nu  tiu  rostul  inspectorului  de  avarii,  rolul  acesteia  fiindș
stabilirea  cauzelor  care  au  generat  întreruperile  accidentale  de  curent  electric.
Cercel  depusese  mult  zel  în  determinarea  cauzelor  ie irii  din  func iune  aș ț
instala iilor, precum i a redactării i difuzării măsurilor tehnico-organizaatorice deț ș ș
evitare sau cel pu in limitare a efectelor unor evenimente similare în viitor. Avariileț
crescuseră numeric, dar procentual ele se redusese la mai pu in de jumătate raportatț
la volumul înzecit al instala iilor actuale în compara ie cu cel din perioada în careț ț
fusese  inspector  inginerul  Stere.  Dacă  cei  ce  l-au  criticat  pe  Cercel,  ar  fi  fost
oameni corec i, ei ar fi trebuit să laude activitatea inspectorului de avarii i nu săț ș
fie ticălo i, învinuind pe nedrept un om capabil i extrem de corect. Mul i salaria iș ș ț ț
puteau  să-i  ia  apărarea  lui  Cercel,  dar  n-au  făcut-o.  Unii  erau  con tien i  deș ț
inutilitatea interven iei lor, iar al ii se temeau să nu fie i ei făcu i vinova i i muta iț ț ș ț ț ș ț
tocmai la dracul în praznic. Dealtfel Dumitru Gheorghe, pre edintele sindicatului,ș
care  prezida  edin a,  i-ar  fi  luat  imediat  cuvântul  nesăbuitului  ce  s-ar  fi  opusș ț
ma ina iunii puse la cale de director.  ș ț
              Săptămâna  trecută  Ionică  Diaconescu,  secretarul  de  partid  pe
întreprindere, îl găsise pe Marin ipând la domni oara Brandia, func ionara de laț ș ț
registratură,  care  ine  acum  i  locul  de  secretară  în  locul  Andreiascăi,  datăț ș
muncitoare, fiindcă fusese nevastă de colonel de cavalerie pe vremea mare aluluiș
Antonescu.
              - Ce- i că ună directore pe amărâta asta? ț ș
              - Îmi pare i mie rău, spusese Marin sincer, regretând mu truluiala făcutăș ș
fără rost umilei femei.
              - Marine, ai cam început să dai din copite.
              - Nea Ionică, cu atâtea reclama ii pe capul meu, îmi sare repede andăra.ț ț
Te-am rugat i pe dumneata să mă aju i să scap de încurcăturile astea până nu-miș ț
iau câmpii.
              - Marine, e ti necopt. Prea iei în serios răută ile oamenilor. Oricât te veiș ț
strădui să faci numai fapte bune, nu po i să-i mul ume ti pe to i. Oamenii sunt caț ț ș ț
ni te câini gata să se sfâ ie între ei pentru un oscior. Nici cei cărora le faci bineș ș
nu- i vor mul umi vreodată, fiind convin i că ce au ob inut li se cuvenea de drept.ț ț ș ț
Ba din contră, mul i din cei pe care i-ai ajutat vor fi gata să arunce în tine cu noroi,ț
dacă simt că vei fi pus pe făra  din cauza dandanalelor în care ai intrat. Vezi ce-aiș
pă it cu fra ii Păunescu? După ce că le-ai făcut toate mendrele ca să se potolească,ț ț
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drept mul umire te-au reclamat. Dar acum gata, i-am pus cu botul pe labe de n-orț
să mai îndrăznească să facă vr-o reclama ie câte zile vor avea.ț
              - Ce le-ai făcut, nea Ionică?
              - M-am dus la ei i i-am ocărât ca la u a cortului. Le-am zis că îi ia mamaș ș
dracului, dacă sunt a a de pro ti de se pun la mintea nevestelor lor, care sunt rele caș ș
ni te că ele fătate.  De fapt, cam to i bărba ii suntem din tinere e i până murimș ț ț ț ț ș
ni te papă lapte, de ne joacă femeile pe degete ca pe pastolachii de la circ.ș
              - Cercel s-a dus la Băbeni i nu zice nici pâs că-l pun ăia la motru, darș ș
cum o dăm pe nevastă-sa afară din casă?
              - Dacă Cercel nu era fiu de popă te reclama i ăsta, că l-ai retrogradat iș ș
transferat fără motiv, dar fiind cu bube pe cap n-are ce face. Directore, pe nevasta
lui Cercel n-o po i scoate din casă, că este TBC-istă. i a a s-a făcut o nedreptateț Ș ș
că a fost dată afară din întreprindere, pe motiv că bărbatul ei este încadrat pe post
de inginer. Acum l-ai dat muncitor i ar trebui ca nevastă-sa să fie reangajată.ș
              - Dacă am reîncadra-o în serviciu pe Cerceloaica, atunci cu atât mai mult
nu va elibera apartamentul. 
              - E păcat ce s-a făcut cu biata femeie, dar este i mai mare păcat deș
amărâ ii ăia de copii ai lui Nu escu. Rău este că te-ai stricat la din i i cu Dobri an.ț ț ț ș ș
Fii atent că ăsta e oltean al dracului la care nu-i e frică de nimeni. Las-o i tu maiș
moale să nu-l faci să plece ca pe Rădulescu, că s-alege praful de întreprindere. 
              - Nevasta lui Dumitru Specialu’ mi-a trântit altă reclama ie la minister, seț
vaitase Marin. 
              - Directore, dacă ar fi după mine, eu l-a i da afară pe Dumitru i s-arș ș
termina tarbacaua, zisese secretarul de partid. 
              - A a m-am gândit i eu, dar se poate? întrebase directorul.ș ș
              - Păi nu se prea poate, că este membru de partid i mai este i pre edinteș ș ș
de sindicat ales de adunarea generală a salaria ilor. Eu l-am be telit între patru ochi,ț ș
dar o ine una i bună că nu este adevărat ce scrie nevastă-sa în reclama ii. Este oț ș ț
tinichea Dumitru ăsta, nu este om.
              - Eu l-am pus pe Anghel să facă o decizie pentru desfacerea contractului
de muncă a curierei.
              - Asta e proastă rău. A crezut că dacă se culcă cu Specialu’ o să aibă ni teș
avantaje i când colo iese treaba taman pe dos, că n-a făcut-o ea că i-ar place deș
îngălat. Eu i-am zis să- i vadă de treabă i să nu se mai ină cu Dumitru, dar dacăș ș ț
nu m-a ascultat o să rămână fără serviciu a a cum zice vorba bătrânească: “ i f….ș Ș
i cu banii lua i”. A făcut Anghel decizia? întrebase Diaconescu.ș ț

-  A  făcut-o,  dar  n-o  pot  semna  că  n-o  vizează  Loghin,  răspunsese
directorul.
              - Pe ce motiv?
              - Zice că nu e legală.
         - Directore, ia pune să-l cheme pe avocat să ne spună de ce nu este legală,
ordonase Diaconescu.
              - L-am chemat eu, dar a inut-o p-a lui. Zice că se contravine la ni teț ș
articole de lege. 
              - Cam are dreptate. 
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              - Îl dau dracului cu dreptatea lui de obraznic tii ce mi-a zis, după ce l-amȘ
amenin at că-l dau afară i pe el?ț ș
              - Ce? întrebase Ionică Diaconescu.
              - Să nu fac asta că mai sunt destule legi, care să-l apere. Auzi banditul, ce
îndrăzneală are! Dar o să-i iasă prin piele. O să-i zic lui Beraru să-l aresteze pe
Loghin, a a de formă câteva zile pentru cercetări i să-i înmoaie oasele ca să-i vinăș ș
mintea la cap. După aia o să se convingă i prostul de avocat că legile care l-arș
apăra nu fac doi bani în arestul Securită ii.ț
              - Directore, ăsta î i cam merită soarta. Este al dracului de clăn os. S-a luatș ț
de  prea  multă  lume.  N-ai  văzut  că  la  ultima  edin ă  de  produc ie  a  criticatș ț ț
contractul pe care l-am făcut cu Energo-Repara ii? ț
              Spusele lui Diaconescu con in i ceva adevăr, fiindcă Loghin aburit deț ș
succesele  repurtate  curent  în  procesele  întreprinderii,  pe  care  le  câ tigase  cuș
regularitate,  începuse  să  se  opună  prea  vehement  la  vizarea  unor  decizii  ale
directorului, pe care el le considera pe drept ilegale, uitând că are o func ie mică iț ș
î i poate complica existen a.ș ț
             În iarna lui ’43 - ’44 avocatul Dumitru Loghin se refugiase din Basarabia
în Câmpulung Muscel,  fugind de frica sovieticilor înainte ca ace tia să reocupeș
provincia românească.  Prin reforma justi iei  din ’48 în noile  tribunale populareț
fusese  instituită  func ia  de  asesor  popular,  desfiin ându-se  avocatura.  Ca  să- iț ț ș
între ină familia, Loghin se angajase func ionar la Uzina elctrică Schitu- Gole ti, caț ț ș
apoi  în  ’53  să  fie  mutat  consilier  juridic  la  nou  înfiin ata  întreprindere  deț
electricitate  din  Târgovi te,  care  tutelează  i  uzinele  din  zona  ei  de  activitate.ș ș
Loghin  se  remarcase  în  meseria  lui  i  se  bucurase  de  stima  celor  din  jur.  Elș
intervenise pe lângă proprietăreasa lui să-l primească chiria  pe Bălan i reu iseș ș ș
să-l pună să înve e pentru facultate împreună cu Ocavian. Înainte de examenul deț
admitere Dumitru Loghin aranjase trimiterea cu bilete de odihnă prin sindicat la
Ocna Sibiului a fiului său împreună cu Alexandru Bălan, pentru revizuirea în tihnă
a materiei pregătită pentru intrarea în facultate. Cum amândoi au luat examenul de
admitere la cursurile fără frecven ă, Loghin era extrem de fericit că fiul său esteț
student i coleg cu Bălan, avocatul considerându-l a fi un mentor perfect pentru fiulș
său. Numai că arestarea lui pare să strice bunul mers al lucrurilor.   
              - Vezi că i dumneata îmi dai dreptate? răspunsese directorul cu o altăș
întrebare.  
              - Marine, eu zic să nu te ambalezi, că cine tie ce dracului mai iese dinș
asta. Rămâi cu bine. Plec cu camionul la Schitu-Gole ti să le duc la ăia ciocaneleș
de mori i să văd ce e cu ventilatoarele de insuflat praful de cărbune în cazane.ș
              - Bine nea Ionică. Drum bun.
              Căpitanul Beraru, eful Securită ii raionale, cu care Marin chefuise înș ț
seara următoare, îi spusese că nu-l poate băga în sperie i pe Dumitru Loghin dacăț
n-are măcar o anonimă, sugerând să-i fie trimis cineva din cercul de prieteni al
avocatului. Directorul  Marin l-a chemat pe Licu Lăsceanu în încercarea lui de a-l
face mai docil pe Loghin. Directorului nu-i placea că acest valoros consilier juridic
î i luase nasul la purtare, opunându-se cu câte ceva la mai toate deciziile pe careș
trebuie să le semneze.
              - Licule, tu îl cuno ti pe Loghin dinainte de a vă refugia din Basarabia?ș
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              - Da tovară e director, răspunsese Lăsceanu oarecum mirat că directorulș
tie un astfel de amănunt.ș

              - Am bănuit asta de când a intervenit Loghin ca să te angajez, zisese
directorul.
              După angajare Licu Lăsceanu fusese câ iva ani desenator la serviciulț
tehnic,  ca  apoi  devenind  candidat  de  partid  fusese  avansat  ca  ef  al  birouluiș
administrativ în locul lui Gheorghe Manta, care a trebuit să se pensioneze datorită
infirmită ii căpătate în urma unei glume proste ti. Acum intrarea în partid se faceț ș
după  un  stagiu  de  canditatură,  în  care  candidatul  trebuie  să  înve e  ideologiaț
comunistă, să demonstreze că este un om cinstit i vrednic de încredere, fapte peș
care Lăsceanu vrea să le îndeplinească cu sfin enie.ț
             Cu doi ani în urmă într-o diminea ă de iarnă după o ninsoare bună Mantaț
scosese salaria ii din birourile întreprinderii să cure e zăpada de pe trotuar. Ca săț ț
glumească Ileana Drăghicescu de la Muncă i Salarii s-a pus piuă în spatele lui, iarș
Doina tefănescu de la serviciul de planificare l-a împins din fa ă. În urma acesteiȘ ț
tâmpenii, Manta a căzut pe spate, sco ând un ipăt de durere. Hazul celor din jur s-aț ț
oprit numai când ei au văzut că eful de la administrativ nu s-a mai putut ridica. Elș
a fost dus de urgen ă la spital unde s-a constatat că are fractură de coloană. După ceț
s-a  chinuit  mult  timp  prin  spitale  i  concedii  medicale  Manta  a  revenit  înș
întreprindere purtând pe sub căma ă o proteză tip corset pentru protec ia coloanei.ș ț
Cu toată străduin a lui, Gheorghe Manta nu a putut să reziste mult timp la serviciu,ț
incomodat de cojocul confec ionat din toval de pingele, care îi face via a amară i aț ț ș
trebuit  să  se  pensioneze.  În  postul  rămas  vacant,  Ionică  Diaconescu  propusese
directorului numirea tânărului candidat de partid Licu Lăsceanu.
              - Da este o cuno tin ă a tatălui meu, spusese Licu înfrico at.ș ț ș
              Afirma ia directorului despre originea lui basarabeană, îl făcuse peț
Lăsceanu să transpire de teama ca nu cumva să fie repatriat în Uniunea Sovietică,
a a cum li se întâmplase unor refugia i din Basarabia în urmă cu câ iva ani.ș ț ț
              - Te-am văzut pe tine i pe nevastă-ta că sta i lângă el la mai toateș ț
edin ele, continuase directorul.ș ț

              - Da, răspunsese mecanic Lăsceanu, mai disperat când auzise că se
vorbe te i de so ia lui, care este tot basarabeancă. ș ș ț
              - Băi Lăscene, Loghin e un pic cam reac ionar?ț
              - Nu tiu, îngânase pierdut tânărul înfrico at de ipoteza că va fi trimisș ș
for at împreună cu so ia în URSS.ț ț
              - Hai, nu face pe prostul cu mine. Du-te până la tovară ul Beraru laș
Securitate că nu tiu ce are cu tine.    ș
              În urma declara iei smulse de la Lăsceanu, om intrat în panică, Securitateaț
l-a arestat pe Loghin. Directorul Marin văzând nenorocirea în care se află avocatul,
alergase la amicul său de petreceri să-i ceară eliberarea.
              - Directore, asta nu se poate. Acum avocatul tău nu mai este la noi. Cred
că este  anchetat  la Securitatea  regională din Ploie ti  sau poate chiar  la cea  dinș
Bucure ti, spusese Beraru.ș
              - Eu te-am rugat numai să-l sperii pu in i tu te-ai apucat să-l arestezi. Făț ș
ceva să i se dea drumul, î i implorase Marin presupusul prieten.ș
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              - Dacă insi ti să aju i un reac ionar, ai să dai i tu de dracul, enun aseș ț ț ș ț
Bararu o amenin are categorică.ț
              Directorul Marin plecase de la Securitate cu coada între picioare, chinuit
de repro uri pentru marea nenorocire ce i-o pricinuise lui Loghin. El îl înjurase înș
gând pe Beraru, care se dovedise că nu-i este deloc prieten a a cum îl crezuse.ș
Directorul vrusese să-l întrebe pe Lăsceanu ce dracului declarase la Securitate încât
Loghin a ajuns să fie arestat, dar renun ase, considerând că acest lucru nu-i maiț
folose te  la  nimic.  Marin,  ajuns  într-o  stare  de  disperare,  îl  căutase  pe  Ionicăș
Diaconescu să-l sfătuiască ce trebuie să facă,  în speran a  că fiul  acestuia,  fiindț
colonel  de  securitate  în  Bucure ti,  ar  putea  interveni  pentru  eliberarea  bietuluiș
Dumitru Loghin.
              - Directore, i-am spus că e ti necopt. Te-am avertizat să nu sări peste cal.ț ș
Cu ce l-o fi turnat Lăsceanu pe Loghin de l-a arestat? 
              - Eu tiu ce-o fi spus? ș
              - A a se întâmplă de când e lumea, facerea de bine este răsplătită cuș
înjurătură  de mamă.  Loghin l-a  ajutat  pe Lăsceanu  să intre  în  serviciu,  că  tăia
frunză la câini i el drept mul umire l-a băgat în pu cărie. Acum nu mai e nimic deș ț ș
făcut. i la Gheorghiu-Dej dacă te duci, nici ăla nu-l poate scăpa pe Loghin dinȘ
mâinile Securită ii, ca să nu mai vorbim de mini tri, că i ăstora le â âie fundul înț ș ș ț ț
treburi din astea.  Tu ai făcut gre eală că te-ai încrezut în Beraru. Trebuie să teș
fere ti de ă tia mai rău ca de dracu’ să nu- i scape vr-o vorbă nelalocul lui. Mi-aiș ș ț
zis să vorbesc cu fi-mi-o că e mare în Securitate. Află că i eu, care sunt comunistș
din ilegalitate, n-am nici o trecere, fiindcă cei din Securitate n-au mamă, n-au tată.
              - i totu i ceva trebuie făcut măi nea Ionică, zisese Marin dezorienat.Ș ș
              - Cu Loghin nu mai po i face nimic. Acum tu trebuie să te zba i ca să mu iț ț ț
cât mai repede întreprinderea la Pite ti. Numai a a scapi de încurcăturile în care aiș ș
intrat.  
               După aproape trei ore de curs studen ii sunt încă foarte aten i  laț ț
explica iile profesorului Gheorghe Moisil.ț
              - Atât pentru astăzi. Mâine vă voi preda primul curs din dinamică, spune
profesorul în încheiere.
              Iulică Ispă escu iese printre primii din clasă i î i aprinde în pripă o igare.ș ș ș ț
Pe coridor izbucne te o hărmălaie făcută de numero ii studen i ai Termocentraleiș ș ț
Doice ti,  care  vorbesc  to i  în  acela i  timp.  Ei  se  văită  de  volumul  mare  alș ț ș
demonstara iilor ce li s-a predat, dar i cu admira ie despre calită ile profesorului.ț ș ț ț
              - Mi-a plăcut cursul, spune Octavian Loghin, care absorbit de claritatea
expunerii, uitase de grijile lui.
              - O preda el frumos, dar nu tiu cum dracului o să învă  eu toate astea peș ț
dinafară? se întreabă Ispă escu.ș
              - La clasă, comandă un doice tean, când în capătul coridorului apare Jeanș
Moncea,  ef  de  lucrări  la  catedra  de  geometrie  descriptivă  i  desen  de  laș ș
Politehnica din Bucure ti.               ș
              - Bună seara, spune Moncea în timp ce scoate din servietă o cutie cu crete
colorate.
              - Să trăi i, răspund studen ii într-un glas.ț ț
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              - Ce părere v-a i făcut despre geometria descriptivă? întreabă Moncea, cuț
inten ia de a fi mai apropiat de studen i, deranjat un pic de salutul lor milităresc. ț ț
              - Mie mi se pare destul de grea, răspunde Ispă escu, îngrijorat de volumulș
mare de materie ce li s-a predat în numai cinci săptămâni.
              - Vă asigur că o să vă placă. Mul i dintre studen ii mei de până acum auț ț
fost bucuro i după ce au putut descoperii singuri dreptele, curbele i suprafe eleș ș ț
rezultate prin intersectarea corpurilor geometrice între ele. Geometria descriptivă
este o disciplină foarte distractivă. Ea dezvoltă ra ionamentul asupra imaginei înț
spa iu i  oferă  mari  satisfac ii  personale celor  ce ajung să vadă cu ochii  min iiț ș ț ț
formele rezultate prin întrepătrunderea corpurilor geometrice clasice.
              - i la ce mi-ar folosi asta, domnule profesor? întreabă Ispă escu âfnos.Ș ș ț
              - Mai întâi vă reamintesc că sunt numai ef de lucrări i mai am încă multeș ș
trepte  de  parcurs  până  să  ajung  profesor,  iar  în  ceia  ce  prive te  geometriaș
descriptivă ea vă înva ă alfabetul  de citirea desenelor tehnice a dispozitivelor iț ș
mecanismelor,  sau cu alte  cuvinte,  să pute i  deduce  din planuri  bidimensionaleț
forma corpurilor în spa iu.ț
              -  Domnule  ef  de  lucrări,  vă  lăuda i  ciocanul,  zice  Ispă escu,ș ț ș
înmărmurându- i colegii cu o afirma ie îndrăznea ă i nepoliticoasă.ș ț ț ș
              - Asta i fac, dar să ti i că o fac din convingere. Altfel n-a i fi renun at laș ș ț ș ț
postul de inginer proiectant de la ISPE, unde aveam un salariu mai mare fa ă de celț
de la Politehnică.  i acum să începem treaba, zice Moncea mul umit de el că aȘ ț
reu it ca un student să i se adreseze lejer i sincer.ș ș
              Cursul  lui  Moncea captivează aten ia studen ilor.  Aproape de oraț ț
unsprezece  noaptea  Moncea  termină  expunerea,  încheind  cu  urarea  de  “noapte
bună”.
              - Credeam că nu mai ie i i, că m-a luat dracul de frig. Vă a tept de un ceasș ț ș
bătut pe muchie, spune supărat oferul molotovului.  ș
              - Nea Vasile nu e vina noastră că ne-a inut profesorul peste ora zece,ț
încearcă Ispă escu o scuză.ș
              - Acum asta e. Sui i în cabină, comandă Vasile.ț
              - Ne urcăm to i în spate, fiindcă nu este decât un singur loc în cabină, ziceț
Ispă escu, crezând că invita ia i-a fost adresată numai lui. ș ț
              - Vă înghesui i to i pe el, că sunte i sub irei. Până la Târgovi te înlemni iț ț ț ț ș ț
de  frig  sus  în  camion  i  în  loc  să  vă  da i  jos  acasă,  ajunge i  direct  în  spital,ș ț ț
argumentează oferul.ș
              - Hai să încercăm, se lasă convins Ispă escu.ș
              Sfatul lui Vasile se dovede te benefic pentru cei trei tineri, care ajun i cuș ș
bine la casele lor, dorm fără vise până diminea a la ase, când sunt trezi i de soneriaț ș ț
ceasornicelor. După o masă luată în fugă, ei aleargă spre halta Tei  pentru a prindeș
trenul de Pietro i a.ș ț
              - Iulică, ce-ai avut aseară de te-ai luat de Moncea? întreabă Bălan.
              - Ce nu aveam dreptate că- i laudă meseria? Ce-mi trebuie mie ca inginerș
de tură la dispecer să văd în spa iu? Mie îmi ajunge să în eleg schemele electrice cuț ț
care lucrez.
              - Crezi că vei rămâne la dispecer i după ce ajungi inginer?ș
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              - Desigur. Mie îmi place slujba pe care o am i vreau să mă pensionez deș
la dispecer.
              - Iulică, când erai tehnician cu repara iile capitale i-ai spus lui Dobri an căț ș
nu vrei la dispecer. 
              - A a i era. M-a transferat cu for a.ș ș ț
              - i de unde tii că inginerul ef nu te va obliga să fii numit într-un post deȘ ș ș
ef?ș

              - Eu nu mă fac inginer ca să ajung ef. Dar s-o lăsăm dracului de discu ie,ș ț
că până atunci e cale lungă. Vulpea în crâng i pielea în târg. Noi nu am sus inutș ț
nici un examen i tu îmi vorbe ti ca i cum a i avea diploma în buzunar. Tu e tiș ș ș ș ș
sigur că nu se va găsi vr-unul care să ne toarne la cadre i întreprinderea să nu neș
mai dea adeverin a pentru înscrierea în nenumăratele sesiuni? întreabă Ispă escu,ț ș
gândindu-se că studen ilor de la cursurile fără frecven ă li se cer pentru înscriereaț ț
în fiecare sesiune de examen o adeverin ă de la întreprindere din care să rezulteț
specialitatea tehnică în care lucrează i recomandarea pentru continuarea studiilorș
universitare.
              - Mie n-o să mi-o dea nici pe cea pentru sesiunea din februarie, zice
Octavian Loghin, torturat de gândul că tatăl său este arestat.
              - Nici eu nu sunt sigur că voi primi toate adeverin ele, până ce nu mă voiț
vedea cu examenul de stat luat. Am i eu ni te bube la dosar. Mi-ar fi fost mai bineș ș
dacă tata nu era popă i fratele mamei, care era comandor de avia ie, n-ar fi fost înș ț
suita prin esei Ileana, nevasă-sa fiind damă de companie a acesteia, se lamenteazăț
Ispă escu.ș
              - Ia tăce i dracului cu prostiile voastre, zice Bălan colegilor săi, continuândț
să- i ină ochii pe un caiet cu noti e. ș ț ț
              În mod normal lui Bălan ar trebui să-i fie teamă de o eventuală retragere a
recomandării dată de întreprindere, fiindcă situa ia social - politică a părin ilor săiț ț
este  mult  mai  gravă  decât  a  colegilor  lui.  De i  conducerea  întreprinderii  îlș
apreciază, iar cei de la serviciul de cadre sunt ni te oameni foarte cumsecade, elș
este sigur că nu va mai primi adeverin e pentru înscrierea în sesiunile de examene,ț
dacă i s-ar descopri originea socială “nesănătoasă”. 
              Bălan este prieten atât cu Ionescu, eful serviciului, cu care joacă ah laș ș
club din când în când, cât i cu inspectorul de cadre Ion Negoi, pe care îl meditaseș
la matematici când acesta făcea liceul la seral. Nicolae Ionescu este un om care
n-ar face rău nici du manilor săi, în eventualitatea absurdă că ace tia ar exista, iarș ș
Ion  Negoi  seamănă  cu  eful  lui,  ca  i  cum i-ar  fi  fecior,  dar  la  primirea  uneiș ș
informări despre bubele de pe capul lui Bălan, ei vor face cercetarea de cadre iș
descoperind adevărul n-au cum să-i mai elibereze vreo adeverin ă de recomandareț
pentru continuarea studiilor.
              Ion Negoi, locotenent de securitate, a fost trecut în rezervă fiindcă nu avea
decât apte clase elementare i acesta a fost motivul pentru care el s-a înscris laș ș
liceu, imediat ce a fost trecut în produc ie. Locul lui Ion Negoi în securitate a fostț
ocupat de unul din noua promo ie de ofi eri absolven ii de liceu, după cum cei dinț ț ț
genera ia lui îi înlocuise pe ofi erii ce aveau ca studii numai patru clase primare,ț ț
din categoria  cărora  făcea  parte  i  Nicolae Ionescu,  actualul  lui  ef.  Ion Negoiș ș
ocupă postul de inspector de cadre pe care l-a de inut bunul Constantin Ciocan,ț
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promovat ca vicepre edinte la Coopera ia Me te ugărească. Ciocan este un om gataș ț ș ș
oricând să sară în ajutorul altor oameni. Atunci când Bălan se transferase de la
Sovrompetrol, el i-a cam mirosit originea socială “nesănătoasă” i i-a dat avizul deș
cadre  fără  să-i  ceară  să- i  scrie  autobiografia  sau să-i  facă  verificarea  la Sfatulș
Popular al comunei natale, a a cum ar fi fost normal. Ciocan fiind un om bun laș
suflet nu scormonise lucrurile, mai ales că atunci era nevoie de un tehnician, cerut
de inginerul  Codreanu,  eful  serviciului  UEE, prin nenumărate referate adresateș
directorului. Oricum Ciocan nu bănuise că Bălan ar putea avea o origine socială
foarte “nesănătoasă”.
              Într-o zi Constantin Ciocan, venit în întreprindere pentru ni te problemeș
legate de electrificarea unor ateliere ale coopera iei, a trecut pe la biroul de cadreț
să- i salute colegii. Îl găsise în birou numai pe Ion Negoi, care învă a din răsputeriș ț
la lec iile pe care le avea pentru acea seară la liceu.ț
              - Să trăie ti nea Ciocane, i-a salutat Negoi predecesorul.ș ș
              - Să trăie ti i tu Ioane. Cum merge coala?ș ș ș
              - Dacă n-ar fi nenorocita de matematică, la care rămân precis corijent, a iș
zice că foarte bine. Cu toate că învă  i acasă i la serviciu îmi este imposibil să-iț ș ș
dau de cap. Nu numai că nu sunt în stare să rezolv nici un exerci iu, dar nici nuț
pricep ce se scrie la tablă. Tare mi-e teamă că o să rămân repetent i o să râdăș
întreprinderea  de mine.  Când m-a  dat  afară  din securitate,  o  vecină,  care  e  tot
văduvă de război ca i mama, când m-a văzut civil m-a întrebat: “Ioane, i-a dat aș ț
treia cizmă?” se destăinuise Negoi 
              - tiu gluma. Două cizme în picioare i cu a treia te-a pocnit în spate. IoaneȘ ș
nu te pune la mintea lumii i las-o să vorbească. În ce prive te problema pe care oș ș
ai tu cu matematica se poate rezolva u or.ș
              - Cum nea Ciocane?
              - Ioane, roagă-l pe Bălan de la UEE să te mediteze. Îl lauda Andreescu că
inova iile lui sunt pline cu tot felul de rela ii trigonometrice pe care ca să le poatăț ț
în elege bietul om a trebuit să revadă i trigonometria în afară de electrotehnică.ț ș
              - Am auzit d-asta, dar nu îndrăznesc să mă duc la el. Bălan are o mutră ce
face să-mi înghit vorba când îl întâlnesc.
              - A a pare până intri în vorbă cu el, că după aia vezi cât de prietenos este.ș
Dacă nu îndrăzne ti să-l rogi să te mediteze, hai cu mine acum la Bălan să-i zic eu,ș
să vezi că nu mă refuză.  
              Ciocan i Negoi ie ise din clădirea administrativă i trecuse strada pentru aș ș ș
ajunge la cea a serviciilor tehnice. Ciocan băgase capul pe u a biroului UEE iș ș
văzând că este multă lume îl chemase afară pe Alexandru Bălan.
              - Salut nea Ciocane i la mai mare. Ce mai faci domnule de nu te mai vedeș
lumea? îl întâmpinase Bălan.
              - Mul umesc bine. Acum alerg pe la UEE-ul de la sector cu ni te dosare deț ș
instala ii. ț
              - De ce te-ai deranjat dumneata pentru ni te nimicuri. Puteai să trimi i unș ț
subaltern.
              - M-a rugat tovară ul pre edinte că tiu treburile pe aici, dar am vrut săș ș ș
mai văd i eu lumea cu care am lucrat.ș
              - Nea Ciocane î i mul umesc că te-ai gândit i la mine.ț ț ș
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              - Alexandre am venit să te rog să-l meditezi pe Ion la matematică, că
rămâne corijent.
              - Nene Costică, râzi de mine. Nu mai tiu eu domn-e atâta matematică caș
să fiu în stare să meditez pe cineva. 
              - Nu mă a teptam de la tine să mă refuzi. Ce nu tiu eu de la Andreescuș ș
cât de priceput e ti.ș
              - Te rog să mă crezi că nu este vorba de refuz, dar n-am mai făcut un
exerci iu de algebră dinainte de armată. Ca să-l meditez pe tovară ul Negoi, trebuieț ș
să învă  odată cu el.ț
              - Alexandre, eu nu te cred. Chiar dacă e a a cum spui i vrei să măș ș
serve ti, tot po i să-l aju i pe Ion, fiindcă e mai u or să- i aduci aminte de ceva peș ț ț ș ț
care l-ai tiut cândva, decât să pricepi un lucru nou.ș
              - Bine nea Ciocane, să-mi aducă tovul algebra i să încercăm adâncimeaș
mării cu degetul.
              - tiam eu că n-ai să mă refuzi. Ţi-am întâlnit so ia la sector. M-amȘ ț
bucurat când mi-a spus că ave i o feti ă i o duce i bine. Acum te las, c-am văzut căț ț ș ț
e ti ocupat cu energeticii de la petrol. Cred c-au venit să încheie procesul verbalș
lunar  cu  calculul  cosinusului  ăla  de  “fi”,  de  care  ne  tot  vorbea  prin  edin eș ț
tovară ul inginer Codreanu, eful dumitale de atunci. Mi-ai spus mata odată ce eș ș
ăla, dar n-am prea în eles mare lucru. Parcă ai  spus că el depinde de o energieț
radioactivă?
              - De energia reactivă măsurată în kilovariore i de cea activă măsurată înș
kilowatore.
              - A a reactivă,  că radioactiva e la bomba atomică. Încă o dată î iș ț
mul umesc i la revedere. ț ș
              Constantin Ciocan se dovedise din nou un om cumsecade, gata oricând să
ajute pe oricine cu ce îi stă în putere. După plecarea lui Ciocan din întreprindere,
inspectorul de cadre Ion Negoi îi adusese lui Bălan cartea de algebră.
            - Când i unde ne putem întâlni? întrebase cu sfială Negoi.ș
            - Vin-o pe la cinci acasă la mine, îi  răspunsese Bălan.
            În după amiaza acelei zile începuse un alt chin al lui Ion Negoi. Inspectorul
de cadre  venit  acasă  la  Bălan la ora  stabilită,  bătuse cu sfială  în  poartă.  Ie iseș
doamna Popa, proprietăreasa casei. 
              - Aici locuie te familia Bălan? întrebase Negoi.ș
              - Da. Aici. 
              - Lucrez cu dân ii la întreprinderea de electricitate i am venit cu o treabă.ș ș
              - Sta i s-o chem pe doamna, că dânsul trebuie să doarmă la ora asta, ziseseț
amabilă proprietăreasa.
              Când Nu a Bălan îl condusese pe Ion Negoi în casă, acesta era gata săț
bufnească în râs, văzându-l pe Alexandru dormind în chilo i, căma ă i cu cravatăț ș ș
la gât. 
              - A a doarme el după amiaza. Se dezbracă numai de pantaloni să nu leș
ifoneze dunga, fără să- i dea jos cravata, ca să se poată îmbrăca mai repede i săș ș ș

plece la club, se sim ise obligată femeia să explice tabietul bărbatului ei, observândț
zâmbetul lui Negoi. 
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              Bălan trezit, fără să- i pună pantalonii, trecuse la masă cu cartea deș
algebră pe care o răsfoise înainte de a adormi.  Apoi el  citise partea teoretică a
primului capitol despre opera ii algebrice cu monoame i polinoame ca i când ar fiț ș ș
fost singur în cameră. După discutarea regulilor citite, ei au început să lucreze la
primul exerci iu din manual. Treaba a demarat destul de prost. Bălan se străduiseț
să- i  reamintească  cuno tin ele  căpătate  în  liceu  de  la  profesorul  Georgeș ș ț
Georgescu, dar nu reu ise să-l facă pe Negoi să priceapă ceva. Silitorul elev de iș ș
tocea acasă i la serviciu, se încurca uneori în rezolvarea unor tipuri de exerci iiș ț
identice cu cele pricepute cu mai multe zile în urmă. Bălan fire impulsivă i delocș
politicoasă începuse să ipe la Ion Negoi ori de câte ori acesta gre ea vr-un semnț ș
sau altă opera ie elementară. ț
              - Cu cine se ceartă so ul dumitale? întrebase într-o zi doamna Popa peț
Nu a, auzind răcnetele de la etaj.ț
              - Nu se ceartă nimeni. Îl înva ă bărbatu-mi-o algebră pe domnul Negoi,ț
răspunsese Elena Bălan, producând mirarea fostei învă ătoare de strania metodăț
pedagogică a chiria ului ei.ș
              Frica lui Ion Negoi de ipetele lui Bălan l-au ajutat să priceapă algebra iț ș
chiar a devenit cel mai bun elev la matematică din clasa lui. Când după promovarea
anului el l-a întâlnit pe Ciocan, îi spusese:
              - Nea Ciocane î i mul umesc. Să tii că Bălan m-a învă at carte nu glumă.ț ț ș ț
              - Ioane, i-am spus eu că Alexandru e băiat bun.ț
              - Bun, dar al dracului, tii ce frică mă apuca până ajungeam la el de teamăș
să nu fi gre it exerci iile pe care mi le dădea pentru acasă.ș ț
              - Exagerezi. Nu te cred că- i era frică de el, fiindcă îl tiu ca pe un băiatț ș
respectos. 
              - Nea Costică, ipă la mine la cea mai mică gre eală i îmi mai trăge i câteț ș ș ș
un picior la urloaie când nu reu esc să pricep ceva, dar dacă n-ar fi făcut a a nuț ș ș
cred c-a i fi învă at ceva, spusese zâmbind inspectorul de cadre.ș ț
              Zâmbetul lui Ion Negoi apăruse când i-a amintit de îmbrăcămintea bizarăș
în care îl găsea mai mereu pe Bălan dormind după masa de prânz.
              - Ioane, m-am lini tit. Dacă râzi când spui că- i era frică, înseamnă căș ț
glume ti. Ţi-am spus eu că e băiat bun, dar nu te cred c-ai învă at de frica lui.ș ț
              - A a este nea Costică, zisese Ion Negoi, părându-i rău că destăinuiseș
comportamentul sever al meditatorului său, pe care dealtfel acum îl apreciază.
              Trenul opre te în halta termocentralei Doice ti i cei trei colegi se grăbescș ș ș
să ajungă în clădirea liceului din colonie. 
              - Astăzi ne omoară iar Târnoveanu cu nenoricita aia de geometrie
analitică, zice Ispă escu pufăind cu sete din igare.                           ș ț
              - Eu n-o în eleg deloc, se vaită Octavian Loghin.ț
              - Păi ce eu în eleg ceva? Dacă n-ar fi câte un nebun ca văru’ Bălan, eu a iț ș
zice că asta e cea mai idioată materie scornită de mintea omenească. Când privesc
pe  fârta ii  de  la  Doice ti  cum  se  uită  ca  vi eii  la  poarta  nouă  i  nu  pricepț ș ț ș
mâzgălelile pe care le face Alexandru pe tablă, când îl scoate Târnoveanu, îmi vine
inima la loc, că nu sunt singurul tâmpit care nu în elege, spune Iulică Ispă escu.ț ș
              - Avem noroc cu dânsul, zice Octavian.
              - Ce noroc? întreabă intrigat Iulică.
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              - Că are cine să iasă ta tablă. Dacă n-ar fi dumnealui ne-ar crede
Târnoveanu o clasă de pro ti, explică Octavian.ș
              - Eu le dau dracului de geometrii, că nu mi-au plăcut niciodată. Când
făceam la coala  medie probleme de  geometrie  plană  îmi  venea  să  urlu  că  nuș
găsesc triunghiurile asemenea, ascunse ale dracului parcă special să nu le văd eu.
De atunci fac alergie la orice fel de geometrie i îmi e tare frică să nu mi se înfundeș
cu analitica.  
             - Nea Iulică, să nu exagerăm. Profesorul zice că ne e greu numai la început,
până îi prindem firul i eu cred că el tie ce spune, zice Octavian, încercând să- iș ș ș
încurajeze  colegul,  de i  nici  el  nu  este  convins  de  valabilitatea  spuselor  luiș
Târnoveanu.
              - Fi-r-ar firul lui al dracului, că eu nu-l văd niciodată, zice nervos
Ispă escu.ș
              - Uite-l pe Târnoveanu, zice doice teanul Vlaicu, maistru la cazane.ș
              Gălăgia studen ilor se stinge într-o clipă. Ei intră grăbi i în clasă i rămânț ț ș
în picioare lângă băncile lor, salutând în acest fel intrarea elegantului conferen iar.ț
Gheorghe Târnoveanu de la Politehnica din Bucure ti, om trecut de patruzeci deș
ani, este îmbrăcat foarte asortat într-un costum bleumarin cu croială elegantă, cu
căma ă bleu, cravată albastră cu buline tot bleu i pantofi negrii bine lustrui i. Elș ș ț
salută i pare mul umit de primirea respectoasă a studen ilor.ș ț ț
              - A i rezolvat tema de casă? ț
              - Nu tovară e profesor, răspunde Ristea, ef de tură la camera de comandăș ș
a termocentralei. 
              - De ce? 
              - N-am putut. Am încercat în toate felurile, fără nici un rezultat. A muncit
la  ea  multe ceasuri  i  eful  meu,  care  este  inginer  ce  a  terminat  acum doi  aniș ș
Energetică  ca  ef  de  promo ie,  având  cartea  în  fa ă,  dar  tot  degeaba,  se  vaităș ț ț
Vlaicu.
              - Este normal acest lucru. Geometria analitica se uită, oricât de bine ai fi
tiut-o, dacă după examen nu mai pui mâna să exesezi, spune pi osul conferen iar.ș ș ț ț

              - Atunci de ce dracului se mai bagă materia asta în programul de examene,
dacă tot se uită? întreabă âfnos Iulică Ispă escu.ț ș
              - Pentru că ea vă dezvoltă mecanismul de în elegere, fără de care nu seț
poate pricepe complicatele teorii cu care vă ve i întâlni în anii următori. Dumneataț
ai rezolvat tema?
              - Am copiat-o de la Bălan, dar n-am în eles nimic, răspunde înciudatț
Ispă escu.ș
              - Poftim te rog la tablă i scrie rezolvarea temei de casă să vedem ce n-aiș
priceput, zice zâmbind Târnoveanu.
              Ispă escu î i ia caietul i se îndreaptă spre tablă, mormăind o înjurătură,ș ș ș
supărat pe el că- i exprimase sincer gândurile. Este un exerci iu relativ simplu cuș ț
scrierea ecua iilor carteziene al unor drepte date fiecare de un punct i cosinusurileț ș
directoare ale direc iei,  în care se cere a se demonstra că dreptele formează unț
fascicol armonic.
              Conferen iarul insistă de fiecare dată i scoate la tablă student dupăț ș
student,  fără  să  se  dea  bătut  până  când  ace tia  nu  reu esc  să  scrie  rezolvareaș ș
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corectă.  De data  aceasta  Ispă escu  copiind atent  rezolvarea  de  pe  caiet,  prindeș
clenciul ra ionamentului i explică fluent. To i studen ii sunt cu aten ia încordată  iț ș ț ț ț ș
reu esc să în eleagă rezolvarea, lucru ce nu li se întâmplă în cazul rezolvărilor luiș ț
Bălan, care cu firea lui pripită are o exprimare extrem de laconică.
              -  Acum am în eles i  eu,  opte te Octavian Loghin, satisfăcut deț ș ș ș
“dezvoltarea mecanismului său de în elegere”,  a a cum se exprimase insistentulț ș
conferen iar.ț

                                                                   II

              Pe câmpurile din apropierea sătucului de mocani Burnaz duduie o duzină
de tractoare, trăgând după ele pluguri cu brăzdarele înfipte adânc în glia fostelor
porumbi tii din acest an. Tractoarele în irate la câ iva metri unul de altul îngroapăș ș ț
sub brazdă tepii cocenilor tăia i i  căra i  în depozitele  de furaje ale gospodăriiș ț ș ț
agricole  colective.  Culoarea  maronie  a  câmpului  din  fa a  tractoarelor  esteț
schimbată în negrul cernoziomului răsturnat de cormanele plugurilor. 
              Gaz-ul SMT-ului Ulmule  se opre te lângă remorca dormitor a brigăzii deț ș
tractoare, aflată în capul arăturii. Din autoturismul de teren coboară inginerii Vasile
Neac u i Marin Neda de la sta iunea de ma ini i tractoare i tehnicianul agronomș ș ț ș ș ș
Radu Zorilă, pre edintele GAC-ului Lenin din  comuna Cervenia. Ei doresc să afleș
când termină brigada arătura pentru a o muta la Con e ti unde lucrările sunt rămaseț ș
în urmă.
              - Pe unde o fi nea Bălan? întreabă directorul Neac u.ș
              - Trebuie să fie p-aci pe undeva, spune inginerul ef Neda.    ș
              - Îi văd bicicleta rezemată de roata remorcii, zice Radu Zorilă.
              oferul Gaz-ului, atent la dialogul celor trei efi, urcă pe scara remorcii,Ș ș
deschide u a i prive te înghesuiala de paturi metalice suprapuse cu cazarmamentulș ș ș
aranjat în mare ordine.
              - Ce cau i acolo Ioane? întreabă Neac u.ț ș
              - Mă uitam după brigadier, răspunde oferul.ș
              - Te ui i degeaba. Trebuie să fie călare pe vr-un tractor, spune Neac u. ț ș
              Directorul Neac u tie că Dumitru Bălan este prezent zi i noapte laș ș ș
brigada lui i obi nuie te să se suie lângă unul din tractori ti, oricât ar fi vremea deș ș ș ș
urâtă cu vânt sau ploaie, pentru a urmării calitatea arăturii sau să intervină în grabă
la depanarea micilor defec iuni ce apar la tractoare sau pluguri. În campania deț
seceri  directorul  i  inginerul  ef  îl  găsise  pe  Bălan  în  scaunul  uneiș ș ș
secerători-legători, reparând din mers defec iunile prea dese ale aparatului de legatț
snopi, un dispozitiv prost conceput la aceste ma ini. Brigadierul reu ea să reducăș ș
substan ial duratele de stagnare.ț
              Dumitru Bălan după a treia campanie de treieri  la Smărdioasa, a fostș
repartizat  cu  brigada  lui  de  tractoare  la  Cervenia  pentru  lucrările  agricole  de
toamnă la cele două GAC-uri ale comunei. După prima campanie din vara lui ’57,
el lucrase ca tractorist i iarnă la repara ii în atelier. ș ț
              Inginera Neac u, so ia directorului, în calitatea ei de efă a serviciulș ț ș
tehnic, avea în acea iarnă mare bătaie de cap cu devizele de repara ii. Mecaniciiț
mâzgăleau ni te denumiri pe care ea nu le găsea în cataloagele pieselor de schimb,ș
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i era nevoită să meargă des în ateliere ca să ceară lămuriri. Atunci inginera fuseseș
surprinsă de listele frumos caligrafiate ale lui Dumitru Bălan, ce aveau specificate
pe lângă denumirea corectă i numărul de reper. Fără să ceară acordul directoruluiș
îl luase pe Bălan la birou să o ajute la descurcarea încâlcitelor hâr oage. Văzând câtț
de bine merge treaba, ea a cerut bărbatului ei să-l numească pe Bălan tehnician la
serviciul tehnic, tocmai când acesta primise o reclama ie anonimă.ț
              - Doina, nu se poate?
              - Nu se poate că nu vrei. Î i convine mai mult să fie la atelier, unde s-auț
încurcat treburile de când nu mai este el acolo. 
              - Este nevoie de el i la atelier, dar Bălan nu poate fi trecut în schemaș
personalului tehnico-administrativ, pentru că a fost de inut politic.ț
              - Tu tii că a fost ridicat la grămadă, a a cum s-au făcut arestările în ’48.ș ș
Dacă ar fi fost vinovat, el ar fi fost judecat i condamnat, ori acest lucru nu s-aș
întâmplat.
              - Nu insista degeaba. Statutul lui este de fost de inut politic i nimeni nuț ș
mai poate repara ceva.
              - Dacă atunci s-a întâmplat o nedreptate, trebuie surghiunit i în restulș
vie ii?ț
             - Nu pune întrebări fără sens. De mâine trebuie să-l treac pe Bălan la
atelier. Ai fost reclamată i tu, că i-ai luat ajutor un fost chiabur.ș ț
              - Cine este nenorocitul ăla de se ia de omul ăsta nevinovat? N-ajunge c-a
fost închis pe nedrept cinci ani de zile?
              - Doina, nu- i pot spune mai mult. Ce vrei să dăm de dracul amândoi?ț
              După perioada de repara ii din prima iarnă a lui Bălan la SMT, directorulț
l-a numit în primăvară ef de brigadă i nu s-a mirat deloc când forma ia lui deș ș ț
tractoare a devenit frunta ă pe sta iune.ș ț
             Coloana de tractoare se apropie de drumul principal dintre Cervenia iș
satul  Burnaz.  Dumitru  Bălan  văzuse  de  departe  Gaz-ul  SMT-uluilui  i  fiind  înș
fruntea  coloanei  opre te  tractorul  în  capul  tarlalei  i  face  semn tractori tilor  săș ș ș
continue  aratul.  Când  cele  unsprezece  tractoare  intră  din  nou  în  brazdă,  el  se
apropie de locul în care se află directorul Neac u, inginerul ef Neda i pre edinteleș ș ș ș
de GAC Radu Zorilă.
              - De ce ari dumneata, nea Bălane? îl întâmpină directorul.
              - Domnule director, s-a îmbolnăvit Gogu i nu puteam să las un tractor săș
stea degeaba. Vreau să terminăm tot până sămbătă, răspunde Bălan.
              - Asta cade bine. Am venit să vedem cum stai. Brigada dumitale o mutăm
de săptămâna viitoare la Con e ti.ț ș
              - Eu vream ca de luni să-mi aproba i concediul de odihnă.ț
              - Nici să nu te gânde ti la concediu. N-avem de unde scoate acum un altș
ef de brigadă, zice ferm inginerul Neda. ș

              - Ce să- i fac nea Bălane? Dacă nu te iubea inginerul ef puteai să pleci înț ș
concediu, spune în glumă directorul zâmbind.
              Aseară Dumitru Bălan fusese acasă i î i găsise so ia zăcând. Floricaș ș ț
Bălan, la cei patruzeci i nouă de ani ai ei, femeie voinică i energică, căzuse peș ș
nea teptate la pat.ș
              - Ce e cu tine Florico?
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              - De câteva săptămâni am ni te dureri, de care nu i-am spus crezândș ț
că-mi vor trece. Ieri noapte durerea a fost a a de mare că n-am închis un ochi toatăș
noaptea. M-am dus astăzi la doctorul Dăni ă. ț
              - i ce-a zis că ai? Ș
              - După ce m-a consultat i la aparatul de raze, mi-a spus că trebuie să măș
operez la Bucure ti. Mi-a dat o scrisoare pentru un doctor de la Spitalul Filantropia.ș
Dăni ă a zis să nu amân opera ia.ț ț
              - Sâmbătă brigada termină arătura i duminecă noaptea plecăm împreunăș
la Bucure ti.ș
              - Asta vream să te rog. Mă duceam singură la Bucure ti, că tiu să  măș ș
descurc, dar simt că mi-a scăzut puterea.
              - Merg orice s-ar întâmpla. Acum mai ai dureri?
              -M-au mai lăsat de când iau picături Davila i ni te prafuri pe care mi le-aș ș
dat doctorul Dăni ă.ț
              Dumitru Bălan bănuise imediat că trebuie să fie ceva grav, dacă Dăni ăț
n-o trimite pe Florica să fie operată de doctorul Stoian de la spitalul din Cervenia,
care  este  un chirurg renumit.  Frământat  de grijă,  el  n-a putut  să adoarmă i  laș
miezul nop ii a încălecat bicicleta i a plecat la brigada lui de pe Burnaz. Până laț ș
sosirea efilor săi arase cu tractorul lui Gogu Mieilă i nici nu tiuse cum trecuseș ș ș
vremea, chinuit de tot felul de gânduri negre.
              - Domnule director, mă ti i că nu fug de muncă. Vă rog să-mi aproba iș ț ț
concediul, că îmi este so ia bolnavă, spune Bălan.ț
              - Dar ce are doamna?
              - Are de mai mult timp ni te dureri, despre care n-am tiut i ieri după ce aș ș ș
fost consultată, doctorul Dăni ă i-a dat o trimitere pentru o opera ie la un spital dinț ț
Bucure ti, care trebuie făcută cât mai urgent.ș
              - Dacă a a stau lucrurile, pleacă acum acasă i merge i mâine la Bucure ti.ș ș ț ș
              -Vă mul umesc domnule director.ț
              - Nene Bălane, după ce vezi cum stau lucrurile i doamna se internează, teș
rog să fii luni cu brigada la Con e ti, că avem mari rămâneri în urmă, zice inginerulț ș
ef.ș

              - Lasă omul să- i vadă de necaz, intervine directorul.ș
              - N-are ce face dânsul la Bucure ti după ce so ia dânsului intră pe mânaș ț
doctorilor, argumentează inginerul Neda.
              - A a voi face domnule inginer ef, zice Bălan i fără altă zăbavă î iș ș ș ș
încalecă bicicleta i pleacă către sat.ș
              A doua zi la ora apte diminea a Florica i Dumitru Bălan se prezintă laș ț ș
Spitalul Filantropia. Doctorul Ple a o consultă pe Florica i apoi merge cu ea laș ș
radiologie unde rămâne lângă medicul de acolo până ce acesta face radiografia.
              - Doamnă, dumneavoastrăm duce i-vă în salonul cinci, unde este oț
canapea pe care să vă odihni i, fiindcă nu avem paturi libere în spital, iar so ulț ț
dumneavoastră rămâne aici până se developează filmele ca să mi le aducă, spune
doctorul Ple a, plecând grăbit spre îndatoririle lui pe care le amânase.ș
              Dumitru Bălan după ce prime te două filme ude le duce la cabinetulș
doctorului Ple a. El ine separate colile de celuloid, agă ate cu sârme prinse de unș ț ț
col , ca să nu se atingă între ele. O asistentă îi zice lui Bălan că poate rămâne înț
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cabinet  până  ce  domnul  doctor  iese  din  sala  de  opera ii.  Într-un  târziu  sose teț ș
doctorul, care examinează radiografiile.
              - Domnule, nu tiu cât de tare e ti, dar trebuie să vorbim ca între bărba i.ș ș ț
              - Vă ascult, domnule doctor.
              - Situa ia so iei dumitale este foarte gravă. Se pare că are un neoplasm deț ț
col uterin, într-un stadiu inoperabil. 
              - Nu în eleg ce fel de boală este asta, spune nedumerit Bălan.ț
              - Este o tumoare canceroasă destul de mare, care dacă ar fi extirpată ar
grăbi decesul. Trebuie să fii tare i să te pregăte ti, pentru că bolnava poate decedaș ș
în câteva luni.
              - i nu mai există nici o solu ie domnule doctor? întreabă Bălan cu lacrămiȘ ț
în ochi.
              - Datorită stimei pe care o port doctorului Dăni ă i-am spus mai multț ț
decât trebuie. Internarea so iei într-un spital este necesară, întrucât dânsa urmeazăț
să aibă ni te  dureri  ce  nu vor putea  fi  stăpânite  fără  injec ii  cu morfină.  Acestș ț
tratament poate fi făcut i în spitalul din Cervenia, dar dacă vrei să fie internată laș
noi, trebuie să a tepta i până se eliberează vr-un pat.ș ț
              - i acest lucru când va fi posibil domnule doctor?Ș
              - Nu tiu. Vă scriu o trimitere la biroul de internări i acolo vi se va spuneș ș
data la care poate veni so ia. Vă dau i o re etă cu ni te medicamente pe care să leț ș ț ș
ia în caz de durere.
              Cu cele două hârtii în mână, Bălan nici nu tie cum iese din cabinetulș
doctorului. Se treze te rezemat cu coatele pe pervazul unei ferestre deschise de peș
coridor. După ce- i mai revine el intră într-o toaletă unde se spălă pe fa ă cu multăș ț
apă rece,  pentru a îndepărta  urmele lacrimilor de pe obraz.  Cu chipul oarecum
împrospătat Bălan merge la biroul internări i apoi for ându-se să nu pară îngrijoratș ț
ajunge în salonul în care doctorul o trimesese pe Florica.
              - Cum e Mitică? îl întrebă nevasta, care tocmai s-a trezit dintr-un somn
binefăcător după o noapte obositoare de călătorie cu trenul. 
              - A văzut doctorul radiografiile i a zis că nu este cazul de opera ie. Mi-aș ț
dat o re etă i te-ar interna, dar nu există pat liber până joia viitoare.ț ș
              - Bine că nu trebuie să fiu operată. Mergem acasă i mă întorc eu singură,ș
zice Florica  bucuroasă,  crezând că boala ei  nu este  a a de gravă,  dacă  nu esteș
nevoie de opera ie, a a cum îi spusese Dăni ă. ț ș ț
              Dumitru Bălan, nelini tit de situa ie, î i frământă capul, neacceptând săș ț ș
plece din Bucure ti fără a încerca internarea so iei într-un alt spital. În sta ia deș ț ț
tramvai din fa a spitalului Filantropia el se hotără te să meargă la un nepot, ce esteț ș
tehnician pentru între inerea aparatelor medicale la Spitalul Col ea.ț ț
              - Florico, să mergem la Col ea să-l căutăm pe Lili Ti u, că tot suntem aici. ț ș
              - L-om găsi? 
              - Încercăm, că doar mai avem multe ceasuri până la tren.
              - Mitică, mi-a zis Anica să ne ducem neapărat pe la nepotul lui Niculaie,
că mă poate ajuta.  I-a spus Lenu a că Lili se are bine cu to i doctorii de acolo.ț ț
              - Lili îmi este i mie nepot de văr de-al doilea.ș
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              Lili Ti u este dintr-un neam ce se înrude te atât cu Zorile tii cât i cuș ș ș ș
Bălanii. El îl  sfătuise pe Niculaie Zorilă să- i înscrie fiica cea mică la o coalăș ș
postliceală de farmacie.
              Florica i Dumitru Bălan după ce schimbă tramvaiul la Gara de Nordș
ajung la Spitalul Col ea i îl găsesc pe Lili me terind la ni te aparate cu lămpi ț ș ș ș

ca de radio, dar mult mai mari decât acestea. Lili este bucuros de vizita rudelor lui
i îi invită să se a eze pe scaune, dornic să afle motivul vizitei.ș ș

              - Măi Lili, uite de ce am venit la tine, spune Bălan.
              - Ia zi unchiule.
              - Florica nu s-a sim it bine în ultima vreme i s-a dus la Dăni ă, care dupăț ș ț
ce a consultato la raze a trimiso la doctorul Ple a de la Filantropia pentru opera ie. ș ț
              -Vă duc eu acolo, că-l cunosc bine pe domnul doctor, zice binevoitor Lili.
              - Nu este nevoie, că de la dânsul venim.
              - Ce v-a spus?
              - I-a făcut Florichii două radiografii i mi-a spus că nu este cazul deș
opera ie, dar trebuie să revină joia viitoare pentru internare, fiindcă tocmai atunciț
va avea pat liber.
              - Radiografiile au rămas la Filantropia? întreabă Lili.
              - Le am la mine, spune Bălan, care scoate un sul din paporni a pe care oț
luase de acasă cu merinde.
              Lili desface ziarul în care sunt înfă urate cele două filme i le prive te peș ș ș
rând în lumina ferestrei.
              - Unchiule hai cu mine să le vadă domnul doctor Nor . Dumneata tantiț
rămâi aici.
              - A i merge i eu. ș ș
              - N-are rost să stai în curent pe coridor până îl găsim liber pe domnul
doctor. Dacă dânsul o vrea să vă consulte după ce vede radiografiile, vin eu să vă
iau.
              Cei doi bărba i ies din încăpere i se opresc pe scara largă ce duce la etaj.ț ș
              - Unchiule, din radiografiile astea mie mi se pare că tanti ar avea o boală
destul de gravă.
              - tiu asta. Mi-a spus doctorul Ple a că Florica are o tumoare mare ce nuȘ ș
mai poate fi operată.
              - A fost i tanti de fa ă, când a spus doctorul chestia asta?ș ț
              - Nu. Ea era într-un salon.
              - Doctorii nu spun niciodată bolnavilor diagnosticele grave, pentru ca ei să
nu- i piardă speran a. Aici la noi se fac ni te experien e de iradiere a tumorilorș ț ș ț
canceroase cu cobalt radioactiv la bolnavii care au o stare fizică încă bună. Razele
astea sunt cu două tăi uri. Ele distrug tumoarea, dar slăbe te mult i pe oamenii înș ș ș
putere. Ele se experimentează la pacien ii cu tumori ce nu mai pot fi extirpate iț ș
uneori se ob in ceva îmbunătă iri.ț ț
              - Lili, Florica este încă în putere. Nu s-ar putea să fie tratată i ea cu razeleș
de care zise i?ș
              - Asta vreau să-l rog pe domnul doctor.  
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              Lili Ti u urcă scara i intră cu radiografiile într-un cabinet pe u a căruiaș ș ș
scrie “ ef Sec ie Radiologie”, lăsându-l pe Bălan să a tepte pe coridor. Lili îl roagăȘ ț ș
pe doctorul  Nor  să se uite  pe radiografii,  continuând să spună ce  aflase de laț
unchiul său, în timp ce acesta privea prin ochelari filmele expuse pe un geam mat
iluminat din spate.
              - Ti ulică, radiografiile confirmă diagnosticul lui Ple a. Din păcate se pareș ș
că nu putem face mare lucru.
              - Domnule doctor, vă rog s-o interna i pe mătu a mea, chiar dacă nu seț ș
mai poate face nimic.
              - Unde sunt rudele dumitale?
              - Unchiul este afară i so ia lui în atelier.ș ț
              - Spune-i dânsului să intre.
              Bălan intră cu căciula în mână i îl salută pe omule ul de cincizeci de ani. ș ț
              - Domnule doctor, dânsul este Dumitru Bălan, un unchi d-al meu din
Cervenia, zice Lili Ti u.ș
              - Domnule Bălan, am în eles de la Lili or, că tii de gravitatea boli so ieiț ș ș ț
dumitale.
              - Da domnule doctor. Domnul doctor Ple a mi-a spus că nevastă-mea nuș
mai are de trăit decât câteva luni.
              - Poate că prietenul meu a exagerat un pic. Eu vreau s-o văd pe doamna iș
apoi vom mai discuta.
              Dumitru Bălan soarbe vorbele doctorului, prinzând un grăunte de speran ăț
în ciuda desnădejdiei instalate în sufletul lui. El aleargă într-un suflet i o aduce peș
Florica în cabinetul doctorului, ie ind apoi afară împreună cu nepotul lui.ș
              - Măi Lili, nu tiu ce mă face să cred că Florica se va face bine, dacă va fiș
tratată cu razele alea de care mi-ai vorbit.
              - Unchiule, eu l-am rugat pe domnul doctor să facă ce i cum tie dânsul.ș ș
              - i dânsul o vrea?Ș
              - Unchiule nu vreau să mă dau mare în fa a dumitale, dar cred că domnulț
doctor nu-mi va refuza rugămintea, eu fiind cel care-i repară aparatele. Dar chiar
dacă n-a i fi intervenit eu, dânsul este un om foarte cumsecade care se străduie teș ș
să ajute pe orice bolnav ce ajunge la dumnealui. Ce face unchiul Niculaie  Zorilă iș
tu a Anica? ș
              - Sunt bine. Niculaie cu Crisanta muncesc la GAC-eu, iar Anica se luptă
cu treburile de acasă.
              Florica iese din cabinetul doctorului Nor  i se îndreaptă grăbită spre ceiț ș
doi bărba i cu un chip pe care i se cite te bucuria.ț ș
              - Mitică, domnul doctor a zis să vin luni diminea ă să mă interneze. Bineț
că am scăpat de Filantropia, unde mă apucase o frică de cum i-am călcat pragul.
              - Să vedem pe unde găsim să stai în Bucure ti.ș
              - Nici eu n-a i vrea să mă întorc acasă pentru o zi. Nu mă simt în stare săș
fac noaptea pe tren să stau mâine acasă i seara să plec îndărăt.ș
              - Da, dar unde ai putea rămâne? se întreabă Dumitru Bălan.
              - Tanti, eu v-a i lua la mine acasă, dar n-am decât o cameră, în careș
locuiesc cu nevasta i cu copilul.ș
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              - Lili î i mul umesc, dar chiar dacă ai fi avut unde să mă găzduie ti, te-a iț ț ș ș
fi refuzat. Mă duc la Târgovi te să-mi văd copiii.ș
              - Ce caută feciorii dumneavoastră acolo?
              -  Numai  doi  din cei  patru.  Acolo  au  ei  serviciul;  Alexandru  la
întreprinderea de electricitate i Nelu la Schela Dragomire ti.ș ș
              - Nelu cred că este al treilea fiu al dumneavoastră, Eugen este al doilea iș
pe cel mic nu tiu cum îl chiamă.ș
              - Aurel i este în ultimul an la liceul din Zimnicea.ș
              - Poartă numele lui Aurel Stănculescu, colegul meu de bancă de la coalaș
primară. Pe Eugen îl tiu cel mai bine. Era bo oga ul copiilor din mahala prin ’46,ș ț ș
când am fost eu ultima dată în Cervenia.
              - Acum este om la casa lui, lucrează cu Mitică la SMT.
              - Te pomene ti că s-o fi însurat?ș
              - Are i copil i el i Alexandru, iar Nelu cred că le călcă repede pe urmă.ș ș ș
              - Îmi pare bine să aud că ave i copiii aranja i.ț ț
              - Îl mai avem pe Aurel. Să vedem cu ăsta ce vom face. 
              - Îl da i la facultate?ț
              - Am vrea, dar nu se prea poate.
              - Dacă înva ă bine se poate. Acum li se asigură studen ilor casă i masăț ț ș
gratuit. 
              - Problema este c-am fost chiaburi i Mitică a fost de inut politic cinci aniș ț
de zile.
              - tiu de necazurile dumneavoastră. Dacă nu-l da i pe Aurel la facultate, arȘ ț
putea să urmeze o coala postliceală din Ministerul Sănătă ii.ș ț
              - Lili î i mul umim pentru sfat i mai ales pentru vorba bună pe care aiț ț ș
pus-o pentru Florica.
              - Unchiule n-ave i pentru ce. Tanti, când veni i luni diminea a, vă rog săț ț ț
trece i întâi pe la mine, ca să vi să facă repede formele de internare. Nu vreau săț
a tepta i pe coridoare.ș ț
              Florica i Dumitru Bălan revin în Gara de Nord i după ce cumpără biletulș ș
pentru Târgovi te i cel de Smărdioasa, având destul timp până ce trenurile lor vorș ș
trage la peron, merg în sala de a teptare să se ospăteze cu ce le-a mai rămas înș
ovarcă.ș

              - Mitică, cum o să te descurci tu fără mine?
              - Să n-ai nici o grijă- Mă pricep să-mi fac mâncare.
              - tiu asta, dar n-ai când, că e ti tot timpul cu tractoarele alea pe Burnaz.Ș ș
Roago pe Anica să- i facă măcar pâine că tot frământă pentru ea.ț
              - Mi-aduce fără să-i cer eu, dacă te tie plecată.ș
              În trenul de Pietro i a care pleacă cu o jumătate de ceas înaintea celui deș ț
Zimnicea, Dumitru Bălan suie în vagon cu so ia, adăpostindu-se de vremea rece deț
toamnă. Florica, care bănuie te gravitatea bolii ei, nu zice nimic despre suferin aș ț
sa,  făcând  pe  ne tiutoarea.  Ea  se  străduie te  să  pară  veselă  pentru  a  îndepărtaș ș
îngrijorarea ce se cite te pe chipul bărbatului.ș
              - Transmite lui Nu a i flăcăilor no tri salutări, strigă Dumitru Bălan de peț ș ș
peron în timp ce trenul se pune în mi care.ș
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              Până ce trenul să ajungă la Târgovi te, gîndurile Floricăi parcurg via a eiș ț
din  copilărie  i  până  la  acest  moment  de  răscruce,  întârziind  pe  evenimenteleș
frumoase i sărind peste cele de suferin ă, ca i când acestea n-ar fi existat. Ea esteș ț ș
mul umită de via a ei, convinsă că n-a făcut umbră pământului pe degeaba, dândț ț
via ă la patru copii sănăto i, din care trei au acum o meserie i î i câ tigă singuriț ș ș ș ș
pâinea, iar cel de al patrulea este aproape de a avea o situa ie similară cu cea aț
fra ilor lui mai mari.  Florica este bucuroasă c-a ajuns să fie bunică având douăț
nepo ele i î i dore te în continuare să aibă cât mai mul i nepo i, chiar dacă nu vaț ș ș ș ț ț
ajunge să-i cunoască, considerând că în acest fel părin ii, mo ii i strămo ii ei seț ș ș ș
bucură  undeva  în  cer  de  continuitatea  neamului  lor.  Singurul  regret  care  o
obsedează  este  că  ea n-a dat  via ă copiilor  pe care  putea să-i  aibă,  bănuind căț
numai  avorturile  provocate  de  moa e  au  generat  boala  de  care  suferă  acum.ș
Depănarea gândurilor ei se opre te odată cu cea a trenului spre Pietro i a în haltaș ș ț
Tei , părându-i că via a ei de până acum s-a scurs tot a a de repede ca i timpul deș ț ș ș
călătorie cu trenul de la Bucure ti până în Târgovi te. Într-un sfert de oră Floricaș ș
Bălan ajunge la casele lui Dumitru Căslaru din strada Vărzari, unde locuie te cuș
chirie fiul ei cel mare cu so ia lui. ț
              Elena Bălan se bucură de sosirea neanun ată a soacrei sale, mai ales căț
tocmai a terminat de pregătit mâncarea pentru acea seară i ziua următoare, iar înș
cuptor are la rumenit o plăcintă cu mere cu foitaj făcut după o re etă nouă. Cât aiț
bate din palme nora aranjează masa pe o fa ă de Damasc, albă colilie, bine apretată,ț
cu un singur rând de tacâmuri.
              - Tu nu mănânci cu mine? întrebă soacra.
              - Mămico, eu de abia am mâncat cu Alexandru, înainte ca el să plece la
cursurile de la Doice ti.ș
              - Ce cursuri face acolo?
              - La termocentrala Doice ti este un centru de pregătire a examenelorș
pentru studen ii de la fără frecven ă. Lor le predă chiar profesorii de la Politehnicaț ț
din Bucure ti cu care vor da examen.ș
              - Asta e bine dacă sunt ajuta i până î i iau hamul i pra tia, că omul dupăț ș ș ș
ce prinde gustul învă ăturii, nu se opre te u or. Mâine vă duce i la Puroinica să văț ș ș ț
vede i feti a?ț ț
              - Mămico, nu mă duc nici eu, fiindcă ieri a plecat mama cu Alexandra de
la noi, iar Alexandru nu poate merge în nici o duminecă pentru că are cursuri.
              - Îmi pare rău că nu s-a brodit să fie i cuscra cu feti a aici. Mi-e dor deș ț
Alexandra. Este un copil inteligent i foarte cuminte.ș
              - Cuminte este, dar a dat un spectacol la frizerie de nu tia cum s-oș
potolească taică-s-o din plâns.
              - Păi ce s-a întâmplat?
              - Îi crescuse o claie de păr, de o poreclisem Vaniu a, după numele unuiș
copil dintr-un film rusesc, care avea un păr ce arăta ca o căciulă. Alexandru a mers
cu ea la frizer să-i dea jos la ele i acolo a plâns i s-a zbătut tot timpul tunsorii.ț ș ș
              - Nu este vina copilului. Ce tie ea la trei ani ori? Trebuie s-o fi bruscatș ș
măgădăul de ta-s-o, care n-a avut răbdare s-o ia cu bini orul. Alde cuscru ce fac?ș
              - Destul de bine, mai ales că acum tata nu mai face naveta între Mătăsaru
i Bucure ti, fiindcă a fost mutat la atelierele de vagoane din gara Titu.ș ș
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              - Nelu vine des pe la voi?
              - Vine în fiecare duminecă.
              - Îmi pare bine că-l voi vedea i pe el. Câ i copii ai avea, te doare sufletulș ț
de fiecare, cum zicea biată mama. Umblă îngrijit?
              - Da e foarte ferche . Se întâlne te cu o elevă, sora unui electrician la noiș ș
la PRAM, ce este căsătorit cu Mielu a, o colega de-a mea de la coala medie.ț ș
              - Altfel, cred că n-ar da pe la voi cât îl tiu de sălbatic. Cum s-o descurcaș
el cu slujba acolo?
              - S-a întâlnit Alexandru cu Spânu, energeticul ef al Schelei Dragomire ti,ș ș
care l-a lăudat pe Nelu că este foarte vrednic i priceput.ș
              - E copil bun, până nu-l apucă hachi ele.ț
              Soacra i nora discută până târziu în noapte când sose te Alexandru de laș ș
cursuri. 
              Nu a are masa pusă de data aceasta cu trei tacâmuri, dar Florica fiindț
sătulă nu mânâncă decât ni te plăcintă i aceasta numai ca să stea la masă i să- iș ș ș ș
descoasă  feciorul  despre  slujbă  i  mai  ales  despre  studen ie.  Florica  Bălan  seș ț
bucură de sârguin a fiului ei i de faptul că el este coleg cu Iulică Ispă escu i cuț ș ș ș
Octavian Loghin, pe care ea îi cunoscuse în precedentele ei vizite la Târgovi te.ș
Florica  se  întristeaztă  când află  că  tatăl  lui  Octavian  este  arestat  politic.  Ea  îl
cunoscuse pe avocat, despre care crede că este un om foarte de tept. Florica fuseseș
impresionată de grija părintească pe care i-o purta avocatul fiului ei. 
              - i de ce l-o fi arestat pe domnul Loghin? întreabă Florica.Ș
              - Mămico, se zice c-ar fi fost reclamat de fiul unuia cu care era prieten din
Basarabia i îl ajutase să intre desenator tehnic la noi la întreprindere, de i nu aveaș ș
calificarea ce se cerea, răspunde Nu a.ț
              - Este o vorbă din bătrâni: “pe cine nu la i să moară, nu te lasă să trăie ti”.ș ș
Cu ce l-o fi reclamat pe domnul Loghin? întreabă din nou Florica Bălan.
              - Se vorbe te despre ni e răstălmăciri de vorbe d-ale domnului avocat, c-arș ș
fi contra partidului, o treabă ce astăzi se poate arunca u or în cârca oricărui om maiș
de tept. O parte de vină o are i domnul Loghin, că în loc să tacă din gură cândș ș
cineva se lua de el în vreo edin ă, el se apuca să demonstreze stupiditatea lucruluiș ț
ce i se imputa.
              - Niciodată nu trebuie să te pui la mintea prostului. În ziua de astăzi
trebuie să fii prieten cu toată lumea i cu nimeni prea intim. Omul de tept se fere teș ș ș
de oricine fiindcă ticălo ia nu este scrisă pe frunte. Sunt multe lichele, care mânateș
de egoism d-abia a teaptă ocazia să sfâ ie. Până la urmă trebuie să-i dea drumulș ș
domnului avocat. Pe o reclama ie de felul ăsta, ce nu poate fi demonstrată, nu-lț
poate condamna pe domnul Loghin, dar până atunci poate să zacă ani buni prin
închisoare. Au fost prea multe cazuri din astea din ’48 încoace i credeam că le-aș
trecut  timpul.  Hai  să ne  culcăm. Este  miezul  nop ii  i  Alexandru  trebuie să  seț ș
scoale de diminea ă să plece la Doice i, zice Florica.ț ș
              Diminea a Nu a merge la pia a mare din centrul ora ului pentru a cumpăraț ț ț ș
zarzavaturi proaspete aduse de sârbii din Ulmi. Acolo ea o întâlne te pe doamnaș
Fugali, care fiind totdeauna dornică de taifas, o întreabă pe tânăra femeie despre
feti a ei.ț
              - Cre te. A fost mama cu ea pe la noi zilele trecute.ș
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              - Când mai vine să treci cu ea i pe la mine. Cum te descurci  cuș
Alexandru? Tot a a de greu se treze te diminea a? Când stătea la mine, trăgeamș ș ț
plapuma de pe el diminea a, ca să se scoale. Plecam la pia ă i-l găseam tot a a laț ț ș ș
amiază, zice râzând doamna Fugali.
              - Îi place i acum să doarmă, dar dacă lucrăm în aceia i întreprindere,ș ș
trebuie să se scoale i să plecăm împreună, pentru că mie mi-e ru ine să întârzii,ș ș
răspunde Elena Bălan.
              - Dragă Nu a, a avut lene ul noroc de nevastă vrednică i gospodinăț ș ș
pricepută. După ce am fost anul trecut la voi la masă, Filipo al meu a zis că e ti maiș
pricepută decât Magrini, bucătarul consulului de la Casa d’Italia. 
              În urmă cu un an, Elena Bălan pregătise un ospă  foarte reu it cu ocaziaț ș
sărbătoriri zilei onomastice a lui Alexandru, la care fusese invita i familiile Rusoiu,ț
Fugali  i  Popa. Nu a preferase  să invite ni te  oameni maturi,  în locul altora deș ț ș
vârsta lor, ca semn de mul umire pentru ajutorul acestora.ț
              In vara de acum doi ani Virgil Rusoiu urma să execute o lucrare. El se
întâlnise cu Alexandru Bălan i îl întrebase:ș
              - Băi âcă, ai făcut concediul de odihnă pe anul ăsta?ț
              - Nu l-am făcut nea Virgi.
              - Tu ai autoriza ie de electrician instalator?ț
              - Cum să n-am!
              - Până la ce putere?
              - O sută de kilowa i.ț
              - E ti bun. Bănuiam eu că trebuie să ai, după cum î i merge numele.ș ț
              - Dar, de ce mă întrebi? 
              - Eu m-am angajat să execut instala ia de for ă i lumină la Fabrica deț ț ș
Spirt. L-am pus pe cumnatu-meu, care este electrician la Fabrica de amotă dinș
Azuga să- i ia concediu de la întâi iulie i mai am nevoie de un om. Ce zici vii cuș ș
noi?
              - Da, nea Virgi.
              - Este o instala ie electrică foarte preten ioasă de tip IPE. tii ce înseamnăț ț Ș
asta?
              - Izolat electric, protrejat mecanic i etan  pentru medii cu pericol deș ș
explozie sau cu vapori corosivi.
              - Da, dar fiind conductoare cu sec iuni mari, nu încap în tuburile Pantzerț
standardizate i trebuiesc introduse în evi de fer cu diametre de trei i patru oli, peș ț ș ț
care le voi monta eu cu Nelu Tom. Tot noi vom monta i tablourile de distribu ieș ț
de tip etan  fabricate de Electro-Aparataj. Sarcina ta este să faci toate conexiunile,ș
ca atunci când nu porne te vr-un motor sau nu se aprinde vr-un bec, să nu ne uitămș
unul la altul ca pro tii i să ne întrebăm cine a gre it. Tu e ti responsabil i  cuș ș ș ș ș
respectarea prevederilor din proiect i mai ales cu scriptele. E ti în stare să faciș ș
treaba asta?
              - Desigur, nea Virgi.
              - Nu vreau să mă fac de râs i să nu func ioneze ceva ca la carte.ș ț
              În ziua de întâi iulie, ziua de na tere a lui Alexandru Bălan, el împreună cuș
Virgil Rusoiu i Nelu Tom, s-au prezentat la fabrică i au început lucrarea. Neluș ș
Tom s-a dovedit a avea mână de mare meseria , îndoind evile groase de o el, ca peș ț ț
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ni te nuiele după ce le umplea cu nisip i le încălzea până la ro u în locul undeș ș ș
urma să se facă curbura. Virgil Rusoiu începuse să execute structura metalică de
sus inere  a  tablourilor  de  distribu ie,  iar  Alexandru  Bălan  asambla  moduleleț ț
tablourilor electrice,  conform schi elor din proiect.  Spre sfâr itul  zilei echipa deț ș
electricieni  instalatori  a  fost  controlată  de inginerul  Berbinschi,  inginerul  ef  alș
fabrici i de ajutorul lui inginerul Marcu, eful mecano-energetic.ș ș
              - Bravo tovară e Rusoiu. Îmi place cum lucra i.ș ț
              - i bine i repede, a răspuns Ruisoiu.Ș ș
              - Înseamnă că până la sfâr itul luni termina i lucrarea.ș ț
              - Care sfâr it? Pe 25 iulie am bilet la mare pentru toată familia. Tovș
inginer ef, ne-a i adus paralele?ș ț
              - Doar a i început lucrarea i vre i bani!? ț ș ț
              -  Tovule,  nu  asta  ne-a  fost  în elegerea?  Am vorbit  ca  din  celeț
douăsprezece  mii,  cât  este  valoarea  manoperei  din deviz  să ne da i  jumătate laț
început  i  restul  la  sfâr it.  Dacă  mâine  diminea ă  nu  primesc  bani  nu  maiș ș ț
continuăm lucrarea i să vă căuta i al i pro ti pe care să-i păcăli i, că eu nu suntș ț ț ș ț
unul din ăia.
              - Tovară e Rusoiu, a a am zis, dar banca nu plăte te decât manopera peș ș ș
lucrări executate i nu poate da avans.ș
              - Pe mine nu mă prive te ce zice banca. Am vorbit cu dumneata i cuș ș
directorul dumitale, ca să-mi plăti i jumătate la început. Nu pute i, asta e. Am făcutț ț
i  noi  o  zi  de muncă patriotică din concediul  nostru de odihnă,  pentru victoriaș

socialismului. Nelule, strigă-l pe Alexandru să ne strângem sculele i să plecăm.ș
Bine că veni tov Berbinschi să ne spună treaba cu banii, că munceam ca pro tiiș
până se înnopta.  
              - Sta i, domne nu pleca i. Mă duc la tovară ul director să vedem ce putemț ț ș
aranja cu banca, zice rugător inginerul ef.ș
              - Nu v-a i inut de cuvânt, eu nu mai am încredere în dumneavoastră. Dacăț ț
mâine ave i bani, îmi da i telefon i într-o jumătate de oră începem treaba, dacă nuț ț ș
o să le plătesc eu ziua la băie ii ă tia, că n-o să sărăcesc mai mult decât sunt.ț ș
              Rusoiu fusese ferm. El s-a spălat în grabă, s-a dezbrăcat de hainele de
lucru i s-a pi at, a a cum îi place să se poarte.ș ș ț ș
              - Măi Virgi, prea te-ai dat la inginer. Dacă astea sunt legile, ce poate face
omul? Ne-or plăti ei la sfâr it, î i dăduse cu părerea Ion Tom.ș ș
             - Nelule, tu nu- i mai aduci aminte de ucenicia noastră? eful nostruț Ș
începea lucrarea până nu primea arvuna?
              - Virgi, atunci erau alte timpuri.
              - Or fi fost ele alte timpuri, dar eu tiu că apucăturile oamenilor sunt la fel.ș
Î i promit marea cu sarea la început cât au nevoie de tine i dacă ai fost prost să-iț ș
crezi,  după ce se vede cu treaba  făcută  î i  dă un ut  în fund i  rămâi  cu buzaț ș ș
umflată, că banii nu-i mai vezi.
              - Asta cam a a este, se lăsase convins Nelu Tom.ș
              Inginerul Berbinschi alergase el mult să contracteze lucrarea cu vreo
unitate a Trustului de Electro-Montaj Bucure ti, dar acestea erau supraaglomerateș
cu lucrări  nominalizate în planul de stat  i  nu au capacitate  de execu ie pentruș ț
lucrări  suplimentare,  ele  nefiind  în  stare  să- i  realizeze  nici  sarcinile  de  plan.ș
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Berbinschi nu reu ise nominalizarea lucrării  la Comitetul de Stat al  Planificării,ș
fiind o lucrare de repara ie la o întreprindere mică. Lucrările de volum mic suntț
respinse  de  întreprinderile  de  electromotaj,  pentru  că  acestea  nu- i  pot  disipaș
capacitatea în lucrări de productivitate redusă.  
              Inginerul  Berbinschi  tot  alergând pe la  întreprinderile  de montaj
descoperise solu ia de execu ie a instala iei electrice în regie, cu personal angajatț ț ț
temporar.  Fabrica  de  Spirt  n-a  putut  angaja  electricienii  instalatori  particulari,
pentru  că  ace tia  erau  autoriza i  numai  pentru  puteri  de  până  la  5  kilowa i  iș ț ț ș
angajarea lui  Virgil  Rusoiu era o solu ie ideală,  acesta fiind renumit ca un bunț
tehnician, ce fusese până nu demult eful Sectorului de Re ele Electrice Târgovi te.ș ț ș
              A doua zi conducerea fabricii a reu it să scoată banii din bancă i l-aș ș
chemat pe Rusoiu să-i dea cei ase mii de lei. Rusoiu a dat  cîte două mii lui Tom iș ș
Bălan, restul punându-i în portmoneul lui.
              - Ă tia, sunt banii vo tri până la sfâr itul lucrării, ce mai este de încasatș ș ș
sunt banii mei. E ti mul umit Nelule?ș ț
              - Cum să nu fiu mul umit cumnate, dacă într-o lună de concediu scot leafaț
pe patru luni pe care a i fi primit-o în fabrică!ș
              - Dar tu Alexandre?
              - Sunt mul umit nea Virgi.ț
              -V-am spus asta ca să fim în ele i de la bun început. Să nu spera i că văț ș ț
mai dau ceva.
              - Am în eles Virgi. Ce câ tigi d-acum încolo este treaba ta, că tu ai angajatț ș
lucrarea. Eu sunt prea mul umit cu ce mi-ai dat. Sincer să fiu mă a teptam la celț ș
mult  o  mie  de  lei,  spune  Nelu  Tom,  frecându- i  banii  de  barbă  înainte  de  a-iș
ascunde într-un buzunar al pantalonilor, făcut sub cingătoare.
              - Alexandre, tu să urmăre ti proiectul, ca să executăm numai ce esteș
prevăzut acolo, ordonase Virgil Rusoiu.
              Rusoiu, Tom i Bălan lucraseră în fiecare zi de la răsăritul soarelui i pânăș ș
la  lăsatul  întunericului.  După  două  săptămâni  de  lucru,  inginerii  Berbinschi  iș
Marcu au vizitat echipa de instalatori.
              - Tov Berbinschi, astăzi vreau restul de bani, zisese Rusoiu.
              - Tovară e Rusoiu, în elegerea a fost să prime ti restul la sfâr itul lucrării.ș ț ș ș
              - Exact asta vreau i eu. Noi am terminat toate opera iile din devizulș ț
lucrării.
              - Atunci aprinde i becurile i porni i motoarele, spusese inginerul ef.ț ș ț ș
              - Asta nu se poate, fiindcă proiectan ii dumneavoastră, ingineri cu pai peț ș
metri pătra i de diplomă, au uitat să treacă în deviz jumătate din lucrări, replicaseț
Rusoiu.
              - Eu nu cred asta, spune Berbinschi ro u de supărare, crezând că Rusoiuș
vrea să-l joace i la punerea în func iune, pentru a fi sigur de primirea restului deș ț
bani.
              - Alexandre, ia proiectul i arată-i tovară ului inginer ef că n-a rămas niciș ș ș
un articol de deviz neexecutat.
               Fusese o treabă destul de migăloasă i până la urmă inginerii Berbinschiș
i Marcu s-au convins că instalatorii executaseră tot ce era cuprins în documenta iaș ț
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              - i acum ce e de făcut?  întreabase inginerul ef.Ș ș
              - Proiectantul să- i facă meseria, răspunsese prompt Rusoiu.ș
              - Adică, ce trebuie să facă? întrebase Berbinschi supărat.
              - Să complecteze documenta ia cu un deviz suplimentar.ț
              - Păi, ti i cât durează o refacere de proiect, care după aia mai trebuie iș ț ș
aprobat? Pe lângă asta institutul nostru de proiectări pentru industria alimentară nu
are  speciali ti  prea  buni  în  instala ii  electrice,  că  dacă  avea  nu  ajungeam  laș ț
încurcătura  asta.  Noi trebuie să pornim fabrica  neapărat  la  întâi  septembrie,  ori
până la acea dată nu tiu dacă iese proiectul refăcut. Îmi este teamă că i atunci vorș ș
fi cine tie i alte omisiuni, se vaită Berbinschi.  ș ș
              - Tov inginer ef, eu sunt băiat bun i l-am pus pe Alexandru să refacăș ș
devizul. Da i-l să-l bată la ma ină, duce i-vă cu el la proiectant să-l semneze, darț ș ț
să-l i înjura i pentru încurcătura pe care v-a făcut-o. Când noul deviz va fi aprobatș ț
în bancă, venim să terminăm lucrarea. 
              - Bine, da i-mi devizul refăcut, spune Berbinschi.ț
              - După ce-mi da i restul de bani.ț
              - Tov Rusoiu n-ai încredere în mine?
              - În chestie de bani n-am încredere nici în mama tovară e inginer.ș
              Conducerea fabricii a plătit restul de bani pe care Rusoiu îi pusese în
te chereaua lui. Berbinschi a primit devizul refăcut de Bălan i care l-a făcut peș ș
inginerul  ef  să  ame ească  când a văzut  că lucrările  suplimentare  de manoperăș ț
valorează încă douăsprezece mii de lei. Inginerul ef i eful mecano-energetic cuș ș ș
devizul în mână, au mers în toată fabrica împreună cu echipa lui Rusoiu, pentru a
se  lămuri  asupra  fiecărei  opera iuni  suplimentare  necesare  terminării  instala ieiț ț
electrice. Proiectantul a verificat noul deviz, care apoi a fost aprobat i depus înș
bancă.  Lucrarea  a  ie it  foarte  frumoasă,  dar  la  punerea  în  func iune  Nicolaeș ț
Slobozeanu, noul ef de sector care l-a succedat în func ie pe Rusoiu, a căutat totș ț
felul de noduri în papură pentru a-i face mizerie fostului său ef i negăsind nimic aș ș
trebuit să aprobe punerea instala iei sub tensiune.ț
              Inginerul Berbinschi s-a dovedit un om de caracter, ob inând i plătind luiț ș
Rusoiu  i  restul  de  douăsprezece  mii  de  lei.  Virgil  Rusoiu  i-a  mai  dat  dat  luiș
Alexandru încă o mie de lei peste suma stabilită ini ial  i  acesta a fost motivulț ș
pentru care Bălanii au invitat familia Rusoiu la masă împreună cu familia Fugali,
fosta gazdă a lui Alexandru, când era flăcău  i familia Popa, propietarii casei, înș
care locuiau cu chirie. Bălanii nu au spus invita ilor lor ce sărbătoresc,  pentru aț
nu-i  obliga  să  aducă  vr-un  cadou.  Nici  unul  din  invita i  nu  tiau  că  în  ziuaț ș
precedentă a acelei duminici de 31 august figura în calendarul ortodox numele a
trei patriarhi ai Constantinopolului, primul din ei fiind Alexandru, un sfânt pu inț
cunoscut, ziua de 30 august nefiind însemnată cu cruce ro ie.ș
              Doamna Fugali a lăudat toate felurile de mâncare pe care le pregătise Nu aț
de ziua bărbatului ei, neuitând nici numele prăjiturilor de atunci.
              - Nu o nu mergi acasă, că te duc gratis? întrerupsese Rodica, fata familieiț
Popa, pe vorbărea a domnă Fugali.ț
              - Du-te Nu a dragă, că pe mine dacă nu mă opre te omul nu mai terminț ș
vorbăria, zice râzând în hohote doamna Fugali, spre bucuria tinerei femei care nu
îndrăznea să-i spună despre graba ei.
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              Pe drumul de întoarcere, Rodica poveste te de divor ul ei cu maiorulș ț
tefănescu,  care  n-a  admis  ca  nevasta  lui  să  se  înscrie  la  coala  de  asistenteȘ ș

medicale. 
              Cât Nu a a fost la pia ă, Nelu Bălan sosise de la Dragomire ti i a discutatț ț ș ș
îndelung cu mama lui, distrându-o cu tot felul de întâmplări nostime din activitatea
lui, dovedindu- i firea lui glumea ă, gata oricând să facă haz din orice necaz iș ț ș
nepunând nimic la inimă.  Florica Bălan s-a bucurat  că fiul  ei  se descurcă bine
văzându-l sănătos, vesel i îmbrăcat îngrijit cu costum nou, căma ă albă apretată,ș ș
cravată i pantofi lustrui i.ș ț
              După plecarea lui Nelu, Florica i-a mai chestionat nora, despre fata cuș
care acesta se întâlne te. Cele spuse de Nu a o face pe soacra ei să creadă că Nelu aș ț
uitat-o pe Gica Chelaru, o educatoare de la grădini a de copii din comună, ce a statț
până de curând în gazdă la Niculaie Zorilă i s-a mutat la familia lui Ionel Culcea,ș
pentru că se certa prea des cu Crisanta. 
              Florica Bălan este mul umită de situa ia bună în care a găsit familia fiuluiț ț
cel  mare  cât  i  de Nelu,  cel  de  al  treilea  fiu  al  ei.  Luni  diminea ă  în  timp ceș ț
Alexandru î i conduce mama la halta Tei , Florica Bălan îi spune în treacăt că seș ș
internează la Spitalul Col ea pentru un control. Ea anun ă acest lucru ca pe un faptț ț
lipsit de importan ă, nelăsând să se în eleagă ceva despre gravitatea bolii ei.   ț ț

                                                                 III
  
              În curtea lui Ghorghe Telea ă din Aninoasa s-a tăiat porcul de Crăciun.ș
Gospodina scoate din ceaun bucă i de carne rumenită în untură topită i le pune înț ș
două străchini mari. Pe cea cu încărcătura mai arătoasă o duce la masa din casă
unde sunt ospăta i prietenii fiului ei, iar pe cealaltă o pune pe o masă în curte laț
care chefuiesc vecinii, care l-au ajutat pe Gheorghe să taie porcul. 
              Costel Telea ă, ef de tură la Sta ia de transformare Tei , a invitat laș ș ț ș
pomana  porcului  pe  colegii  lui  de  serviciu,  dar  au  venit  doar  doi:  Gheorghe
Spiridon,  ef  de  tură  i  Iancu  Petric,  dispecer.  Cum  dispecerii  de  tură  peș ș
întreprindere i electricienii de tură ai sta iei de transformare lucrează în aceia iș ț ș
cameră de comandă, între ei s-au stabilit rela ii de prietenie, majoritatea fiind tineriț
cam de aceia i vârstă. Costel se a tepta să-l viziteze mult mai mul i prieteni, dar eiș ș ț
n-au  putut  veni  veni  pe  jos  din  cauza  ploii  mocăne ti,  ce  cade  de  ieri  fărăș
întrerupere.  Sătenii  din  Aninoasa  ce  au  slujbe  la  Târgovi te  se  deplasează  peș
bicilelete, acesta fiind mijlocul lor de transport cel mai la îndemână. 
              Cum Petric i-a cumpărat de curând o motocicletă, Spiridon nu s-a lăsatș
până nu l-a convins că trebuie să onoreze invita ia lui Telea ă. Dispecerul Iancuț ș
Petric nu vroia să vină la Aninoasa fiindcă urmează ca la orele cincisprezece să
intre în serviciu i el tie că astfel de petreceri se întind destul de mult. În plusș ș
astăzi mai mult ca oricând Petric vrea să ajungă la timp, el urmând să-l schimbe pe
inginerul Constantin Drăghicescu, eful serviciului dispecer, care face uneori turaș
de  diminea ă,  pentru  complectarea  schimburilor  pană.  Dispecerii  din  sistemulț
energetic  au un regim de lucru de numai  ase  ore  pe schimb,  munca lor  fiindș
catalogată ca grea, întrucât o manevră dispusă gre it din cauza oboseli poate generaș
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avarii grave sau electrocutarea personalului ce execută lucrări în instala iile scoaseț
temporar de sub tensiune pentru lucrări de revizie sau de repara ie.       ț
              Iancu Petric este un tip sobru i foarte serios. El se bucură de respectulș
tuturor celor care îl cunosc, dar cu Iulică Ispă escu se află în rela ii de amici ieș ț ț
mult mai intime decât cu ceilal i prieteni ai săi. Petric este originar din Râ nov iț ș ș
vorba lui a ezată, rostită cu economie, este cheia considera iei ce i se poartră. Băiatș ț
frumos i îmbrăcat îngrijit, Petric era încă înainte de cumpărarea motocicletei celș
mai curtat flăcău de fetele din Târgovi te. Acum când el este posesorul unei Jaweș
noi este agasat  de frumuse ile urbei,  care îl  caută la telefonul de la dispecer  înț
speran a că îl vor găsi, înnebunindu-i colegii din celelalte schimburi cu notarea deț
nenumărate diminutive femenine. Ispă escu este i singurul confident al lui Petric,ș ș
ce îi cunoa te rela iile lui amoroase i îl scoate din multe încurcături, min ind că auș ț ș ț
fost împreună cine tie pe unde. ș
              Petric este i un un băiat foarte econom, care nu fumează i nici nu bea. Elș ș
a  reu it  să  strângă  unsprezece  mii  de  lei  cu  care  a  cumpărat  în  primăvară  oș
frumoasă  motocicletă  de  175  centimetri  cubi,  surprinzându- i  colegii.ș
Motocicletele  Jawa CZ sunt importate  de anul acesta din Cehoslovacia i  mul iș ț
tineri î i  doresc să aibă una, dar pre ul lor mare le sugrumă visul, economisireaș ț
unei astfel de sume fiind imposibilă. De i dispecerii au salarii buni oare la care seș ș
adaogă  sporurile  pentru  serviciul  de  noapte  i  pentru  cel  de  duminecă,  numaiș
chibzuitul Petric a putut  economisi bani pentru motocicletă, în timp ce colegii lui,
fiind mână spartă, nu le ajung banii de la o chenzină la alta. 
              - Spirache, hai să mergem că peste o oră trebuie să-l schimb pe ef, ziceș
Petric presat de limba minutarului de la ceasul lui de mână.
              - Te rog numai un pic să mai stăm, că tocmai aduce mama lui Costel o
oală cu vin fiert, îl imploră Gheorghe Spiridon..
              - Nu- i ajunge câtă uică fiartă ai dat pe gât, acum vrei i vin? întreabăț ț ș
supărat Petric.
              - U urează digestia după orici i friptură, încearcă Spiridon o motiva ie.ș ș ș ț
              Mama lui Costel Telea ă umple trei căni de pământ smăl uit cu vin ro uș ț ș
aburind i Spiridon se repede să-l guste, arzându- i buzele. El începe să vântureș ș
vinul  fierbinte  în  alta  cănă  goală  cu  speran a  că  licoarea  căreia  îi  adulmecaseț
mirosul aromat se va răci i poate fi sorbită pentru satisfacerea plăcerii papilelor luiș
gustative.
              - Spirache îmi pare rău, n-am timp să i se răcească vinul. Eu am plecat,ț
spune Petric părăsind încăperea.
              Iancu Petric mul ume te pentru ospă  părin ilor lui Costel, porne teț ș ț ț ș
motocicleta i când tocmai dă să iasă pe poartă, Spiridon din alergătură se aruncăș
pe locul din spate al motocicletei.
              - Petric este un vin minunat. Păcat că tu nu l-ai gustat i nici de uică nuș ț
te-ai atins. De ce dracului mai trăie ti, dacă nu bei? ipă Spiridon în urechea luiș ț
Petric, în dorin a de a-i domoli supărarea. ț
              Motociclistul turează motorul i schimbă vitezele una după alta, grăbit săș
ajungă cât mai repede la dispecer, supărat că va întârzia la serviciu.
              La ie irea din Aninoasa drumul cu leauri adâncite de enilele tractoarelorș ș ș
schelei  petrolifere  îl  face  pe  motociclist  să  meargă  pe  marginea  drumului.  Din
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cauza ploi  mărunte lui i  se aburesc ochelarii  i  nu observă un stâlp de telegrafș
plantat în acostamentul oselei. Mânerul stâng al ghidonului se izbe te de stâlp iș ș ș
Petric  este  proiectat  cu capul  în  pilon. Spiridon,  care  observase  în ultima clipă
iminen a impactului, i-a înclinat trunchiul instinctiv. Peste câteva zeci de minuteț ș
un drume , l-a găsit pe motociclist mort cu creieri împră tia i de jur împrejur i peț ș ț ș
pasagerul din spate în agonie cu fractură deschisă la glezna piciorului stâng, ce se
lovise de stâlp. Frumoasa motocicleta Jawa este aproape intactă cu excep ia faruluiț
spart.
              Vestea s-a răspândit repede, a a cum se întâmplă în cazul nenorocirilor iș ș
tot  ora ul  îl  plânge  pe  ghinionistul  motociclist,  acuzându-l  pe  Spiridon  deș
producerea accidentului. Unora chiar le pare rău că Spiridon a scăpat cu via ă, dupăț
ce contribuise la moartea lui Petric, prin renumita lui patimă pentru băutură.
              Toată lumea care îl cuno tea pe Iancu Petric este afectată de moartea luiș
fulgerătoare. Târziu în noapte sosesc de la Râ nov părin ii lui, care i-au găsit fiulș ț ș
pus în sicriu prin grija i alergătura prietenilor săi. Chiar în acea noapte în dubaș
IFA, ma ina cu care se transportă trusele de aparate i personalul PRAM, a fost pusș ș
co ciugul cu corpul neînsufle it al lui Petric, pentru a fi dus în comuna lui natală.ș ț
Lângă cosciug au fost aa ezate i lucrurile lui Petric, inclusiv motocicleta Iawa,ș ș
care îl omorâse. Mama lui Iancu Petric, distrusă de moartea fulgerătoare a fiului ei,
aplecată  peste  sicriu,  în  timp  ce  se  închide  u a  dubei,  îl  roagă  încă  odată  peș
Ispă escu să vină la Râ nov peste două zile cu to i prietenii lui Iancu, care dorescș ș ț
să fie  prezen i  la  înmormântare.  Apoi  IFA, condusă  de oferul  Stelică  Pâslaru,ț ș
demarează  din  curtea  întreprinderii  în  larma de  bocete  al  fetelor  i  femeilor  iș ș
privirile înlăcrimate ale bărba ilor printre care de află directorul i inginerul ef.ț ș ș
              A doua zi diminea a Iulică Ispă escu, fiind de serviciu î i anun ă  colegiiț ș ș ț
că  el  face  înscrierea  celor  ce  doresc  să  meargă  la  înmormântare,  spunând  că
transportul  se va face  cu IFA. având acordul  inginerului  ef  Dobri an.  În  dubaș ș
PRAM-ului  care  nu  este  prevăzută  cu  scaune  sau  bănci  pot  încăpea  cel  mult
treizeci de persoane, cu condi ia ca acestea să stea în picioare. tiind acest lucru,ț Ș
Ispă escu  când  notează  numele,  spune  persoanei  respective   numărul  la  careș
figurează  pe  listă.  Pe  cei  ce  s-au  înscris  la  numere  mai  mari  de  treizeci,  el  îi
avertizează că nu au loc decât numai dacă va renun a cineva. Ispă escu se trecuseț ș
pe el în capul listei, la numărul doi pe Muriel una dintre cele mai frumoase prietene
ale  lui  Petric  i  la  numărul  trei  pe  Alexandru  Bălan,  care  astăzi  este  plecat  laș
Bucure ti.ș
              Alexandru Bălan, de când mama lui este internată la Spitalul Col ea, seț
duce acolo în fiecare săptămână s-o vadă i să-i ducă ceva mâncare pentru întărireaș
organismului slăbit de edin ele de iradiere. El duce pe lângă bunătă ile pregătite deș ț ț
so ia  lui;  lămâi,  portocale,  mere,  pere  i  ficat  proaspăt  fript  la  grătarulț ș
restaurantului  din  apropierea  spitalului.  Mama  lui  are  nevoie  de  o  alimenta ieț
consistentă pentru refacerea hemoglobinei afectate de radia ie.ț
              Florica Bălan suportă din ce în ce mai greu fiecare edin ă de tratament.ș ț
La două săptămâni de la internare so ul ei a găsit-o slăbită, dar ea s-a străduit săț
pară veselă i a stat de vorbă cu el pe o bancă în hol.ș
              - Mitică, de ce ai bătut atâta drum? Nu i-a spus popa Sandu că sunt bine?ț

42



              Preotul Sandu Dumitrescu, o vizitase la spital pe Florica Bălan, înso it deț
Maronica,  fiica  lui  cea  mare,  func ionară  la  Palatul  Po telor.  Atunci  Florica  seț ș
sim ea destul de bine i îl rugase pe popă să-i spună bărbatului ei să- i vadă lini titț ș ș ș
de slujbă, că se simte bine i nu mai are dureri.ș
              - Mi-a spus el asta, dar am vrut să te văd, zisese Dumitru Bălan, care
constata cu strângere de inimă, că starea so iei lui se înrăută ise.ț ț
              Florica i Dumitru Bălan au continuat să discute, fiecare făcându-se căș
este vesel. Ea povestise despre vizita ei la Târgovi te, insistând asupra glumelorș
fiului  lor,  Nelu,  dar  i  despre  cursurile  de pregătire  ale  lui  Alexandru,  iar  el  oș
lini tise că Aurel i Eugen sunt sănăto i i î i văd de treburile lor. O asistentă oș ș ș ș ș
chemaase pe Florica la o nouă edin ă de iradiere, punând capăt vizitei.ș ț
              - Mitică, acum ai văzut că sunt bine. Du-te acasă. Să nu cumva să mă
a tep i până ies de la raze, că după ce-mi bagă erii ăia, care nu tiu ce înseamnă, măș ț ș
duce  la  pat  să  mă  odihnesc  zisese  Florica  grijulie.
Dumitru Bălan î i sărutase nevasta i mimând că pleacă lini tit acasă, a început săș ș ș
coboare scările, unde l-au podidit lacrimile, pe care i le stăpânise cu greu. El n-aș
părăsit spitalul, a a cum lăsase să se în eleagă, i s-a dus la Lili Ti u pentru a aflaș ț ș ș
amănunte pe care crede că Florica se face că nu le tie.             ș
              - Unchiule, tanti suportă greu tratamentul. Domnul doctor Nor  i-a redusț
durata i intensitatea de iradiere, dar cu toate astea, dânsa este epuizată după fiecareș
edin ă i î i  revine din ce în ce mai greu. Dar mai bine să mergem la domnulș ț ș ș

doctor, să- i spună care este situa ia lui tanti Florica.ț ț
              Simpaticul omule , cu ochelari cu lentile groase prinse în rame negre deț
ebonită, fusese foarte amabil, a a cum îi este firea, dar atunci vorbise pe un tonș
grav.
              - Domnule Bălan, so ia dumitale suportă greu tratamentul i îmi esteț ș
teamă că nu putem face mare lucru. Este posibil ca predic iunea pe care a făcut-oț
doctorul Ple a de la spitalul Filantropia să fie adevărată. Totu i eu nu renun  la niciș ș ț
un mijloc de tratament i voi încerca tot ce este omene te posibil. Am mai avutș ș
cazuri asemănătoare cu cel  al so iei dumitale i câteva paciente s-au însănăto itț ș ș
miraculos, plecând din spital pe picioarele lor. 
              Dumitru Bălan mul umise din reflex doctorului i ajungând acasă laț ș
întrebările  lui  Vasile  Bălan i  ale  lui  Anica Zorilă,  el  a reprodus exact  vorbeleș
doctorului, care i se întipărise în minte, stârnind iroaie de lacrimi ale celor ce-lș
ascultau.
              Florica Bălan, de i vede că puterile ei scad pe zi ce trece, are o încredereș
oarbă în eficacitatea  tratamentului  i  după două luni  de suferin ă  au început  săș ț
apară primele semne de ameliorare.  Tocmai când medicul Nor  credea că boalaț
poate  fi  învinsă,  pacientei  i-a  apărut  pe  nea teptate  o  hepatită  i  a  dispusș ș
transferarea  ei  la  sec ia  de  boli  contagioase.  Florica  a  refuzat  să  fie  trimisă  laț
contagio i, spunând doctorului că preferă să meargă acasă i să moară.  Nor  cuș ș ț
sufletul  lui  de om mare  într-un corp  mic,  s-a lăsat  înduio at  i  a  continuat  s-oș ș
trateze pe bolnavă în sec ia lui. ț
              Astăzi după trei luni de la internare, Alexandru Bălan i-a găsit mamaș
însănăto ită  de  hepatită  i  cu  poftă  de  mâncare.  Ea  arată  slăbită  i  cu  putereaș ș ș

43



scăzută, de abea se mi că. Florica ciugule te din fiecare fel de mâncare, apoi seș ș
înfruptă cu prăjituri i fructe, manifestând o nea teptat de bună dispozi ie.ș ș ț
              - Maică, am o poftă de mâncare ca de lup. A i înghi i totul pe nemestecate,ș ț
dar mi-a zis domnul doctor să mănânc pu in i des din orice-mi dore te sufletul.ț ș ș
Când vii data viitoare poate găse ti să-mi aduci ni te miere. Spune-i lui Nu a că îiș ș ț
mul umesc pentru ce mi-a trimes i să-i ină Dumnezeu obiceiul, adaogă Floricaț ș ț
zâmbind.
              - tiu o Apicolă pe Lipscani, zice Alexandru i iese în grabă din salon. Ș ș
              Nu după mult timp el se întoarce cu un borcan de miere din comer . ț
              - Săptămâna viitoare am să vă aduc miere naturală de la Ion Movileanu.
              - Am auzit de numele ăsta. Da, acum mi-aduc aminte. Am văzut la tine
acasă o carte de apicultură i mi-ai spus că i-a împrumutat-o un coleg de birou,ș ț
care te bate la cap să te faci stupar.
              - Movileanu a reu it să-l convingă pe Popescu Submarin să se facă cuș
stupi. i eu mi-a i dori, dar n-am unde să-i in, spune Alexandru.Ș ș ț
              El citise cu interes cartea împrumutată de la Movileanu i impresionat deș
perfecta organizare a vrednicilor insecte, dorea să înceapă cu stupi de tip Dadanblat
i după o oarecare experien ă să treacă la tipul Laians, care sunt mai productivi, darș ț

necesită o îngrijire mai deosbită.
              - De la albinărit î i venise idea ca să- i faci casă în Târgovi te.ț ț ș
              - Dacă nu apărea povestea cu mutatul întreprinderi la Pite ti, o începeamș
demult.
              - tiu de trăznaia asta a ta. N-ai învă at nimic din necazurile noastre.Ș ț
Mitică dacă n-ar fi muncit ca un rob să facă avere, alta era situa ia voastră. Maicăț
astăzi oamenii caută să scape de averi i ie î i trece prin cap bazaconia cu casa.ș ț ț
Ce-ai făcut cu terenul?
              - Îl am i acum, dar dacă nu încep construc ia casei nici în anul viitor, mi-lș ț
ia.
               Sfatul Popular al ora ului Târgovi te îi repartizase lui Alexandru Bălan unș ș
teren de cinci sute de metri pătra i în urma unei cereri timbrate cu trei lei. În actulț
cu care i s-a repartizat terenul, este prevăzut că dacă titularul terenului nu începe
construc ia în trei ani de la data dobândiri, pierde dreptul de folosin ă. Locul deț ț
casă este într-o livadă de pruni, situată în capul străzi pe care î i are gospodăriaș

tefan Diaconu,  fosta ordonan ă a colonelului Piperescu.  Inginerul  Iosif Gall,  îlȘ ț
încurajase pe Alexandru să- i facă o casă i  îi  făcuse gratuit proiectul  pentru oș ș
căsu ă foarte cochetă, prevăzută cu toate utilită ile moderne, care seamănă perfectț ț
cu  vila  lui.  Inginerul  îi  mai  promisese  tânărului  Bălan  să-l  înve e  cum  să- iț ș
construiască el singur casa fără a fi nevoie să apeleze la meseria i, care dealtfel nuș
se  mai  găsesc,  to i  fiind  angaja i  în  întreprinderile  de  stat  pentru  construc iiț ț ț
industriale. 
              - Alexandre, este bine că vă mută la Pite ti i scapi să- i chinui tinere eaș ș ț ț
pentru ni te ziduri. Acolo o să- i dea apartament la bloc i o să trăie ti boiere te.ș ț ș ș ș
Banii pe care îi câ tiga i să-i folosi i ca să vă trăi i via a. Să nu vă lua i de la gură iș ț ț ț ț ț ș
să vă speti i muncind pentru o casă.  Au trecut vremurile când trebuia să- i faciț ț
acoperi ,  ca să ai unde locui. Astăzi statul are grijă de cei de la ora  i le faceș ș ș
blocuri. Acum apartamentul muncitorului este la fel cu cel al directorului. Când
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eram de vârsta ta mi-a i fi dorit să devin oră eancă, ca Florica Simion. Mie mi-aș ș
plăcut  Pite tiul  de când am fost  acolo  pentru  examenul  de definitivat.  Chiar  îiș
zisesem lui Mitică, că dacă n-am fi fost încurca i cu unchiul Mihalache, ar fi trebuitț
să  ne  mutăm în  acel  ora .  Alta  ar  fi  fost  via a  noastră.  Nu  mai  treceam  prinș ț
necazurile  care  încă  nu s-au  sfâr it.  Acum du-te că  mă ia  cu somn după atâtaș
îmbuibare. 
              Alexandru Bălan înainte de a pleca spre casă trece să-l salute pe Lili Ti u,ș
a a cum face el de fiecare dată.ș
              - Iar ai venit, Alexandre?
              - După cum vezi, nea Lili.
              - Te văd vesel. Ai fost pe la tanti Florica?
              - Am fost i m-am bucurat că a scăpat de hepatită.ș
              - Băi băiete, cu tanti se întâmplă o minune. A scăpat de hepatită i dă miciș
semne de înzdrăvenire. Domnul doctor Nor  zice că n-a mai văzut un caz a a gravț ș
cu evolu ie spre bine. Cred că o ajută i credin a ei fermă că se va face bine, lucruț ș ț
neobi nuit la pacien ii ajun i într-un stadiu avansat de boală ca a dumneaiei. Ce-amș ț ș
pă it cu dânsa! N-a vrut în ruptul capului să fie mutată la contagio i. i  a avutț ș Ș
dreptate, fiindcă medicul de la contagioase, care a tratat-o la noi în sec ie, zice căț
n-ar fi fost icter obi nuit, ci o formă nouă ce a apărut la mai mul i bolnavi în urmaș ț
edin elor de radioterapie.ș ț

              - Nea Lili i-am adus două sticle de uică.ț ț
              - Bine ai făcut, că tocmai am terminat ultima sticlă. Ia dă-o s-o gust. Lili
scoate dopul de cocean la o sticlă de un litru i soarbe o gură bună, adăogând: iș Ș
asta este tot uică extra la gust i cu mireasmă de floare. Ai cumpărat-o din pia ă?ț ș ț
              - Mi-a dat-o eful sta iei electrice din Răzvad.ș ț
              - i tu în loc s-o ii pentru tine, mi-ai adus-o mie?!Ș ț
              - Nea Lili, i-am mai spus că nu-mi place băutura.ț
              - tiu, dar d-asta po i să bei, că este elixir. Află că am s-o in numai pentruȘ ț ț
sufle elul meu.ț
              Lili Ti u nu este un mare băutor, dar îi place din când în când să guste câteș
un păhărel.  Alexandru se grăbe te să plece pentru a preda la serviciul  UEE dinș
minister o lucrare cu ni te curbe de sarcină i să prindă trenul de Pietro i a.  Înș ș ș ț
timpul călătoriei  inten ionează  să termina de conspectat  restul  din planul lui  deț
studiu zilnic, care astăzi este de douăzeci i cinci de pagini din cartea de chimie.ș
              Alexandru Bălan i-a instituit o metodă proprie de învă ătură. El cite teș ț ș
numărul de pagini planificat pentru ziua respectivă i apoi le conspectează pe unș
caiet, urmând ca în sesiunea de examene să recitească numai rezumatele, întrucât
atunci  nu  mai  are  timp  pentru  recitirea  căr oaielor  enumerate  în  bibliografiaț
specificată în programa primită de la secretariatul Facultă ii de Energetică. Acumț
el se află în avans fa ă de planul întocmit prin împăr irea numărului total de paginiț ț
pentru toate examenele la numărul de zile calendaristice dintre sesiuni. El încearcă
i  în  zilele  de  deplasare  pe  teren  parcurgerea  materiei  planificate  pentru  ziuaș

respectivă. Studiul în avans fa ă de planificare îi dă siguran a că nu va ajunge înț ț
criză  de  timp,  datorită  unor  situa ii  neprevăzute,  cum este  de  exemplu  ziua  deț
mâine când va merge la înmormântarea lui Petric. 
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              Iulică Ispă escu i-a aprins paie în cap cu întocmirea listei celor ce vor săș ș
meargă la înmormântare. Scandalul îl fac cei care n-au prins un loc din cele treizeci
posibile la mare înghesuială în duba IFA.              
              - Iulică, pe mine cred că m-ai trecut la începutul listei? întreabă dispecerul
Gheorghe Costeleanu. 
              Costeleanu este venit la serviciu, urmând să-l schimbe pe Ispă escu. Înș
timp ce el cite te registrul de tură, pentru a se pune la curent cu locurile unde seș
execută lucrări i cu abaterile de la schema normală de func ionare a instala iilorș ț ț
întreprinderii, prinsese din zbor dificultă ile în care se zbate colegul lui. ț
              - Băi, nu mi-am adus aminte de tine, răspunde candid Ispă escu.ș
              - Iulică nu face bancuri proaste. Eu cum merg la Râ nov, dacă nu m-aiș
trecut pe listă?
              - Gheorghe, asta e. Ceartă-mă i tu ca cei ce-au rămas fără loc, că totș
n-am ce- i face.ț
              - Dă-mi lista s-o văd. 
              - Uită-te pe ea cât pofte ti, spune Ispă escu supărat de încurcătură ivită.ș ș
              - Bravo ie! Pe Bălan l-ai trecut după Muriel i sunt sigur că nu te-a sunat,ț ș
că astăzi este în delega ie la minister. De el i-ai adus aminte, dar de mine nu, ziceț ț
âfnos Costeleanu.ț

              - De unde tii tu că e la Bucure ti? pune Ispă escu o întrebare aiurea, înș ș ș
timp ce- i băte capul cum să- i îmbuneze colegul.ș ș
              - Fusei pe la UEE, c-am avut o treabă cu soră-mea i d-acolo aflai că e laș
Bucure ti.  Eu  am să  vin  mai  devreme  să apuc să  mă sui  în  ma ină,  î i  spuneș ș ș
Costeleanu inten ia.ț
              - Gheorghe, o să iasă scandal.
              - Scandalul oricum va fi unul mare. Mai bine te-ai gândi cum să meargă
to i cei ce vor.ț
              - Păi, ar mai trebui o dubă, care nu există.
              - Iulică, vorbesc eu cu directorul să dea camionul coloanei că are coviltir.
              - Ghorghe n-o să-i ia dracul de frig pe cei ce vor merge în camion?
              - Le spui să se îmbrace mai gros. Să se mul umească că nu-i bate vântul,ț
zice Costeleanu ferm.
              Gheorghe Costeleanu este absolvent de coală medie tehnică de energieș
electrică i este încadrat ca i Ispă escu pe func ia de inginer principal dispecer cuș ș ș ț
derogare de studii. De i el este un tip inteligent, a refuzat să se apuce de învă ăturăș ț
pentru facultate.
              - Gheorghe, tu de ce nu dai la facultate? îl întrebase Ispă escu la primireaș
unei  noi  scrisori  de  soma ie  pentru  continuarea  studiilor  emisă  de  serviciul  deț
Muncă i Salarii.ș
              - Eu o dau dracului de facultate. Nu-mi arde mie de învă ătură acum dupăț
ce m-am însurat i o să am i copil.ș ș
              - Nu- i pasă c-o să te scoată din dispecerat după ce întreprinderii i se vaț
repartiza numărul de ingineri de care are nevoie?
             - Nu-mi este frică Iulică, că m-am făcut candidat de partid.
             - i crezi că asta te va salva?Ș
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             - N-am de gând să ajung la pensie tot dispecer de tură. Se va ivi ocazia să
fiu avansat.
             - Gheorghe, tu chiar crezi că vei fi avansat fără să ai studii superioare?
             - Iulică, ia-o tu cu facultatea i eu cu politica. Sunt sigur că-mi va mergeș
mai bine decât ie. ț
              Conducerea întreprinderii a aprobat cursa camionului de la Coloană pentru
Râ nov,  în  urma  solicitării  lui  Costeleanu  i  Ispă escu  scapă  de  încurcătură.ș ș ș
Vremea este destul de caldă pentru o zi de Crăciun. Oamenii care călătoresc în
camion sunt foarte mul umi i, întrucât ei stau pe bănci i nu în picioare ca cei dinț ț ș
duba IFA.
              Casa familiei Petric din Râ nov se dovede te neîncăpătoare pentruș ș
tineretul venit la înmormântarea prietenului lor. Cu toată încărcătura de suferin ăț
sufletească,  mul i  târgovi teni  au  fost  surprin i  să  vadă  o  altfel  de  arhitectură,ț ș ș
specifică a ezărilor omene ti din ara Bârsei. Casele sunt aliniate i lipite unele deș ș ț ș
altele, cu por ile de intrare în curte înalte i înglobate în zidăria dinspre stradă caț ș
cele ale unor mini castele medievale. Curtea închisă de jur împrejur de construc iileț
solide ale acareturilor înalte întrege te aspectul de cetate.ș
              - Alexandre, tu vezi cum sunt casele de aici? întreabă Ispă escu, avid să- iș ș
întipărească  în  minte  arhitectura  gospodăriei  bârsene.  Parcă  mă  încearcă  un
sentiment de claustrofobie în acest spa iu îngust ca de închisoare, în compara ie cuț ț
cur ile largi i pline de pomi din Valea Stâni, satul în care m-am născut.ț ș
              - Iulică, gospodăriile din Teleorman sunt i mai largi decât cele din Arge .ș ș
              - Asta ar putea fi o explica ie de ce caracterul meu este o medie aritmeticăț
între al lui Petric i al tău.ș
              - Adică? întreabă nelămurit Bălan.
              - Petric era o fire mai închisă, care se gândea mult când îi ceream o părere
în compara ie cu spontaneitatea ta, care îmi dai răspunsul înainte de a-mi terminaț
întrebarea. 
              - Asta este o treabă proastă. Omul nu trebuie să- i spună gândurile înainteș
de a le rumega bine. Profesorul de matematică Dincă, când mă scotea la tablă mi-a
spus în mai multe rânduri că din cauza grabei o să-mi rup gâtul la examenul de
admitere.
              - Alexandre, profesorul s-a în elat. Ai luat examenul cu notă mare.ș
              - Ba a avut multă dreptate. Din cauza pripeli calc prea des în străchini.
              - Da, dar ie i imediat din încurcătură. Ai o viteză nemaipomenită de a veniș
cu argumente ce- i justifică o ie ire aparent nefirească. Mă i mir de unde draculuiț ș ș
î i vin iute în minte atâtea idei.ț
              - Iulică, gata cu tămâierea până nu te înjur.
              - D-asta te tiu în stare, dar lasă-mă măcar odată să-mi termin ideea. Tuș
e ti  un idiot  cu  prea  mult  creier,  pentru  anumite lucruri.  Am citit  într-um ziarș
despre un elev cretin la toate materiile cu excep ia aritmeticii. Scria că el poate faceț
pe dinafară înmul iri cu numere de ordinul miilor i  spune rezultatul  exact  maiț ș
repede decât cel efectuat la ma ina Olivetti.ș
              - Acum m-am lini tit, dacă m-ai făcut idiot, spune calm Bălan.ș
              - Păi, asta e ti. Aproape că nu este lună să nu- i mai fete mintea încă oș ț
inova ie. Până i Dobri an te-a lăudat la noi la Dispecer.ț ș ș
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             - Iulică, e ti un prost dacă iei în serios ni te bazaconii.ș ș
             Discu ia dintre cei doi colegi se încheie i de data aceasta cu injuriiț ș
reciproce. Dacă se întâmplă ca cineva să le audă replicile finale ar fi convins că
este  martor  la  o  ceartă  de  despăr ire,  când  de  fapt,  gratuită ile  pe  care  i  leț ț ș
adresează nu le afectează deloc prietenia, ba din contră ei se simt i mai apropia iș ț
unul de altul, putând să- i spună părerile fără nici un fel de re inere.ș ț
              Slujba bisericească de înmormântare este una lungă. Necrologul  mortului
este rostit de Badea Petre, ef de tură la sta ia de transformare Tei  i secretar alș ț ș ș
organiza iei  UTM  pe  întreprindere.  Cuvântul  de  adio  din  partea  colegilor  deț
serviciu se cuvenea să fie rostit de Ispă escu, care fusese cel mai apropiat prieten alș
defunctului, dar el sim ind că nu are tăria să vorbească fără să lăcrimeze, l-a rugatț
pe Badea să-l citească.  Secretarul  UTM obi nuit cu exerci iul cuvântărilor de laș ț
prezidiul  edin elor  i  ajutat  de  o  voce  gravă,  clară  i  puternică,  emo ioneazăș ț ș ș ț
asisten a, care izbucne te  în hohote de plâns la enumerarea calită ilor lui Iancuț ș ț
Petric,  a  cărui  via ă  s-a  sfâr it  în  fragedă  tinere e  din cauza  unui  nenorocit  deț ș ț
accident de motocicletă.  
              Bălan ascultând discursul funebru î i aminte te de o edin ă de UTM, laș ș ș ț
care  nu  se  înscria  nimeni  la  ultimul  punct  de  pe  ordinea  de  zi  “discu ii  iț ș
propuneri”.
              - Vă rog cine se înscrie? întreba Petre Badea pentru a zecea oară, supărat
că nu poate închide  edin a fără ca cineva să ia  cuvântul,  ca să aibă ce să seș ț
consemneze în registrul de procese-verbale.
              - Tovară ul Bălan se înscrie, rostise Petric.ș
              - Ave i cuvântul tovară e Bălan, zisese repede Badea, mul umit că vaț ș ț
vorbi totu i cineva, gustând festa jucată de Petric.ș
              Bălan nu vorbise niciodată în edin ele de UTM de la primirea lui înș ț
organiza ie, ce avusese loc în urmă cu trei ani. Atunci Elena Popescu, inspectoareț
de cadre în acea vreme, măritată între timp cu Sever Cerchez, acum inginer ef deș
la Hidrocentrala Bicaz, îl căutase pe Bălan i îi zisese:ș
              - Semnează adeziunea asta i scrie- i repede o autobiografie, că mâine teș ț
facem membru UTM. 
              - Popescu o e ti tu fată frumoasă ce nu poate fi refuzată, dar eu am ni teț ș ș
probleme, a a că nu pot semna adeziunea.ș
              - Ce-a fost, s-a dus. Acum e ti însurat, nevastă-ta a fost cu mine mareș
activistă în comitetul  UTM pe coală i tu e ti  inovator i  frunta  în produc ie.ș ș ș ș ș ț
Mâzgăle te o autobiografie scurtă pe o jumătate de pagină i sări peste ce or fi fostș ș
părin ii tăi. ț
              edin a de UTM, în care Alexandru Bălan fusese primit în organiza ie, seȘ ț ț
desfă urase în mare viteză, tinerii fiind după o zi de muncă doreau să plece cât maiș
repede să ajungă la masă, mâna i de chiorăiala din ma ele lor goale.ț ț
              În timp ce Bălan se ridicase în picioare pentru a vorbi Ispă escu îlș
admonestase pe Petric.
              - Ce dracului avuse i mă cu el?ș
              - Tu nu vezi că nu ia nimeni cuvântul? Eu trebuia să fiu deja la sta ie. Nu-iț
purta de grijă lui Bălan. Ăsta e-n stare să vorbească oricând despre orice. Uite că a
i început, zisese Petric mul umit de interven ia lui.ș ț ț
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              - Tovară i, rostise Bălan cu o voce puternică, după care a făcut o pauză,ș
a teptând încetarea  chicotelilor  din sală,  pe seama înscrieri  sale  la  cuvânt,  fărăș
tirea lui.  Tovară ul  secretar  Badea a prezentat  un raport  complect  al  activită iiș ș ț

organiza iei  pe  luna  precedentă,  din  care  a  rezultat  contribu ia  deosebită  aț ț
tineretului în realizarea i depă irea indicatorilor de plan ai întreprinderii. Eu credș ș
totu i  că  tinerii  n-au  făcut  totul  i  pot  realiza  mult  mai  multe  lucruri  bune  înș ș
întreprinderea noastră, dacă vor veni fiecare cu ni te ini iative personale. i ca săș ț Ș
nu bat apa în piuă despre cai verzi pe pere i, eu propun formarea unei brigăzi deț
inovatori la Sta ia Tei , unde există un număr mare de tineri i un număr i maiț ș ș ș
mare  de  probleme  tehnice  ce- i  a teaptă  rezolvarea.  eful  viitoarei  brigăzi  deș ș Ș
inovatori ar putea fi tovară ul Iancu Petric, care este dotat cu calită i de conducător.ș ț
După această introducere Bălan începuse să detaileze modul de lucru al brigăzi de
inovatori,  continuând  cu  descrierea  unor  probleme  ce  ar  putea  fi  rezolvată  de
această brigadă.
              - Hai vărule, scurteaz-o, optise Petric, înghiontindu-l pe Bălan cu cotul.ș
              - Problemele de produc ie ce pot fi rezolvate de brigada de inovatori suntț
mult mai multe decât cele câteva pe care vi le-am schi at, dar orele fiind înaintate iț ș
cum unii dintre colegii no tri urmează să intre în serviciu de tură, sunt nevoit săș
închei aici, dar nu înainte de a vă reaminti că i noi putem a eza o cărămidă solidăș ș
la  construirea  socialismului  în  patria  noastră.  Vă  mul umesc  pentru  aten ie,ț ț
încheiase Bălan, impresionat de lini tea colegilor, care-i ascultseră prostiile.ș
              Badea Petre în cuvântul de închidere, fiind el însu i un mare inovator,ș
lungise i mai mult edin a, mul umit de propunerea lui Bălan, adăogând i el alteș ș ț ț ș
probleme de produc ie ce necesită rezolvare. ț
              În înghesuiala de la u ă, to i tineri dorind să ajungă cât mai repede acasă,ș ț
Petric, enervat că nu poate ie i, mormăise în urechea lui Ispă escu:ș ș
              - Iulică, mi-o făcu vărul Bălan. Nu se lăsă până nu-mi trânti p-aia cu
cărămida: “ i astfel s-a mai pus o cărămidă la baza construiri socialismului”, cumȘ
se  încheie  majoritatea  articolelor  din  ziare  ce  preamăresc  succesele  oamenilor
muncii. Cu cărămida vărului Bălan, socialismul ar fi ajuns la stele î i continuaseș
Petric ideea.
              - Bine i-a făcut,  zisese Ispă escu satisfăcut.ț ș
              - Ăsta e dat dracului. M-a ironizat cu “orele fiind înaintate” replică din
Caragiale. Face pe prostul i râde de tine fără ca se te po i lua de el. ș ț
              - Petric, uite d-asta sunt eu prietenul lui. Îi merge mintea de nu-l po iț
încurca. Acum cred că te-ai lămurit ca să nu mă mai întrebi ce dracului îmi place la
el. 
              - Iulică, mie nu-mi place de Bălan. Are apucături de mitocan.
              - Gre e ti Petric, el are mult bun sim  i nu se ia de nimeni dacă nu-l calciș ș ț ș
pe coadă.
              - i mă rog, cu ce l-a deranjat nevasta lui Popescu Submarin, d-a făcut-oȘ
icnită?ț

              - Alexandru a avut dreptate. Dacă ai ti cum au decurs lucrurile i tu ziceaiș ș
la fel.
              - El i-a explicat motivul?  întrebase Petric sarcastic.ț
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              - tiu cum a fost, chiar de la Popescu Submarin, că atunci când l-amȘ
întrebat pe Bălan m-a dat dracului i nu mi-a spus nimic.ș
              - Păi vezi că este necioplit? întrebase Petric cu satisfac ie.ț
              - Ba nu este, replicase nervos Ispă escu.ș
              În urmă cu mai bine de doi ani de zile pe vremea când Bălan lucra în
acela i  birou  cu  Ion  Movileanu  i  Gheorghe  Popescu,  colegii  lui  spre  sfâr itulș ș ș
programului obi nuiau să discute verzi i uscate,  spre deliciul lui Bălan, care leș ș
asculte istorisirile,  fără să se amestece în vorba lor.  Movileanu fusese ofi er deț
cavalarie  i  Popescu  de  marină,  fiind  în  timpul  războiului  mecanic  ef  peș ș
submarinul  Delfinul,  de  unde  i  se  trage  porecla.  Amândoi  au  fost  epura i  dinț
armată,  pentru că făcuseră colile militare în timpul regimului burghez.  Ei suntș
oameni foarte inteligen i i bine coli i, dar pove tile lor despre femei îl scârbeauț ș ș ț ș
pe Alexandru. El nu- i putea imagina ce-i determina pe ace ti oameni de tep i iș ș ș ț ș
care îi păreau cocli i de bătrâni la cei treizeci i cinci de ani ai lor, să discute caț ș
ni te pu ti tâmpi i. Într-o zi Movileanu îi povestise lui Popescu despre o recentăș ș ț
aventură cu o doctori ă, prietenă cu nevastă-sa.ț
              - Ioane, so ia ta nu se prinde că între tine i doctori ă e ceva? întrebaseț ș ț
Popescu.  
              - Submarine, n-are cum. Suntem oameni destul de de tep i ca să nu dămș ț
de bănuială.
              - Aiurea. Zi mai bine că ai norocul de o femeie care nu este geloasă.
Nevastă-mea mă învinuie te că umblu cu toate femeile pe care le cunosc. A ajunsș
până acolo ca  să-mi zică i de vară-sa, nevasta doctorului Bătrânu, care ne-a făcutș
cuno tin ă de ne-am căsătorit!ș ț
              - Submarine, e ti un prost. Mie nu mi-ar păsa de gelozia so iei i dacăș ț ș
mi-ar merge n-a i ierta-o nici pe soră-sa.ș
              -Movilene, asta la mine nu se poate.
              - Doar nu te-oi fi însurat flăcău i vrei să mori cast! Oricât de frumoasăș
i-ar fi nevasta, până la urmă te saturi de friptură i ai poftă i de o varză acră.ț ș ș

              - Dacă prin absurd mi-a i în ela nevasta, ea m-ar descoperi imediat.ș ș
              - Cum?
              - Îmi verifică semnul.
              - Ce semn?
              - Diminea a, când plec d-acasă îmi dă cu ruj de buze pe prepu  i seara seț ț ș
uită la el să vadă dacă nu e ters.ș
              - i ce tu nu po i lua un ruj  i să- i faci semnul la loc? întreabaseȘ ț ș ț
Movileanu, râzând în hohote de se inea cu mâna de burtă.ț
              - Am făcut asta odată, când am fost în delega ie mai multe zile la centralaț
de la Schitu-Gole ti.  Nevastă-mea a observat că e alt ruj. Ea are o acuitate vizualăș
de poate distinge zeci de nuan e la o singură culoare. M-a amenin at că se omoarăț ț
i nu m-a iertat, decât numai după ce m-am jurat că făcusem baie, ca să dau josș

praful de cărbune, ce-mi intrase în piele cât am stat pe lângă cazane. De frica ei
cumpărasem un ruj  cu care  refăcusem semnul,  zisese Popescu mirat  de veselia
exagerată a lui Movileanu.
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              - Băi Bălane, lasă dracului curbele alea. Tu nu auzi ce-i face nevasta lui
Gicu  Submarin?  Ce  părere  ai?  întreabase  Movileanu  intrigat  de  indiferen aț
acestuia. 
              - N-am, răspunsese scurt Bălan, înfrânându- i cu greu cuvintele de scârbă.ș
              - Hai, nu fă pe prostul că te-am văzut c-ai stat cu urechile ciulite.
              - Nea Ioane pentru mine nu este o surpriză să aflu încă odată că e ti unș
stricat.
              - Asta mi-ai mai spus-o i nu te contrazic, zisese Movileanu râzând.ș
              - Alexandre, mi-ai plăcut că i-ai zis-o lui Ion. Dar de ce-mi face nevasta,
ce zici?
              - Nea Gicule, nu mă a teptam la o femeie tânără, de teaptă i frumoasă,ș ș ș
care mai este i ingineră, să aibă o astfel de icneală.ș ț
              Spusele lui Bălan declan ase hohotele de râs ale celor doi bărba i ce nu iș ț ș
le-au putut stăpâni nici în drumul lor spre casă.
              Popescu Submarin ajuns acasă îi povestise nevestei lui toată tără enia înș
speran a că ea va renun a la stupidul ei obicei. A doua zi doamna Popescu veniseț ț
special la biroul so ului ei, pentru a-l întâlni pe Bălan. ț
              - Bună ziua, zisese ea la intrarea în birou.
              - Sărut-mâinile, răspunseseră cei trei bărba i la unison.ț
              - Domnule Bălan, am venit să-mi spui în fa ă ce părere ai despre mine?ț
întrebase calm femeia.   
              - Violeta dragă, a fost o glumă. Te rog frumos nu fă scandal, sărise în sus
Popescu ca ars, temându-se de izbucnirea unei scandal de mahala.
              - Gicule, stai lini tit, am venit să-i mul umesc colegului tău pentruș ț
frumosul compliment pe care  mi l-a făcut  spunând că sunt tânără,  frumoasă  iș
de teaptă. i tu mi-ai spus asta de mai multe ori, dar nu te-am crezut niciodată.ș Ș
              - Îmi pare bine că de acum încolo o să ai încredere în ce- i spun.ț
              - Pe tine nu te voi crede, chiar dacă te juri, dar pe dânsul da, fiindcă m-a
făcut i icnită. De ce ai zis domnule asta?ș ț
              - Doamnă îmi pare rău că so ul dumneavoastră este un muiercea, care văț
spune tot.
              - Bravo, îmi placi i mai mult. Mă a teptam să- i ceri scuze i când colo teș ș ț ș
iei  i  de  bărbatul  meu!  A tept  răspunsul  la  întrebare,  zisese  doamna  Popescuș ș
încercând să fie dură, în ciuda zâmbetului ginga , ce nu i-l putea stăpâni.ș ș
              - Doamnă, nu este vina mea, că-l chinui i zilnic pe nea Gicu cu un semn deț
verificarea castită i. Mi s-a părut o chestie foarte ciudată i d-asta am folosit unț ș
astfel de cuvânt. 
              - Spune-i icneală că nu mă supăr, zisese doamna Popescu izbucnindț
într-un râs zgomotos. 
              Când toată lumea era bucuroasă de întorsătura fericită a lucrurilor,
Popescu ridicase receptorul telefonului care suna i s-a schimbat la fa ă. Chipul luiș ț
vesel se transformase rapid într-unul ce exprimă o mare durere.
              - Da, vin cu Violeta la spital.
              - Ce s-a întâmplat Gicule? întrebase grijulie frumoasa femeie. 
              - A murit veri oara ta.ș
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              Vestea a turburat-o a a de rău pe sărmana femeie, încât s-a trântit cuș
hainele  ei  elegante  pe  du umeaua  maronie,  îmbibată  de  motorina  folosită  laș
cură enie. So ia doctorului Bătrânu murise la spital în urma unui avort. ț ț
              Petric se despăr ise de Ispă escu în fa a Casei d’Italia, pentru a traversaț ș ț
Ialomi a pe podul Matei Basarab, în drumul lui spre  Sta ia Tei , spunând:ț ț ș
              - Iulică, degeaba vrei să-l dezvinovă e ti, că vărul Bălan tot un necioplitț ș
rămâne, dacă a fost în stare să-i zică unei femei că e icnită.ț
              - Nu i-a zis ei în fa ă, ci bărbatului ei.ț
              - Cu atât mai grav, replicase Petric grăbind spre Dispecer i dorind săș
termine discu ia de contraziceri cu cel mai bun prieten al lui.     ț
              Jalea din cimitir a reizbucnit cu o intensitate sporită înainte de  momentul
coborârii sicriului în mormânt. În timp ce groparii băteau cuiele la capac, Muriel,
una dintre numeroasele iubite al defunctului prezente la înmormântare, s-a trântit
peste sicriu. 
              - Iancule, cui mă la i? Ia-mă cu tine, ipă Muriel, cu o for ă nea teptat deș ț ț ș
mare pentru trupu orul ei pu intel.ș ț
              Muriel este absolventă a colii medii sanitare de pe Pitar Mo  dinș ș
Bucure ti  i  este  asistentă  medicală  la  sec ia  de  chirurgie  a  spitalului  dinș ș ț
Târgovi te. Ea este de o frumuse e rar întâlnită, cu un căp or de feti ă mai drăgălaș ț ș ț ș
decât al tuturor actri elor de cinema din toată lumea. Muriel este o fată delicată,ț
inteligentă, cu mult bun sim  i îmbrăcată totdeauna foarte luxos, niciodată strident,ț ș
făcând plăcere deopotrivă bărba ilor i femeilor s-o privească îndelung. Strigăteleț ș
ei de durere pentru pierderea fulgerătoare a iubitului îi face să lăcrimeze i pe ceiș
tari de îngeri. Prăvălirea ei peste catafalc durează de prea mult timp i nici groparii,ș
obi nui i cu astfel de scene, nu îndrăznesc s-o îndepărteze pentru a coborî sicriul înș ț
groapă. În cele din urmă unul din cei cinci preo i ce oficiază slujba, ridică corpulț
fetei i face semn groparilor să- i facă treaba.ș ș
              După acoperirea pământului de pe mormânt cu coroane i flori, tineriiș
veni i de la Târgovi te, marca i de triste e, se urcă în ma inile ce-i a teptă la poartaț ș ț ț ș ș
cimitirului. Mama lui Petric se adresează oferilor:ș
              - Vă rog să nu pleca i. Rămâne i la pomană.ț ț
              - Doamnă nu ne este foame, pentru că ne-a i ospătat la sosire. Trebuie săț
plecăm direct la Târgovi te. Nu putem întârzia nici un minut. Ne apucă noaptea iș ș
nu tim cum vom putea urca la Fundata, se împotrive te Stelică Pâslaru, oferulș ș ș
dubei IFA.
              - De urcat, vom urca, dar mie mi-e frică de coborârile de la Valea Urdei,
Podul Dâmbovi ei i Mateia ,. Dacă pierd rezerva de aer i rămân fără frâne, nuț ș ș ș
murim cu to ii? se întreabă Cristache oferul camionului ZIS.ț ș
              - Lasă Cristache, că nu rămânem neîngropa i. Trebuie să stăm la pomană,ț
că  a a  e  datina  din  mo i  strămo i,  zice  Iulică  Ispă escu,  care  ca  fiu,  nepot  iș ș ș ș ș
strănepot de preot nu vrea să încalce tradi ia tocmai la înmormântarea celui maiț
bun prieten al său.  
              Mama lui Petric o femeie destoinică i hotărâtă, pentru a fi sigură că tineriiș
de la Târgovi te rămân la praznicul de după înmormântare, se suie în cabina dubei,ș
după ce-i spune so ului ei să meargă lângă oferul camionului. For a i în acest felț ș ț ț
Pâslaru i Cristache trebuie să oprească la poarta familiei Petric. ș

52



              Târgovo tenii se a eză la mesele încărcate cu bucate i de i nu le arde deș ș ș ș
mâncare,  bur ile lor î i  cer dreptul. Ţuica i vinul băute cu măsură,  a a cum seț ș ș ș
cuvine la o pomană, dezleagă limbile i fiecare spune câte o întâmplare petrecutăș
de tânărul  dispărut  dintre  ei.  Băie ii  îl  înjură  pe Spiridon,  că din cauza  lui  s-aț
produs  tragicul  accident,  iar  fetele  îl  blestemă,  regretând  că  n-a  murit  el  i  nuș
drăgu ul de Iancu Petric.ț
              - Iulică î i aduci aminte cum ai dat foc la bă inile lui Petric? întreabăț ș
Costeleanu.
              - Tu mi-ai dat ideea idiotule, răspunde nervos Ispă escu, supărat peș
colegul lui că evocă o întâmplare hazlie într-un moment cu totul nepotrivit.
              În urmă cu câ iva ani Petric, Ispă escu, Costeleanu i Bălan s-au hotărât săț ș ș
se prezinte la un examen de autorizare ca electricieni instalatori la Intreprinderea
de Electricitate din Câmpina. La acea dată încă nu începuse să se ină astfel deț
examene la întreprinderea lor, fiind una nouă. Ei au plecat cu trenul de seară spre
Ploie ti, unde urma să urce în altul pentru Câmpina. Cum orice tren care circulă peș
linia Târgovi te-Ploe ti, face o sta ionare de aproape două ceasuri în sta ia Mija,ș ș ț ț
nici cel de seară nu face excep ie. Aici fac cruce două trenuri de trei ori pe zi. Eleț
aduc  naveti ti  dinspre  Târgovi te  i  dinspre  Ploie ti  i  îi  ia  pe  cei  ce  ies  dinș ș ș ș ș
schimbul de la fabrica de armament ascunsă în pădurea de lângă gară. Cei patru
tineri, răma i singuri în vagon, ca să le treacă mai repede timpul au început să- iș ș
pună întrebări  din regulamentul  UEE. Când Petric urma să dea un răspuns la o
întrebare a lui Ispă escu, el ie ise tăcut pe coridor.ș ș
              - Ce are ăsta Iulică, de iese mereu afară, stă un pic i revine? întrebaseș
Costeleanu.
              - I-a dat găzdoiul fasole la masă i are gaze la stomac.ș
              - O, sunt d-alea de put i ard, replicase Costeleanu.ș
              - Cum să ardă vânturile date de om!
              - Cu flacără, cum altfel.
              - Gheorghe, nu te cred.
              - Iulică, facem pariu că ard.
              - Facem.
              La revenirea lui Petric în compartiment, Ispă escu i-a cerut ca atunci cândș
va trebui să dea gazele afară el vrea să-i aprindă bricheta la fund pentru a proba
dacă Costeleanu are dreptate. Petric a protestat, dar la insisten ele lui Ispă escu, aț ș
trebuit să se conformeze. Când urma să tragă vântul s-a lungit pe canapea, a ridicat
picioarele în sus, Ispă escu a aprins bricheta, Petric a dat drumul la gaze, i acesteaș ș
au ars ca ie ite dintr-un miniaruncător de flacără. ș
              - Petric, fundul tău e armă de război, spusese Ispă escu.ș
              - Iulică, tu mi-ai dat foc la pantaloni?
              - Petric, stai lini tit, că flacăra a durat pu in.ș ț
              - Băi, voi vede i, că dacă au ars nici nu mai miros! se mirase Costeleau.ț
              Ispă escu  încântat  de descoperire  l-a  mai  for at  pe Petric  să maiș ț
experimenteze încă odată i lucrurile s-au petrecut la fel, dar când i-a cerut i aș ș
treia oară, Petric l-a refuzat ie ind pe coridor pentru a elibera gazele ce-i produceauș
dureri de burtă.   
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              După plecarea târgovi tenilor din Râ nov, cei din dubă n-au mai putut săș ș
stea în picioare, a a cum călătoriseră la venire i unul câte unul s-au lăsat pe vine.ș ș
Până ce ma inile au ajuns la Fundata to i pasageri din IFĂ adormiseră claie pesteș ț
grămadă, cu încurcături  de picioare întinse pe podea unele peste altele, călătorii
obosi i neputând rămâne cu ele chircite. La un moment dat Ispă escu se treze teț ș ș
sim indu-se pipăit pe picior. Buimac crede că Muriel, care doarme lipită de el, î iț ș
mângâia iubitul în somn. El duce mâna s-o îndepărteze pe a fetei, dar este surprins.
În loc să dea de o palmă mică, prinde ni te degete groase de bărbat. Prin luminaș
difuză de la farurile camionului ce merge în spatele dubei î i  dă seama că esteș
mâna lui Gheorghe Costeleanu, care crede că pipăie piciorul lui Muriel. Ispă escuș
supărat de gestul colegului său, îi trânte te un cot zdravăn în coaste.ș
              - Ce-ai mă nebune de dai în mine! riposează Costeleanu.
              - Gheorghe termină cu măgăria. 
              - Ce i-a dat-o Petric în primire?ț
              Ispă escu din delicate e nu răspunde, pentru a n-o trezi pe Muriel,ș ț
mul umit de retragerea mâini lui Costeleanu. El cunoa te damblaua pe care o areț ș
prietenul  lui  la  femei,  însurătoarea  lui  Gheorghe  fiind  precedată  de  o  circărie
arhicunoscută.
              Lui Gheorghe Costeleanu îi plăcuse de Maria Bazac o tânără absolventă
de coală profesională, ce este electrician secund de tură la Sta ia Tei . Cum i feteiș ț ș ș
îi plăcea de el, Costeleanu i-a cerut să se culce cu el. 
              - Nu pot Gicule să te las, protestase fata înghesuită în spatele panourilor de
comandă.
              - Stai cuminte, că nu- i fac nimic.ț
              - Fără cununie nu vreau.
              - Păi, te iau de nevastă, promisese Gheorghe.
              - Nu te cred.
              - Ba să mă crezi, dacă e ti fată mare.ș
              - Sigur că sunt.
              - Vreau să văd, insistase Gheorghe nefiind convins că o vrea pe Maria de
nevastă.
              - Du-mă la doctor să vadă că nu te mint.
              Gheorghe Costeleanu se dusese  cu Maria  Bazac  la  cabinetul  de
ginecologie  de  la  policlinica  oră enească,  care  a  confirmat  printr-un  certificatș
situa ia de “himen neperforat”. Certificatul a rămas la Gheorghe i el îl arătase laț ș
to i cunoscu i, ca o răzbunare pe Maria, care nu se lăsase păcălită. După haiul ceț ț
devenise cunoscut în tot ora ul, Gheorghe s-a căsătorit cu Maria, care iubindu-l i-aș
iertat răută ile.ț
              Târziu după miezul nop ii, ma inile ajung în curtea întreprinderii. Laț ș
coborârea din dubă, Costeleanu se oferă s-o conducă pe Muriel la gazdă.
              - Gheorghe n-avea tu grija asta, că o duc eu, se răste te Ispă escu, supăratș ș
de neobrăzarea colegului său. 

                    
                                                                    IV
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              În sala de festivită i a întreprinderii de electricitate a început serbarea deț
revelion a salaria ilor. Sunt aliniate trei rânduri de mese în lungul sălii. Nevesteleț
sunt a ezate pe o parte  a meselor,  ca să poată vorbi  mai u or între  ele i  să- iș ș ș ș
supravegheze so ii instala i în fa a lor. O parte dintre femeile tinere de i au loc laț ț ț ș
mese, fac i oficiul de chelnări e, iar unele mai în vârstă pun în farfurii bucatele,ș ț
într-o încăpere a clubului sindical adiacent sălii. S-au servit aperitivele i lumea cuș
limbile  dezlegate  de uică  a  început  vorbăria.  Zgomotul  iscat  supără  pe  cei  ceț
doresc să audă cântecele i glumele recep ionate de televizorul instalat pe scenaș ț
sălii. 
              Sala de festivită i cu scenă ca la teatru a fost realizată acum patru ani dinț
ini iativa i sub supravegherea inginerului Iosif Gall. El a avut ideea ob inerii unuiț ș ț
spa iu mare prin dărâmarea.  zidului  dintre două mari  saloane ale fostului  spitalț
militar  construit  în  timpul  domniei  lui  Alexandru  Ioan  Cuza.  Inginerul  Gall
amenajase o sală mare pentru a servi ca loc de desfă urare a multiplelor edin e deș ș ț
produc ie, de sindicat, ale organiza iei de bază a PMR-ului ( Partidul Muncitorescț ț
Român), ale UTM-eului (Uniunea Tineretului Muncitor), de instruire profesională
sau ale asocia iilor GMA (Gata pentru muncă i  apărarea patriei),  Cruce Ro ie,ț ș ș
ARLUS (Asocia ia  Română pentru strângerea  legăturilor  cu Uniunea  Sovietică,ț
ASIT (Asocia ia  tiin ifică  a  Inginerilor  i  tehnicienilor)  i  bine  în eles  pentruț Ș ț ș ș ț
spectacolele brigăzii artistice a UTM-ului. Tot atunci se construise lângă această
sală clubul sindical i grupuri sanitare moderne. ș
              Inaugurarea sălii se făcuse cu un spectacol dat de brigada artistică a
UTM-ului, ini iat i pregătit de inginerul Iosif Gall, încă extraordinar de energic laț ș
cei aproape aptezeci de ani ai săi. Spectacolul a început cu mar ul energeticienilorș ș
cântat de corul tinerilor UTM-i ti i dirijat de inginerul Gall. Muzica i versurileș ș ș
mar ului  erau  scrise  tot  de  inginerul  Gall,  care  este  i  un foarte  bun violonist.ș ș
Scenariul i  regia spectacolului apar ineau tot inimosului inginer. Satira fină dinș ț
epigramele scrie de Gall i spuse de tineri n-a supărat pe cei viza i, dar a încântatș ț
pe  toată  lumea.  Pe  director  îl  satirizase  pentru  musta a  lui  prea  stufoasă,  peț
inginerul ef, că îmbătrâne te burlac de nu-l vor mai putea însura nici babele, peș ș
eful contabil Sini aru, care are mâna dreaptă amputată de pe front, că n-are cu ceș ț

semna  aprobarea  deconturilor  de  cheltuieli,  pe  Popescu  că  i-a  scufundatș
submarinul i pe mul i al ii, neiertându-i nici pe tineri i nici pe cei mai în vârstă. ș ț ț ș
              La servirea sarmalelor Elena Bălan pune prima farfurie inginerului ef iș ș
pe a doua directorului, ei având locurile alăturate. Marin, bine dispus de uica luatăț
la bord, se înegre te la fa ă de mânie considerând că salariata îl consideră inferiorș ț
lui Dobri an. Obsedat de rela iile conflictuale ce mocnesc între el i inginerul ef,ș ț ș ș
directorul se ridică de la masă făcându-i semn nevestei sale să-l urmeze pentru a
pleca acasă. Inginerul Ion Stere, cu ochii lui ageri, observând incidentul se apropie
de director.   
              - Tovară e director, nu lua i în seamă gestul unei nepricepute. Vă rog săș ț
lua i loc la masă, că imediat pun eu lucrurile la punct.ț
              -  Ionele,  nu te  da în  spectacol,  intervine prompt delicata so ie aț
directorului, o femeie frumoasă i cu foarte mult bun sim .ș ț
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              Directorul î i dă seama că este pe cale să se dea în spectacol i revine laș ș
locul  lui,  fapta  trecând  neobservată.  Inginerul  Stere,  mul umit  de  aplanareaț
incidentului aleargă grăbit în club unde se pune mâncarea în farfurii.
              - Aten ie la mine. Din acest moment numai eu duc farfuriile la mese i totț ș
eu fac debarasarea. Să rămână aici numai doamnele ce pun în farfurii, iar restul vă
rog să vă duce i la locurile dumneavoastră, ordonă Stere.ț
              Femeile, ce făcuseră pe chelnări ele, sunt bucuroase că scapă de corvoadăț
cu excep ia lui Elena Bălan, care pricepuse că schimbarea intervenită de datoreazăț
gafei făcute de ea. Inginerul Stere iute ca un titirez serve te mai repede decât droaiaș
de femei, aducând pe bra e peste zece farfurii odată i întorcându-se cu teancurileț ș
celor golite. To i mesenii îl  admiră pentru dexteritatea sa în meseria cu care î iț ș
câ tigase existen a în timpul studiilor liceale i universitare.      ș ț ș
              Elena Bălan î i stăpâne te cu greu bosumflarea i regretă că a venit să facăș ș ș
revelionul la întreprindere, refuzând invita ia prietenei sale Mioara Munteanu, cuț
care se împrietenise de pe vremea când lucrau împreună la Schela Cobia.
              Mioara este căsătorită de cinci ani cu Cornel Munteanu i au doi copiiș
Nu a i Dan. Familia Munteanu locuie te pe strada Lini tii, împreună cu mama luiș ș ș ș
Mioara, care este proprietara casei. Mioara îl cunoscuse pe Cornel la Schela Cobia,
unde ea era func ionară, iar el î i făcea armata la un deta ament de muncă, fiind fiuț ș ș
de “exploatator”.  Tatăl  lui  Cornel  este  patronul  unui  atelier  de  cizmărie  de  pe
strada Lipscani din Bucure ti, care încă func ionează în ciuda impozitelor enorme.ș ț
După  expirarea  celor  trei  ani  de  muncă  în  deta ament,  Cornel  s-a  angajat  caș
tehnician la Schela Cobia.
              Anul trecut Bălanii petrecuseră revelionul la familia Munteanu unde
fuseseră invita i împreună cu Jeni i Costel Dicu.ț ș
              Costel Dicu fusese tehnician la Schela Cobia i acolo se împrietenise cuș
Cornel Munteanu. El este căsătorit cu o profesoară de sport i au un copil. Costelș
se remarcase ca un bun activist politic încă de pe vremea când lucra în produc ie, elț
fiind în acea vreme i secretarul organiza iei  UTM pe schelă. Apoi Dicu fuseseș ț
trimis la o coală de partid, iar după absolvirea a fost numit secretar cu propagandaș
la raionul de partid Găie ti. ș
              Familia Dicu locuie te singură într-o casă na ionalizată ce se află pe lângăș ț
liceul Nicolae Bălcescu. Ei au salarii destul de mari, în compara ie cu familiileț
prietenilor  lor,  încât  i-au  mobilat  foarte  frumos  încăpătoarea  casă,  au  haineș
frumoase, au în gospodărie tot ce le trebuie, iar Costel i directorul spitalului suntș
singurii  oamenii  din  Tîrgovi te  care  i-au  cumpărat  motociclete  AWO Simson,ș ș
recent  importate  din  Germania.  Motocicletele  Simson  sunt  cele  mai  scumpe
motociclete, ele având motorul în patru timpi i transmisia prin ax cardanic. ș
              Familiile Munteanu, Dicu i Bălan petrecuseră bine la acel revelion.ș
Bucatelele fuseseră pregătite de mama lui Mioara, iar aprovizionarea fusese făcută
de Cornel, care în afara salariului său, mai prime te sume substan iale de la tatălș ț
lui.  Până  spre  diminea ă  toată  lumea  s-a  distrat  frumos  ascultând  muzică  iț ș
monologurile vesele ale lui Stroe, Vasile Trestian i Mircea Cri an transmise laș ș
radio.  La  un  moment  dat  Cornel  antrenat  de  zbanghiul  Costel,  amândoi  bine
dispu i  de  băutură,  s-au  suit  i  dansat  pe  masă.  Degeaba  se  rugau  femeile  deș ș
nebunii care cântau i se zbenguiau drăce te, să coboare că ei făceau i mai rău. Peș ș ș
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masă se aflau farfurii i pahare, pe care dansatorii zurbagii, ca prin minune, nu leș
călcau. Femeile au reu it să ia o parte din veselă, de teamă că va fi spartă. Cu câtș
Jeni i Mioara ipau mai tare la bărba ii lor să înceteze balamucul, ei săreau i maiș ț ț ș
mult. În toiul nebuniei Costel i Cornel l-au observat pe Alexandru că râdea de seș
inea cu mâna de burtă. Supăra i că el face opinie separată, l-au tras sus, moment înț ț

care un picior al mesei s-a rupt i cei trei vlăjgani s-au prăbu it pe podea, cu restulș ș
de pahare i farfurii ce s-au făcut zob. Mama lui Mioara la vederea dezastrului aș
izbucnit în hohote de râs, fericită că cei trei tineri nu s-au schilodit.
              - Costele, m-am săturat de măgăriile tale. Nu ies odată cu tine undeva să
nu te dai în spectacol, a strigat Jeni la bărbatul ei.
              - Nevastă, a a e la petrecere, a căutat Costel să- i domolească so ia. ș ș ț
              - Asta nu mai este petrecere de oameni normali. Sunte i to i ni te porci.ț ț ș
              - Dragă Jeni noi n-am ajuns decât la prima treaptă a be iei. Acum suntemț
lei paralei. Până la stadiul de porci, cum ne zise i că suntem, mai trebuie să trecemș
prin cel de maimu ă. ț
              - Uită-te în oglindă urangutanule să- i vezi chipul de porc. După tine s-auț
luat i pro tii ă tia.ș ș ș
              - Jeni dragă, te rog nu- i este ru ine să-i faci pro ti pe prietenii no tri.ț ș ș ș
              - Păi dacă ar fi fost de tep i nu se luau după un stricat ca tine. Uite ceș ț
pagubă a i făcut i asta numai din cauza ta.ț ș
              - Jeni, mâine diminea ă aduc o masă nouă i un set de farfurii. Mama luiț ș
Miori a ne va ierta, zice Costel ducându-se la biata femeie să-i sărute mâna, în timpț
ce aceasta mai avea puterea să facă haz de necaz.
              - E ti un be iv mincinos. De unde iei tu în ziua de întâi ianuarie masă nouăș ț
i farfurii? ipase Jeni i mai nervoasă.ș ț ș

              - Mâine nu, că este închis, dar poimâine sigur, replicase Costel.
              - Costele,  vreau să particip i eu la cumpărarea lucrurilor stricate,ș
intervenise  Alexandru,  sim indu-se vinovat  că  se lăsase  antrenat  ca  un prost  laț
nebunia ce d-abia se terminase.
              - Cheltuieala o împăr im în trei, adăogase Cornel. ț
              - Rămânem în ele i. Pe 3 ianuarie mergem împreună în ora  să cumpărămț ș ș
masa, farfuriile i paharele sparte, decisese ferm Costel.ș
              - Da Costele, au răspuns la unison Alexandru i Cornel.ș
              - Maică nu trebuie să cumpăra i nimic. Chem eu un vecin să repareț
piciorul mesei, spusese mama Mioarei.    
              - Tanti nu- i pune speran a în derbedeii ă tia, se adresase Jeni mamei luiț ț ș
Mioara.
              - Jeni, nu vorbi prostii. Eu sunt om de cuvânt, protestase Costel.
              - Hai acasă be ivule, că m-am săturat de idio eniile tale. Dacă nu te faciț ț
om de treabă, am să te las. N-o să-mi chinuiesc via a lângă un nebun, zisese fermț
micu a Jeni împingându- i namila de bărbat spre u ă. ț ș ș
              - Jeni ie nu- i este frică deloc de mine? întrebase Costel.ț ț
              - Hai, ie i afară mai repede că- i arăt eu acasă, ce frică mi-e de tine, î iș ț ș
amenin ase Jeni bărbatul.ț
              - Tu nu te vezi că e ti o mână de om. Ce o să-mi faci? încercase Costel săș
se dea coco . ș
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              - Dacă nu te potole ti nu- i dau nici drumul în casă. ș ț
              - N-o să mă la i să dorm afară! ș
              - Acum nu-mi doresc decât să te duci dracului pentru totdeauna ca să nu
mai aud de tine, îi zisese Jeni bărbatului ei după ce ie iseră în stradă.ș
              Jeni a avut dreptate, pentrucă cei trei bărba i nu s-au întâlnit a a cumț ș
stabiliseră, trebuind ca în acea diminea ă să meargă fiecare la serviciul lui. Mamaț
lui Mioara a chemat un meseria , care a reparat masa. Cele trei familii s-au maiș
întâlnit de mai multe ori în anul trecut, dar nici unul din ei nu a mai pomenit de
incidentul cu care se terminase revelionul.
              Serbarea revelionului din sala de festivită ii a întreprinderii de electricitateț
este în toi. Lumea dansează, stau de vorbă sau urmăresc la televizor cupletele lui
Horia  erbănescu  cu  Radu  Zaharescu  i  Stela  Popescu  cu  tefan  Bănică,  sauȘ ș Ș
monologurile lui Amza Pelea, Mircea Cri an i N Stroe.ș ș
              Popescu Submarin crezând că nevasta lui Bălan este bosumflată că
bărbatul ei în loc s-o danseze, stă cu gura căscată să asculte discu iile celor din jur,ț
o invită el  la  un tangou recep ionat  în  acel  moment  de televizorul  ce avea  datț
sunetul la maxim. 
              - Îmi permi i să- i dansez so ia? întreabă Popescu.ț ț ț
              - Desigur nea Gicule, răspunde Bălan.
              Până când Popescu dă ocolul mesei ca să ajungă la Elena Bălan, ea îi face
semn bărbatului ei, s-o invite pe doamna Popescu. Cu părere de rău că nu poate
auzi  finalul  unei  povestiri  hazlii  spusă  de  Moni  Nicolaescu,  Alexandru  face  o
plecăciune  spre  frumoasa  doamnă  Popescu,  care  se  ridică  veselă  de  pe  scaun,
bucuroasă de inspira ia delicată a bărbatului ei.ț
              - Ce faci domnule Bălan, stai la taclale ca mo ii? întreabă cu reproș ș
simpatica ingineră.
              - Povestirile lui nea Moni Nicolaescu i ale so ului dumneavoastră îmiș ț
plac foarte mult. Când îi aud pe ei istorisind, uit de tot i de toate. ș
              - De toate nu este normal să ui i d-acuma. Ce vei face peste unsprezece aniț
când vei fi de vârsta so ului meu? întreabă zâmbind doamna Popescu.ț
              - Îmi pare bine că nu sunte i supărată pe mine.ț
              - Cum a i putea să mă supăr pe dumneata? M-a surprins că n-ai negat ce aiș
spus despre mine. M-am tăvălit de râs când Gicu, pe care zici că-l admiri, mi-a
povestit cum m-ai făcut icnită.ț
              - Îmi place să întâlnesc oameni cu sim ul umorului.ț
              - Nu mă flata că nu- i stă bine când min i. Fii sincer cum te tiu iț ț ș ș
spune-mi, ce crezi despre mine?
              - Sunte i o doamnă frumoasă, inteligentă i foarte simpatică.ț ș
              - Astea le-am mai auzit, dar nu mă interesează. A i vrea să aud de laș
dumneata ce nu- i place la mine.ț
              - Că sunte i sâcâitoare.ț
             La aceste cuvinte ale lui Bălan, doamna Popescu izbucne re într-un râsț
zgomotos.
              - Ce i-ai spus Alexandre nevesti-mi de este a a de veselă? întreabăș
zâmbind Gheorghe Popescu, care dansează alături.
              - O altă impolite e nea Gică, răspunde Alexandru.ț
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              - Auzi Gicule, m-a făcut sâcăitoare, adaogă doamna Popescu.
              - Aici îi cam dau dreptate.
              - Nici un cam, că a a este, zice doamna Popescu hohotind de râs.ș
              Când programul la televizor a trecut de la muzica de dans la un moment
vesel, dansatorii se îndreptă spre locurile lor. Elena Bălan îi opte te bărbatului eiș ș
ca la următorul dans să o invite pe nevasta directorului.
              - De ce?
              - Nu vezi că se plictise te i directorul n-are de gând s-o danseze? Să fiiș ș
atent să nu vorbe ti prostii, cum făcu i cu doamna Popescu.    ș ș
              Elena Bălan cum aude că se transmite din nou muzică de dans la televizor,
îi face semn so ului ei să facă ce-i spusese.ț
              Doamna Marin, are un chip maiestos de prin esă cu un rumen de sănătateț
al obrajilor specific oamenilor din Mihăe tii de Arge , locul ei de ba tină. Ea este oș ș ș
femeie delicată i este bucuroasă când Bălan o invită la dans.ș
              - Cum vi se pare petrecerea? întreabă Bălan, ca să nu tacă ca un prost.
              - Este foarte frumoasă. Totdeauna mi-au plăcut spectacolele i balurileș
date aici.  M-a i supăra pe so ul meu dacă nu m-ar  aduce la astfel  de petreceri.ș ț
Despre dumneavoastră tiu multe lucruri de la doamna Rusoiu, care o simpatizeazăș
pe doamna Bălan. De când familia Rusoiu s-a mutat la Pite ti nu mai are cine să-miș
povestească despre oamenii din întreprindere. Cu doamna Rusoiu îmi trecea timpul
u or.  Cu  dânsa  mă  duceam  la  pia ă,  găteam  în  aceia i  bucătărie  i  mâncamș ț ș ș
împreună de multe ori, bărbatul meu fiind ocupat cu edin ele lui.ș ț
              Familia Rusoiu locuise împreună cu cea a directorului Marin în clădirea de
serviciu a fostei uzine oră ene ti i în toamna trecută ei s-au mutat la Pite ti. Virgilș ș ș ș
Rusoiu a fost numit ef al noului atelier de reparat transformatoare, organizat de elș
în clădirea fostei uzini electrice, în care s-a montat i un compensator de 3000 deș
kilovari. Generatorul sincron, pus recent în func iune, produce energie reactivă, ceț
nu mai trebuie transportată de la Doice ti, reducându-se astfel pierderile în re ele iș ț ș
îmbunătă ind nivelul tensiuni.  ț
              - După cum văd, vă pare rău că n-o mai ave i lângă dumneavoastră peț
doamna Rusoiu.   
              -  Regret  sincer  că au trebuit  să plece i d-abia a tept să se muteș ș
întreprinderea la Pite ti, ca să fim din nou împreună. Săptămâna trecută când so ulș ț
meu a avut treabă la Pite ti, am vizitat-o pe doamna Rusoiu i am cunoscut-o i peș ș ș
sora dânsei cu care locuie te în blocul uzinei.ș
              - Este o întâmplare fericită ca familiile a două surori să locuiască în acela iș
bloc. Când executam instala ia electrică de la fabrica de spirt, nea Nelu Tom î iț ș
ruga cumnatul să-l ia din umezeala de la Azuga.
              - i Virgil s-a inut de cuvânt, adaogă so ia directorului.Ș ț ț
              - L-a luat că are i mare nevoie de un meseria  priceput la atelierul deș ș
transformatoare, îl motivează Bălan pe Rusoiu.
              - Bărbatul meu spune că au făcut mi carea la timp. Dacă se mutaș
întreprinderea, cererile pentru casă erau numeroase i Ionel nu mai avea cum să-iș
repartizeze un apartament familiei Tom.
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              Când muzica încetează Bălan sărută mâna doamnei Marin i merge lângăș
televizor să-l audă pe nea Mărin spunând snoave despre nevastă-sa Veta i Sucă,ș
nepotul năzdrăvan
              Revenită la masă doamna Marin este surprinsă că- i găse te so ulș ș ț
discutând foarte amical cu inginerul ef, amândoi râzând cine tie de ce. Ea esteș ș
bucuroasă de întorsătura fericită a lucrurilor. 
              Sebarea revelionului se sfâr elte tocmai la ziuă i toată lumea pleacă acasăș ș
mul umită.  ț
              Iulică Ispă escu, fiind de serviciu în noaptea de revelion. înscrie înș
rapoarte datele, primite prin liniile telefonice directe cu sta iile de transformare iț ș
centralele electrice, referitoare la circula ia de puteri, curen i i nivelul tensiunilor.ț ț ș
Cum noaptea se anun ase lini tită fără evenimente el se apucase să rezolve ni teț ș ș
exerci ii din tema de casă la algebră i analiză matematică. ț ș
              Condi ia de înscriere la examenele pe care urmează să le sus ină în sesiuneț ț
studen ii de la cursurile fără frecven ă este ca ei să ata eze la cererea către decanatț ț ș
pe lângă adeverin a  de la  întreprindere  din care  să rezulte  specialitatea  în  careț
lucrează  i  rezolvarea  temelor  de  casă  din  tematica  primită  de  la  secretariatulș
facultă i la începutul anului. ț
              Ispă escu i colegii lui considerau că rezolvarea temelor de casă trebuie săș ș
fie o treabă u oară după însu irea materiei, dar în această noapte de revelion el areș ș
neplăcuta  surpriză  de  a  vedea  că  lucrurile  nu  stau  deloc  a a.  El  se  chinuie teș ș
degeaba să determine natura unor serii la care se dă expresia termenului general.
Fiind  un  tip  sârguincios,  Ispă escu  se  apucă  să  revadă  teoria  criteriilor  deș
convergen ă a seriilor de numere. Cu teoria împrospătată reîncepe calculul, dar niciț
de data aceasta nu reu e te rezolvarea vr-unui exerci iu.ș ș ț
              - Cine dracul i-o fi pus p-alde Cauchy, d’Alembert, Raabe-Duhamel,
Leibniz i al i căpo i să descopere criteriile astea, pe care eu nici nu pricep ce e cuș ț ș
ele, darmite cum se aplică! se miră Ispă escu.            ș
              - A i început să vorbi i singur? întreabă eful de tură Telea ă, trezit dinț ț ș ș
somnul lui iepuresc.    
              Majoritatea personalului de tură din sta iile de transformare a ipe te spreț ț ș
diminea ă, stând pe scaun i cu capul sprijinit pe pupitrul de comandă. Este un felț ș
de somn din care ei se trezesc la cel mai mic zgomot, fiind în stare să priceapă
repede  cauza  perturbatoare,  pu ini  fiind  cei  ce  au  un  moment  de  buimăceală.ț
A ipeala electricienilor din tura de noapte este una destul de rară, deoarece din orăț
în oră ei trebuie să noteze valorile citite la aparatele de pe panoul de comandă i săș
se  deplaseze  prin  sta ia  exterioară  pentru  rondul  de  control  vizual  alț
echipamentului.
              - Vezi- i de somn i nu pune întrebări proste ti, răspunde dispecerulț ș ș
Ispă escu.       ș
              Costel Telea ă pune din nou capul pe pupitru, mul umit că trezire lui nu seș ț
datorează declan ării vr-unui întrerupător. El î i dă seama că Ispă escu, care esteș ș ș
un tip cu foarte mult bun sim , trebuie să se fi încurcat în vr-unul din exerci iile laț ț
care-l văzuse că lucrează. Costel tie cât de greu este să înve i singur, de când aș ț
început să parcurgă tematica pentru sus inerea examenului de admitere la coala deț ș
mai tri a Grupului colar Iosif Ranghe  din Bucure ti. Teama de dificultă ile înș Ș ț ș ț
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care s-ar putea zbate, l-a  făcut pe Costel Telea ă să se hotărască ca să se înscrie laș
cursurile  de zi  i  nu la cele fără  frecven ă.  Din acest  motiv el  nu-l  în elege peș ț ț
Ispă escu de ce se chinuie te cu facultatea la fără frecven ă, când foarte bine arș ș ț
putea s-o facă la cursurile de zi ca bursier al întreprinderi.
              - Eu să fiu în locul dumneavoastră a i trece la cursurile de zi, zice Telea ă,ș ș
neluând în seamă admonestarea pe care tie că dispecerul n-a rostit-o cu răutate.ș
              - Costele, cum dracului să mă duc eu la cursurile de zi să fiu coleg cu ni teș
muco i,  mai mici  ca mine cu apte sau opt ani? Când am fost  la examenul  deș ș
admitere mă salutau ni te pu ti veni i i ei pentru acela i lucru, crezând că sunt celș ș ț ș ș
pu in asistent.ț
- i ce dacă! Ș
- Păi îmi era ru ine.ș
Ăsta nu este un motiv serios. Eu o să mă duc la cursurile de zi ale 
colii de mai tri i  nici n-o să-mi pese de a a ceva.ș ș ș ș

              - i dacă o să- i zică colegii “mo ule”? Ș ț ș
              - Treaba lor.                                                        
              - S-o crezi tu că e treaba lor. De azi înainte am să- i zic mo  Telea ă i o săț ș ș ș
vezi că nu- i va fi indiferent.ț
              - Păi de ce să-mi zice i, că sunt mai tânăr ca dumneavoastră cu doi ani?ț
              - Fiindcă o să fii mai bătrân decât majoritatea colegilor tăi cu trei sau patru
ani. Eu din cauza asta nu m-am dus nici la cursurile de pregătire pentru facultate ce
s-au inut la liceul Bălcescu. ț
              - i la Politehnică nu ave i colegii mai tineri?Ș ț
              - Mo ule am, dar ăia nu sunt d-aici din ora , cu care să mă întâlnesc toatăș ș
ziua bună ziua cu ei, zice Ispă escu. ș
              - Păi ce, aici nu sunte i coleg cu Octavian Loghin? ț
              - Mo ule, cu el s-a întâmplat o nenorocire. I-a retras întreprindereaș
recomandarea. A primit zilele trecute în tiin area de la secretariatul facultă ii că aș ț ț
fost exmatriculat, spune Ispă escu mâhnit. ș
              - O nenorocire nu vine niciodată singură. După ce că i-a arestat tatăl, îl
mai dă i pe el afară din facultate! Asta nu e drept.ș
              - Îmi pare rău că nu-mi mai este coleg. El se a tepta la asta de când l-aș
arestat pe mo  Loghin. ș
              - Mi ule, bate de cinci. Ia jurnalelele i să luăm datele, se adresează Costelș ș
Telea ă lui Mihai Simeanu electricianul secund.ș
              - Mă duc eu să le scriu p-alea din sta ia de 25 de kilovol i, ca să nu maiț ț
bate i drumul prin viforni a de afară.ț ț
              - Mi ule, nu mă supăra. Ţi-am mai spus că atunci când e ti în tură cuș ș
mine,  n-ai  voie  să  mergi  nicăieri  singur.  Nu  tii  ce-ai  pă it?  îl  admonesteazăș ț
Telea ă pe secundul lui.ș
              - Am în eles, răspunde supărat Simeanu.ț
              Mihai Simeanu este un tânăr de nici nouăsprezece ani i în urmă cu pesteș
doi ani, când d-abia terminase coala profesională a suferit un grav accident deș
electrocutare. După o manevră de scoaterea de sub tensiune a barei numărul doi de
60 de kilovol i,  el  urma să monteze  un scurtcircuitor  supravegheat  de Dimitrieț
Onica, eful de tură. Simeanu s-a urcat pe unul din stâlpi metalici cu zăbrele ceș
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sus in cele două sisteme de bare  i  din gre eală a încercat  să monteze una dinț ș ș
clemele scurtcirtcuitorului pe faza cea mai apropiată de stâlp a barei numărul unu,
aflată în func iune. În acel  moment s-a amorsat arcul electric i Simeanu a fostț ș
electrocutat.  De i  curentul  de  defect  s-a  scurs  la  pământ,  prin  conductorulș
scurcircuitorului, proaspătul absolvent de coală profesională fusese electrocutat laș
o tensiune mai mică, el inând în mână clema scurtcircuitorului prin intermediulț
unei tăngi izolante. Simeanu î i pierduse cuno tin a i rămăsese atârnat în centuraș ș ș ț ș
de  siguran ă  prinsă  de  stâlp.  Releele  de  protec ie  au  comandat  declan areaț ț ș
întrerupătorilor sco ând i bara unu de sub tensiune, durata scurtcircuitului fiind deț ș
sub o secundă. eful de tură Onica, fără să- i piardă firea,  s-a suit pe stâlp, l-aȘ ș
coborât  pe  Simeanu  i  văzând  că  acesta  nu  mai  respiră,  i-a  făcut  respira ieș ț
artificială i a reu it să-l aducă la via ă. Transportat la spitalul din ora  i apoi laș ș ț ș ș
Bucure ti, medicii au reu it să-l salveze pe electrocutat. Simeanu s-a chinuit maiș ș
bine de un an prin spitale, după care a stat acasă în concediu medical încă un an, cu
reveniri periodice la control. De trei luni Simeanu i-a reluat serviciul, dar a rămasș
cu un bete ug la o mână, la care atrofiindu-i-se ni te mu chi n-o mai poate folosi înș ș ș
aceia i măsură ca pe cealaltă.ș
              Avaria produsă din vina personalului de tură, a fost una de mari propor iiț
ce a dus la ie irea din func iune a centralelor  de la Schitu-Gole ti i  Flore ti iș ț ș ș ș ș
oprirea  multor  consumatori  petrolieri.  Analiza  avariei  care  a  urmat,  a  stabilit
sanc iuni severe, pentru tot personalul tehnic de exploatare al sta iei inclusiv pentruț ț
conducerea întreprinderii. Oamenii sanc iona i cu retrogradări i diminuări mari deț ț ș
salarii, s-au bucurat că fusese salvată lui Mihai Simeanu. În cazul în care acesta ar
fi  decedat,  inspectoratul  de  protec ia  muncii  trebuia  să  sesizeze  procuratura  iț ș
astăzi mul i oameni din întreprindere ar zăcea prin pu cării.   ț ș
              La revenirea în serviciu a lui Simeanu, conducerea întreprinderii l-a
repartizat la acela i loc de muncă, fiind unul care nu necesită efort fizic i unde elș ș
poate face fa ă cu bete ugul fizic dobândit. Dealtfel conducerea nu poate oferi unț ș
loc de muncă fără pericol unui electrician, meserie în care to i sunt con tien i că nuț ș ț
pot gre i decât o singură dată, pentrucă de pe lumea cealaltă nu mai au cum. Mihaiș
Simeanu este unul din pu inii  electrocuta i  răma i în via ă,  gra ie unui miracol,ț ț ș ț ț
inclusiv sângele rece al lui Dimitrie Onica, care a făcut totul ca la instructaj, ca iș
când sta ia nu s-ar fi aflat într-o gravă avarie i el n-ar fi fost principalul vinovat.ț ș
              De la accidentarea lui Simeanu tot personalul sta iei este foarte prudent iț ș
respectă  instruc iunile  de  exploatare,  atitudinea  efului  de  tură  Telea ă  fiindț ș ș
justificată. El n-are încredere în secundul lui care din neaten ie gre ise odată. Esteț ș
adevărat  că  atunci  când  Simeanu  amorsase  scurtcircuitul,  el  scăpase  de  sub
supravegherea efului de tură, care pentru câteva clipe căutase cu privirea după oș
cheie ce se folosise la strângerea papucului scurtcircuitorului la bulonul prizei de
pământ de la baza stâlpului.  
              eful de tură al sta iei Tei  revine în camera de comandă, urmat deȘ ț ș
electricianul secund după o jumătate de ceas. Ei au efectuat rondul programat de
control vizual al echipamentelor de 110, 60, 35 i 25 de kilovol i. Tocmai atunciș ț
Ispă escu termină de transmis la Dispecerului  Na ional circula iile  de curen i  iș ț ț ț ș
puteri pe liniile de interconexiune.
              - Cum e mo ule vremea afară?ș
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              - Don Ispă escu, vă rog frumos să nu-mi mai zice i a a, că aud colegii iș ț ș ș
rămân cu porecla asta.
             - Q. E. D. pronun ă satisfăcut Ispă escu literele ce se pun la sfâr itulț ș ș
demonstra iei unui exerci iu matematic i care reprezintă prescurtarea cuvintelorț ț ș
latine ti “ceia ce era de demonstrat”.ș
              - Nu în eleg! se miră Telea ă.ț ș
              - Acum, mă crezi de ce nu-mi convine să fiu coleg cu al ii mai tineri decâtț
mine?
              - Treaba dumneavoastră, dar vă rog să nu-mi mai zice i mo . ț ș
              - Ce faci măi Mi ule? Ţie nu- i este somn? întreabă Ispă escu vesel, pentruș ț ș
a se îndepărta de subiectul care începuse să-l deranjeze pe eful de tură.ș
              - Nu-mi este, că dorm ziua, răspunde Simeanu.
              - Mi ule, nu vinde castrave i verzi la grădinar. După somnul de zi, cât deș ț
lung ar fi el, tot obosit e ti.ș
              - Păi n-avem spor de salariu pentru serviciul de noapte?
              - i ce dacă. Ce asta te opre te să nu mai a ipe ti câteodată? Te-am văzutȘ ș ț ș
că uneori picote ti.ș
              - Mi se mai întâmplă.           
              - Păi vezi că banii pentru sporul de noapte nu fac ca somnul de ziua să- iț
ajungă?  Mă făcu i  să- i  zic  i  ie  QED.  Mai  bine  literele  astea  le  scriam dacăș ț ș ț
reu eam să rezolv vr-un exerci iu din nenorocirea asta de analiză matematică, decâtș ț
să vi le zic vouă.
              - ti i bancul ăla, cu ce i-a răspuns tatăl unui student la politehnică, laȘ ț
scrisoarea  fiului  prin  care-i  cerea  bani  pentru  manualul  de  analiză?  întreabă
Telea ă.ș
              - Spune.
              - Dragă băiete, î i trimet numai jumătate din bani, că nu este bine să fii iț ș
cu Ana i cu Liza. Hotără te-te la una din ele.ș ș
              - De unde tii bancul mo ule?ș ș
              - Nu vă mai spun, dacă mi-a i zis mo .ț ș
              - Î i spun eu de unde. De la mo  Dobri an.ț ș ș
              - Păi dacă tia i, de ce m-a i mai întrebat?ș ț ț
              - A a, ca să te obi nuie ti cu porecla, spune Ispă escu bucuros, că nu maiș ș ș ș
este supărat din cauza exerci iilor rămase nerezolvate.   ț
              - Cu ce poreclă vărule? întreabă Gheorghe Costeleanu care tocmai intră pe
u ă împreună cu Dimitrie Onica. Ei sunt cumna i, Onica fiind însurat cu sora ceaș ț
mică a lui Costeleanu.  
              - De ce a i întârziat? Acum se vine la serviciu? întreabă Ispă escu pentru aț ș
potoli curiozitatea colegului său.
              - Iulică, zi mersi că am venit. Unde pui că suntem i treji după petrecereaș
de azinoapte, răspunde Costeleanu.
              - A i făcut revelionul la întreprindere?ț
              - Cum să ne ducem, tiind că suntem de serviciu în tura de diminea ă? Amș ț
vrut să-l facem acasă la mine, dar ne-a invitat pe to i proprietarul la televizor. Eu cuț
Dimitrie am stat  numai până la miezul nop i, dar nevestele noastre s-au chiorâtț
până spre ziuă, când s-a terminat transmisia. 
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              - Televizorul lui Carabulescu merge mai bine decât cel de la clubul
întreprinderii? întreabă Telea ă. ș
              - Da de unde? Când î i este lumea mai dragă, că vezi ceva frumos,ț
imaginea  începe  să  fugă  sau  să  se  deformeze,  iar  sunetul  dispare.  Este  chinul
dracului să te ui i la televizorul găzdoiului, care îi freacă butoanele tot timpul i seț ș
roagă de el ca de un copil să fie cuminte. I-am spus lui Carabulescu că până nu- iș
înal ă antena, n-o să ob ină o recep ie bună, răspunde Costeleanu. ț ț ț
              - Cea de la întreprindere este înaltă cât Turnul Chindiei, intervine Onica.
              - Da, dar i acolo, când sunt nori nu se vede bine, argumentează eful deș ș
tură Telea ă. ș
              - Iulică, au intervenit ceva abateri de la schema normală? întreabă
Costeleanu.
              - Nu. Sunt tot alea pe care le tiiș
              - Ceva evenimente?
              - Cite te raportul i nu mă mai bate la cap cu întrebări, spune Ispă escu înș ș ș
timp ce- i strânge căr ile i caietele de pe birou.ș ț ș
              - Ce ai mă de te ră oie ti la mine? Costeleanu fără să a tepte răspunsulț ș ș
parcurge cu privirea raportul, după care continuă: Ai avut o noapte lini tită, vărule,ș
fără declan ări i fără manevre. ș ș
              - Au fost ceva probleme în sistem cu nivelul crescut al tensiunilor.
              - Asta se întâmplă ori de câte ori scade consumul. Acum văd că tensiunile
sunt normale, zice Costeleanu, privind kilovoltmetrele de pe panourile de comandă.
              - Dispecerii de la na ional au avut de furcă cu descărcarea sarcinei peț
centrale i reglarea tensiunii.ș
              - Asta le e treaba. A redus sarcina i la Termocentrala Schitu Gole ti?ș ș
              - De aseară merge numai cu 5 megawa i, răspunde Ispă escu, închizândț ș
paftalele  servietei  după ce  băgase  în  ea  căr oaile  i  maculatoarele  cu  care  i-aț ș ș
torturat creierul în noaptea de revelion.
              - Iulică, tu i în noaptea asta ai învă at?ș ț
              - De ce, e interzis? 
              - Trebuia să faci i tu o pauză, pe post de petrecere. ș
              - D-asta îmi arde mie! Se apropie sesiunea de examene i eu n-am făcutș
nimic din tema de control la analiză matematică. 
              - Iulică, când Costel Chirilescu era student în anul întâi, copia temele după
unul de la Doice ti.ș
              - i ce, acum să mă milogesc de vr-unul d-acolo să-mi dea i mie temeleȘ ș
gata făcute!
              - Nu trebuie să apelezi la doice teni, ia-le de la  Bălan, că el le-a terminat.ș
              - Gheorghe, de unde tii tu asta?!ș
              - Mi-a povestit soră-mea, că cei de la UEE s-au inut ieri de cioace, afarăț
de Bălan care nici nu-i auzea i î i transcria tema de control la matematică. Ziceș ș
Lenu a că ăsta s-a sonat rău de când s-a apucat de facultate.ț
              - Nu crede ce spune soră-ta. tii că Lenu a nu-l poate suferi pe Bălan i nuȘ ț ș
tie cum să-l mai ponegrească. ș

              - Iulică soră-mea are dreptate. Ea i cu Drăghicescu se tăvăleau de râs deș
ni te isprăvi povestite de Cosorov, iar Bălan î i vedea de treaba lui. Când l-a căutatș ș
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cineva la telefon, Drăghicescu îi zicea să ia receptorul i el nici nu l-a auzit până ceș
n-a fost zgâl âit de umăr. A a se comportă un om normal?ț ș
              - Gheorghe, de unde tie ea că Bălan lucra la tema de control pentruș
examenul  de matematică? întreabă  Ispă escu,  care  fiind pe picior  de plecare  seș
oprise în u ă să asculte cele spuse de colegul său ș
              - Cât timp el a vorbit la telefon, inginerul Drăghicescu s-a uitat peste
hârtiile lui i le-a spus asta.ș
              - Asta nu înseamnă că a i terminat-o. ș
              - Păi nu i-am spus tot. La ora douăsprezece, directorul a dat voie femeilorț
i la o parte din bărba i să plece pentru a se odihni, condi ionând ca la fiecare birouș ț ț

să rămână o persoană. La UEE s-a oferit Bălan, care le-a zis că nu pleacă acasă
până nu- i termină de transcris tema de control.ș
              - Gheorghe, tu trebuia să fii femeie nu bărbat. Î i place bârfa de parcă ai fiș
babă,  zice  Ispă escu,  ridicând mâna în  semn de  salut  la  ie irea  din  camera  deș ș
comandă.
              Ispă escu ascultase cu interes spusele colegului său, de i în final îl luaseș ș
peste picior pe Costeleanu. El se hotără te ca spre seară să se ducă la Bălan i să-iș ș
ceară tema. Iulică este un om mândru care nu apelează la nimeni cu ceva. i totu iȘ ș
el este a a de apropiat de Bălan încât îi poate spune cele mai intime gânduri fărăș
rezerve, găsind la el vorba potrivită, chiar dacă uneori este injurioasă, fiindcă are
darul să-l încurajeze.
              Iulică Ispă escu, are i de ce să aibă un comportament pe cât de delicat peș ș
atât de mândru. El este un om inteligent i foarte muncitor, ce reu e te să- i rezolveș ș ș ș
singur  treburile.  Această  încredere  în  for ele  lui  l-au  determinat  să  nu  urmezeț
cursurile  de  pregătire  de  la  liceul  Bălcescu  pentru  examenul  de  admitere  la
facultate,  de i el tia că baza lui la matematică este destul de sub ire din cauzaș ș ț
programei din coala medie tehnică, unde se punea accentul pe tehnologie.ș
              În toamnă, când Ispă escu s-a apucat de analiza matematică, el s-aș
încurcat rău chiar de la început. Fire tenace, el a tocit la determinan i, sperând că vaț
pricepe modul de operare. După multă bătaie de cap el a concluzionat că din cauza
matematicii n-are cum face facultatea. Ispă escu, supărat, s-a dus la întreprindere,ș
l-a scos pe Bălan din birou pe coridor i i-a spus păsul. Acesta în elegând despre ceș ț
este vorba se dusese în birou i adusese în grabă ni te foi de hârtie i un creion.ș ș ș
Fără să spună un cuvânt, Bălan se apucase să scrie. Ispă escu, surprins de mu eniaș ț
neobi nuită a prietenului său, de la care se a tepta să audă încurajări  pentru a-lș ș
determina să meargă mai departe, urmărise atent mâzgălelile. 
              - Alexandre, am priceput. Ce simplă este aplicarea regulii lui Saarus. Zi
mai departe.
              Cu amintirea despre cum prietenul lui îl făcuse să nu se dea bătut, fără să
rostească  vr-un  cuvânt,  Ispă escu  intră  în  casa  lui  mo  Gall,  cu  dorin a  de  a iș ș ț ș
pregăti o omletă ca să- i potolească foamea, drept ospă  de Anul Nou i apoi să seș ț ș
culce.        
                

                                                                   V
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              În sala de cursuri A219 de la Politehnica din Bucure ti a început de oș
jumătate de oră examenul de socialism tiin ific cu prima serie de zece studen i dinș ț ț
anul întâi de la cursurile fără frecven ă ale facultă ii de energetică. Câ iva in i dinț ț ț ș
mul imea celor ce a teptă pe coridor, curio i să afle cum se desfă oară examenul,ț ș ș ș
privesc pe rând prin ni te găuri  scobite în col urile tabliilor u ii de cine tie ceș ț ș ș
genera ie din trecutul Politehnicii.              ț
              - Cornele, te chioră ti degeaba. N-ai cum să- i dai seama cum mergeș ț
examenul,  spune Aurel  Baciu,  dispecer  la IRE Ora ul  Stalin,  lui  Cornel  Fur eaș ț
colegul său de serviciu. 
              - Po i să-i vezi pe cei din bănci, dar nu i pe cel ce este examinat, ziceț ș
Iulică Ispă escu, care reu ise să vadă mutra lui Bălan, în timp ce scria ceva pe oș ș
foaie de hârtie la o masă de pe rândul din dreptul u ii.ș
              - i eu ar fi trebuit să fiu înăuntru, spune Baciu. Ș
              - i de ce n-ai intrat? întreabă Ispă escu. Ș ș
              – Am înlemnit când mi-am auzit numele de n-am mai putut face un pas.
Parcă  mi  se  lipiseră  tălpile  bocancilor  de  du umea.  Acum mi-a  trecut  după ceș
fumai o igare ț
              - Eu am crezut că vrei să intri împreună cu Fur ea, zice Ispă escu.ț ș
              - Este o idee bună. A a am să i fac, spune Baciu.ș ș
               Fur ea i Baciu cunoscuseră în această diminea ă de 2 februarie ’60 peț ș ț
Iulian Ispă escu, cu care se tiu demult după nume. Ei vorbesc de mul i ani prinș ș ț
linia telefonică directă dintre dispeceratul din Ora ul Stalin i cel din Târgovi te,ș ș ș
atunci când î i transmit datele privind circula iile de puteri pe linia de 110 kilovol iș ț ț
de la  Hidrocentrala Moroeni la Sta ia Brainer Bela, prin care sunt interconectateț
cele două IRE-uri.
              Din sală iese primul examinat i rumoarea de pe coridor amu e te. Este unș ț ș
tânăr svelt, destul de firav, cu fa a îmbrobonată de transpira ie.ț ț
              - Ce-ai făcut Be tea? întreabă unul din grămada studen ilor aflată peș ț
coridor.
              - L-am luat, răspunde fără vlagă, tânărul înalt i sub ire ca o trestie.ș ț
              - Cu cât?
              - Ce mai contează! răspunde Be tea mul umit de succesul lui la primulș ț
examen.
              - Cum zici că se nume te colegul tău? întreabă Baciu.ș
              - Bălan, răspunde Ispă escu.ș
              - După alfabet ar fi trebuit să iasă înaintea ăstuia, remarcă Fur ea.ț
              - Primul ar fi trebuit să iasă Amariei de la Termocentrala Borze ti, adaogăș
Baciu.
              - De ce dracului Bălan este încă în bancă? se întreabă nedumerit Ispă escu,ș
după ce- i mai aruncă privirea în sală printr-o găurică în u a fixă.ș ș
              - O a tepta să vadă cum merge treaba, presupune Baciu.ș
              - Nu cred că e asta. El are o fire pripită i niciodată n-are destulă răbdareș
să vadă mai întâi despre ce e vorba. Este o situa ie care mă pune pe gânduri.ț
              - N-o ti subiectele, presupune Fur ea.ș ț
              - S-ar putea să ai dreptate. Mi-a spus el că nu prea tie “Socialism”, dar nuș
l-am crezut, spune Ispă escu îngrijorat.ș
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              - Nu e ăla care a făcut tema de control la matematică? întreabă Baciu.
              - Ba da, el este, răspunde Ispă escu.ș
              - Dacă nu ne-o dădeai i nouă prin telefon, nu ne puteam înscrie laș
examen, intervine Fur ea.ț
              - Ce mi-am bătut capul cu Cornel la nenorocitele alea de exerci ii, se vaităț
Baciu.
              - Eu am apelat la to i inginerii pe care îi credeam mai de tep i, dar niciț ș ț
unul n-a putut să le facă, adaogă Fur ea.ț
              - Păi ce, eu n-am pă it la fel? Constantin Drăghicescu, eful meu a încercatț ș
să le rezolve, dar inginerul Toader, cu care vorbi i când sunte i în aceia i tură, niciț ț ș
n-a vrut să- i arunce ochii pe ele. Mi-a zis că el a uitat analiza matematică de cândș
a luat examenul i nu mai vrea să audă de ea câte zile o avea.  ș
              - Îl tiu pe Toader,  cât de zăpăcit este. De câte ori ne transmitemș
circula iile de pe Moroieni-Brainer Bela, îmi zice câte o trăznaie, de parcă n-ar fiț
om însurat! se miră Baciu, amintindu- i de dispecerul de la Târgovi te.ș ș
              - Are el succese la femei, cum se laudă? întreabă Fur ea.ț
             - Nu tiu asta, dar mi s-a întâmplat de mai multe ori să-l caute la telefonș
câte o voce blondă, care nu este a so iei lui, răspunde Ispă escu.ț ș
              - Am în eles că e prieten bun cu Spiridon? întreabă Baciu.ț
              - Da, sunt amici de pe vremea când lucrau amândoi la Termocentrala
Doice ti.ș
              - Spiridon s-a făcut bine, după accidentul pe care l-a avut cu Petric?
întreabă Fur ea.ț
              - Este încă în spital, răspunde Ispă escu, plictisit de întrebările curio ilorș ș
săi colegi. El îl vede pe Bălan ie ind din examen i-i zice: Ce făcu i mă?ș ș ș
              - Î i spun eu la cămin. Acum sunt grăbit să ajung la spital, răspunde Bălan.ț
              - Spune-mi măcar dacă l-ai luat, întreabă îngrijorat Ispă escu. ș
              - L-am luat. La revedere, răspunde Bălan, dând să plece.
              - Stai, că nu dau turcii. Ce i-a căzut? întreabă Baciu, care l-a prins peț
Bălan de mânecă ca să nu poată pleca.  
              - Centralismul democratic i planificarea, răspunde Bălan în timp ce seș
îndepărtează grăbit.
              - Ispă escule ai avut dreptate să-l faci pe Bălan pripit. De ce se duce laș
spital?
              - Are pe mama lui internată acolo de patru luni. În diminea a asta iese dinț
spital.
              - Într-o astfel de situa ie oricine s-ar fi grăbit, zice Baciu, regretând căț
ponegrise un om, pe care tocmai îl cunoscuse.    
              Alexandru Bălan iese în fugă din Politehnică i se suie la sta ia Polizu înș ț
tramvaiul 15 ce vine de la Gara de Nord. Înainte de a se a eza pe scaun el prive teș ș
cadranul pobedei sale de mână i este mul umit că nu va întârzia, limbile ceasuluiș ț
aratând ora zece fără un sfert.
              Ieri diminea ă Alexandru Bălan i Iulian Ispă escu au sosit în Bucure ti iț ș ș ș ș
după  ce  s-au  cazat  la  căminul  studen esc  Nikos  Beloianis  de  pe  bulevardulț
Magheru, au fost împreună la spitalul Col ea. Florica Bălan se bucurase de vizitaț
lor. Ispă escu care o văzuse la Târgovi te cu o zi înainte de internarea ei în spital, aș ș
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constatat că mama lui Alexandru, de i a mai slăbit, este o femeie încă în putere,ș
fa ă  de  ce- i  imaginase  el  despre  o bolnavă  cu  un  diagnostic  ce  înlătură  oriceț ș
grăunte de speran ă.ț
              - Alexandre, domnul doctor Nor  mi-a spus ieri că mâine îmi face ie irea.ț ș
Am vrut să plec singură acasă, că tiam că vii tu pentru examene i mă po i duce laș ș ț
gară, dar Lili a dat o telegramă lui Mitică să vină mâine diminea ă să mă ia, a turuitț
bucuroasă Florica Bălan.
              Mare a fost surpriza lui Dumitru Bălan, care la coborârea din tramvai în
sta ia Col ea, î i  vede fiul cel mare ie ind din vagonul din fa ă. El din spirit deț ț ș ș ț
economie călătorise în vagonul din spate, la care biletul costă douăzeci de bani,
mai ieftin cu cinci bani decât la cel din fa ă ț
              - Ce coinciden ă să călătorim cu acela i tramvai! zice bucuros tatăl,ț ș
îmbră i ându- i feciorul.ț ș ș
              - Sărut-mâna, spune Alexandru
              - Să trăie ti. Acum vii de la Târgovi te?ș ș
              - Am sosit de ieri, că astăzi a început sesiunea de examene.     
              - i când ai primul examen?Ș
              - L-am terminat acum o jumătate de oră.
              - Cum a fost? 
              -  Bine.
              - Bravo. O să se bucure maică-ta. În toate scrisorile pe care mi le-a trimis
î i duce grija.ț
              - N-ar trebui, că doar nu mai sunt â oc.ț ț
              - Un om i la cincizeci de ani este tot copil în ochii părin ilor lui. ș ț
              - Ieri, mămica era bucuroasă că iese astăzi din spital.
              - Cum să nu fie, după atâta chin! Ar trebui să dăm întâi pe la Lili să-i
mul umim i să ne spună care este situa ia ei.ț ș ț
              Tehnicianul sec iei de radiologie a spitalului Col ea lăsă letconul cu careț ț
lipe te ni te conexiuni la un aparat  i  se ridică de pe scaun zâmbind la cei  doiș ș ș
bărba i intra i în laboratorul lui.ț ț
              - Bine a i venit. Unchiule, ai primit telegrama mea? întreabă Ti u. ț ș
              - Lili, d-aia sunt aici. Î i mul umesc.ț ț
              - Eu te-am pus pe drumuri, că tanti vroia să plece singură. Dânsa este
foarte bucuroasă că pleacă i nu î i dă seama că nu poate face călătoria spre casăș ș
singură.
              - Ai făcut foarte bine, că m-ai chemat. Domnul doctor ce spune? Este
vindecată? întreabă Dumitru Bălan 
              - Să mergem la domnul doctor Nor  i- i va răspunde dânsul la întrebare,ț ș ț
dă replica Iulian Ti u.ș
              Dumitru Bălan este primit cu amabilitatea cunoscută a inimosului doctor,
care se declară foarte mul umit de starea pacientei lui.ț
              - Domnule doctor, în eleg că boala so iei mele a fost învinsă? întreabă cuț ț
sfială Dumitru Bălan.
              - Este o boală despre care nu se poate spune că este vindecabilă. Noi am
făcut tot ce am tiut, dar totul rămâne în puterea Celui de Sus. Este necesar să fieș
bine hrănită pentru a i recăpăta for a i a scăpa de anemie. So iei dumitale îi esteș ț ș ț
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interzis  orice  efort  fizic  i  este  bine  să  aibă  pe  cineva  în  preajmă  care  s-oș
îngrijească. Dânsa trebuie să urmeze tratamentul pe care i l-am prescris, să vină la
control în fiecare lună i sper că în acest fel va mai avea mul i ani de trăit, ziceș ț
doctorul Nor , ridicându-se de la biroul lui pentru a pleca spre îndatoririle sale.ț
              Florica Bălan î i strânsese de aseară lucrurile i de mai bine de un ceasș ș
este gata de drum. Nerăbdătoare să plece cât mai curând, ea a stat mai mult pe
coridor pentru a supraveghea poarta de intrare în curtea spitalului. Cum a văzut că
i-a sosit bărbatul i fiul cel mare, s-a dus bucuroasă în salon să- i ia rămas bun deș ș
la celelalte bolnave. Florica le-a încurajat, spunându-le că i ele se vor face bine iș ș
vor pleca la casele lor pe picioare, a a cum i se întâmplă ei astăzi. Ie ită din nou peș ș
coridor ea este nedumerită de întârzierea so ului i fiului ei.ț ș
              - Ce se întâmplă doamna Bălan, v-a uitat so ul la noi? întreabă veselț
doctorul Nor .ț
              - La dumneavoastră erau! zice mirată Florica zărindu- i bărbatul i fiulș ș
ie ind din cabinetul doctorului.ș
              - Să lua i regulat ce v-am prescris i vă a tept peste o lună, spune doctorulț ș ș
în timp ce merge spre sala aparatelor.
              - Voi veni neapărat. Nu ve i scăpa u or de mine.ț ș
              - Foarte bine. Drum bun, adaogă doctorul, înainte de a dispărea pe u a peș
care o deschisese.
              - Lili, î i mul umim pentru tot ce ai făcut. E ti un băiat bun, spune Dumitruț ț ș
Bălan.
              - Unchiule, îmi iau paltonul i vă înso esc până la Romană, spune Iulianș ț
Ti u alergând voinice te pe scări.ș ș
              - Lili are ore la coală, spune Florica, văzând chipul nedumerit al so uluiș ț
ei.
              - Ce ore?
              - Lili este profesor maistru la coala sanitară postliceală. El face acoloș
orele  de  practica  cu  elevii  de  la  specialitatea  tehnicieni  aparatură  medicală,  î iș
informează Florica  bărbatul, în timp ce Iulian Ti u li se alăturase îmbrăcat.ș
              - Bravo Lili. Nu tiam că e ti i profesor, spune admirativ Dumitru Bălan. ș ș ș
              - Unchiule îmi place să-i învă  i pe al ii din secretele meseriei mele.ț ș ț
              - Faci foarte bine. În elesei de la Florica, că elevii tăi sunt absolven i deț ț
liceu?
              - Este o meserie de tehnicitate. Însu irea ei necesită o pregătire licealăș
prealabilă.
              - i unde este coala asta la care predai?Ș ș
              - Pe lângă Biserica Amzei.
              - Acum în eleg de ce cobori la Pia a Romană. Aurel, băiatul nostru celț ț
mic, termină anul acesta liceul. Ce-ar fi să urmeze i el coala asta? se întreabăș ș
Dumitru Bălan.
              - Eu am făcut cu tanti planul. Ba mai mult m-am gândit că după ce termină
coala îl iau la mine la Col ea, iar când ies eu la pensie rămâne în locul meu.ș ț

              - Lili, e cam devreme pentru tine să te gânde ti la pensie. ș
              - Unchiule, noi tehnicienii radiologi ie im la pensie la cincizeci de ani. ș
              - Chiar i a a, tot mai sunt mul i ani până atunci. ș ș ț
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              Tramvaiul 15 este destul de aglomerat i Bălanii nu mai pot continuaș
discu ia cu Iulian Ti u. Acesta îi salută prin ridicarea palmei i coboară la Pia aț ș ș ț
Romană.  
              - Bun băiat este Lili! Mare noroc am avut cu el, spune Florica so ului ei,ț
care tocmai îl salută încă odată pe nepotul lui, ce le face cu mâna de pe peronul de
refugiu al sta iei de tramvai.ț
              - Să-i mul umim Anichi Zorilă, că ea ne-a zis să venim la el. Prindemț
acceleratul,  spune  Dumitru,  privindu- i  ceasornicul  de  buzunar,  cumpărat  dinș
prima lui leafă de tânăr învă ător.               ț
              Dumitru Bălan tiind că trebuie să facă multe drumuri la Bucure ti,ș ș
cumpărase în urmă cu trei luni un mers al trenurilor, pe care îl cerceta îndelung la
fiecare călătorie. Înainte de plecarea de acasă, ca să- i aducă so ia de la spital, el aș ț
presupus  că  va  avea  timp  suficient  să  plece  din  Bucure ti  cu  acceleratul  deș
Timi oara, ce are legătură bună în Ro iori-Nord cu personalul de Zimnicea. ș ș
              În Gara de Nord Dumitru Bălan aleargă spre casa de bilete, iar Florica
întră cu Alexandru în sala de a teptare. ș
              - Ia spune ce făcu i la examen? ș
              - L-am luat.
              - A fost greu?
              - Pentru mine, examenul de socialism tiin ific a fost destul de dificil.ș ț
Memorarea unui volum mare de polologhie nu este o treabă u oară.ș
              - Păi ce, pentru celelalte examene nu trebuie să tii materia pe dinafară? ș
              - Pentru materiile derivate din matematică i fizică este necesar numai săș
pricepi teoria pentru că în rest totul decurge logic. Calculul matematic este mai
u or decât răsucirea unor cuvinte cu care trăncăne ti mult ca să spui nimic.ș ș
              - Când eram elevă la coala pedagogică din Turnu Măgurele, de i aveamș ș
note mari  la  matematică,  o  învă am mai  mult  de nevoie,  dar  în schimb istoria,ț
geografia, limba română i franceza erau pasiunea mea. Când vii acasă să-mi aduciș
i mie o carte de socialism tiin ific, că mie îmi plac materiile de polologhie, cumș ș ț

le zici tu. Sunt curioasă să văd cu ce se mănâncă i de ce nu- i place de te vai iș ț ț
atâta!
              - Gata am luat biletele. Să mergem că trenul este garat, spune Dumitru
Bălan. 
              În drumul lor spre peron Alexandru observă privirea mamei sale spre o
fereastră a restaurantului din Gara de Nord, unde un chelner vinde crenvu ti, fier iș ț
într-o oală mare pusă pe un aragaz. După ce părin ii lui se urcă în vagon, el seț
întoarce la restaurant i cumpără câteva perechi. Chelnerul îi pune pe un carton,ș
adăogând o lingură de mu tar i  înfă oară totul într-o bucată de hârtie albă. Cuș ș ș
pachetul în mână el intră în compartimentul unde au locurile părin ii lui i îl puneț ș
pe suportul de bagaje.
              - Ce-ai luat acolo?  întreabă  Dumitru pe fiul său. 
              - Ceva pentru drum.
              - Ai făcut rău. Am în ovarcă o grămadă mâncare, spune tatăl fiului său,ș
părându-i rău de banii risipi i.ț
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              - Ba a făcut bine, spune Florica recunoscând mirosul ce-i produsese
salivarea,  atunci  când  trecuse  pe  lângă  chelnerul  ce  vindea   crenvu ti.  Tu  ceș
mâncare ai adus Mitică? 
              - Un pui fript, brânză, ouă fierte i pâine la estș ț
              - Cine i-a frământat pâinea?ț
              - Eu. De ce întrebi?
              - A a, ca să tiu. Dar mai bine hai să mâncăm ceva, cât e i băiatul aici, săș ș ș
guste i el.ș
              - Mie nu-mi este foame. 
              - Hai nu te codi, că n-are cum să nu i se fi făcut foame de azi diminea ă iț ț ș
până acum. Tu unde mănânci? întreabă Florica cu grija ei de mamă. 
              - La cantină.
              - Păcatul să fie al tău maică, dacă nu iei din mâncare.
              - Acum nu pot înghi i nici for at.ț ț
              - O fi din cauza examenului pe care l-ai da?
              - Nu tiu de ce.ș
              - Mă ie nu i se pare că taică-t-o ar avea ceva pe suflet? ț ț
              - N-am nimic nevastă. De unde scorni i asta? ș
              - Mitică, te cunosc de la o po tă când îmi ascunzi ceva. S-a întâmplat cevaș
rău pe acasă?
              - Nu s-a întâmplat nimic. Fii lini tită..ș
              Florica continuă să- i chestioneze bărbatul, până când difuzoarele găriiș
anun ă plecarea  acceleratului  în  direc ia  Videle,  Ro iori  Nord,  Craiova,  Filia i,ț ț ș ș
Turnu Severin, ….., Timi oara, fără să reu ească să afle motivul triste ii bărbatuluiș ș ț
ei. Alexandru î i sărută părin ii, în timp ce ace tia îi urează succes la următoareleș ț ș
examene. Coborât pe peron el rămâne lângă fereastra compartimentului până ce
trenul se pune în mi care. ș
              Alexandru Bălan iese din clădirea gării i se îndreaptă spre cantinaș
studen ească din pia a Buze ti. El este mul umit de starea sănătă ii mamei lui, careț ț ș ț ț
s-a  înzdrăvenit  bine  fa ă  de  perioada  în  care  ea  zăcuse  de  icterul  provocat  deț
iradiere.
              Sala cantinei este aglomerată. Alexandru căută cu privirea un loc liber i îlș
zăre te pe Ispă escu stând la masă cu încă doi in i,  unul din ei fiind cel  care-lș ș ș
întrebase de subiectele pe care le avusese la examen.
              - Poftă bună, spune Alexandru.
              - Mul umim, ia loc, că pentru tine am păstrat locul liber, spune Ispă escu. ț ș
              - De unde tiai că am să vin?ș
              - Păi, unde puteai mânca în altă parte! Noi am intrat printre primi.
              - Am intrat în seria fomi tilor, că numai ăia se bulucesc la deschidereaș
cantinei, intervine Aurel Baciu.
              - Astăzi este mâncare bună: ciorbă de vacă, ni el cu piure de cartofi iș ț ș
ecler la desert, spune Cornel Fur ea.ț
              - Ne fac cinste că am luat examenul de socialism tiin ific, zice zâmbindș ț
Baciu.
              - Ar fi meritat să ne cinstim cu o masa la restaurant, zice Fur ea.ț
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              - Cornele, ăsta n-a fost examen greu. Dacă luăm examenul de analiză
matematică, atunci mergem to i patru să sărbătorim succesul la vr-un restaurant,ț
spune Aurel Baciu.
              - Aurică, mai bine am merge în seara asta, că sunt slabe speran e să luămț
noi examenul la Neagu, propune Ispă escu.ș
              - D-asta mie teamă i mie, intervine Fur ea. ș ț
              - Mi-a spus ieri unul de la zi, că profesorul Neagu s-a purtat foarte
prietene te cu ei tot semestrul de credeau că examenul va fi o floare la ureche, darș
în sesiune a făcut prăpăd, trântindu-i pe capete. I-a picat pe mai mult de jumătate,
informează temător Ispă escu.  ș
              -  După mâncarea asta bună ar merge un pri ,  zice Baciu,  dorindș ț
abandonarea subiectului în discu ie.ț
              - Să mergem la cârciuma din spatele cantinei, propune Fur eaț
              - De acord, răspunde bucuros Ispă escu.ș
              - Vă urez petrecere frumoasă, spune Bălan colegilor lui la ie irea dinș
cantină.
              - Tu de ce nu mergi? întreabă nedumerit Baciu.
              - Eu mă duc la cămin, să mă cinstesc cu un somn, răspunde Bălan, plecând
spre sta ia de tramvai.ț
              - Ispă escule, de ce face fi e Bălan ăsta i nu merge cu noi? întreabăș ț ș
supărat Baciu.
              - Nu renun ă el u or la somnul de după amiază.ț ș
              - Păi noaptea ce face, înva ă? întreabă Fur ea.ț ț
              -  Nici  pomeneală.  El  se culcă odată cu găinile,  răspunde din nou
Ispă escu. ș
              Indispozi ia celor trei colegi, creată de refuzul intempestiv al lui Bălan deț
a-i  înso i,  dispare  la  intrarea  acestora  în  cârciumă.  În  localul  cochet  sunt  toateț
mesele ocupate. Un taraf de lăutari acompaniază vocea mirifică a unei dizeuze. Un
chelner cu chelie i musta ă căruntă, îmbrăcat în veston alb peste o căma ă colilieș ț ș
i cu cravată neagră, observă nemul umirea tinerilor ce nu văd o masă liberă.ș ț

              - Tovară ii, doresc să servească ceva?ș
              - Păi, d-aia intrarăm, răspunde âfnos Ispă escu, părându-i întrebarea maiț ș
mult decât prostească.   
              - Vă rog să pofti i după mine. ț
              Chelnerul cu agilitate de spiridu , în ciuda vârstei lui, se strecoară până laș
o masă de lângă piedestalul orchestrei. 
              - Băi, voi vede i cine cântă? întreabă Ispă escu, care rămâne pironit cuț ș
ochii la cântărea ă.ț
              - Maria Tănase!?! întreabă mirat Baciu.
              - Ea este, răspunde Fur ea.ț
              Tinerii se a ează la masă aproape instinctiv, cu privirile pironite peș
cântărea ă.ț
              - Ce dori i să servi i? întreabă ospătarul, deranjat de faptul că noii clien iț ț ț
nu-l bagă în seamă.
              - Vrem o baterie de vin bun, răspunde Baciu trezit la realitate. 
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              - Avem vinuri de Odobe ti, Drăgă ani, Segarcea i vinul casei, unul ieftinș ș ș
i bun.ș

              - Pe care  ni-l recomanzi?
              - Pe cel de Odobe ti.ș
              - Bine, dă-ne o baterie.
              Cei trei tineri, ascultând uimi i frumuse ea cântecelor, nu observaseră cândț ț
li s-au umpluse paharele.
              - Mai dori i i altceva? întreabă mo ule ul.ț ș ș ț
              - De ce cântă astăzi Maria Tănase aici? întreabă curios Ispă escu.ș
              - Ăsta e restaurantul la care cântă ea în fiecare zi la prânz.
              - Numai la prânz?
              - Da, fiindcă seara cântă în spectacolul de revistă de la teatrul Constantin
Tănase. Avem cotlet de porc, mu chiule  de vacă, măduvioare i fudulii la grătar,ș ț ș
recomandă bătrânelul tinerilor.
             - Dă-ne câte un grătar de porc, comandă Baciu.
             - Eu vreau măduvioare i fudulii, adaogă Ispă escu.ș ș
             Chelnerul, cu ochiul lui versat, este convins că proaspe ii săi clien i suntț ț
oameni cu dare de mână, veni i de curând în Bucure ti din cine tie ce ora  dinț ș ș ș
provincie.  El  pleacă  grăbit  spre  bucătărie  pentru  noua  comandă,  unde  îi  cere
grătargiului să- i arate măiestria, spunându-i că are clien i de vază.ș ț
              - Băi, mie mi-a venit o idee, zice Baciu.
              - Spune, s-o auzim i noi, îl îndeamnă Ispă escu.ș ș
              - Fac pe dracul în patru să promovez anul întâi i la toamnă trec laș
cursurile de zi. Ce rost are să mă chinuiesc să învă  singur? De ce să mă zbat atâtaț
pentru câteva sute de lei în plus? Cu bursa pe care o voi primi de la întreprindere,
voi trăi ca un bimpa ă.           ș
              - Aurică, ie î i convine să fii student la zi, că e ti neînsurat, spune cuț ț ș
amărăciune Fur ea.ț
              - Cornele i tu ar trebui să faci acela i lucru, că nevastă-ta este în stareș ș
să- i  crească  singură  copii  i  chiar  cred  că  i-ar  fi  mai  u or  dacă  scapă  să  teș ș ș
îngrijească i pe tine. Eu prevăd că dacă nu trecem la zi nu vom termina facultatea.ș
Ne-a fost greu la examenul de socialism, care e unul de vrăjeală, închipui i-vă ceț
ne a teaptă la celelalte.  ș
              - Aurică, dacă ie i-a venit gândul ăsta în cârciumă, cred că te intereseazăț ț
mai mult distrac iile din Bucure ti, decât facultatea, presupune Fur ea.ț ș ț
              - Este normal să mă gândesc cum să-mi trăiesc mai bine via a. Ce rost areț
să mă lupt cu morile de vânt? Tu n-ai văzut ce greu este să înve i de unul singur iț ș
să ai i serviciu. Dacă facem facultatea la zi, avem trei avantaje. ș
              - Care sunt alea?
              - Întâi, efortul va fi neglijabil, fiind suficient ca pentru examene să
repetăm ceia ce ni se predă la curs, doi, nu va mai trebui să muncim la slujbă i trei,ș
vom primi bursă aproape egală cu salariul pe care îl avem. Nu este convenabil?
              - Ba este, acceptă Fur ea.ț
              - Tu ce crezi Ispas, nu este un plan bun?
              - Bacischiliene, nu mă interesează planul tău, răspunde Ispă escu, pocindș
numele lui Baciu, supărat de prescurtarea făcută de acesta numelui său, dar i căș
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este  fecior  de  preot.  El  crede  că  n-are  nici  o  ansă  de  a  termina  facultatea  laș
cursurile de zi, din cauza posibilelor reclama ii ale vr-unor “binevoitori”.ț
              - Mai comandăm o baterie? întreabă Baciu, sesizând nemul umirea luiț
Ispă escu.ș
              - Desigur, vine răspunsul acestuia. 
              Fripturile gustoase, udate cu vin bun, i cântecele Mariei Tănase îiș
înveselesc pe cei trei colegi, făcându-i să uite de grija examenelor. Ei se simt a a deș
bine de nici nu se gândesc la plecare până ce cântărea a nu părăse te localul pentruț ș
a se duce la spectacolul de revistă. Ajun i la cămin Baciu i Fur ea se culcă, răpu iș ș ț ș
de bur ile pline, dar Ispă escu, nefiindu-i somn i sim indu- i mintea clară, intră înț ș ș ț ș
sala de lectură cu gândul de a toci ceva din materia pentru examenul următor. În
această după amiază, ascultând planul lui Baciu de a trece din toamnă la cursurile
de zi,  el i-a propus că trebuie să se străduiască să termine ceia ce a început, de iș ș
acest lucru va necesita o muncă grea timp de ase ani. Dacă originea lui socialăș
n-ar fi cu probleme s-ar înscrie bucuros la cursurile cu frecven ă. ț
              În timp ce Ispă escu î i prăje te creieri cu ni te exerci ii de integrale tripleș ș ș ș ț
i formula lui Gauss-Ostrogradski, Florica i Dumitru Bălan, coboară din tren înș ș

gara Smărdioasa.  Marin Marica este pe peron i se bucură când îi vede pe Bălani.ș
El venise la gară, cu căru a i caii GAC-ului, a a cum se în elesese cu Dumitruț ș ș ț
Bălan.
              - Sărut-mâna doamnă i bine a i venit, urează Marin fostei lui învă ătoare.ș ț ț
              -Bine te-am găsit Marinică. Ă tia nu sunt caii tăi? întreabă Florica,ș
bucuroasă de surpriza pe care i-o face bărbatul ei, uitând de supărarea din tren. 
              În timpul călătoriei cu trenul, ea nu apucase să se mai gândească la
dificultatea drumului pe jos de la gară spre casă pe vreme de noapte geroasă de
început de februarie, fiind îngrijorată de cele ce se întâmplase acasă în cele patru
luni cât lipsise. Florica presim ise după chipul îngrijorat al bărbatului ei că acasăț
este ceva rău i cum a plecat trenul din Bucure ti a încercat să afle despre ce esteș ș
vorba.  Dumitru Bălan dorea să amâne cât  mai mult  destăinuirea secretului  său,
temându-se că o supărare îi va pricinui Florichi activarea bolii ei de inimă într-un
trup slăbit de boală i de iradiere. Cum ea tot va fi pusă în fa a unui fapt împlinit,ș ț
înainte  ca  trenul  să  oprească  în  sta ia  Chiajna,  el  s-a  hotărât  să  vorbească,ț
considerând că este  mai  bine pentru ea să fie  oarecum pregătită  la ce urma să
găsească acasă. 
              -  Nu- i  face griji  că nu s-a întâmplat  nimic rău, spusese Dumitruț
cântărindu- i vorbele pentru ce urma s-o spună.ș
              - Nu încerca să mă protejezi mai mult decât trebuie. Spune ce este acasă.
              - Nelu, a fost chemat pentru verificare la comisariatul militar de la raionul
Zimnicea.
              - Păi, ce mai are el cu Zimnicea dacă are serviciul la Schela Dragomire ti.ș
              - El are domiciliul pe buletinul de popula ie neschimbat i figurează tot înț ș
eviden ele de aici  N-are importan ă unde e ti cu serviciul atâta timp cât nu i-aiț ț ș ț
făcut muta ia pe buletin.ț
              - Zi mai repede, ce e cu el?   
              - Cu o săptămână înainte de Crăciun am primit ordinul lui de chemare
pentru verificarea  situa iei  militare.  I-am trimis  o telegramă  i  el  a  venit  acasăț ș
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într-o sâmbătă. Duminecă s-a întâlnit cu Gica i seara Nelu n-a mai dormit acasă.ș
După ce a fost la Comisariatul Militar i i-a clarificat situa ia, el n-a mai plecat laș ș ț
Târgovi te,  motivând  că  eful  lui  l-a  învoit  două  săptămâni  ca  să  petreacăș ș
sărbătorile de iarnă în familie. Eu nu l-am crezut, dar ce puteam face? În tot acest
timp el a locuit cu Gica în casa lui Ionel Culcea, acolo unde stă ea în gazdă, după
ce s-a mutat de la Anica Zorilă. Ca să nu râdă lumea de noi încă odată că un copil
d-al nostru stă cu nevasta în casă cu chirie,  m-am dus într-o seară la ei i i-am adusș
acasă.
              - Nu ne ajunge ru inea pe care ne-a făcut-o Eugen, care a plecat cuș
nevastă-sa din casa noastră, mare cât un handac de po i întoarce carul în ea, ca săț
stea cu chirie în Smărdioasa!
              - Ce era să facă, daca a a i-a cerut so ia lui?  ș ț
              - Acum s-a luat i Nelu după frate-s-o.ș
              - Nu este acela i lucru. Eugen când s-a însurat a locuit câteva luni cu noi iș ș
apoi s-a mutat în casă cu chirie, pe câtă vreme Nelu i-a adus nevasta acasă.ș
              - Nu-i mai lua apărarea. A venit că te-ai dus după el. i Nelu este tot omȘ
de nimic. Eu mă zbăteam cu moartea în spital i lui i-a ars de însurătoare. Degeabaș
am făcut copii întregi la trup, dacă sunt scur i la minte. Nu vezi că trei din ei s-auț
însurat ca nelumea. După chinurile pe care le-am îndurat ca să-i cre tem, meritamș
măcar să ne spună ce vor să facă. Gica le-o fi spus părin ilor ei că se mărită?ț
              - Nu tiu. Poate le-a scris vreo scrisoare.ș
              - Păi, nu vezi că nici asta n-are minte! S-a măritat tusea cu junghiul, că nu
strică Dumnezeu două case.
              - Să zicem că le-ar fi spus, s-ar schimba ceva?
              - Atunci ar fi fost o treabă normală. Se respecta măcar ceva din obiceiul
bătrânesc. Eu când m-am măritat cu tine, m-am dus întâi i le-am spus fra ilor iș ț ș
surorilor mele ce vreau să fac, că tata i mama erau demult pe lumea ailaltă. Apoiș
te-am dus la Zimnicea să te vadă, iar în ziua când ne-am luat, am fost la primărie
d-am făcut formele de căsătorie i seara am sărbătorit evenimentul la o masă înș
casă cu mama ta i cu fra ii no tri înso i i de nevestele lor. ș ț ș ț ț
              - S-a schimbat lumea. Nu mai e ca pe vremea noastră.
              - Lumea e la fel, numai copiii no tri au ie it altfel de cât trebuie. To i treiș ș ț
s-au însurat în grabă de parcă intrau zilele în sac. Azi le-au cunoscut i a doua ziș
s-au însurat ca i când ar fi dat peste ni te zâne. N-am nimic împotrivă că i-au luatș ș ș
neveste în curul gol, că acum toată lumea e săracă, dar mi-e necaz că n-au a teptatș
i ei să vadă cu cine se înjugă, că doar o singură dată în via ă se căsătore te omul. ș ț ș

              - Eu zic că noi nu trebuie să ne amestecăm în via a copiilor no tri  i să neț ș ș
mul umim că-i vom vedea la rostul lor.ț
              - Îmi repro ez că n-am fost autoritară cu ei. Dacă ne-ar fi tiut un pic deș ș
frică, că bunul sim  le lipse te, poate ar fi fost mai bine.ț ș
              - i ce puteam face, Florico?Ș
              - Ne interesam i noi din ce neam se trage i ce apucături au.ș ș
              - Parcă n-ai ti că nu po i cunoa te omul într-o zi? i poate că e mai bineș ț ș Ș
a a. Dacă nu le-am interzis căsătoria la primii doi copii, n-o s-o facem nici la alș
treilea. 
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              - Mitică, treaba lor, cum î i a tern a a vor dormi. Ai dreptate ca noi să fimș ș ș
mul umi i că i-am văzut mari, chiar dacă au minte pu ină, dar de unde nu e, niciț ț ț
Dumnezeu nu cere. i Nelu este acum la Dragomire ti?Ș ș
              - Nu s-a mai dus acolo. Zice că- i caută un serviciu pe aici.ș
              - N-are unde să găsească post aproape de casă, că pe aici nu se fac fabrici.
              - I-am spus lui Nelu că SMT-ul are nevoie de un electrician, dar n-a zis
nimic. 
              - Nelu, dacă n-o găsi în altă parte serviciu, e bine să se angajeze la
SMT-eu, că doar n-o sta dulău pe bătătură i să trăiască din leafa Gichi.ș
              Gherghina Chelaru, educatoare la grădini a de copii din Cervenia, esteț
absolventă a colii pedagogice din Pite ti. Ea este cel mai mare copil din cei patruș ș
ai lui Gheorghe Chelaru din Turnu-Măgurele, fost plutonier în fanfara militară a
regimentului 20 Doroban i. Gica este o fată drăgu ă i veselă, dar cam zvăpăiată,ț ț ș
fiind prezentă în mai toate emisiunile de seară ale sta iei de radioficare a comunei,ț
unde cântă sau ia interviuri sătenilor.
              Până la Ro iori lui Florica Bălan îi trecuse supărarea pe Nelu. Ea speraseș
ca cel de al treilea fiu al ei să aibe mai multă minte decât fra ii lui mai mari, dupăț
cât de cuminte fusese acesta până acum. Sui i într-un vagon bine încălzit, Bălaniiț
au mo ăit până la Smărdioasa.  ț
              - Doamnă, cai i ghiociul au fost ai mei, dar acum sunt ai GAC-ului,ș
răspunde Marin Marica în timp ce o ajută pe Florica să- i îmbrace uba ei, adusăș ș
d-acasă în căru ă. E bine că m-a dat îngrijitor la grajduri, că nu tiu ce m-a i fi făcutț ș ș
dacă-mi vedeam caii pe mâna altora. 
              - Marinică, înseamnă că i acum îi iube ti, ca i cum ar fi tot ai tăi?ș ș ș
              - Cum să nu in la ei dacă i-am crescut de când au fost făta i!  ț ț
              - Ce- i fac copii?ț
              - Bine, merg la grădini ă. Sunt amândoi la grupa domni oarei Chelaru,ț ș
nora dumneavoastră.
              Caii pornesc la trap i zgomotul zdroncăniturilor ghiociului pe leaurileș ș
înghe ate  amestecat  cu  cel  al  tasurilor  lovite  de  bucelele  ro ilor  pune  capătț ț
dialogului. Dumitru Bălan încearcă să vadă chipul so iei când Marin Marica aduceț
vorba despre cea de a treia noră a lor i se bucură că o vede zâmbind, semn că i-aș
trecut supărarea pe însurătoarea năzdrăvanului ei fiu.
              Acasă Florica este întâmpinată de Anica Zorilă i fiica ei Crisanta, căroraș
le podidesc lacrimile de bucurie.
              - Bine v-am găsit Anico i Crisanto. Ce v-a găsit plânsul, că doar n-amș
murit! le ceartă Florica.
              -  A a,  de bucurie,  răspunde Crisanta,  îmbră i ând-o pe Florica iș ț ș ș
umezindu-i obrajii cu lacrimile ei.
              Anica i Crisanta aranjase masa în dormitorul Florichii, unde sobaș
dogore te plăcut. După ce le trece emo ia, ele aduc o tavă cu friptură de ra ă peș ț ț
varză i dezvelesc o pâine aburindă dintr-o fa ă de masă groasă, esută în casă dinș ț ț
bumbac îndrugat tot în casă. 
              - Fetelor să vă dea Dumnezeu sănătate, că-mi este o foame de lup,
exclamă bucuroasă Florica la vederea bucatelor frumos mirositoare.
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              - Ia i mănâncă să pui la loc carne pe dumneata, că ai slăbit ca un ogar,ș
spune Crisanta, impresionată de înfă i area Florichii.  ț ș
              Mama i fiica se bucură de pofta cu care mănâncă prietena lor i suntș ș
nerăbdătoare să li se povestească cum a fost în spital. Florica nu se lăsă rugată de
două  ori  i  le  satisface  curiozitatea  spunând  o  mul ime  de  întâmplări  hazlii,ș ț
neamintind  nimic  despre  suferin ele  prin  care  trecuse.  Când  ea  se  opre te  dinț ș
povestit pentru a mai savura o bucată de plăcintă cu dovleac, Crisanta se ridică iș
măre te  volumul  difuzorului  din  încăpere  pentru  a  se  auzi  mai  bine  cânteculș
Gherghinei Chelaru.
              - Auzi-o pe noră-ta că- i cântă de bun venit, “Soacă-mea-i femeie rea”. Aț
dracului femeie! Ce se găsi ea să behăie? zice Crisanta.
              - Taci fa cu prostiile, î i admonestează Anica fiica.ș
              - Lasă să-i spunem ce-a făcut Nelu, răspunde răstit Crisanta.
              - tiu Crisanto că s-a însurat, spune Florica.Ș
              - Mare măgar. Cât este de voinic i de frumos, tot a a de prost este,ș ș
continuă nestingherită Crisanta.
              - Nu-mi face băiatul măgar i prost, ripostează zâmbind Florica.ș
              - Cum să nu-l fac, dacă nesim itul s-a însurat în timp ce mata zăceai înț
spital!
              - Când vine săptămâna oarbă, băiatul se însoară fără să gândească,
încearcă Florica să- i apere feciorul.ș
              - Fi-i-ar săptămâna lui aor ită, ma-ta suferea în spital i lui i-a ars deț ș
însurătoare. P-ăsta degeaba l-am crezut mai de tept că tot a a de prost e ca fra iiș ș ț
lui. Eugen s-a luat după proasta i puturoasa aia de nevastă-sa -a plecat d-acasă deș ș
v-a făcut de râs în apte sate. Nici de Alexandru nu cred că e mare brânză de capulș
lui, dacă s-a însurat în trei luni după ce a cunoscut-o pe Nu a. Ce dracu le-au făcutț
astea de s-au lăsat îmbrobodi i ca ni te pro ti!ț ș ș
              - Crisanto, n-ai dreptate, încearcă Florica să potolească mânia fetei.
              - Ba am, că e plin satul de fete bune i ei s-au însurat din fugă cu ni teș ș
prăpădite din lumea largă. Nevasta lui Alexandru e slabă ca o scândură de parcă ar
mânca numai în zile de post, Si a lui Eugen e neagră i urâtă tocmai bună s-o puiț ș
sperietoare de ciori în pepeni, iar p-asta d-o luă Nelu e o zăpăcită, ce nechează în
fiecare zi la difuzor. Mai bine făceai ni te băie i urâ i, dar care să fi fost de tep i caș ț ț ș ț
să- i ia neveste ca lumea. Spune dacă n-am dreptate?   ș
              - Crisanto, lasă-mi băie ii în pace. Ce-ai tu cu ursita lor?ț
              - Să nu vorbim de ursită, că soarta mai este i cum i-o face omul. Euș ș
n-am fost o proastă de m-am măritat cu un papă lapte din Frumoasa, care nu ie eaș
din vorba mă-si? Ţineam nasul pe sus i nu-mi plăcea de nici un băiat de ispravăș
din sat. Acum degeaba mi-a venit mintea la cap, după ce mi-am rupt gâtul. Crisanta
se opre te la zgomotul făcut de u a de la antreu. Auzi vine Nelu cu Gica,  maiș ș
adaogă ea.
              - Bine a i venit mămico, spune Gica veselă, sărind să- i pupe soacra.ț ș
              - Bine v-am găsit, maică. 
              - Ne cerem scuze că n-am fost acasă când a i sosit, dar nu tiam cu ce trenț ș
veni i.ț
              - Gico, nu mai face pe mironosi a. V-am zis la amândoi să veni i devreme.ț ț
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              - Crisanta, îmi pare rău. Nu ne-am dat seama că s-a făcut târziu, spune
râzând Gica.
              - Nu min i fă zurlie pe soacră-ta din prima zi. Spune mai bine că nu po i săț ț
nu te miorlăi în fiecare seară la difuzor.
              - Crisanto, nu- i e ru ine să te iei de fată? intervine Florica.              ț ș
              - Ei să-i fie ru ine i nu mie, care spun drept. O tiu ce mincinoasă e deș ș ș
când stătea la noi în gazdă.
              - N-o sco i la capăt cu Crisanta, intervine Nelu.ț
              - N-o s-o sco i tu la cap prostule, cu nebuna asta, protestează Crisanta.ț
              - Hai fă acasă, spune Anica fiicei ei, temându-se de riposta Gichi, pe care
o tie că- i pune repede poalele în cap Ea le văzuse de prea multe ori certându-seș ș
până la păruială. 
              - Hai să ne culcăm i noi că suntem obosi i de pe drum, spune Dumitruș ț
Bălan, pentru a pune capăt gâlcevii ivite. 
              Nelu î i ia nevasta de mână i iese pe u a dinspre coridorul ce duce i laș ș ș ș
fosta cameră a băie ilor mari, în timp ce Anica î i împinge fica prin u a ce dă spreț ș ș
antreu.  
              Călătoria a obosit-o mult pe Florica. Ea nu este supărată pe Nelu, de iș
nesăbuin a lui fusese spusă pe leau cu sinceritate de Crisanta, care în simplitatea eiț ș
nu- i poate  ine gândurile ascunse. Florica este mul umită că după suferin a dinș ț ț ț
spital  a ajuns să se culce iar în patul ei. Ea este convinsă că însănăto irea i  seș
datorează  norocului  de  fi  beneficiat  de  tratamentul  cu  iradiere  radioactivă,  o
medodă absolut nouă în tratarea cancerului. 

                                                                   VI
            
              În pădurea seculară de lângă satul Coliba i sunt ascunse halele noiiș
întreprinderii de piese de schimb pentru repararea camioanelor i tractoarelor. Eleș
au fost construite în timpul războiului pentru o fabrică germană de avioane, care
din cauza ofensivei armatei sovietice n-a mai ajuns să fie terminată. Aleile betonate
dintre halele fabricii sunt umbrite de arbori înfrunzi i în verdele crud ale mijloculuiț
de mai.
              Trei delega i ai întreprinderii de electricitate au sosit la poarta fabricii deț
piese unde ofi erul de serviciu după ce i-a legitimat, îi chestionează la ce sectorț
merg i apoi le scrie biletele de intrare.ș
              - ti i cum să ajunge i la hala patru i la sta ia de transformare? Ș ț ț ș ț
              Portarul pune o astfel de întrebare tuturor delega ilor care întră în uzină,ț
tiind că cei ce vin petru prima oară se încurcă în păienjeni ul de drumuri dintreș ș

halele dispuse alandala la mare distan ă între ele. Acum arborii au frunzi ul destulț ș
de des, fapt ce face i mai face dificilă orientarea chiar i pentru cei ce au mai fostș ș
în fabrică.
              - tim, răspunde Vasile Rădulescu.Ș
              - Voi pe la ce oră termina i? întreabă Iulian Ispă escu.ț ș
              - Vreau să prind trenul de două ca deseară să fiu acasă,  răspunde
Alexandru Bălan.
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              - Iar o iei de la început? În elege că nu pot veni la Coliba i i să nu trec peț ș ș
la Valea Stânii. Am mai apucat să-i i  scriu mamei că vin cu tine. Dormim laș
noapte acolo i mâine diminea ă plecăm. Părin ii mei vor să te cunoască. Te rog săș ț ț
nu-mi faci fi e. ț
              - Iulică, mă tii că nu umblu cu fuse strâmbe, dar mâine  am zi grea.ș
Trebuie să mă mut cu casa de la Câslaru.
              - Bine atunci o să plecăm cu trenul de apte seara i la zece i jumătateș ș ș
suntem în Târgovi te. ș
              - Cu asta sunt de acord.
              - Mama o să se supere că trec p-acasă numai pentru câteva ceasuri. i a aȘ ș
o să-mi repro eze că nu m-a văzut de două luni.             ș
             Iulian Ispă escu este astăzi în delega ie la sta ia de transformare de 35/6ș ț ț
kilovol i, care alimentează cu energie electrică fabrica de piese Coliba i. Fiecareț ș
dispecer energetic de la întreprinderea de electricitate are planificat prin graficul de
serviciu lunar să efectueze una sau două zile de deplasare într-o sta ie sau centralăț
electrică pentru cunoa terea în teren a instala iilor pe care le coordonează.ș ț
              - Tov Rădulescu, te rog să mergi i dumneata cu noi.ș
              - Pe mine vă rog să mă scuza i, dar am alte treburi. Îl a tept pe tovț ș
Nicolescu  să  vină  de  la  Bucure ti  cu  un contor  etalon,  care  a  fost  verificat  laș
Institutul de Metrologie.
              - Păi, ce nevoie ai deseară de etalon?
              - Nu este vorba de asta. I-am zis lui tov Nicolescu să doarmă la mine, ca
să nu mai facă naveta la Crânguri i să- i piarda noaptea pe tren.ș ș
              Vasile Rădulescu reu e te să înjghebeze un motiv plauzibil pentru a refuzaș ș
delicat invita ia, considerându-se prea bătrân pentru a fi în compania lui Ispă escu,ț ș
care  este  mai  tânăr  cu  doisprezece  ani  decât  el.  Acum doi  ani  Rădulescu  s-a
transferat la Pite ti venind de la Timi oara unde lucrase ca secretar la Facultatea deș ș
Electrotehnică  i  ajunsese  i  student  în  anul  patru la  cursurile  serale  ale  aceleiș ș
facultă i. Intervenind ni te neîn elegeri între el i so ia sa, Rădulescu a plecat dinț ș ț ș ț
Timi oara,  renun ând  la  studen ie  i  la  serviciu.  El  a  revenit  la  gospodăriaș ț ț ș
părintească din comuna u a Olteni, cu dorin a de a se angaja la o întreprindere dinȘ ț ț
Târgovi te. Norocul a făcut să-l întâlnească pe inginerul Constant Drăghicescu peș
care îl cuno tea de pe timpul când acesta era student la Timi oara. Drăghicescu i-aș ș
propus angajarea în postul de tehnician UEE la Pite ti. După câteva luni de ini iereș ț
la  întreprinderea  din  Târgovi te  i  alte  câteva  luni  de  instruire  în  instala ii,ș ș ț
Rădulescu  a  fost  numit  eful  UEE-ului  la  Sectorul  Pite ti,  unde  se  dovede teș ș ș
priceput  i  con tiincios.  Începând  din  toamna  trecută  el  i-a  reluat  studiileș ș ș
universitare, înscriindu-se în anul patru la cursurile fără frecven ă ale Facultă ii deț ț
Energetică din Bucure ti.ș
              - Eu o să-mi termin treburile la sta ie în câteva ore. Unde vă pot găsi?ț
întreabă Ispă escu.ș
              - La biroul serviciului mecano-energetic.
              - Bine am să vă caut acolo.
              Ajun i în dreptul halei numărul patru, Rădulescu i Bălan se despart deș ș
Ispă escu, care î i continuă drumul spre sta ia electrică.ș ș ț
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              Inginerul Boeru, eful serviciului mecano-energetic, îi prime te cu multăș ș
amabilitate pe delega ii IREP-ului, pe care îi cunoa te de doi ani i cu care el seț ș ș
împrietenise, datorită felului său de a se ata a u or de oameni. După urările de bunș ș
venit, Boeru î i chestionează oaspe i despre o mul ime de lucruri începând cu celeș ț ț
de  curtoazie  despre  via a  lor,  ca  apoi  să  insiste  asupra  situa iei  dezvoltăriiț ț
sistemului energetic na ional în zonă. El este îngrijorat de faptul că actuala sta ie cuț ț
cele două transformatoare de 5600 kilovol iamperi fiecare nu vor mai putea faceț
fa ă  cre terilor  consumului  de  energie  electrică  necesar  uzinei  de  piese  autoț ș
Coliba i  în noul cincinal.  Inginerul  Boeru explică dificultă ile pe care le are cuș ț
Întreprinderea Electromontaj ce întârzie terminarea i punerea în func iune a linieiș ț
de  110  kilovol i  i  a  sta iei  de  110/6  cu  două  transformatoare  de  10ț ș ț
megavol iamperi fiecare. ț
              - efu’ vorbi i cu secretara directorului, spune inginerul Badea Dogaru,Ș ț
energeticul ef al uzinei, înmânând receptorul lui Boeru.  ș
              Convorbirea lui Boeru cu secretara este foarte scurtă.
              - Pe mine vă rog să mă scuza i că trebuie să plec. Sunt chemat la directorulț
general pentru o edin ă cu efii de sectoare. Vă las cu Bădi ă să vă face i treaba,ș ț ș ț ț
spune inginerul Boeru, luând un caiet sub bra  i părăsind în grabă încăperea.ț ș
              Bălan i Rădulescu încep lucrul pentru care au venit. Inginerul Badeaș
Dogaru se dovede te din nou un foarte bun cunoscător al sectorului energetic alș
uzinei, furnizând datele i documentele cerute de delega i. El este un tânăr mic deș ț
statură de aceia i vârsta cu Bălan, extrem de politicos semănând în această privin ăș ț
cu eful  lui,  dar  pu in mai sobru.  Colaborarea  celor  trei  in i  este  productivă  iș ț ș ș
documentele sunt finalizate înainte de amiază, tocmai când Boeru revine în birou
înso it de Ispă escu.ț ș
              - Hai măi Iulică, transferă-te la noi. Am nevoie de un ef la sta ia de 110ș ț
kilovol i, continuă Boeru discu ia începută înainte de intrarea în birou.ț ț
             - Nici nu mă gândesc la a a ceva, răspunde Ispă escu.ș ș
             - Faci foarte rău. Aici vei locui i vei mânca la părin ii tăi, unde bucateleș ț
gustoase pregătite de coana preoteasă nu se compară cu torboselile de la cantinele
din Târgovi te.ș
              - Întreprinderea mea se mută anul acesta la Pite ti.ș
              - tiu asta, dar i Pite tiul tot târg este, cu mizeria lui oră enească, departeȘ ș ș ș
de frumuse ea vie ii de la ară.ț ț ț
              - Degeaba o dai pe poezie că nu mă po i convinge. Tu ai nevoie de oameniț
i  nu tii  cum să faci  rost  de ei.  Caută-i în altă  parte  i  lasă-mă în pace.  Gataș ș ș

Alexandre,  a i  terminat?  întreabă  Ispă escu,  plictisit  de  insisten ele  ingineruluiț ș ț
Boeru.
              - A teptăm să fie dactilografiat procesul-verbal.ș
              - Uite-l că l-a adus, spune Boeru, văzându-l pe Dogaru intrând cu ni teș
hârtii în mână. 
              După semnarea procesului verbal de control energetic, Dogaru îi conduce
pe cei trei delega i la secretariat pentru tampilarea ordinelor lor de serviciu. Cândț ș
secretara prezintă directorului Mihai delega iile pentru a fi semnate, acesta dore teț ș
să stea de vorbă cu trimi ii întreprinderii de electricitate. Directorul general cite teș ș
procesul-verbal,  poartă  o  discu ie  protocolară  i  se  interesează  de  func iile  iț ș ț ș
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calificarea profesională a delega ilor. Inginerul Mihai, preocupat de acoperirea cuț
speciali ti a sectorului energetic, constată că cei trei tehnicieni sunt exact oameniiș
de care uzina are nevoie. El le propune să se transfere la întreprinderea al cărui
director  este,  în  posturi  bine  plătite,  promi ându-le  apartamente,  repetândț
argumentele pentru care el venise pe aceste meleaguri de la Uzinele Steagul Ro uș
din Bra ov. Mihai acceptase să plece dintr-un ora  mare pentru o func ie mai mareș ș ț
i un salariu mai bun. Promisiunile tentante făcute de director nu momesc pe ceiș

trei  tehnicieni  de  la  IREP.  Ei  doresc  să plece  cât  mai  repede,  dar  directorul  îi
torturează cu enumerarea avantajelor pe care le vor avea dacă se vor transfera la
uzina din Coliba i.ș
              - Tovară e director vă mul umim pentru ofertă, dar nici unul din noi nuș ț
pleacă de la IREP, unde avem salarii tot a a de mari ca cele pe care ni le pute i daș ț
dumneavoastră, spune Bălan, ridicându-se în picioare i făcând semn colegilor luiș
să ridice ancora.
              - De ce vorbe ti dumneata în numele tuturor? întreabă iritat directorul,ș
supărat că strădania lui rămâne fără rezultat. 
              - Pentru că el ne tie părerea. De abia scăparăm de insisten a lui Boeru, cuș ț
a cărui nevastă sunt un pic de rudă i dădurăm de dumneavoastră. Vă rog să nu văș
supăra i, dar nu ne convine să ne transferăm la dumneavoastră, intervine Ispă escu,ț ș
supărat pe impolite ea directorului la adresa lui Bălan.ț
              - i de ce mă rog nu este bună pentru dumneavoastră Uzina Coliba i?Ș ș
              - Tovară e director, noi lucrăm într-o întreprindere cu instala ii energeticeș ț
complexe,  ce  vor  fi  mult  timp  într-o  continuă  dezvoltare.  În  plus  noi  avem
posibilitatea să ne în elegem în limba electricienilor, fiindcă majoritatea salaria ilorț ț
din întreprinderea noastră au această meserie. La dumneavoastră specificul fabricii
este altul i domeniul nostru profesional ar fi extrem de limitat fa ă de aspira iileș ț ț
noastre, încearcă Bălan o argumentare pentru a pune capăt discu iei într-un modț
politicos.
              - Se pare că am în fa ă pe viitorii directori ai IREP-ului.ț
              - Noi nu ne dorim să ajungem în func ii de conducere. Vrem numai săț
lucrăm în meserie, spune âfnos Ispă escu.ț ș
              - De meserie oricum o să vă sătura i pe la patruzeci de ani i vrândț ș
nevrând tot efi ve i ajunge, după cum îmi dau eu seama cu cine am d-a face. i văș ț Ș
rog să mă crede i că nu gre esc. Mă pricep la oameni mai bine ca un geamba  laț ș ș
cai, spune resemnat directorul. 
              Cei trei delega i ies de la director supăra i de întârziere.ț ț
              - Mai bine ne lipseam de tampilarea delega iilor, decât să ne pierdemș ț
timpul cu nebunul ăsta, spune Ispă escu.ș
              - Să-mi dea i luna de pe cer, eu tot n-a i vrea să fiu salariat aici, spuneș ș
Rădulescu.
              - De ce nea Vasile? 
              - Tov Ispă escu, eu am venit în uzină mai des decât dumneavoastră i tiuș ș ș
de la cei de aici că Mihai se poartă bine cu omul până îl vede angajat la uzină, după
care se face al dracului. ipă i înjură salaria ii de parcă ar fi întreprinderea mă-si.Ț ș ț
              - Probabil că nu este rău cu cei ce î i fac treaba. N-ai auzit că din cauzaș
volumului mare de piese rebutate, uzina nu- i face planul?ș
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              - Asta este adevărat, dar ăranii din satele din zonă, devenind peste noapteț
muncitori  în uzină,  n-au cum prinde meseria din zbor.  Ă tia trebuiesc mai întâiș
învă a i,  apoi  să  capete  ceva  experien ă  i  numai  după  aceia  să  li  se  pretindăț ț ț ș
calitatea lucrărilor pe care le execută, argumentează Rădulescu.
              - Cine nea Vasile are timp în zilele noastre să-i înve e pe al ii, când fiecareț ț
se chinuie te să afle cum i ce are de făcut el!ș ș
              - Tov Ispă escu eu zic că datoria directorului este să organizeze instruireaș
salaria ilorț
.             - To i muncitorii sunt colariza i prin cursuri după orele de program pentruț ș ț
însu irea no iunilor tehnice i to i au calificarea în meseria pe care o prestează.     ș ț ș ț
              - Nu mi se pare suficient.          
              - Ce ai face dumneata, dacă ai fi în locul directorului Mihai?
              - Nu mă pot pune în pielea lui, fiindcă nu sunt inginer mecanic, dar dacă el
a primit să fie director, să- i facă treaba, fără să ipe la oameni ca un vătaf de mo ieș ț ș
boierească.
              - Nea Vasile, n-ai dreptate. El răspunde de planul de produc ie al uzinei,ț
fără să dispună de un număr suficient de meseria i. Ce crezi că de prost i-a pierdutș ș
el vremea cu noi? A insistat să ne convingă ca să ne transferăm aici. 
              -  Să- i caute oameni în altă parte, răspunde Rădulescu.ș
              - Păi, asta e, că n-are de unde. To i vecinii mei din Valea Stânii lucreazăț
aici  la  strunguri,  raboteze,  morteze,  tratamente  termice,  sculărie,  matri ărie,ț
turnătorie i multe alte ma inării, în ni te meserii de care neam de neamul lor n-aș ș ș
auzit până la înfiin area uzinei.ț
              - Aici lucrează i mul i oameni din Pite ti i nu numai ărani din satele dinș ț ș ș ț
înprejurimi.
              - i ce dacă sunt pite teni? Crezi că tiu mai multă meserie?Ș ș ș
              - Tov Ispă escu, nimeni nu s-a născut învă at. Directorul trebuie să iaș ț
măsuri  pentru  perfec ionarea  muncitorilor  i  numai  după  aceia  să  le  pretindăț ș
calitate.
               - Nea Vasile, eu zic că nu prea ai dreptate. Mihai este un adevărat erou. 
               - De ce crede i asta?ț
               - Fiindcă el asigură func ionarea colosului ăsta de fabrică, unde to iț ț
a teaptă să le spună directorul  ce să facă.  Mihai vine la uzină i duminicile cuș ș
noaptea în cap i pleacă după ce se întunecă. Ce fel de via ă duce el? ș ț
               - Trebuie să muncească mai mult, că d-aia are leafă mare.
               - Păi ce salariu crezi că are, nea Vasile?
               - Dacă are cât directorul nostru trebuie să aibă aproape dublul salariului
meu de tehnician.
               - i asta e mult?Ș
               - Tov Ispă escu eu zic că e mult, că doar tot o burtă are i el ca oricare altș ș
om.
               - Lăsa i-l dracului pe Mihai, că nu-i pute i rezolva voi problemele,ț ț
intervine Bălan pentru a pune capăt unui dialog cu un subiect fără sens. 
              - Pe mine m-a enervat insisten a directorului i d-asta mă ciondănii cu tovț ș
Ispă escu. Îl rog să mă scuze.ș
              - Nu m-am supărat nea Vasile.
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              -  Atunci  e  bine.  D-aici  ne  despăr im.  Eu o iau spre  gară,  dacăț
dumneavoastră vă duce i la Valea Stânii, spune Rădulescu.ț
              -Îmi pare rău că nu ne înso e ti.ț ș
              -V-am explicat de ce nu pot. Vă salut i vă doresc peterecere frumoasă.ș
              Vasile Rădulescu se îndreptă spre gara uzinală pentru a se sui în trenul ce
face legătura între Uzina Coliba i i gara tefăne ti.ș ș Ș ș
               Lângă sta ia de cale ferată tefăne ti se construise cu zece ani în urmăț Ș ș
mai multe blocuri de locuin ă drept colonie pentru refugia ii greci participan i laț ț ț
răscoala  comunistă  condusă  de  Nikos  Beloianis.  După  repatrierea  familiilor
grece ti,  apartamentele  din  blocurile  de  la  tefăne ti  au  fost  date  în  folosin aș Ș ș ț
muncitorilor Uzinei de Piese Auto Coliba i.ș
              De pe drumul ce coboară de la uzină se vede valea unui râu ce este
străjuită  de  coline  cu  păduri  proaspăt  înverzite.  Priveli tea,  scăldată  în  soareleș
strălucitor al după amiezei  de mai, creează o stare de beatitudine în sufletul lui
Alexandru  Bălan.  Iulică  Ispă escu,  mare  me ter  în  a i  provoca  prietenul  săș ș ș
vorbească, este surprins că de data aceasta nu-i reu e te stratagema. Neobi nuit cuș ș ș
mu enia prietenului său, el î i dă seama că astăzi se întâmplă ceva în sufletul luiț ș
Bălan, care, contrar firii sale, rămăsese absent la conversa ia cu Vasile Rădulescu.ț
              - Ce-ai mă azi, de e ti supărat? întreabă Ispă escu îngrijorat.ș ș
              - Ce- i veni? Mă simt chiar foarte bine.ț
              - Atunci de ce- i scot vorba cu cle tele?ț ș
              - Iulică, meleagurile astea sunt a a de frumoase, încât nu mă pot gândi laș
altceva. 
              Ispă escu impresionat de admira ia prietenului său pentru zona lui natală,ș ț
începe să-i povestească ce tie el de la bunicul său, preotul Ghi ă Georgescu. Bălanș ț
află că satele în irate pe valea largă a Râului Târgului au apărut în ultima sută deș
ani prin revărsarea popula iei ascunse de frica năvălitorilor dea lingul istoriei dinț
cătunele înghesuite în văile strâmte ale afluen ilor Râului.  Ispă escu î i continuăț ș ș
istorisirea:
              - Înainte de Unirea Principatelor, satele fiind proprietatea boierilor iș
mânăstirilor, ăranii nu puteau părăsi a ezările în care se născuseră. Prin reformeleț ș
domnitorului  Alexandru  Ioan  Cuza,  în  special  prin  împroprietărirea  ăranilor  iț ș
secularizarea  averilor  mânăstire ti,  popula ia  a  devenit  mai  liberă  formând  noiș ț
localită i.  Însu i  satele  comunei  Ti e ti  de care  apar ine  i  Valea  Stânii  au  luatț ș ț ș ț ș
na tere prin mutarea locuitorilor din Valea Mânăstirii. A fost o primă migra ie maiș ț
importantă a popula iei ării după transhuman a tradi ională a oierilor i mutareaț ț ț ț ș
multor reprezentan i din coala Ardeleană în Moldova i în Muntenia.ț Ș ș
              - Iulică, migra iile de care vorbe ti sunt un fleac fa ă de ce se întîmplă înț ș ț
zilele  noastre.  Nu-l  văzu i  pe  directorul  Mihai  umbând  cu  limba  scoasă  dupăș
oameni pentru a face fa ă sarcinilor sporite de produc ie ale uzinii din Coliba i ț ț ș
              - Ai dreptate. Începuturile revolu iei industriale a determinat plecarea unorț
cohorte de ărani din satele lor ca să acopere setea de muncitori din fabricile de laț
ora e.  i,  a a  un târgu or  de  negustori,  cum a  fost  i  Pite tiul,  a  devenit  ora .ș Ș ș ș ș ș ș
Acum, cu planurile astea cincinale de industrializarea ării, Pite tiul este pe cale săț ș
devină o metropolă industrială i nu este exclus ca în viitor să vezi un sat, cum esteș
Coliba iul, transformat în ora .ș ș
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              - Dacă planurile cincinale continuă să se dubleze i chiar tripleze de laș
unul la altul, necesarul de for ă de muncă specializat nu va fi acoperit niciodată deț
promo iile colilor profesionale, tehnice medii i facultă ilor. Treaba asta determinăț ș ș ț
un adevărat exod al oamenilor. Uite, în întreprinderea noastră marea majoritate a
salaria ilor provine din toată ara, în timp ce numărul pite tenilor get-beget îi po iț ț ș ț
număra pe degete.
              - Trăim într-o perioadă cu cea mai mare transmutare a popula iei de la satț
la ora .ș
              - Iulică te rog să nu facem teoria chibritului despre migra ia autohtonă.ț
Până ajungem la tine acasă te rog să- i continui povestirea despre isoria neamuluiț
tău.   
              Ispă escu  nu se lasă rugat. Bunicul lui slujise ca preot în biserica dinș
Valea Mănăstirii, ce fusese odată mănăstire de călugări. Preotul Ghi ă Georgescuț
părăsise casa bătrânească de lângă mânăstire i î i construise o nouă gospodărie peș ș
un teren al său din Valea Stânii. Acela i lucru l-au făcut  i mul i consăteni ai săi,ș ș ț
care de ineau terenuri agricole lângă cele ale popii i astfel a luat na tere o nouăț ș ș
a ezare omenească. Acum în cătunul Valea Mănăstirii, afundat în desi  de pădure,ș ș
n-au rămas decât familii de rudari ai căror străbuni fuseseră robi pe proprietă ileț
mănăstirii de acolo i dezrobi i de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. ș ț
              Popa Ghi ă a ridicat biserica din Valea Stânii, în care acum sluje teț ș
ginerele său, Ion Ispă escu, tatăl lui Iulica. Ion Ispă escu s-a născut în Coste tii deș ș ș
Arge  i se însurase cu Paulina, fata popii Ghi ă Georgescu.  ș ș ț
              Iulică fusese foarte ata at suflete te de bunicul său dinspre mamă, care îiș ș
alintase  copilăria,  cu  dorin a  că  el  să  se  facă  preot  pentru  a  continua  tradi iaț ț
clericală a familiei. Numai că Iulică s-a înscris la liceul militar Fra ii Buze ti dinț ș
Craiova,  dorind  să  devină  ofi er,  ca  fratele  mamei  sale,  comandorul  de  avia ieț ț
Costică Georgescu, dar reforma învă ământului l-a aruncat într-o coală tehnică. ț ș
              Bunicul lui Iulică fusese supărat pe fiul său Costică, care în loc să se facă
preot ca să-i urmeze la parohie, se făcuse aviator. Oricum i aviatorul urmase oș
voca ie a familiei, întrucât unchiul său Dumitru Popescu, văr primar după mamă cuț
preotul Ghi ă, fusese pasionat pentru zborul cu balonul.ț
              Dumitru Popescu, fiul  preotului  învă ător din Ti e ti,  pasionat deț ț ș
mecanică, părăsise studiile gimnaziale din Pite ti ca să devină ucenic la un atelierș
mecanic  din  Curtea  de  Arge .  Rela iile  familiei  sale  cu  mo tenitorul  mo ieiș ț ș ș
pictorului Ion Negulici, l-au făcut pe Dumitru Popescu să fie “ iitor de socoteli”.ț
Aici administratorul Mateescu, ce locuia în Câmpulung, l-a încurajat pe priceputul
Dumitru Popescu să studieze conceperea unei mori hidraulice moderne. 
              Într-o vară Mateescu îl luase la Viena pe Dumitru Popescu, pentru a vedea
lumea i a-i deschide ochii. Înapoiat în ară, Dumitru realizează “lacătul cu cifre”,ș ț
care  este  primul  patent  în materie.  Inven ia  tânărului  din Ti e ti  s-a  bucurat  deț ț ș
succes la Expozi ia de la Bucure ti i apoi la cea de la Paris. ț ș ș
              Dumitru Popescu a părăsit scriptele mo iei, s-a mutat la Bucure ti, darș ș
greul  vie ii  l-a  dus în  Câmpulung,  unde a  primit  postul  de  mecanic  de  evi  iț ț ș
iluminat la coala normală. Aici el a conceput i construit macheta unui elicopter iș ș ș
planurile unei cârme pentru baloane, zepelinele fiind atunci la mare modă. Dumitru
Popescu a fost îndrumat de inginerul Boicescu, din neamul Boice tilor de la uici,ș Ș
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să plece la Viena,  ca să- i  pună în aplicare cârma i să revolu ioneze naviga iaș ș ț ț
aeriană. El a plecat împreună cu austriacul Schwang, care urma să-i fie îndrumător
în materie financiară. 
              Studen ii români din societatea “România Jună” l-au ajutat pe mecaniculț
din Ti e ti să ob ină ni te contracte locale i să-i fie sfetnici. Ei au dat într-un ziarț ș ț ș ș
vienez vestea vinderii unei inven ii pentru baloane. Contele Zeppelin l-a trimis peț
maiorul Gross, un mare aerostier, pentru a lua legătură cu românul. 
              Maiorul Gross sesizând valoarea propunerilor lui Dumitru Popescu, l-a
determinat pe contele Zeppelin să-i ofere românului suma fabuloasă de aizeci deș
mii lei aur.
              În 1905 s-a montat cârma concepută de Dumitru Popescu, înlocuind-o pe
cea  a  ceasornicarului  francez  Jullien,  brevetată  în  1850.  La  una  din  multiplele
încercări ale cârmei balonul s-a prăbu it dintr-un alt motiv i Dumitru Popescu aș ș
scăpat cu via ă ca prin minune. El totu i s-a îmbolnăvit grav de pneumonie i aț ș ș
trebuit să se interneze în spital înainte de definitivarea tranzac iei. Murind în spital,ț
planurile lui cu care dormea sub pernă au dispărut, ca i macheta elicopterului dinș
locuin a sa. La câteva zile după moartea lui Dumitru Popescu, el a fost vizitat laț
morga  spitalului  de  un  prieten,  inginerul  Tache  Brumărescu  i  el  pionier  alș
aeronauticii,  venit  la  Viena  să- i  breveteze  ni te  inven ii.  Acesta  a  aflat  cuș ș ț
stupefac ie  de  dramaticul  i  nea teptatul  sfâr it  al  lui  Dumitru  Popescu,  ce  nuț ș ș ș
împlinise încă patruzeci de ani.
              Raptul a fost aflat câ iva ani mai târziu. Maiorul Gross, certându-se cuț
contele Zeppelin, a divulgat cum acesta răscumpărase de la bancherul Bierenbach
planurile  românului  Dumitru  Popescu.  Ziarele  din  Viena  i  Berlin  au  denun atș ț
faptele i originea concep iei cârmei. i ziarele din Europa au răspândit tirea ce aș ț Ș ș
fost publicată i la Bucure ti în articolul “Contele Zeppelin i-a însu it inven iaș ș ș ș ț
unui român”, publicat în ziarul “Universul” nr. 222 din august 1912.  
              Cosică Georgescu fiul preotului Ghi ă, pasionat de preocupările unchiuluiț
său pentru aeronautică, s-a făcut ofi er de avia ie i a ajuns ambelanul cur ii regaleț ț ș ș ț
din România, iar so ia lui a fost dama de companie a prin esei Ileana, fiica regeluiț ț
Ferdinand.
              Mama lui Iulică bucuroasă de sosirea acestuia înso it de Alexandru Bălan,ț
despre  care  auzise  o  mul ime  de  lucruri  povestite  de  fiul  ei,  îi  invită  la  masaț
instalată  din  vreme  în  cerdacul  casei.  Coana  preoteasă  a  pregătit  mâncăruri
delicioase pentru a provoca apetitul lingavului său fecior, în dorin a ei de a-l vedeț
că mai pune ceva carne sub pielea întinsă pe oase. 
              Cum cei patru copii ai preotului Ion Ispă escu i-au luat zborul în lume,ș ș
sosirea acasă a unuia din ei este prilej de mare bucurie. Costel fiul cel mare i Irinaș
fiica lor cea mai mică î i vizitează părin ii numai odată pe an, ei locuind în Arad.ș ț
Costel este inginer constructor la întreprinderea de gospodărie oră enească i totș ș
acolo lucrează i sora lui ca func ionară. Nu a cel de al treilea copil al familiei, î iș ț ș ș
vizitează  în  fiecare  duminecă  părin ii,  fiind  func ionară  la  o  întreprindereț ț
comercială din Câmpulung. Acela i lucru îl făcea i Iulică pe vremea când aveaș ș
serviciul la Pite ti, dar de când lucrează la Târgovi te vine acasă de cel mult odatăș ș
pe lună.   
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              În timp ce musafirii sorb din ciorba fierbinte de coco , ce împră tie unș ș
miros de leu tean crud, preotul Ispă escu intră în curte, venind de la treburile luiș ș
biserice ti.ș
              - Bine a i venit, spune popa în timp ce urcă cele câteva trepte aleț
ceardacului.
              - Bună ziua, spune Alexandru.
              - Bună ziua spune i Iulică.ș
              Alexandru se a teptase ca prietenul lui să- i întâmpine tatăl cu un “sărutș ș
mâna”,  a a  cum spune el  părin ilor  săi.  Alexandru  tie  că Iulică este  destul  deș ț ș
distant fa ă de tatăl său. Pe vremea când el era tehnician cu pregătirea lucrului laț
Sectorul Pite ti i era vizitat de preotul Ispă escu, se îmbufna i nu- i găsea loculș ș ș ș ș
până ce tatăl lui nu pleca. i popa sim ise aversiunea fiului său la vizitele sale i oȘ ț ș
considera  oarecum  justificată,  prezen a  preo ilor  fiind  nedorită  în  institu ii  iț ț ț ș
întreprinderi.  Supărarea lui Iulică porne te de la profesia tatălui său, care este oș
pată în dosarul lui de la biroul de cadre al întreprinderii în care există i o alta iș ș
mai mare.  În referatul  celor de la sfatul popular comunal familia preotului este
ponegrită pentru rudenia cu comandorul Costică Popescu, acuzat că a dus o via ăț
de huzur  la  curtea  regală.  Dacă  Iulică  nu- i  prea  iube te  tatăl,  pe  mama lui  oș ș
divinizează, vorbind totdeauna despre ea ca despre o sfântă. Bălan văzuse că Iulică
de la sosirea în casa părintească conversează bucuros cu mama lui, dând răspunsuri
detailate la mul imea întrebărilor ce i se pun, un lucru neobi nuit unui laconic. ț ș
              - Dumneata trebuie să fii Alexandru Bălan, presupune preotul din Valea
Stânii i fără să a tepte răspunsul el continuă: De nici unul din prietenii pe care i-aș ș
avut i  îi  are Iulică, nu ne-a vorbit a a de mult ca de dumneata. Sunt curios săș ș
cunosc pe omul despre care Iulică vorbe te totdeauna în termeni laudativi.ș
              - Cred că vrea să vă păcălească, ca să nu-l bănui i că s-a înhăitat cu unț
terchea-berchea, zice Alexandru zâmbind. 
              - Din ce ne-a povestit Iulică, mul i ar vrea să- i calce pe urme.ț ț
             - Amicul meu trebuie să fi exagerat mult de v-a făcut să crede i bazaconiaț
asta.
             - Cum po i spune a a ceva, când lucrezi pe post de inginer, într-o func ie deț ș ț
răspundere,  faci  inova ii,  ai  scris  o  carte  tehnică  i  mai  e ti  i  student  laț ș ș ș
politehnică?
             - i fiul dumneavoastră este încadrat pe post de inginer, func ia lui este deȘ ț
mai mare răspundere decât a mea i urmează facultatea ca mul i al i salaria i dinș ț ț ț
ara asta.ț

              - Nu sunt mul i tineri în situa ia voastră.ț ț
              - Ba sunt foarte mul i. Dacă în anul întâi la Energetica din Bucure tiț ș
suntem o sută nouăsprezece in i, prin extrapolare rezultă că sunt mii de studen i laș ț
cursurile fără frecven ă la sutele de facultă i din ară.ț ț ț
              - Dar spune-mi, câ i din ei reu esc să ia note mari la toate examenele peț ș
care le dau? Am aflat de la Iulică că ai fost singurul student care a luat în prima
sesiune examenul de analiză matematică la profesorul Neagu.   
              - A fost un accident.
              - Îmi place că succesul dumitale nu i s-a urcat la cap, dar nici excesul deț
modestie nu este un lucru bun.
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              - Asta pute i să i-o spune i lui Iulică, care este un exemplu de modestie iț ț ș
de bună cuviin ă, ceiace nu este cazul meu.ț
              - Nu- i este greu să urmezi facultatea fiind căsătorit i având i copil?ț ș ș
              - Din contră, asta face să am foarte multe avantaje. So ia face menajul iț ș
are grijile casei, feti a noastră este crescută de socri, iar eu am libertatea de a faceț
ce-mi place.
              - Ai noroc de soartă bună. Mi-a i dori ca i Iulică să nimerească o nevastă,ș ș
care să aibe grijă de el.
              - Sunt multe fete bune care îi dau târcoale să-i pună pirostriile pe cap.
              - i dacă nimere te una lene ă i rea?Ș ș ș ș
              - O lasă i ia alta.ș
              - Un om odată însurat trebuie să- i ducă crucea până la capăt i să nu î iș ș ș
schimbe  nevasta  ca  pe  o  haină  purtată,  spune  preotul  supărat  de  judecata
necre tinească a amicului fiului său.ș
              - Părinte, cu tot respectul pentru cele sfinte, consider că nu este drept să- iț
chinuie ti via a cu o femeie nepotrivită, numai fiindcă ai luat-o de nevastă. Omulș ț
are o singură via ă de care nu trebuie să- i bată joc.ț ș
              - Nu te supăra, dar judeci cam egoist.
              Replica sinceră a preotului Ispă escu îl bucură pe Alexandru, care esteș
deranjat totdeauna când oamenii au o părere prea bună despre el. Coana preoteasă,
atentă la conversa ie, a uitat de îndatoririle ei de gospodină. Ea de i nu este o fireț ș
curioasă,  calitate  specifică  majorită ii  femeilor,  dore te  să  cunoască  pe  viuț ș
caracterul acestui tânăr vorbăre , în compara ie cu economia orală a fiului său.ț ț
              - Lasă Ioane băiatul să-i tihnească mâncarea, î i admonestează gospodinaș
so ul.ț
              - Te-a deranjat c-am discutat? întreabă îngrijorat preotul pe Alexandru.
              - Deloc. Vreau să vă spun că mi-a făcut plăcere i mă simt foarte bine.ș
              -  Spui asta  din polite e? întreabă preotul  nedumerit,  încercând săț
deslu ească ceva din caracterul musafirului. ș
              -  Nu-mi stă în fire să umblu cu fine uri.  Am spus asta fiindcă laț
dumneavoastră am resim it ritualul mesei, cunoscut de mine  în copilărie i  dinț ș
păcate acum abandonat.
              - Adică?
              - Masa era un lucru sfânt, la care era prezentă întreaga familie. Atunci pe
lângă  faptul  că  sim eam  gustul  mâncării  se  discutau  multe  lucruri  interesante,ț
presărate cu sfaturile mamei, pe care dacă le-a i fi priceput sensul poate le-a i fi iș ș ș
urmat, scăpând de unele experien e nedorite. ț
              - Asta nu i se întâmplă numai dumitale. Este un lucru cunoscut căț
sfaturile părinte ti sunt de cele mai multe ori zadarnice, spune preotul cu inten iaș ț
de a  fi  recep ionat  de  fiul  său,  care  dă  semne  de  nervozitate  din  cauza  lungiiț
conversa ii.ț
              - Fratele bunicului dinspre tată îi spunea mamei mele că este mai bine
să- i îndemne feciorii să facă ceia ce ea nu dore te, copiii având tendin a de a faceș ș ț
din ambi ie lucruri contrarii. Atunci când mama ne certa la masă că nu terminămț
mâncarea din farfurie el spunea: “Copii, mama voastră nu vă înva ă de bine. Ceț
dacă ve i fi ni te slăbănogi fără putere de o să vă sufle vântul ca pe un fulg? Nu văț ș
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face i grijă că lăsa i mîncarea în farfurie, că Azor abia a teaptă să se sature” Laț ț ș
aceste vorbe noi copiii lingeam farfuriile. 
              -Trebuie să fi fost un om în elept fratele bunicului dumitale! ț
              - Era un om glume , gata să facă haz în orice împrejurare.ț
              - Dacă în copilărie te-ai deprins cu ritualul mesei, îl continui ca familist?
întreabă preotul Ispă escu. ș
              - Nicidecum.
              - De ce?
              - Acum vin de la serviciu înfometat, lucru ce îmi taie cheful de vorbă.
So ia a ează masa, eu înghit mâncarea în grabă i termin felul doi înainte ca eaț ș ș
să- i soarbă ciorba. Prânzul se sfâr e te repede, fără să simt gustul bucatelor i deș ș ș ș
multe ori nici nu remarc ce-am mâncat, dacă nu m-ar întreaba nevasta dacă mi-a
plăcut  ce a  gătit.  tiu  numai  că  la  sfâr itul  fiecărei  mese  simt  presiunea  bur iiȘ ș ț
supraîncărcate i chemarea patului pentru un somn fără grijă. Via a oamenilor aș ț
început să semene cu cea a ma inilor. Ce diferen ă este între umplerea bur i la oș ț ț
masă, luată în viteză i alimentarea cu combustibil al rezervorului  unei ma ini?ș ș
Acesta este motivul pentru care am spus că am prânzit la dumneavoastră în ritualul
pe care îl tiam de mic i nu ca o gratuitate cum probabil a i bănuit dumneavoastră.ș ș ț
              - Alexandre hai să- i arăt livada, spune imperativ  Iulică, cu nuan ă deț ț
enervare în glas.
              Preotul simte cu oarecare părere de rău că fiul său vrea să pună capăt
dialogului pe care el l-ar fi dorit să-l continue. Mama lui Iulică este bucuroasă că
Alexandru a mâncat cu poftă, golind farfuriile ce i le pusese, dar regretă că fiul ei
doar gustase lăsându- i mâncarea aproape întreagă i fumând după fiecare fel. Cuș ș
dragostea ei de mamă ea încercase să- i convingă fiul să mănânce, i nici de dataș ș
aceasta  n-a  reu it.  Coana  preoteasă  este  convinsă  că  nici  procedeul  lui  moș ș
Mihalache Bălan nu l-ar fi făcut pe Iulică să mănânce cu pofta bărbatului ei.   
              Livada preotului Ispă escu se întinde în spatele casei, în partea dinspreș
vest ce dă spre lunca râului i în ea sunt tot felul de pomi fructiferi: pruni, meri,ș
peri, cire i, vi ini i  vreo trei nuci falnici. Alexandru î i  aminte te de livada luiș ș ș ș ș
Niculaie  Dumitrescu,  din  Smărdioasa,  rudă  apropiată  familiei  sale,  cu  oarecare
nostalgie pentru timpurile copilăriei sale, dispărute în istorie.
              - Îmi place livada voastră. Mi-a i dori i eu una mică să stau în ea cât îmiș ș
dore te sufletul.ș
              - Dacă ai ti cât trebuie să munce ti în ea i-ar pieri pofta, răspunde Iulică. ș ș ț
              - Cred că tocmai acest lucru mi-ar place mai mult.
              - Nu în eleg cum po i tânji la o trudă grea, care să- i îndoaie oasele.    ț ț ț
              Alexandru se face că nu aude remarca prietenului său. I-ar lua prea mult
timp să-i explice lui Iulică despre dragostea sa pentru grădinărit, lucru învă at înț
copilărie de la tatăl său. În plus crede că nu se va face în eles i chiar să se aleagăț ș
cu o considerare bizară asupra sim ămintelor lui.ț
              - Iulică,  tiu că nu- i plac fructele,  dar nu se poate să nu- i placăș ț ț
frumuse ea acestei livezi bine îngrijite! ț
              - Mama se chinuie te cu ea i din cauza asta chiar urăsc pomii ă tia.ș ș ș
              - Atunci de ce m-ai adus în livadă dacă nu te sim i bine în ea?ț
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              - tiam c-o să te bucuri. Am început să- i pricep firea. Este timpul săȘ ț
plecăm spre gară, spune Iulică privindu- i ceasul.ș
              În drumul de întoarcere spre cerdac Alexandru remarcă joardele de vie ce
tapetează pere ii  casei  i  se opre te să admire ciorchinii  cu bobi e mai mărunteț ș ș ț
decât cele de mei.
              Tinerii sunt înso i i până la poartă de preotul Ispă escu i so ia lui, careț ț ș ș ț
continuă să-i privească până imaginea lor dispare în erpuitura oselei.ș ș
              

                                                 VII

              Pia a din Găe ti este plină cu grămezi de zarzavaturi de toamnă aduseț ș
pentru  vânzare  de  grădinarii  din  comunele  învecinate  oră elului  situat  în  luncaș
Arge ului. Elena Bălan i coana Marioara Iliescu se plimbă prin pia ă întrebând deș ș ț
pre uri, fără inten ia de a cumpăra legume, de i acestea sunt proaspete, frumoase iț ț ș ș
foarte ieftine. La fel ca ele sunt găe tenele venite mai mult de gură cască decâtș
pentru  cumpărături,  ele  având  zarzavaturi  din  bel ug  cultivate  în  grădinileș
gospodăriilor proprii.                
              Astăzi  familia Bălan se mută de la  Târgovi te  la  Pite ti.  Într-unș ș
autocamion al întreprinderii ei î i transportă mobila i celelalte catrafuse. oferulș ș Ș
Noni a oprit ma ina aproape de intersec ia oselei na ionale Bucure ti-Pite ti cu ceaș ț ș ț ș ș
dinspre  Târgovi te.  Din radiatorul  camionului  ZIS  fabricat  de  Uzina  Stalin  dinș
Uniunea  Sovietică  ies  aburi  fierbin i.  Noni  trebuie  să  a tepte  ceva  timp  pânăț ș
motorul nu va mai fierbe i apoi să completeze volumul de apă pierdut. Motorulș
ZIS-ului s-a supraîncălzit din cauza mersului cu viteză mică pe oseaua plină deș
hârtoape, dar i din cauza încărcării evi oarelor radiatorului cu piatra rămasă dinș ț ș
apa evaporată i completată de prea multe ori în cei câ iva ani de func ionare. Dacăș ț ț
s-ar fi folosit apă distilată în locul celei luate din fântâni sau din lacuri, n-avea de
unde să apară depuneri în celulele de răcire. 
              oferul  având  de  a teptat  s-a  a ezat  să  fumeze  pe  o  treaptă  aȘ ș ș
monumentului ridicat în cinstea eroilor căzu i în primul război mondial. O statuieț
de bronz, ce înfă i ează un soldat, tronează deasupra postamentului pe care suntț ș
fixate plăcii de marmoră cu numele osta ilor din Găie ti care i-au jertfit via a înș ș ș ț
războiul de reîntregirea neamului.      
              Coana Marioara în elegând că timpul de sta ionare al camionului nu esteț ț
prea scurt, îi ceruse fostei ei chiria e s-o înso ească în pia a ora ului, aflată foarteș ț ț ș
aproape de monument. Proprietăreasa, fiind o grădinăreasă foarte pricepută, este
curioasă să vadă produsele zarzavagiilor de lângă Găe ti, ca să le compare cu celeș
ob inute în grădina ei din Târgovi te. ț ș
              Din primăvara acestui an Elena i Alexandru Bălan au locuit cu chirie laș
familia  Iliescu,  unde  s-au  înfruptat  din  gustoasele  legume  cultivate  de  coana
Marioara.
              Bălanii trebuiseră să se mute de la familia Câslaru, deoarece Reli, fiica lor
cea mare, sătulă de pustietatea din jurul sanatoriului Moroeni unde bărbatul ei era
contabil ef, a inut mor i  să se întoarcă acasă. Ea i-a cerut so ului ei să- i găseascăș ț ț ș ț ș
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o slujbă în Târgovi te i când acesta urma să- i facă transferul Bălanii au trebuit săș ș ș
se mute din locuin a acestora.  ț
              Rodica Popa, care între timp divor ase de maiorul tefănescu, a vorbit cuț Ș
părin ii ei ca Bălanii să le redevină chiria i, ea fiind bună prietenă cu Nu a. Lucrulț ș ț
era gata să se înfăptuiască, dacă într-o seară domnul Gabriel Popa care în drumul
lui de la halta Tei  spre casă, venind de la Fieni unde este ef de serviciu investi iiș ș ț
la  fabrica  de  becuri  Steaua  Electrică,  nu  s-ar  fi  oprit  să  vorbească  cu  doamna
Iliescu.
              - Sărut mâna coană Marioară, salutase domnul Popa pe gospodina ce
robotea în grădina de flori din fa a casei.ț
              - Să trăe ti Gabriele. Stai să- i dau semin ele de dalii pe care i le-amș ț ț ț
promis astă toamnă.
              - Vă mul umesc coană Marioară. Credeam că a i uitat.ț ț
              - Se poate a a ceva! Stai numai un pic să mă duc să le iau.ș
              În timp ce coana Marioara dispărea în casă să caute semin ele de flori, laț
poartă venise agale so ul ei, dornic să schimbe o vorbă i cu altcineva decât cuț ș
so ia lui. Mo  Marin Iliescu, se ine încă bine la cei peste optzeci de ani ai săi. El aț ș ț
fost func ionar la Casa Monopolurilor i este pensionar de peste treizeci  de ani.ț ș
Sănătatea lui bună se datorează i îngrijirii sale de vrednica coană Marioara, careș
este mai tânără decât el cu vreo douăzeci de ani i cu care se căsătorise în urmă cuș
patruzeci de ani, fără însă să aibă copii. Lipsa copiilor este singurul lucru pe care îl
regretă familia Iliescu în lunga lor via ă lini tită,  în care n-au dus lipsă de celeț ș
necesare unui trai îndestulat. 
              - Gata cu slujba pe ziua de astăzi, Gabriele?
              - Gata nea Marine.
              - Ceva noută i?ț
              - Toate bune, nea Marine.
              - Familia ce- i face?ț
              - Bine să zic. Lucică este student după cum tii la Politehnică, dar suntemș
supăra i cu Rodica care a divor at. Nu s-a în eles cu bărbatul ei, care este mai înț ț ț
vârstă cu aisprezece ani decât ea.ș
              - Între mine i Marioara diferen a este mai mare i slavă Domnului căș ț ș
ne-am în eles toată via a foarte bine.ț ț
              - Altele erau timpurile atunci. Neîn elegerea a plecat de la faptul căț
ginerele meu n-a acceptat  ca  Rodica să facă  coala  de asistente  medicale i  săș ș
lucreze la spital.
              - E fată tânără i frumoasă. O să- i găsească ea alt so  cu care să seș ș ț
în eleagă. i altceva ce zici că mai faci?  ț Ș
              - Nea Marine familia Bălan, care a stat la mine cu chirie pe vremea când
Rodica era cu bărbatul ei, la un regiment din Oltenia, urmează să revină la noi până
când întreprinderea lor se va muta la Pite ti.ș
              - Mie i lui Marioara, ne place mult de tinerii ă tia. N-ai putea vorbi să seș ș
mute  la  noi?  Vezi  că  avem  casă  mare  i  stă  goală,  dacă  Dumnezeu  nu  ne-aș
blagoslovit cu ceva copila i.ș
              - Nea Marine, parcă mi-e jenă să le spun să se mute la dumneavoastră.
              - Cum asta?
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              - Să nu creadă că ne-am răzgândit, după ce le-am promis.
              - Chestia asta se poate explica.
              - Mi-ar place chiar să-i înfiem, adaogă coana Marioara, care revenise de
ceva timp i ascultase dialogul celor doi bărba i.ș ț
              - Lucru ăsta ne-ar conveni de minune. Îi urmărim cu multă aten ie ori deț
câte ori trec pe stradă. Marioara chiar s-a împrietenit cu doamna Bălan i vorbe teș ș
cu ea când îi vinde zarzavaturi în pia a Tei , adaogase mo  Marin.ț ș ș
             - O să vorbesc cu Smărăndi a. Nevastă-mea e mai apropiată de Nu a iț ț ș
poate să-i spună propunerea dumneavoastră.
              Doamna Smaranda Popa i-a spus lui Nu a de dorin a familiei Iliescu iț ț ș
Bălanii s-au mutat la ace tia.ș
              Convie uirea Bălanilor cu Ilie tii a fost una extrem de agreabilă. Numaiț ș
după câteva  zile ei  au început  să fie  împreună la  toate cele trei  mese ale zilei,
pregătite cu grijă de proprietăreasă. Cât timp Bălanii au locuit în casa  Iliescu, Nu aț
a scăpat de treburile casnice, făcute cu dragoste pentru ea de coana Marioara. La
propunerea ei, Nu a încercase să- i convingă bărbatul ca să accepte înfierea lor deț ș
către bătrâna famile.  Ea argumentase  că vor deveni  proprietarii  unei  gospodării
închegate,  fără  obliga ii  mari,  familia  Iliescu  având  din  ce  să  trăiască.  Nu aț ț
argumentase  cu  faptul  că  ea  are  serviciu  asigurat  în  Târgovi te  la  sec ia  deș ț
electricitate din ora , unde ar putea să se transfere i so ul ei. ș ș ț
              Alexandru a respins idea înfierii lor cu brutalitate, fapt ce i-a tăiat so iei luiț
pofta de a reveni asupra propunerii. So ii Iliescu au primit cu părere de rău refuzul,ț
dar asta nu i-a făcut să renun e de a sta la cele trei mese zilnice împreună cu Nu a iț ț ș
cu “Leul”, poreclă pe care mo  Marin i-o dăduse lui Alexandru.ș
              Prietenii Bălanilor în frunte cu Mioara i Cornel Munteanu au încercat săș
schimbe hotărârea  lui  Alexandru,  spunându-i  că  face  o  mare  gre eală  dând  cuș
piciorul la o a a plea că căzută pe nea teptate. Dintre toate cuno tin ele Bălanilorș ș ș ș ț
numai  Gheorghe  Andreescu,  fost  responsabil  cu  inova iile,  devenit  între  timpț
tehnician UEE la sectorul  Târgovi te  i  secretar  de partid,  a  aplaudat  hotărâreaș ș
fermă a lui Alexandru.
              - Nu- i rata domne viitorul profesional pentru o casă, chiar dacă este unaț
mare  i  cu  tot  ce  trebuie.  Dumneata  vezi- i  de  politehnică  i  mergi  dupăș ț ș
întreprindere, unde vei fi avansat în posturi pe care le meri i i nu să te înfunziț ș
într-o func ie măruntă la sec ia din Târgovi te, îl sfătuise Andreescu pe Bălan.ț ț ș
              - Andreescu i-a zis asta de teamă să nu-i iei postul, a presupus Elenaț
Bălan.
              - E ti nedreaptă. Andreescu este un om serios, care nu gânde te ca tine. Înș ș
plus el tie că m-am săturat de UEE i vreau să fac i altceva.               ș ș ș
              Pe toată durata cât Bălanii au locuit  în casa familiei Iliescu, Nu a î iț ș
petrecea  după  amiezile  în  compania  coanei  Marioara,  în  timp  ce  Alexandru
buchisea în căr ile lui pentru facultate, atunci când nu dormea. Cele două femei auț
devenit  i  mai  apropiate  în  luna  în  care  Alexandru  a  fost  la  Politehnica  dinș
Bucure ti pentru efectuarea lucrărilor de laborator i sus inerea examenelor de anulș ș ț
întâi din sesiunea de vară. Succesul lui Alexandru din sesiunile de iarnă i de vară aș
fost unul destul mare, el fiind singurul student din anul întâi care a fost integralist
din vară. 
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              Alexandru scăpat de grijile învă ăturii a putut merge cu so ia i copilul înț ț ș
concediu de douăsprezece zile la Sinaia i apoi două săptămâni la Cervenia, spreș
bucuria  părin ilor  săi.  Mul umirea  a  fost  i  a  lui  Alexandru,  văzându- i  mamaț ț ș ș
însănăto ită după cele patru luni de spitalizare la Col ea. De curând Florica Bălanș ț
se întorsese de la controlul lunar făcut la Bucure ti, unde doctorul Nor  o asiguraseș ț
că starea sănătă ii ei este bună, lucru care dealtfel îl vedea i singură.    ț ș
              Astăzi când Bălanii i-au încărcat lucrurile pentru a se muta la Pite ti,ș ș
coana Marioara pentru a amâna despăr irea de tânăra familie o înso e te până laț ț ș
Căline ti,  satul  ei  natal,  motivând că  vrea  să- i  vadă rubedeniile  pe  care  nu leș ș
vizitase de foarte mul i ani.ț
              Revenite din pia a ora ului Găe ti, Nu a i coana Marioara îl găsesc numaiț ș ș ț ș
pe Noni oferul turnâd apă dintr-o găleată din tablă zincată într-o pâlnie pusă înș
orificiul radiatorului.
              - Domnule Noni, unde este bărbatul meu?
              - Nu tiu doamnă. A plecat imediat după dumneavoastră.ș
              Alexandru Bălan ochise în vitrina magazinului din col  o frumoasăț
motocicletă ro ie i de atunci el intrase acolo. El îl chestionase pe vânzător despreș ș
caracteristicile tehnice ale acesteia, dar cum gestionarul nu este un specialist, ca să
scape de întrebări  îi  dăduse cartea tehnică a ma inii. Bro ura fiind într-o limbăș ș
străină, vânzătorul încerca să se răzbune subtil pe tânărul curios. El este convins că
omul îl sâcâie de pomană, pre ul astronomic al motocicletei făcându-l să creadă căț
tânărul din fa a lui nu poate fi un poten ial client. Mare este mirarea gestionaruluiț ț
când vede pe necunoscut  citind cu aten ie paginile căr ii.  De i  motocicleta  esteț ț ș
fabricată în Cehoslovacia, cartea ei tehnică este scrisă în germană. Cei trei ani de
germană făcu i de Alexandru în liceu, dar mai ales traducerea cu dic ionarul a căr iiț ț ț
tractorului Hanomag, la cererea tatălui său, pe care acesta îl cumpărase în aprilie
’44, l-au ajutat să priceapă ceia ce vrea să tie despre motocicleta Jawa de 175ș
centimetri cubi.
              - Cât costă motocicleta? întreabă Bălan.
              - Zece mii apte sute cinci zeci de lei, răspunde vânzătorul mirat.ș
              - Nu se vinde i în rate?ș
              - Ba da, răspunde i mai mirat vânzătorul, care esre convins că motocicletaș
va sta mul i ani în vitrină, valoarea ei făcând să fie nevandabilă într-un oră el caț ș
Găe tii.ș
              - i cât este prima rată?Ș
              - Jumătate din pre .ț
              - i restul?Ș
              - În rate lunare timp de doi ani.
              - Poimâine vin s-o iau. Vă rog să n-o vinde i până atunci, dacă nu maiț
ave i i altele în depozit.ț ș
              - Este singura pe care am primit-o, dar să n-ai grija asta. Până astăzi n-a
venit nimeni să întrebe de ea, darmite să o cumpere.
              Când femeile începuseră să fie îngrijorate de absen a îndelungată a luiț
Alexandru, el apare cu un chip vesel.
             - Unde ai fost bărbate, că m-ai băgat la idei?
             - La magazinul din col . ț
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             - Ce-ai căutat acolo, că ie nu- i place să mergi după cumpărături?ț ț
             - Vreau să cumpăr motocicleta din vitrină.
             - Păi, de unde avem noi atâ ia bani?ț
             - Mâine cer să-mi plătească banii pe transfer. Cu ei pot achita avansul, iar
restul urmează să fie plătit în rate timp de doi ani.
              - Mi-ar place să avem motocicletă.
              - Deci, e ti de acord?ș
              - Cum să nu!  Am avea cu ce să mergem mai des la Puroinica.
              La vizita Bălanilor de Pa te la Puroinica, veri oarele Nu ii; Lucre ia iș ș ț ț ș
Lica veniseră de la Craiova cu bărba ii lor, călare pe două motorete Simson noi.ț
Ele erau tot a a de mândre ca i bărba ii lor, care pentru a se fuduli în fa a sătenilorș ș ț ț
î i plimbau pe rând cumna ii i copii acestora pe uli a satului. ș ț ș ț
              La masa de pa te, Ilie Dinu invidios pe ginerii na ului său îl întrebase peș ș
Alexandru: 
              - Dumneata de ce nu- i cumperi o motoretă ca ginerii morarului?ț
              - Cu ce s-o luăm tată? O simsonetă costă peste patru mii de lei, răspunsese
Nu a în locul bărbatului ei.ț
              - Cu bani, cu ce s-o lua i, că doar Alexandru e pe post de inginer i areț ș
leafa mai mare decât are Sicu i Gelu.ș
              De atunci Nu a î i dorea o motoretă i apari ia posibilită ii de a cumpărăț ș ș ț ț
chiar o motocicletă, vine să-i satisfacă ambi ia insuflată de tatăl ei.ț
              Noni se străduie te să pornească motorul camionului, care s-a înecat. Fiindș
în pericol ca acumulatorul să se descarce de tot din cauza încercărilor de pornire
nereu ite, oferul de urubează bujiile. ș ș ș
              - S-au ancrasat i mai durează ceva timp până le ard, explică oferulș ș
defec iunea nou apărută la motorul camionului.ț
              Alexandru supraveghează activitatea lui Noni i observă că bujiile auș
izolatorul electrodului central murdar de zgură umezită de benzina nearsă. 
              - Bujia nu dă scânteie fiindcă curentul se scurge prin calamină.
              - Asta e a a de tare de nu se cură ă nici cu peria de sârmă. Cade numaiș ț
după ce înro e ti bujia, explică oferul.ș ș ș
              - Noni, fă- i treaba în lini te, că fac o plimbare pe centru, ca să-mi treacăț ș
mai repede vremea.
              - Mergem i noi, că n-am mai văzut ora ul de când eram mică, spuneș ș
Nu a.ț
              Alexandru porne te agale urmat îndeaproape de Nu a i coana Marioara,ș ț ș
care se in de bra . ț ț
              - Veni i lume să lua i lozul cu noroc. Numai cu trei lei po i câ tiga o mie.ț ț ț ș
Lua i de la  băiatul  că  are numai  bilete  câ tigătoare,  strigă la  intrarea  în parculț ș
ora ului un vânzător de lozuri în plic.  ș
              - Hai Alexandre să luăm i noi un bilet, spune Nu a tentată de reclamaș ț
vânzătorului.
              - Vezi- i de drum i nu te prosti, răspunde ferm Alexandru.ț ș
              - i dacă o fi să câ tig, nu e păcat să dau cu piciorul la noroc?Ș ș
              - Dacă vrei să- i plăte ti impozitul pe prostie, n-ai decât să încerci. Ce dacăț ș
te alături fraierilor ce dau bani pe himere?
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              - Uite că m-ai ambi ionat i am să cumpăr un bilet, numai a a ca să- i facț ș ș ț
în necaz că am să câ tig.ș
              - Dacă asta te face fericită, dă-i drumul, să te convingi că prostia costă.
              Nu a mo tenise ceva de la tatăl ei, care tot speră că într-o zi va da noroculț ș
peste el i poate scăpa de sărăcia în care se zbate de când se tie. Din această cauzăș ș
Ilie  Dinu obi nuie te să cumpere  de fiecare  revelion câte un loz în plic  pentruș ș
fiecare copil al său. După miezul nop ii el rupe biletele i pentru a lungi cât maiț ș
mult curiozitatea, filează foarte încet fiecare bilet în speran a că va apare un înscrisț
cu o mare sumă câ tigată.ș
              Nu a, urmând procedeul tatălui său, despăture te încet hârtia de loz iț ș ș
deodată începe să sară în sus de bucurie când cite te “lei” în loc de “tor”, sfâr itulș ș
cuvântului necâ tigător. Fiind sigură că este un bilet câ tigător îl desface în grabă iș ș ș
descoperă întregul scris “trei lei”. Câ tigase exact suma plătită. În loc să-i plăteascăș
banii, vânzătorul îi propune să mai ia un alt bilet. Întâmplarea face să fie un bilet cu
”mai trage odată” succedat de altul câ tigător al unei sume de trei lei, ca apoi cel deș
al patrulea bilet să fie necâ tigător. Ca să nu se arate că este supărată c-a pierdutș
banii de pomană, Nu a începe să se laude c-a jucat patru bilete numai cu trei lei.ț
              - Bravo nevastă. Ai făcut treabă bună.
              - Să tii c-am făcut, chiar dacă încerci să râzi de mine.ș
              - N-a i îndrăzni să fac asta. Ce dacă te-ai alăturat fraierilor ce cotizează laș
îmbogă irea loteriei na ionale?ț ț
              - N-ai dreptate, fiindcă sunt foarte mul i câ tigători.ț ș
              - Iartă-mă nevastă. Am uitat că am în fa ă o proaspătă câ tigătoare a douăț ș
bilete de trei lei i a unuia de “mai trage odată”, ce are acum în buzunar un câ tigș ș
de minus trei lei.
              Noni reu e te să pornească motorul i mergând încet pe oseaua dinș ș ș ș
centrul  ora ului  el  î i  zăre te  pasagerii  pe trotuarul  din fa a  parcului  oră enesc.ș ș ș ț ș

oferul  claxonează  i  opre te  camionul,  întrerupând  disputa  Bălanilor.  CoanaȘ ș ș
Marioara i Nu a se suie în cabină, iar Alexandru se înghesoaie printre troaceleș ț
transportate în camion. Înainte de podul din Căline ti, Noni opre te ma ina ca săș ș ș
coboare coana Marioara. Printre lacrimi ea îi roagă pe Bălani să nu-i uite i să-iș
viziteze ori de câte ori ace tia au ocazia să treacă prin Târgovi te.ș ș
              Ajun i la Pite ti, Bălani sunt ajuta i de ni te electricieni amabili să- iș ș ț ș ș
descarce mobila  i celelalte lucruri din camion. Ele sunt inghesuite într-una dinș
camerele fostului sediul al sec iei din Pite ti de la numărul 192 de pe bulevardulț ș
Republicii, mutată de curând la parterul blocului de locuin ă i în încăperile de laț ș
etajul uzinei. Camera fiind una nu prea mare i mobila fiind prea multă, n-a rămasș
spa iu liber aproape deloc în afara de o potecu ă strâmtă pe marginea largului patț ț
tip studio.
              -  Bărbate,  nu ne stătea bine să fim proprietarii  unei  case mari  în
Târgovi te?  Am ajuns  să  stăm în  înghesuiala  asta?  repro ează  Nu a,  cu  multăș ș ț
părere de rău.
              - Lasă cucoană că e bine de noi. Du-te să-i vezi pe Vasile ti cum i-auș ș
înghesuit  lucrurile  în  fosta  gheretă  a  portarului,  iar  colega  ta  Mielu a  stă  cuț
bărbatu-s-o într-o cămăru ă în care nu le încape decât patul.ț
              - Păi tu crezi că suntem ni te noroco i!ș ș
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              -Asta i suntem. tii că la ceilal i salaria i transfera i le-au rămas familiileș Ș ț ț ț
la Târgovi te, iar ei locuiesc la dormitorul comun.  ș
              - Nu s-au mutat cei ce stau boiere te în locuin ele întreprinderii. Să fiiș ț
sigur că ei vor fi primii ce li se vor repartiza apartamente în blocul de locuin ăț
promis întreprinderii.
              - i ce dacă. Ei se vor chinui mult până atunci, pe câtă vreme noi stăm caȘ
ni te bimpa i de la început.ș ș
              - Vorbe ti prostii, dacă î i place situa ia asta! Eu unde am să gătescș ț ț
mâncarea?
              - Pe coridor, unde ne-am pus aragazul i mobila de bucătărie.ș
              - Păi tot acolo i-a pus-o i Mielu a.ș ș ț
              - E foarte bine. N-a i fost voi colege în coala medie! Crezi că nu te veiț ș
în elege cu ea?ț
              - Cu tine n-o scoate omul la capăt.
              - Ba cu tine, că tu e ti aia de faci mofturi, de parcă ai fi prin esă dinș ț
neamul con ilor de “Rupedeal”ț
              Disputa este purtată mai mult în glumă, fără răutate, fiecare tiind căș
situa ia trebuie acceptată a a cum este,  neexistând o alternativă mai bună. Nu aț ș ț
a ează masă de seară pe lada studioului cu mâncarea gătită la Târgovi te de coanaș ș
Marioara.  După  ce  ei  se  ospătează,  Alexandru  se  dezbracă  i  se  culcă  înș
a ternuturile întinse în grabă de Nu a, care rămîne să spele farfuriile.  ș ț
              A doua zi prima grijă a lui Alexandru a fost să meargă la eful serviciuluiș
financiar.
              - Culicene, te rog să-mi plăte ti astăzi banii pe transfer.ș
             - Păi n-am făcut încă tatele.ș
             - i ce dacă. Fă-le acum.Ș
             - La ce- i trebuiesc banii a a de urgent?ț ș
             - Mâine trebuie să cumpăr o motocicletă de la Găe ti. Dacă nu mă duc, s-arș
putea s-o vândă la vr-un alt client.
             - Bine, am în eles. Vei avea banii înainte de sfâr itul programului. ț ș
              Serviciul financiar, ca dealtfel toate serviciile Întreprinderii Regionale de
Electricitate Pite ti (IREP) beneficiază de spa iu suficiente într-o clădire nouă dinș ț
strada  Târgul  din Vale la numerele  50-52. Ea fusese construită  din ini iativa iț ș
efortul unui inimos director de la ITC (Întreprinderea de Transporturi Comerciale).
Bietul director fiind unul care nu prea se pricepea la legi, construise clădirea pe
fonduri de produc ie pentru a scăpa de formalită ile impuse de legea investi iilor,ț ț ț
ceiace a făcut posibilă ridicarea construc iei într-un timp record. Clădirea a ie itț ș
una mare,  dar  cu  o  arhitectură  de  cazarmă,  similară  noilor  blocuri  de  locuin eț
ridicate  în  ora .  În  partea  vestică ce  dă  spre calea  ferată,  ea  are  trei  nivele  cuș
încăperi pentru birouri, iar în partea  estică construc ia este prevăzută cu o halăț
spa ioasă de repara ii pentru vehicule mari. ț ț
              Inspectorii bănci na ionale descoperise deturnarea de fonduri făcută deț
directorul ITC-ului, care a fost judecat i condamnat pentru indisciplină financiară.ș
Vrednicul director a fost aruncat în pu cărie pentru buna lui inten ie de a asiguraș ț
ni te condi ii cât mai normale în func ionarea întreprinderii ce-i fusese încredin ată.ș ț ț ț
Cu câteva zile înainte de pronun area condamnării directorului de la ITC de cătreț
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tribunal,  s-a  inut  o  edin ă  la  regionala  de  partid  la  care  au  fost  convoca iț ș ț ț
conducătorii tuturor întreprinderilor din ora . Bietul director fusese criticat pentruș
încălcarea legisla iei i  apoi a fost votată excluderea lui din partid. Prin aceastăț ș
ac iune se evita trimiterea în pu cărie a unui membru al Partidului Muncitorescț ș
Român.
              Secretarul regionalei de partid, care este i pre edintele regiunii Arge ,ș ș ș
regretă  în  sinea  lui  pierderea  unui  director  valoros,  care  gre ise  numai  prinș
necunoa terea chichi elor financiare.  De teama ca directori prezen i să nu se sperieș ț ț
i să nu mai facă nimic în întreprinderile lor, pre edintele regiunii le recomandă caș ș

ei să nu renun e la nici o ini iativă utilă întreprinderii, dar care să fie materializatăț ț
printr-o strictă respectare a legilor. 
              - Tovară i fostul director de la ITC, aici de fa ă, putea fi decorat cuș ț
Ordinul Muncii pentru fapta lui, dacă ar fi introdus lucrarea în planul de investi ii iț ș
ar fi executat-o pe fonduri de investi ii, ce vă sunt puse la dispozi ie fără restric iiț ț ț
prin planul de stat.  Nimeni nu vă opre te să face i  fapte bune în întreprinderileș ț
dumneavoastră,  dar  ave i  grijă  să  respecta i  legile.  Pentru  orice  ini iativă  aț ț ț
dumneavoastră n-ave i decât să cere i inginerului ef, contabilului ef i celorlal iț ț ș ș ș ț
efi de compartimente ce-i ave i în subordine să- i facă treaba. Vă doresc spor laș ț ș

treabă, spusese în încheierea edin ei Costică Sandu.  pre edintele regiunii Arge . ș ț ș ș
              Noua clădire a ITC-ului a fost repartizată IREP-ului, dovedindu-se încă
odată valabilitatea proverbului bătrânesc: “Că nu este pentru cine se pregăte te, ciș
pentru cine se nimere te”   ș
              Boris Culiceanu, văr cu dispecerul Gicu Costeleanu s-a inut de cuvânt iț ș
pe la ora doisprezece,  Bălan i-a încasat  drepturile  de transfer.  Cum între timpș
Bălan î i perfectase formularele de plată în rate, el merge la garaj, să ceară lui Ionș
Vasilescu, eful sec iei transporturi, să-i dea un camion cu care să- i aducă de laș ț ș
Găe ti motocicleta pe care urmează s-o cumpere. ș
              Ion Vasilescu este un om extrem de cumsecade. El este căpitan în rezervă
având specialitatea de ofi er tehnic de tancuri. De i fusese un militar model, s-aț ș
lăsat  antrenat  într-o seară  de câ iva camarazi,  care  după un chiolhan prelungit,ț
ajungând to i în stare de ebrietate, au tras clopotele în miez de noapte la o bisericăț
din Slatina. Pentru această faptă tot grupul de cheflii a fost dat afară din armată. Ion
Vasilescu  se  angajase  macanic  la  Termocentrala  Doice ti  de  unde  apoi  s-aș
transferat la IREP, pe vremea când aceasta func iona în Târgovi te.ț ș
              La primirea ordinului de trecere în rezervă a ofi erilor “clopotari”, eiț
părăsiseră unitatea militară fără a face procesele verbale de predare a tancurilor pe
care le aveau în primire. După un timp, când erau deja angaja i în întreprinderiț
civile, ei au fost judeca i de tribunalul militar pentru lipsă din inventar a tancurilorț
nepredate cu proces-verbal. 
              Ofi erii de administra ie, procedând conform legisla iei, la inventarierea deț ț ț
sfâr it de an al bunurilor unită ii militare au înregistrat tancurile pentru care nu seș ț
făcuse forme oficiale de predare ca plus de inventar, iar ofi erii ce le-au avut înț
primire au fost da i pe mâna tribunalul militar pentru a fi judeca i pentru lipsă înț ț
inventar. Fiind tineri, ei n-au luat în seamă abera ia legii i nici n-au tiut cum să seț ș ș
apere.  Tribunalul le-a imputat  contravaloarea de inventar a  carelor  de luptă ce
le-au avut în gestiune, fără însă să-i condamne la închisoare. Acum Ion Vasilescu iș
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ceilal i camarazi ai lui au de plătit o imputa ie de optzeci de mii de lei fiecare. Dinț ț
salariul lui de nici o mie de lei pe lună, i se re ine o treime pentru plata tanculuiț
nepredat cu proces verbal, dar existent în unitate i înregistrat ca plus de inventar.ș
              - Băi Cio e cule, tu n-o să termini plata tancului nici până la pensie, îiș ș
zisese cu părere de rău directorul Marin lui Ion Vasilescu. 
              Directorul i se adresase acestuia cu numele de poreclă. Vasilescu fiind un
pic peltic pronun a stâlcit numele fotbalistului Cio escu de la echipa CCA (Casaț ș
Centrală a Armatei). Moni Nicolaescu remarcase pronun ia gre ită i cum el nuț ș ș
iartă pe nimeni de a-l lua în zeflemea, îl poreclise “Cio e cu” pe eful garajului.ș ș ș
              - Cio e cule, dă-mi repede un camion să-mi aduc motocicleta de la Găe ti,ș ș ș
spune Bălan, venit gâfâind.
              Ion Vasilescu este surprins că Bălan, cu care se cunoa te bine, dar careș
este mai tânăr decât el cu vreo opt ani, i se adresează cu porecla.  Vasilescu nu
reac ionează verbal la impolite ea efului de la UEE., dar lasă un pic buza în jos,ț ț ș
semn că nu-i face plăcere modul în care a fost apelat. 
              După mutarea întreprinderii la Pite ti, Bălan devenise eful UEE-uluiș ș
întrucât  inginerul  Constant  Drăghicescu,  se  transferase  la  IRME  Bucure tiș
(Întreprinderea de Modernizări i Ra ionalizări Energetice). Inginerul ef Dobri anș ț ș ș
îi acceptase transferul nu fiindcă erau prieteni, ci pentru faptul că Drăghicescu se
însurase cu fata proprietăresei lui din Târgovi te, care este profesoară la un liceuș
din capitală.
              - Anghele, du-te cu tovară ul Bălan să- i aducă motocicleta de la Găe ti,ș ș ș
se adresează Vasilescu unui ofer cu pielea tuciurie.ș
              - Am în eles efu’, răspunde milităre te Anghel. ț ș ș
              Anghel se dovede te un tip foarte simpatic i extrem de comunicativ. Înș ș
drumul spre Găe ti  el îi  poveste te lui Bălan o mul ime de întâmplări  ofere ti,ș ș ț ș ș
lăudându-se că el este singurul igan ofer din Pătroaia, unde locuie te cu nevasta iț ș ș ș
are o liota lui de copii, care îl a teaptă seara să le aducă bomboane. Anghel este iș ș
extrem de priceput în rezolvarea unor nevoi apărute din senin.  El reu e te să facă oș ș
ancorare perfectă a motocicletei, încât aceasta ajunge la Pite ti în pozi ia fixată deș ț
el. 
              Camionul revine în curtea garajului i Anghel coboară motocicleta dinș
caroserie. În lumina după amiezii de septembrie Jawa arăta mai frumoasă decât în
vitrina magazinului din Găe ti. În foarte scurt timp în jurul motocicletei se adună oș
mul ime de curio i: oferi, mecanici i chiar func ionari, to i fiind de acord că esteț ș ș ș ț ț
o ma ină foarte frumoasă.ș
              - De ce n-ai dus Anghele motocicleta acasă la tovară ul Bălan? întreabăș
Ion Vasilescu.
              - Eu i-am spus s-o descărcăm aici, răspunde Bălan.
              - Păi, nu e păcat s-o împingi de aici până acasă?
              - Nu ă, am adus-o aici ca să mi-o porne ti, se adresează Bălan efului deț ș ș
garaj, cu diminutivul acestuia, întrucât observase că acestuia nu-i plăcuse că i se
adresase  cu  porecla  în  fa a  subalternilor,  iar  dacă  l-ar  fi  apelat  cu  tovară eț ș
Vasilescu ar fi părut că-i vorbe te prea distant.ș
              - Dă-mi cheia de contact, cere Vasilescu.
              - Bateria este neformată, informează Bălan.
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              Vasilescu desface cu o urubelni ă urubul de la capacul loca ului baterieiș ț ș ș
i scoate un acumulator ceva mai mare ca mărimea a unei jumătă i de cărămidă peș ț

care o dă electricianului auto spunând:
              - Ăsta este de ase vol i. Ioane ia-l i formează-l.ș ț ș
              - Păi treaba asta durează trei zile, spune dezamăgit Bălan.
              - Aproape. Dacă umple acum bateria cu acid, nu poate s-o pună la încărcat
decât mâine diminea ă, când plăcile vor fi îmbibate cu electrolit  După încărcareț
care se face o zi i o noapte cu un curent de cel mult zece la sută din capacitateaș
bateriei, ea trebuie pusă la descărcat, apoi la reîncărcat i numai după aceia poate fiș
folosită, răspunde Vasilescu.
              - Măi Nu ă, eu tiu toată povestea asta, dar vreau s-o aud acum că merge,ț ș
insistă Bălan.
              - Bine dacă asta vrei, asta facem.
              Vasilescu după ce desface bu onul rezervorului i vede că este gol, cereș ș
lui Vasile, gestionarul depozitului de carburan i,  să aducă o măsură de zece litri cuț
benzină în care să amestece patru sute de grame de ulei de motor. Până ce benzina
a fost turnată în rezervorul motocicletei, Ion electricianul aduce o ditamai baterie
de doisprezece vol i a unui camion pe care o pune lângă motocicletă i cu douăț ș
conductoare izolate face legătura celor două fi e de acumulator ale motocicletei laș
trei elemente de doi vol i ale namilei de baterie. ț
              Cât a durat toate pregătirile astea s-a strâns o mul ime de lume i maiț ș
mare, de nu te mai po i mi ca în jurul motocicletei.ț ș
              - Băi ce v-a i strâns aici ca la urs, n-a i mai văzut o motocicletă? întreabăț ț
Vasilescu.
              - Uite că n-am mai văzut, răspunde Ion Negoi, devenit ef al serviciului deș
cadre după mutarea întreprinderii la Pite ti.ș
              - Ioane, vezi că acum te pun s-o lustruie ti, îl amenin ă Vasilescu înș ț
glumă.
              - Te cred în stare, dar acum nu mai sunt pu tiul ăla prost, de care i-aiș ț
bătut  joc  să- i  lustruiesc  tancul  cu  marama  de  borangic  de  la  icoana  din  casă,ț
răspunde Negoi zâmbind.
              Ion Vasilescu i Ion Negoi sunt consăteni. Odată când Vasilescu a trecutș
cu tancul prin Gura Ocni ei, venind de la o aplica ie, a oprit în fa a casei părinte tiț ț ț ș
să- i salute mama. Negoi i al i colari de vârsta lui, l-au rugat pe tânărul ofi er să-iș ș ț ș ț
lase să se urce pe tanc. “Băi, vă las numai dacă-l terge i de praf cu ni te erveteș ț ș ș
curate”. La înapoierea din casă Vasilescu a fost surprins de imaginea unei liote de
pu tani, ce frecau de zor la turela tancului. Mirat că gluma lui a fost luată în serios,ș
el le-a mul umit copiilor i le-a dat ni te bani pentru bomboane. După ce Ion Negoiț ș ș
ajunsese ofi er de securitate, îi repro ase lui Vasilescu că- i bătuse joc de el. “Băiț ș ș
Ioane, eu i-am zis în glumă să tergi praful de pe tanc. De unde să tiu eu cât deț ș ș
prost  e ti?”  Acum  toată  întreprinderea  cunoa te  întâmplarea  i  Negoi  nu-iș ș ș
repro ează, decât în glumă, lui Vasilescu festa pe care acesta i-a jucat-o când eraș
copilandru.
                 Vasilescu,  verifică  polaritatea  conexiunii,  deschide  robinetul
rezervorului,  apasă  de  câteva  ori  pe  cuiul  carburatorului  i  spre  surprindereaș
mul imii la prima apăsare pe pedala demarorului, motorul motocicletei porne te. Elț ș
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accelerează i din e apament iese un fum sub ire, înso it de ni te bubuituri ritmice,ș ș ț ț ș
destul de pu in zgomotoase.ț
              - Uite că i-am satisfăcut dorin a. Motorul merge foarte frumos. Ioane,ț ț
desfă firele, comandă Vasilescu.
              Electricianul auto dezleagă firele de la alimentarea electrică provizorie iș
spre surprinderea tuturor motorul continuă să func ioneze. Dinamul motocicleteiț
furnizează curent bobinei de induc ie. Bălan se aruncă repede în a, dezambreiazăț ș
din maneta de pe man onul stâng al ghidonului, ridică cu vârful pantofului de laș
piciorul stâng pedala schimbătorului de viteze i accelerează u or motorul simultanș ș
cu slăbirea ambreiajului.  Motocicleta porne te i el începe să dea roată în largaș ș
curte a garajului.
              - Ăsta a mai condus motocicletă, spune Ion Negoi admirativ.
              - Trebuie să fi condus, nu-l vezi ce sigur merge, adaogă directorul Ion
Marin, care coborâse din birou i se uita după oferul Soare, să-l ducă acasă cuș ș
automobilul Plymuth. 
              Spectacolul durează de aproape un sfert de oră. Vasilescu strigă:
              -Alexandre, opre te-o. ș
              Bălan se conformează i opre te lângă mul imea adunată ca la urs.ș ș ț
              - S-o stăpâne ti sănătos, urează directorul.ș
              - Dacă-l mai lăsam un pic, se cala pistonul în cilindru, spune Vasilescu,
care prive te sfârâitul salivei scuipată de el pe aripioarele de răcire ale motoruluiș
supraîncălzit.
              - La asta îi trebuie viteză nu glumă, ca să aibă răcire, adaogă oferulș
directorului.
              Bălan abia acum observă circul generat de el în curtea garajului. Fără
întârziere el ia motocicleta de coarne i începe s-o împingă spre casă, lăsând săș
mul umească altă dată celor ce-l ajutase. Ajuns acasă în loc să lase motocicleta înț
curte sau cel mult pe terasa din spate a clădirii el o băgă în unica lor cameră, în
spa iul îngust de lângă pat.    ț
              A doua zi Nu a poveste te colegelor de birou, cât de mult ine bărbatul eiț ș ț
la motocicletă, încât o ine în casă, lângă pat. Func ionarele fac mare haz, când aflăț ț
că acum ca să se urce în pat ea trebuie să treacă mai întâi peste motocicletă.
              În această stare de înghesuială a Bălanilor, îi găse te Dumitra Dinu, care aș
venit s-o aducă la Pite ti pe Alexandra,  conform în elegerii dinainte de na tereaș ț ș
copilei. Fata  împlinise cinci ani în aprilie i din această toamna ea urmează să fieș
înscrisă la grădini a de copii.ț
              - Maică, voi n-ave i loc pentru copil. O iau la mine pe Alexandra să maiț
stea încă un an, că doar nu merge la coală. Până în toamna viitoare poate o să văș
aranja i mai bine, propune mama lui Nu a. ț ț
              - Nu mamă. Alexandra rămâne aici. Mâine o duc la controlul medical i deș
săptămâna viitoare începe grădini a, răspunde Alexandru. ț
             - Grădini a este departe?ț
             - Este a doua casă de lângă uzina electrică.
             - Parcă tiu eu unde e uzina în Pite ti! Este departe de aici?ș ș
            - Păi sunt vreo trei sau patru sute de metri.
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            - Este cam departe. i grădini a începe la ora apte, când  pleca i voi laȘ ț ș ț
serviciu i are program până ie i i voi la trei după amiază?ș ș ț
            - Nu. Programul grădini ei este de patru ore, între opt i douăsprezece. ț ș
            - i cine o s-o ducă la opt i o s-o ia la doi pe?Ș ș ș
            - Ne descurcăm noi.
            - Asta nu este treabă bună. Mai bine mi-a i da-o pe Alexandra s-o iauț
îndărăt la mine.
            - Feti a va rămâne aici i totul va fi bine.ț ș
            Dumitra Dinu s-a crucit de această nebunie, dar neavând cum să- i impunăș
dorin a, a plecat foarte îngrijorată acasă, că- i lasă nepoata pe mâinile unor părin iț ș ț
nebuni.
            Întâmplarea a făcut că func ionarea sec iei Pite ti la parterul blocului deț ț ș
locuin ă de la uzină să nemul umească pe Ion Bugoi, eful de sec ie, care fiind iț ț ș ț ș
secretar de partid, a cerut directorului Marin revenirea în clădirea pe care o avusese
sec ia  i  fusese  transformată  în  dormitoare  pentru  personal  cu  ocazia  mutăriiț ș
întreprinderii  de la Târgovi te.  Schimbarea s-a făcut în zilele în care Alexandruș
Bălan î i ducea fiica să facă consulta iile i  analizele medicale pentru ob inereaș ț ș ț
certificatului  medical  necesar  a  fi  prezentat  în  dosarul  de  înscrierea  copilei  la
grădini ă.ț
              Schimbarea sediului sec iei în vechiul local a determinat mutarea familieiț
Bălan, căreia i  s-a repartizat  o locuin ă în blocul uzinei, de la numărul 137 de peț
bulevardul Republicii. Locuin a este formată din două camere mari i o bucătărie.ț ș
Aici camerele sunt încălzite cu sobe de teracotă dotate cu arzătoare de gaze. Acum
ei au spa iu suficient, scăpând, mai repede decât se a teptau de înghesuiala în careț ș
trăiseră câteva săptămâni. i ca lucrurile să fie i mai bune, noua lor locuin ă eraȘ ș ț
despăr ită numai de o casă de localul grădini ei.ț ț
             Alexandru, putând pleca mai u or de la birou decât so ia lui, î i duce fiicaș ț ș
la grădini ă la ora opt, apoi o aducea la douăsprezece acasă, unde îi dă să mănânceț
ce-i pregăte te Nu a, După ce o culca, o încuie în casă i revine la birou.ș ț ș
              După numai o săptămână de grădini ă feti a fiind un copil precoce spuneț ț
părin ilor ei că ea poate merge singură la tovară a educatoare i că tie ce are deț ș ș ș
făcut. Bălanii au pus în aplicare dorin a copilei, pe care tatăl ei a supravegheat-oț
din umbră câteva zile. Alexandrei i s-a pus de gât un nur cu cheia de la yală. Nu aș ț
î i scolă feti a înainte de ora apte pentru a fi îmbrăcată i apoi o lăsă singură săș ț ș ș
mănânce i să plece la grădini ă atunci când suna ceasul potrivit la opt fără cinciș ț
minute.  Când  programul  grădini ei  se  termină  ea  revine  acasă  i  ridicată  peț ș
vârfurile picioarelor se chinuie te ceva timp să bage cheia în yală i să deschidăș ș
u a. De multe ori se întâmpla ca una din gospodinele din bloc s-o observe i să-iș ș
deschidă u a. Intrată în casă, Alexandra se spăla pe mâini, se a eza să mănânce ce-iș ș
lăsă  mama ei i apoi se culcă.ș
              Într-o zi directorul Mari vizitează atelierul de reparat transformatoare, al
cărui  ef  este  Virgil  Rusoiu,  prietenul  lui  de  pe  vremea  uceniciei  la  Uzinaș
Grozăve ti.  La  plecare  Rusoiu  îl  înso e te  pe  director  prin  încăpereaș ț ș
convertizoarelor  rotative  pentru  a  ie i  în  curtea  din  fa a  blocului  de  locuin e.ș ț ț
Directorul  observă  o  feti ă  bălaie,  îmbrăcată  în  uniformă  de  grădini ă,  cu  unț ț
ghiozdănel de tablă cu poze de animale pictate pe el i agă at de umăr, în care i seș ț
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pune diminea a un pache el cu mâncare. Copila se chinuie te să deschidă u a cuț ț ș ș
cheia legată de sfoară atârnată de gât.
              - Virgile, al cui este copilul ăsta? întrebă directorul curios
              - Este fata lui Alexandru Bălan.
              - i vine singură de la grădini ă?Ș ț
              - Tot singură se i duce, răspunde Rusoiu, zâmbind admirativ..ș
              - Păi, părin ilor ei nu le este frică s-o lase singură?ț
              - N-are de ce. Este o feti ă cuminte i foarte de teaptă.ț ș ș
              - Mare minune de copil! zice directorul privind la feti a de cinci ani, care aț
învă at mult prea devreme să se descurce singură. ț
              - Copii ca ăsta să tot ai,  adaogă Virgil Rusoiu, pentru a confirma
prietenului său, că are de ce se mira.   

                                                     VIII
      
              În prima zi a lunii octombrie în biroul UEE este agita ia obi nuită deț ș
încheiere  a  situa iilor  pentru  luna  precedentă.  Se  vorbe te  simultan  la  douăț ș
telefoane.  Alexandru  Bălan  i  Jenică  Nicolescu  primesc  de  la  efii  de tură  dinș ș
sta iile  de  transformare  i  din  centralele  electrice  ale  întreprinderii  indexeleț ș
contoarelor citite la orele douăzeci i patru din noaptea trecută. Între două legăturiș
telefonice,  făcute  de  centralistă,  ei  calculează  energia  electrică  vehiculată  prin
punctele de schimb dintre instala iile întreprinderii i restul Sistemului Energeticț ș
Na ional. ț
              Doamna Ligia Ţe u, angajată ca statisticiană la UEE în urmă cu douăț
săptămâni, face i ea o parte din volumul mare de calcule cu diferen e de indexe iș ț ș
înmul irea  acestora  cu  ni te  constante  la  o  ma ină  de  calcul,  îmborderândț ș ș
rezultatele în ni te registre. Ea se străduie te să facă exact ce i se spune, fără săș ș
în eleagă ceva din avalan a de termeni tehnici pe care îi aude pentru prima oară.ț ș
              - Gata balan a cu energia intrată? întreabă Moni Nicolaescu prin u aț ș
întredeschisă. 
              - Nea Moni, mâine la prima oră, răspunde Bălan.
              - Da, dar mâine este duminică i cei de la Na ional vor situa ia înainte deș ț ț
ora cincisprezece.
              - Să fie sănăto i, că n-avem ce le face. ș
              - i eu ce să le zic?Ș
              - Ce dore ti, că e ti major, răspunde zâmbind Jenică Nicolescu, în locul luiș ș
Bălan care ridică receptorul unui telefon ce zbârnâie.
              - Fazane, tu să nu- i ba i joc de mine, că cei de la Bucure ti nu te vor lua laț ț ș
rost pe tine, protestează Moni mustăcind i făcând cu ochiul. ș
              Moni i Jenică se împrieteniseră la ni te halbe cu bere băute în grădina deș ș
vară a restaurantului Arge ul cu ocazia ultimei chenzine. Atunci Moni aflase căș
Jenică Nicolescu, care este i pre edintele sindicatului, fusese corist la opera dinș ș
Timi oara pe vremea când era elev la o coală medie tehnică i cu banii pe care îiș ș ș
primea mergea cu câ iva colegi de coală, cori ti ca i el, la un mare restaurantț ș ș ș
unde comandau friptură de fazan i vin ro u. ș ș
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              Atât i-a trebuit lui Moni, ca ajungând la oarecare stare de bună dispozi ie,ț
l-a pus pe Jenică să cânte fragmente din operele în care cântase i în final să seș
pupe i să-i zică: “Bravo fazane, îmi place de tine, că e ti om de via ă”. Din aceaș ș ț
seară  Jenică  Nicolescu  se  alesese  cu  porecla  de  “Fazan”,  care  din  nenorocire
coincide cu epitetul de fraier, lucru ce nu-i convine deloc. Fiind om de tept, Jenicăș
se face că nu-i cunoa te subîn elesul, în speran a ca acest apelativ insultător nu seș ț ț
va propaga i  o să dispară tot  a a de repede cum l-a căpătat,  dacă nu se aratăș ș
indignat.  
              În pruncie Ion Nicolescu fusese înfiat de o familie înstărită din comuna
Crânguri de lângă Găe ti. Coana moa ă, mama lui adoptivă, care îl  crescuse cuș ș
foarte multă grijă, l-a dat pe Jenică la un liceu tocmai la Timi oara,  crezând căș
acolo el  va face  o coală mai serioasă  decât  la “Sorbona” din Găe ti.  Reformaș ș
învă ământului  din  ’48  transformase  liceul  în  coală  medie  de  îmbunătă iriț ș ț
funciare, în urma absolvirii căreia Jenică ob inuse diploma de tehnician topometru.ț
Media lui bună din cursul colii a determinat repartizarea sa în produc ie chiar laș ț
Întreprinderea de Îmbunătă iri Funciare din Timi oara. ț ș
              La numai câteva luni de la angajarea lui în serviciu Ion Nicolescu a fost
încorporat i a făcut trei ani de armată într-un deta ament de muncă la minele deș ș
cărbune din Valea Jiului. El nu fusese dat la o unitate militară sub arme, ci la una
de muncă, părin ii lui adoptivi fiind oameni înstări i în timpul regimului burghez.ț ț
După  satisfacerea  stagiului  militar,  Jenică,  la  insisten a  părin ilor  nu  s-a  maiț ț
prezentat la fostul lui post de topometru i a venit să locuiască cu ei la Crânguri.ș
Cum prin împrejurimi el n-a găsit post de tehnician în meseria lui, s-a angajat ca
muncitor  la  Sectorul  de Electricitate  Pătroaia,  unde s-a calificat  electrician  i  aș
lucrat la UEE-ul de la Pătroaia. Între timp el s-a căsătorit cu o fată pe ită de mamaț
lui.
              Când sectorul Pătroaia s-a desfiin at Nicolescu a fost transferat la Pite ti.ț ș
Acum el face naveta la Crânguri, întrucât părin ii lui nu sunt de acord ca el să seț
mute cu nevasta în Pite ti i ei să rămână singuri într-o casă mare i gospodărieș ș ș
frumoasă.
              - Nea Moni, insi ti degeaba. A mai căzut i altă dată ziua de două din lunăș ș
în zi de duminecă i i-am dat situa ia luni diminea a, intervine Bălan, care tocmai aș ț ț ț
terminat o convorbire telefonică.
              - A a a fost până acum. Mi-a spus eful de la Bucure ti că ei nu vor să maiș ș ș
vină dumineca la serviciu.
              - Nea Moni, tii că nu putem termina astăzi.ș
              - tiu, dar ce stric eu că ăia s-au boierit? Ș
              - Mă doare în cot de boieria mustafe ilor dumitale.ț
              - Eu mă duc să vă spun directorului, spune zâmbind Nicolaescu i făcândș
din nou cu ochiul, în semn că glume te.ș
              - Nea Moni î i urez cale bătută, spune Bălan înainte de a ridica receptorulț
telefonului care sună din nou.
              Moni Nicolaescu, pus într-o situa ie dificilă, merge la Dobri an.ț ș
              - Tovară e inginer ef, UEE-ul n-are cum să termine astăzi balan aș ș ț
energiei  i  calculul  pierderilor  tehnologice  pe  luna  septembrie,  iar  Bucure tiulș ș
insistă se le transmit situa ia până la ora trei, că ei mâine nu lucrează.ț
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              - Lasă-i în pace. Dacă te sună, spune-le să vorbească cu mine.
              - Vă mul umesc, zice Nicolaescu, răsuflând u urat, că scapă de oț ș
încurcătură ce se poate lăsa cu penalizări. 
              Inginerul Ioan Pop, energeticul ef al Trustului de Petrol Pite ti, intră înș ș
biroul UEE i dă bună ziua.ș
              - Bine a i venit don Pop, răspunde Bălan ridicându-se în picioare, în semnț
de respect pentru un om mai în vârstă decât tatăl său.
              - Domnule Bălan, am venit să facem procesul verbal cu consumul de
energie i cosinusul de “fi” pe septembrie.ș
              - Don Pop, n-am terminat de luat nici indexele contorilor a a că numaiș
mâine putem întocmi formele. 
              - tiu dragă, că a a s-a procedat până acum, numai că luna asta ziua deȘ ș
două cade duminecă i ministerul îmi cere să le comunic situa ia la raportul dinș ț
seara asta.
              - La ce oră ave i raportul?ț
              - Deseară la apte.ș
              - Veni i pe la cinci jumătate, că noi nu plecăm acasă.ț
              - Î i mul umesc, că mă sco i din încurcătură. tiam eu că o să găsescț ț ț Ș
în elegere. Mul umesc încă odată i la revedere.ț ț ș
              - Vă salut, răspunde Bălan.
              - efu’, lu’ ăsta de ce nu i-a i dat flit, ca lui Moni? întreabă Nicolescu dupăȘ ț
plecarea inginerului Pop.
              - Jenică, lui nea Moni i-am spus că nu putem termina situa ia până la oraț
trei.  
              - i pe a lui Pop de ce i-o facem?Ș
              - Fiindcă o putem întocmi până la ora apte.ș
              - Ave i dreptate. Scăpăm pe bietul mo  de încurcătură, că tot trebuie făcutț ș
procesul verbal.
              - Jenică, lasă vorba. Pe cai, că e timpul scurt.
              - Gata efu’, am în eles, răspunde Nicolescu, afundându-se în maldărul deș ț
hâr oage de pe birou.ț
              Doamna Ligia Ţe u aprinde altă igare pentru a-i trece de foame, auzind căț ț
n-are ansă să plece acasă înainte de terminarea situa iilor pentru Trustul de Petrol.ș ț
Ea este o femeie frumoasă cu profil de grecoaică i la cei treizeci i trei de ani aiș ș
săi  caută să se adapteze în prima ei  slujbă.  Absolventă de liceu i  fiică a unuiș
magistrat din Turnu-Măgurele, ea se căsătorise de tânără cu un doctor ce a lucrat
timp de aproape doisprezece ani la circumscrip ia medicală din comuna Stolnici.ț
La insisten ele so iei  sale i  cu ajutorul  unui fost  coleg de facultate,  doctorul  aț ț ș
reu it să se mute în Pite ti. El n-ar fi dorit să plece din Stolnici unde se sim ea bine,ș ș ț
avea o locuin ă spa ioasă, nu ducea lipsă de nimic i se bucura de respectul i maiț ț ș ș
ales prietenia tuturor celor ce-l cuno teau. Ca mod de distrac ie ei aveau aproapeș ț
seară de seară musafiri pe unii din învă ătorii, profesorii i chiar pe preotul satuluiț ș
cu care încingeau lungi partide de căr i.ț
              Acum ei locuiesc cu chirie la familia Temistocle, un fost căpitan de
artilerie epurat din armată i care este salariat tot la întreprinderea de electricitate.ș
De i n-au decât o cameră cu acces la dependin e, doctorul i so ia lui au aproape înș ț ș ț
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fiecare seară musafiri  din cercul  proaspe ilor lor prieteni,  continuând într-un felț
stilul lor de via ă de la Stolnici.  ț
              Noii lor prieteni sunt familiile lui Ion Vasilescu, Gheorghe Tilea iș
Alexandru Bălan, ca urmare a simpatiei Ligiei pentru colegele ei de întreprindere;
Wilhelmina Vasilescu, Viorica Tilea i Elena Bălan. Aceste familii sunt invitate laș
Ţe i de câteva  ori  pe săptămână pentru câte o partidă de căr i  i  odată ie iserăț ț ș ș
împreună la restaurant pentru o friptură i un pri .ș ș ț
              Lui Alexandru Bălan nu-i place să joace căr i, considerându-l ca cel maiț
tâmpit mod de risipire a timpului. Contrar convingerilor lui so ia sa manifestă oț
adevărată pasiune de cartofor similară cu cea a tatălui ei, care ca CFR-ist joacă în
timpul navetei zilnice pe care o face cu trenul de la Mătăsaru la Bucure ti i retur.ș ș
Primele vizite au fost o corvoadă pentru Alexandru până când el a descoperit că
Temistocle i doctorul sunt oameni extrem de erudi i. Acum el a câ tigat simpatiaș ț ș
acestora i conversează îndelung cu ei subiecte istorice i filozofice ce au legăturăș ș
cu pregătirea militară i respectiv medicală a interlocutorilor lui.ș
              Foarte interesant este că în urma vizitelor la familia Ţe u, Nu a s-aț ț
împrietenit la toartă cu Wihelmina, pentru care avea o repulsie la Târgovi te. Câtș
timp au stat  în  acel  ora  ele  nu schimbaseră  o vorbă cu  ocazia  frecventele  lorș
întâlniri nas în nas ca vecine, familia Vasilescu locuind atunci într-o casă de pe
Calea Domnească peste drum de cea a familiei Popa. Dar i mai interesant a fostș
atunci când Alexandru a aflat că Wilhelmina Vasilescu este sora mai mare al lui
Adrian Ghigeanu, prietenul lui din armată.
              Având o motocicletă Jawa, Bălan discută uneori despre mecanica i maiș
ales  despre  între inerea  acesteia  cu  priceputul  Temistocle,  posesorul  uneiț
motociclete Zundap cu ata , cu care se întorsese de pe frontul din Cehoslovacia.ș
Tilea i Ţe u, ambi iona i de faptul că Bălan are motocicletă nouă, se străduiesc săș ț ț ț
facă rost de bani de avans ca să- i cumpere i ei obiectul la modă. ș ș
              Pasiunea pentru motociclete a devenit una generală, to i cei cu salarii maiț
mari fac acum economie la sânge, ba se mai i împrumută pentru a plăti avansul ceș
trebuie dat la cumpărarea în rate. După câteva luni Tilea cumpără o motocicletă
MZ i  Ţe u una Simson,  care  una foarte  scumpă.  Bălan i  Ţe u trebuie să deaș ț ș ț
examen pentru carnet de conducere în timp ce Temistocle i Tilea posedă permisș
nu numai pentru motocicletă dar i pentru ma ini de tot felul, de la automobile laș ș
camioane i autobuze. Tilea este ef de garaj la IRTA i în această calitate el areș ș ș
permis de conducere  pentru toate gradele,  în  timp ce Temistocle îl  ob inuse înț
armată ca ofi er tehnic în regiment de motorizate. Carnet de conducere cu toateț
gradele are i Ion Vasilescu, eful sec iei transporturi de la IREP, dar imputa ia ceș ș ț ț
o are de plătit până la pensie pentru tancul pe care nu-l predase cu proces verbal la
trecerea lui în rezervă, îi taie pofta de a se gândi la cumpărarea unei motociclete.
              Începând cu luna octombrie familia Bălan i-a rărit întâlnirile la Ţe i,ș ț
întrucât  Alexandru  s-a  apucat  de  învă ătură  pentru  examenele  de  anul  doi.  Cuț
câteva zile înainte de sfâr itul lui septembrie el fusese împreună cu Iulică Ispă escuș ș
la  Politehnică  pentru  a  se  înscrie,  ocazie  cu  care  au  primit  de  la  secretariatul
Facultă ii  de Energetică programa analitică i bibliografia  pentru examenele dinț ș
anul al doilea la cursurile fără frecven ă. Secretara facultă ii le spusese că din cei oț ț
sută nouăsprezece in i câ i au fost în anul întâi au promovat numai nouăsprezeceș ț
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in i, din care mul i din ace tia s-au înscris în anul doi la cursurile de zi. Printre ceiș ț ș
transfera i de la cursurile de fără frecven ă secretara amintise numele lui Be tea iț ț ș ș
Baciu.
               - Aurică Baciu mi-a spus când intram la examenul de analiza matematică
din toamnă că dacă îl promovează trece la zi i uite că s-a inut de cuvânt, spuseseș ț
Iulică prietenului său.
              - Ce l-o fi găsit?
              - Pui ni te întrebări tâmpite. Tu nu tii prin ce-am trecut noi să promovămș ș
anul? Ai fost  integralist  în iulie,  i-ai  făcut concediul  lini tit,  n-a mai trebuit  săț ș
înve i i în sesiunea de toamnă ai avut de sus inut doar colocviul de practică. Acumț ș ț
e ti odihnit i este normal să ai poftă de învă ătură, dar noi ceilal i tii prin ce-amș ș ț ț ș
trecut? Nu numai că a trebuit să tocim de ni s-au dus ochii în fundul capului toată
vara, a mai trebuit să suportăm i ni te emo ii nenorocite. i eu a i trece la zi caș ș ț Ș ș
Baciu, dacă n-a i avea probleme cu originea socială. Acum el a scăpat de slujbă,ș
are  bursă  de  la  întreprindere  aproape  cât  salariul  pe  care-l  avea  ca  dispecer  iș
trebuie să dea examen numai din materia care li se predă, pe câtă vreme la fără
frecven ă, au făcut ni te programe analitice kilometrice.ț ș
              - De unde tii tu că cei de la zi au programa mai redusă decât la fărăș
frecven ă?ț
              - Pentru sesiunea de toamnă am învă at după noti ele lui Badiu, care mi-aț ț
fost coleg la coala medie de la Brăila i acum este student la zi. Dacă mă omoramș ș
cu programa ce ne-au dat-o i n-a i fi învă at după noti ele de la zi eram precisș ș ț ț
repetent.
              - i de ce crezi tu că programa pentru cursurile fără frecven ă este maiȘ ț
încărcată?
              - Cred că profesorii nefiind plăti i pentru corvoada de a ne examina,ț
apelează la acest mod ca să ne desfiin eze.ț
              - Iulică, eu nu cred povestea asta.
              - Hai cu mine pe la Badiu să vorbe ti cu el i cu colegii lui de cameră.ș ș
              - i ce-o să-mi spună?Ș
              - Asta ce- i zisei eu. Lor nu li se par examenele de netrecut i profesorii nuț ș
sunt atât de ai dracului, să- i caute nod din papură ca să te trântească.ț
              - Exagerezi.
              - Deloc. Profesorul Caragheorghe la examenul de Mecanică Teoretică l-a
trântit pe unul numai că n-a făcut ra ionalizarea numitorului ob inut după un calculț ț
de rezolvare perfect?
              - Se tie că profesorul ăsta că este sever.ș
              - Este nebun cu cei de la “fefe”. De ce nu se poartă la fel i cu cei de la zi?ș
              - Iulică, e foarte bine c-am aflat lucrurile astea, dar nu m-ajută cu nimic.
Eu nu pot risca să trec la zi. Dacă mă reclamă cineva i se descoperă că am min itș ț
în biografie mă vor exmatricula i voi rămâne i fără serviciu.ș ș
              - Ce eu nu sunt tot în situa ia ta?ț
              - Hai să ne lăudăm acum cu bubele pe care le avem pe cap. N-avem
încotro i trebuie să învă ăm după programele analitice ce ni s-au dat.ș ț
              - Ba eu voi învă a după noti ele lui Badiu, că avem aceia i profesori cu ceiț ț ș
de la zi. 
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              - Ne-ar fi suficient i dacă am afla ce nu li se predă lor din programa ce niș
s-a dat nouă.
              - Nu numai atât. Este important i după ce manual li se predă. Lor li s-aș
predat analiza după Luzinski i nouă ni s-a recomandat manualul lui Ciorănescu.ș
Luzinski  este  o  carte  pe  în elesul  tuturor  i  Ciorănescu  este  pentru  savan i.ț ș ț
Demonstra iile lui pornesc cu cazul general i nu gradat de la cele particulare, de teț ș
pune de la început în situa ia de a nu pricepe despre ce este vorba. ț
              - Iulică, te-a de teptat Badiu ăsta al tău.ș
              - Ba o să fie i al tău, când vei vedea ce noti e clare are.ș ț
              - Încep să- i dau dreptate. În orele de curs pe care le au profesorii nu potț
preda tot ce scrie în căr oaile ce ne sunt recomandate. ț
              - Noti ele lui Badiu sunt cam tot atât de lungi cât conspectele pe care leț
facem noi după manualele date în bibliografie. 
              Alexandru Bălan a procurat de la biblioteca tehnică a întreprinderii
aproape întreaga  bibliografie  recomandată în tematica examenelor  primită de la
secretariatul facultă ii. Bibliotecara a comandat i restul de manuale ce nu le are înț ș
dotare. Cum în anul doi sunt apte examene, el s-a hotărât să dea trei în sesiunea deș
iarnă, pe cele fără lucrări de laborator i patru în cea de vară.ș
              Bălan a însumat paginile de carte din bibliografia recomandată,  ce
trebuiesc conspectate pentru examenele ce le va sus ine în februarie i a rezultat oț ș
normă zilnică,  rezervând timp pentru temele de casă  i  revederea  conspectelor.ș
Cam la toate materiile trebuiesc conspectate în jur de treizeci de pagini de carte în
fiecare zi, de i cele de matematică nu pot fi comparate cu cele de economie politicăș
sau de desen tehnic. 
              Alexandru Bălan a demarat în for ă, începând cu partea a doua de calculț
infinitizimal, întrucât acesta este un examen greu ce trebuie dat cu profesorul Oscar
Kreindler, un bătrânel chel i simpatic la chip, dar foarte sever la examen. Dupăș
prima săptămână învă ând seara acasă el nu reu ise să conspecteze nici un sfert dinț ș
plan. Răsfoind manualele el a văzut că după partea de ecua ii diferen iale de ordinț ț
superior  i  sisteme  de  ecua ii  diferen iale,  urmează  aplica iile  geometrice  aleș ț ț ț
analizei matematice cu elementele diferen iale ale curbelor i suprafe elor, teoriaț ș ț
contactului, curbe i suprafe e oscilatoare, teoria înfă urătoarelor i în final studiulș ț ș ș
curbelor strâmbe, ce par a fi inventate ca demolatoare de creiere prin formulele lui
Frenet,  ecua ii  intrinseci  i  aplica iile teoriei  generale la studiul  elicei.   Bălan aț ș ț
constatat că dificultatea materiei parcurse de el este de fapt un fleac fa ă de ce vaț
urma i el nu va reu i însu irea materiei dacă nu va înva ă i diminea a la birou,ș ș ș ț ș ț
fiindcă seara, oricât s-ar strădui, adoarme cu nasul în carte cu mult înainte de a face
norma. 
              După câteva zile de învă at în timpul programului de serviciu, Bălan aț
constat că îndeplinirea normei zilnice nu mai este o problemă. Diminea a în primăț
oră la birou el rezolvă urgen ele i la ora opt î i pune pe birou una din căr oaile ceț ș ș ț
trebuiesc învă ate i se apucă de citit i apoi de conspectat. Timp de câteva ore esteț ș ș
a a de concentrat  la  ceiace face,  încât  n-aude nimic din ce se discută în birou,ș
ajungându-se până acolo că atunci când este căutat la telefon, Jenică sau doamna
Ţe u, trebuie să-l zgâl âie de umăr ca el să priceapă că trebuie să vorbească. Cu totț ț
acest inconvenient, metoda se dovede te foarte eficientă. ș
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              După câteva săptămâni de învă at la birou, Bălan reu e te să- i facă planulț ș ș ș
până în jurul prânzului, după care face o pauză, mănâncă pache elul adus de acasăț
i dacă nu apar ceva probleme, continuă studiul până ce nu mai în elege despre ceș ț

este vorba din prima lectură. Atunci întrerupe învă ătura i se relaxează lucrând laț ș
problemele de serviciu ce-i revin. 
              Practica lui Bălan n-a trecut neobservată i câteva guri au început să-lș
bârfească. Unul dintre “prieteni” chiar l-a pârât inginerului ef.ș
              - N-are dreptul nimeni să se ia de Bălan atâta timp cât treburile UEE-ului
merg foarte bine. i nu uita că el face treaba de ef de serviciu pe leafă de inginerȘ ș
principal din care i se scade i penalizarea determinată de lipsa diplomei de studiiș
superioare.  Eu  a i  fi  mul umit  dacă  i  mata  ai  face  ce  face  el,  spusese  calmș ț ș
Dobri an  “binevoitorului,  ce  se  omoară  cu  grija  pentru  bunul  mers  alș
întreprinderii”.
              Turnătorul, sim indu-se insultat, i-a optit directorului că inginerul ef îlț ș ș
protejează pe Bălan.
              - Bă prostule, amără teanul te-ar proteja i pe tine, dacă ar fi ceva de capulș ș
tău, îi spusese zâmbind Marin.
              Acum după amiezile Alexandru Bălan nu mai trebuie să înve e i poate săț ș
tragă câte un somn zdravăn în zilele când n-are ore la coala de electricieni undeș
predă cursul de Instala ii Electrice Interioare i câ tigă bani buni peste salariu.    ț ș ș
              Alexandru a hotărât  ca banii lua i pe profesorat, inova ii, prime iț ț ș
deplasările pe teren să nu-i mai dea nevestei i să-i folosească pentru îmbrăcăminteș
i cheltuielile lui din sesiunile de examene de la Bucure ti. El fusese nevoit să iaș ș

această hotărâre fiindcă Nu a dovede te o poftă nelimitată pentru cumpărături. Înț ș
primele zile de după salariu ea rămâne fără un ban i până la următoarea chenzinăș
trăie te din împrumuturi. Este adevărat că ea cheltuie te numai pentru casă, făcândș ș
mâncăruri  foarte delicioase dar scumpe, la care se adaogă slăbiciunea ei pentru
pregătirea  a tot  felul  de prăjituri.  La început Alexandru îi  dădea i  banii  de peș
delega ii  i  de  pe  inova ii  pentru  a  echilibra  bugetul  cheltuitoarei  lui  so ii,  darț ș ț ț
încercarea s-a dovedit inutilă, pofta lui Nu a pentru cumpărături fiind imposibil deț
a fi acoperită. 
              Alexandru îi dă nevestei întregul lui salariu, nere inând nici un sfanț ț
pentru el. So ia lui a fost de acord ca ea să-i încaseze salariul i să se ocupe deț ș
administrarea treburilor casei. Alexandru s-a bucurat că scapă de grijă, dar i deș
faptul că so ia lui va trebui să se limiteze numai la banii din leafă, sperând ca astfelț
ea î i va potoli setea de cheltuială. ș
              Dumitru Bălan, care î i admiră mult nora pentru vrednicia ei i bunul mersș ș
al casei fiului său cel mare, observase cu oarecare părere de rău, că aceasta n-are
limită în cheltuirea banilor. Într-o zi îi spusese so iei sale:ț
              - Florico, dacă Nu a ar dispune de banii Băncii Na ionale, în trei zile oț ț
scoate la faliment.
              - Mitică tu ai fost un zgârcit toată via a i Alexandru î i seamănă leit.ț ș ț
              - Ai dreptate nevastă, dar nu mă supăr pentru asta. Dacă unul din so i n-arț
fi ceva mai chibzuit s-ar alege praful de familia aia. Mai bine să te întinzi cât i-eț
plapuma, decât să fii plin de datorii, care la un moment dat pot să ajungă la o sumă
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ce n-o mai po i restitui la timp, ajungând de râsul lumii. Odată intrat într-o astfel deț
situa ie lucrurile se amplifică i Dumnezeu tie ce se mai poate întâmpla. ț ș ș
              Jenică Nicolescu, prieten credincios al lui Alexandru Bălan, îi zisese
acestuia în glumă.
              - efu’, ce- i mai ba i capul cu predarea de ore la coala de electricieni,Ș ț ț ș
nu- i ajung banii de pe inova ii?ț ț
              - Jenică, mai întâi că mi s-a impus i în al doilea rând îmi face plăcere săș
predau lec ii despre instala ii electrice interioare. Nu este bătaie de cap cum zise iț ț ș
tu, cât despre banii spune-mi dacă tu n-ai avea ce face cu ei i ai fi în stare să-iș
refuzi?
               - De refuzat bine în eles că nu poate fi vorba, dar mă gândesc că teț
chinuie ti prea mult. Ai un serviciu de răspundere, e ti student la Politehnica dinș ș
Bucure ti, care oricine tie că este mai grea în compara ie cu cele din provincie,ș ș ț
faci inova ii, predai la coala de electricieni i mai i-ai cumpărat i motocicletă, caț ș ș ț ș
să alerge gagicile după mata ca după inginerul Toader.
             - Jenică, se vede că e ti pre edinte de sindicat i te preocupă morala. Dacăș ș ș
am să calc strâmb te rog să mă pui în discu ie adunării generale pe întreprindere,ț
pentru că responsabilul cu inova ii din Comitetul Sindical a devenit imoral.ț
              - efu’, nu te supăra c-am glumit, dar sunt curios ce-o să faci i cu banii peȘ ș
profesorat! Prin cârciumi nu te-am văzut decât odată cu so ia, cu Cio e tii i cuț ș ș ș
Ţe i, când a i mâncat câte o friptură i a i băut to i o singură baterie de vin?ț ț ș ț ț
              - Jenică, dacă e ti a a de curios să tii, află că prima leafă pe profesorat amș ș ș
dat-o acont la dentist să-mi repar dantura.
              - Nu vă cred. Tratamentul la dentist este gratuit.
              - Da, dar trebuie să-mi îmbrace câteva măsele.
              - Păi, pre ul îmbrăcatului danturii este un fleac.ț
              - Nu i dacă este din aur.ș
              - Păi aurul dentar se dă cu aprobare.
              - Îmi lucrează o dentistă foarte amabilă, care mi-a făcut toate formele i totș
ea s-a ocupat i de aprobări. Eu n-a trebuit decât să mă duc la bancă să plătesc i săș ș
ridic unsprezece grame de aur dentar.
              - A a de u or?ș ș
              - Mai simplu decât î i închipui. ț
              - I-o place dentistei de mata de v-a făcut favoarea asta?
              - Umbli cu strâmbe?
              - E scump aurul dentar?
              - aizeci de lei gramul.Ș
              - Costă ceva. De ce nu vă pune i măselele de viplă ca mine? V-ar costaț
câ iva lei măseaua.ț
              - Jenică, în mahalaua din satul în care m-am născut trăie te un fostș
geamba  de cai, care are dantură de aur i se îmbracă i acum în haine cusute la celș ș ș
mai  bun croitor.  Când  o  să  mă duc  acasă  i  o  să  mă  întâlnesc  cu  nea  Marinș
Păduraru, mă va întreba în mod sigur cum o duc. Eu bineîn eles că-i voi spune căț
foarte bine, dar el o să mă creadă un mincinos când m-o vedea cu măsele de viplă.
              - efu’, acum sunt sigur că mă lua i la mi to cu nea Mărin Păduraru ăsta.Ș ț ș
             - Jenică s-ar putea să ai dreptate, dar s-ar putea să nici nu ai.
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             - efu’, să fiu eu al dracului, dacă tiu când vorbi i serios i când glumi i.Ș ș ț ș ț
             - E vina mea?
             - Păi a cui! 
             - Jenică întrebările i spusele tale sunt cu subîn eles. Credeam că-miș ț
cuno ti firea? ș
             - Tot îmi scapă ceva, de i vorba aia ne cunoa tem de cinci ani de cândș ș
eram electrician UEE la Pătroaia i băteam împreună coclaurile parcurilor de sondeș
de la Gârleni i Valea Mare să facem măsurători ale factorului de putere. Ave i unș ț
fel de a vă exprima, încât nu sunt sigur dacă mă aprecia i sau râde i de mine.ț ț
              - Lasă filozofia, că nu e de noi.
              - efu’, eu cred că uneori vă bate i joc de mine ca de elevii de la coala deȘ ț ș
electricieni.
              - Cine i-a spus prostia asta?ț
              - Păi, cât mă cred eu de prieten cu dumneata, mi-e frică să vi-l spun, ca să
nu se pomenească cu vr-un doi.
             Bălan presupune că cel ce-i dăduse informa ia lui Ion Nicolescu poate fiț
chiar fratele acestuia, care este elev la coala de electricieni. ș
              - Jenică, eu nu dau note după moft. Cine tie are zece,  iar cine oș
bălmăje te are nota doi.ș
              - Asta nu este o treabă corectă.
              - Aparent nu, dar electricitatea este o meserie unde gre eala te poate costaș
via a. Dacă acum în coală elevul nu înva ă serios, se va încurca la munca lui înț ș ț
produc ie,  i  există ansa de a ajunge în rândul drep ilor de unde nu mai poateț ș ș ț
gre i.ș
              - Păi, ce to i electricienii sunt zmei?ț
              - Ăia care nu sunt, mai i mor.ș
              - Mai intervine i ghinionul.ș
              - Ghinionul poate fi determinat de ne tiin a lui sau de a vr-unui tembel deș ț
ef ce nu- i face treaba bine.ș ș

              - Parcă, am fi la edin a lunară de instruire!ș ț
              - Jenică, ie nu- i este frică când te afli într-o instala ie sub tensiune?ț ț ț
              - Cum dracului să nu-mi fie?
              - Uite ce simplu po i lua nota zece!   ț
              - Ave i dreptate, dar ca pre edinte de sindicat nu-mi place c-a i băgat fricaț ș ț
în to i elevii de la coală.ț ș
              - Gre e ti. Numai în cei ce nu înva ă. ș ș ț
              - i ăia care nu pot pricepe?Ș
              - Orice om normal poate învă a ni te fleacuri de scheme, dacă î i bate unț ș ș
pic capul cu ele. Eu nu doresc altceva decât ca to i să fie foarte buni instalatori i oț ș
să vezi cum cei ce au acum nota doi vor ti de zece.ș
              - i cu doiurile date ce face i?Ș ț
              - Rămân acolo unde sunt i vor intra în calculul mediei.ș
              - Mi-a spus fratele meu că to i tocesc la “Instala ii” de le sar ochii din cap.ț ț
              - Destul cu cioacele. Trebuie să terminăm curbele de sarcină.
              - Gata efu’, am în eles. M-apuc de treabă. ș ț
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              Ion Nicolescu, este un om i serios i glume  în acela i timp. El numaiș ș ț ș
aparent pare pu in flecar, dar analizând spusele lui se vede că are preocupări bineț
inten ionate, dorind binele în aceia i măsură prietenilor ca i pu inilor săi du mani.ț ș ș ț ș
              Ceva du mani Jenică Nicolescu îi căpătase după mutarea întreprinderi laș
Pite ti, din rândul celor transfera i aici de la Târgovi te, care se temeau că dă pesteș ț ș
un alt pre edinte de sindicat ca Dumitru Gheorghe. Inginerul Lauren iu Chirulescu,ș ț
eful serviciului de aprovizionare, prieten cu directorul Marin de pe timpul cândș

lucrau împreună la Termocentrala Doice ti, a propus în prima edin ă sindicală deș ș ț
la  Pite ti  alegerea  unui  nou  comitet.  El  motivase  necesitatea  alegerilor  ca  înș
comitetul  sindical  să fie  i  salaria i  din rândul  celor  veni i  de la Târgovi te.  Înș ț ț ș
realitate Chirulescu dorea schimbarea din func ia de pre edinte de sindicat a lui Ionț ș
Nicolescu  cu  unul  din  salaria ii  transfera i  de  la  Târgovi te.  El  presupunea  căț ț ș
Nicolescu fiind prieten cu Ion Bugoi, fostul ef al Sectorului Pătroaia, care acumș
este eful Sectorului Pite ti i secretar de partid pe întreprindere, poate crea cevaș ș ș
incidente de genul celor generate de Dumitru Ghorghe la Târgovi te.ș
              Cu toată mobilizarea făcută de inginerul Lauren iu Chirulescu înainte deț
edin a  de  alegerea  a  comitetului  sindical  nu  s-a  reu it  schimbarea  lui  Ionș ț ș

Nicolescu din func ia de pre edinte. Între timp Chirulescu s-a împrietenit la toartăț ș
cu Nicolescu, amândoi fiind mari tablagii. Ei petrec mult timp împreună jucând
table în mai toate după amiezile, când Nicolescu n-are ce face până la trenul de
seară, cu care face naveta spre casă. 
              - Inginerule, iar te fac mar i, spusese într-o zi Ion Nicolescu.ț
              - Se vede că ai pică pe mine de la edin a de alegeri sindicale, când amș ț
vrut să nu mai fii reales pre edinte, replicase zâmbind inginerul Chirulescu.ș
              - M-a i fi bucurat dacă- i ie ea pasien a. ș ț ș ț
              - Chiar nu- i convine că e ti pre edintele sindicatului?ț ș ș
              - Dumitale i-ar conveni? ț
              - Să mă ferească sfântul de a a ceva. ș
              - De ce? 
              - Păi te încarci cu un întreg balamuc pe cap. Trebuie să tragi de ceilal iț
membrii din comitet să- i facă treaba, să pregăte ti dări de seamă, să ii edin e, săș ș ț ș ț
fii convocat la tot felul de întruniri la raion, unde să i se traseze tot felul de sarciniț
i toate astea pentru ce? Că doar nu i se dă nimic la salariu!ș ț

              - Vezi că tii de ce îmi convenea să nu fiu reales pre edinte?ș ș
              - Da, dar ca pre edinte de sindicat e ti cineva.ș ș
              - Nea Chirulescule, dacă te gânde ti la fală, asta nu-i poate bucura decât peș
pro ti.ș
              - Ai dreptate, că nu merită atâta zbucium numai ca să- i zică lumea “tovț
pre ”,  care este  un fel  de batjocoră,  drept răsplată că te zba i  cu o mul ime deș ț ț
sarcini în afara postului din produc ie pentru care e ti plătit. ț ș
              - Eu a i vrea ca cei ce mă pizmuiesc pentru func ia de pre edinte alș ț ș
sindicatului să se ocupe numai de repartizarea materialelor de propagandă pentru a
fi purtate la defilările de Întâi Mai i 23 August.ș
              - tiu că mul i nu vor să ducă tablouri, pancarte cu lozinci sau steaguri. Ș ț
              - Ce dumneata ai duce măcar vr-un portret al vr-unui membru din
Comitetul Central al Partidului?
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              - Dacă m-oi pune să fac treaba asta, n-am cum să te refuz, dar ni teș
înjurături tot am să i le adresez în gând.ț
              - i ca dumneata nu sunt to i ceilal i, care din afacerea asta îmi devinȘ ț ț
du mani?ș
              - tiu tovule câtă corvoadă înduri ca pre edinte de sindicat, dar n-ai ceȘ ș
face dacă a căzut măgărea a pe dumneata.ț
              - Hai mai bine să- i iau i partida asta, decât să-mi reamintesc de defilări.ț ș
              - Păi, cu dublele care î i pică mai des decât î i dore ti, sigur că o să mă ba iț ț ș ț
din nou.
              - Cine pierde acum, ar trebui să lase locul la altul, intervenise Ion Bugoi,
venit i el să joace table.ș
              - Sunt de acord cu chestia asta, că m-am săturat să tot chibi ăresc,ț
adăogase Gâciu, primarul de la Topoloveni, care locuie te în blocul de lângă sediulș
Sectorului Electric Pite ti.ș
              Gâciu este pasionat de jocul de table i cum sose te de la Topoloveni,ș ș
mănâncă din picioare câ iva dumică i, grăbindu-se să se alăture tablagiilor ca celț ț
pu in să chibi eze,  dacă nu reu e te să intre în joc.  El a fost ofer la Po ta dinț ț ș ș ș ș
Pite ti, unde după câ iva ani ca pre edinte de sindicat a fost numit pre edinte laș ț ș ș
Sfatul Popular din Topoloveni. Gâciu nu vrea să se mute în ora ul în care esteș
primar, deoarece el locuie te cu familia într-un apartament confortabil în unul dinș
primele  blocuri  de  locuin ă  construite  în  Pite ti.  Noua  lui  func ie  o  considerăț ș ț
vremelnică i abia a teaptă ocazia să scape de ea. Ca ofer el nu avea atâta bătaieș ș ș
de cap ca acum.  
              - Primarule, va trebui să mai arzi ceva gaz de pomană, că acum e rândul
meu să-l bat pe pre edinte, că prea i-a luat-o în cap, zisese Ion Bugoi.ș ș
              - Ba o să juca i amândoi, că eu trebuie să alerg la gară să prind trenul.ț
              - Pierzi trenul, dar găse ti gara.ș
              - Nea Moni lasă gluma, că i acum mă dor coastele de alaltăieri noapte,ș
când am fost nevoit să dorm pe birou. M-am încurcat cu dumneata la table în loc să
plec  acasă  ca  să  dorm  omene te,  spusese  Nicolescu,  care  după  ce- i  priviseș ș
ceasornicul se ridicase de la masa de joc, lăsând partida neterminată i pornind înș
fugă spre gară.
              Observa ia lui Ion Nicolescu n-a schimbat severitatea lui Bălan cu eleviiț
de la coala de electricieni. Ca prin minune înainte de vacan a sărbătorilor de iarnăș ț
to i cei examina i nu făceau nici-o gre eală i primeau nota zece. Bălan tia că a aț ț ș ș ș ș
se va întâmpla, lucru ce-l practicase pe vremea când fusese profesor suplinitor de
ciclul doi la coala generală din Pietro ani. ș ș
              Bălan are un sistem de predare foarte simplu. El anun ă titlul lec iei,ț ț
explică elevilor schemele în timp ce le desenează pe tablă i apoi le dictează unș
foarte scurt rezumat. Elevii n-au avut ce face i s-au pus cu burta pe carte. Ei auș
prins clenciul schemelor i acum înva ă chiar cu plăcere no iunile ce li se predă laș ț ț
cursul de Instala ii Electrice Interioare, spre nemul umirea mai multor ingineri, ceț ț
predau la aceia i coală.ș ș
              - Ce dracului le faci tovule, de înva ă la dumneata? La mine le dictez deț
scriu până îi  dor mâna i la examinare le scot  vorbele cu cle tele  din gură,  l-aș ș
întrebat într-o zi inginerul Nicolae Tunaru pe Bălan.  

111



              - Cine nu tie, pune-i doi i-l ii tot a a până se apucă de învă ătură, aș ș ț ș ț
răspuns Bălan.
              - Am făcut i eu o grămadă de ani de coală, dar n-am întâlnit profesori deș ș
genul dumitale.
              - Tovule dacă conducerii nu-i convine metoda mea, nu mă supăr dacă mă
schimbă.
              - Păi să tii că te-au reclamat mai mul i inginerului ef i au plecat be teli iș ț ș ș ș ț
de la Dobri an.ș
              - Inginerul ef e frate cu mama i d-aia ine la mine.ș ș ț
              - N-am venit la mata să mă iei la mi to.ș
              - Scuză-mă, dacă gluma a fost nesărată.
              - Nu-i nimic. Am venit să te rog să-l treci pe vărul nevesti-mi, că nu mai
am trai în casă. Cred că n-o să mă refuzi?
              - Tov Tunaru, spune-i lui Gică Ţurlea, că până nu tie dumnezeie teș ș
“Instala iile”, nu trece la mine. ț
              - E ti primul om care mă refuză fără nici un menajament.ș
              - Ăsta sunt i n-am ce face, c-altul mama nu mai face. Lăsând glumaș
deoparte, dacă vrei să-l aju i pe Gică, spune-i că am zis c-o să fiu cu ochii pe el iț ș
am să-l in numai în doi dacă nu înva ă.ț ț
              - i dacă n-o să poată ine minte vraful ăla de scheme?Ș ț
              - Spune-i dumneata chestia asta i o să se mire i el cât de de tept este.ș ș ș
             Gică Ţurlea, tia de la Silvia Bica, secretara colii i cumnata lui Moniș ș ș
Nicolaescu, că Bălan nu este indulgent cu nimeni când este vorba de învă ătură, darț
nu- i închipuia că acesta îl va refuza pe inginerul Nicolae Tunaru. Neavând încotroș
Gică s-a apucat să tocească “instala iile” i pe lângă cele trei note de doi a luat iț ș ș
doi de zece după ce a răspuns perfect la întrebările puse din mai multe lec ii. Cândț
la  semestru  Gică  Ţurlea  s-a trezit  cu  media  cinci  virgulă doi  a  sărit  în  sus  de
bucurie i s-a dus la Geta Tunaru, veri oara lui să-i spună despre marele lui succes.ș ș
              - Geto, m-a trecut Bălan.
              - Înseamnă c-a inut seama de Nicu.ț
              - Din contră. După ce-a vorbit Nicu, mi-a mai dat două note de doi.
              - Vorbisem i eu cu Nu a, nevasta lui Bălan înainte de a vorbi Nicu. Nuș ț
i-am mai spus ce mi-a zis ea, că bărbatul ei nu trece pe cei ce nu înva ă.ț ț

              - Geto, a făcut bine Bălan că n-a ascultat de interven iile voastre. Altfelț
n-ajungeam eu să tiu “instala iile”, pe care cred că nu le voi uita toată via a. Pentruș ț ț
cinciul de la instala ii mă simt mai de tept decât pentru toate mediile mari de laț ș
celelalte materii, a spus chipe ul Gică Ţurlea.ș
              - Gică, felicitări.
              - Mersi, dar nu le merit eu.
              - Dar cine?
              - Bălan, că el m-a făcut să învă . Acum îi in pumnii.ț ț
              - De ce?
              - Păi tiam că azi dă examen de motociclist i m-am dus cu câ iva colegiș ș ț
să-l vedem.
              - i a luat examenul?Ș
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              - Opturile le-a făcut bine, dar nu tiu ce-o fi făcut la circula ia în ora , c-aș ț ș
plecat cu sergentul major Marian.
              - i ce dacă a plecat cu Marian?Ș
              - Păi ăsta e mai rău decât sublocotenentul Florea, eful circula iei.ș ț
              - A a-i trebuie, că i el a fost rău cu voi.ș ș
              - Geto, vorbe ti cu păcat. Bălan e băiat bun. Ne-a învă at carte, nu glumă.ș ț
              Bălan  se  pregătise  pentru  sus inerea  examenului  de  conducereaț
motocicletei. El împrumutase IJ-ul lui Virgil Rusoiu, fiindcă examenul se dă pe
motociclete cu cilindreea de cel pu in trei sute cincizeci de centimetri cubi i Iawaț ș
lui are pe jumătate. Cei nereu i i la slalomul printre popice, au fost trimi i acasă,ș ț ș
iar restul au fost anun a i, care cu cine va da examenul. Bălan fusese repartizat laț ț
sublocotenentul Florea, dar când urma la rând i îl a tepta ca acesta să sosească dinș ș
ora , Marian îi strigase numele.ș
              - Eu sunt la tovară ul sublocotenent, a îndrăznit Bălan să-i aminteascăș
sergentului major.
              - N-are nimic, pleci cu mine.
              Marian trântise pe ultimul candidat, chiar la plecarea din poligon. El
schi ase că se urcă în aua din spate, dar în loc să- i pună tălpile cizmelor pe scări,ț ș ș
a rămas cu ele pe pământ i motociclistul a plecat fără el. ș
              - Popescule, nu se pleacă din loc fără să te asiguri că pasagerul se ine bineț
în  a,  spusese  Marian  candidatului  ce  fusese  oprit  de  fluierăturile  i  râsetulș ș
asisten ei.ț
              Străzile sunt cu ghe u  i mul i candida i au fost respin i din cauzaț ș ș ț ț ș
condi iilor  grele de circula ie.  Bălan a plecat  foarte  prudent  mergând numai  cuț ț
viteza a doua, dar i aceasta moderată din ambreiaj i accelera ie, pentru a evitaș ș ț
oprirea motorului la o tura ie prea mică. În dreptul Liceului Zinca Golescu, undeț
ghe u ul este mai mare, Marian strigă:ț ș
              -Bagă a patra.
              Bălan face ce i se spune, dar ine maneta ambreiajului trasă aproape deț
maxim i viteza de înaintare nu se modifică, ea fiind aproape egală cu cea a unuiș
om ce merge în pas for at. Marian văzând că motocicleta nu ia viteză, ipă:ț ț
              - N-ai auzit ce i-am spus?ț
              - Sunt în viteza a patra, dar am ambreiajul tras.
              - Dă-i drumul să alerge.
              - Viteza trebuie adaptată la starea carosabilului, răspunde Bălan.
              - Bine, întoarce la poligon, zice mecherul examinator, care este specialistș
în a se arunca de pe motocicletă, atunci când observa neîndemânarea candidatului.
 
          
                                              IX
 
Motorul Jawei ambalat moderat scoate un zgomot ritmic de explozii amortizate în
tobele celor două evi de e apament. Razele arzătoare ale soarelui ajuns la amiazaț ș
primei zile de august sunt reflectate în oglinda păr ilor nichelate ale motocicletei.ț
Lui Alexandru Bălan îi  plac sunetele regulate ale motocicletei  sale,  ce înghi iseț
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astăzi aproape patru sute de kilometrii de osea i nu fusese oprită de la Pite ti iș ș ș ș
până în Constan a decât la traversarea Dunării cu bacul de la Vadul Oii. ț
              - Opre te, că i-am pierdut pe Ţe i, ipă Elena Bălan în orificiul din dreptaș ț ț
al caschetei de aviator a bărbatului ei. 
              În timpul călătoriei ea strigase de mai multe ori acest ordin. Se zice din
bătrâni că zodia omului este cea  de la na tere. Nu în toate cazurile acest fapt poateș
fi i adevărat, dar în cel al Nu ii, caracterul ei este cel de taur înfuriat atunci cândș ț
cineva nu face ce dore te ea. Wihelmina Vasilescu, prietena ei, fiind născută înș
zodia pe tilor, îi cunoa te hachi ele i nu o contraze de teamă să nu se supere pe ea.ș ș ț ș
În astfel de cazuri Wihelmina ca să evite conflictul, cedează spunând: 
              - Bine dragă, ai dreptate, dar în mintea ei î i zice: “Să-i dau dreptateș
nebunii, că altfel n-o scot la capăt cu ea.”
              Alexandru, îndărătnic ca racul, încetine te mult viteza motocicletei, dar nuș
opre te i merge a a până când so ia lui, care prive te înapoi, strigă: “Gata se văd”.ș ș ș ț ș
După o astfel de informare, motociclistul reia viteza de aizeci de kilometri pe oră,ș
a a  cum  făcuse  de  nenumărate  ori  dealungul  parcursului.  Doctorul  Ţe u,  de iș ț ș
conduce foarte bine, nu se poate ine de Bălan.  Motocicleta lui, având motorul înț
patru timpi, demarează greoi după încetinirile impuse de traficul  altor vehicole,
comparativ cu sprintena Jawă. De data aceasta de i Alexandru merge de câtevaș
minute cu sub douăzeci de kilometrii la oră, so ia lui nu-i zăre te pe Ţe i.ț ș ț
              - Opre te, că sar de pe motocicletă, ipă Nu a. ș ț ț
              - Fii cuminte, spune Alexandru, parcând lângă bordura trotuarului. 
              - Precis, li s-a întâmplat ceva, spune Nu a grijulie. ț
              - Trebuie să apară, spune calm Alexandru, coborând de pe a i privind înș ș
vestul largului bulevard Tomis. 
              - Niciodată n-au întârziat atât. Hai să ne întoarcem după ei. 
              - Stai lini tită că doctorul este om prudent.ș
              -  Uite-i că vin,  spune Nu a bucuroasă,  zărind în depărtare siluetaț
prietenilor lor pe motocicleta ce urcă u oara pantă a bulevardului.ș
              Doctorul Ţe u zâmbe te ca după o mare ispravă. El opre te motocicletaț ș ș
lângă  a  Bălanilor,  în  timp  ce  so ia  lui,  care  este  născută  în  Scorpion,  esteț
bosumflată, gata de ceartă.
              - Ce-a i văzut don Ţe u, de sunte i a a de vesel? întreabă Bălan.ț ț ț ș
              - Domnule, de la Pite ti alerg după dumneata să nu te pierd. Când intrai înș
Constan a, cu ochi după Jawa dumitale, n-am observat că semaforul s-a schimbatț
pe ro u i am trecut. Mili ianul din borcan m-a fluierat să opresc. M-a amendat cuș ș ț
douăzeci i cinci de lei, că n-am respectat culoarea ro ie, în realitate pentru altcevaș ș
spune doctorul pufnind în hohote de râs.
              - Dar pentru ce?
              - În procesul verbal este trecut că n-am respectat semnalul semaforului,
dar situa ia a fost alta. După ce m-a oprit i mi-a citit din regulament infrac iuneaț ș ț
comisă  i  valoarea  amenzii,  i-am  explicat  de  ce  gre isem  i  mă  iertase  dacăș ș ș
nevastă-mea n-ar fi fost în pantaloni foarte scur i.ț
              - Păi ce are una cu alta!
              - Când mili ianul îmi dăduse actele i eram gata de plecare, mi-a zis că nuț ș
e bine să-mi las nevasta să se îmbrace indecent. Ligiei i-a sărit andăra i l-a făcutț ș
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măgar. Mili ianul s-a supărat, mi-a cerut din nou actele i mi-a trântit procesul ăstaț ș
de contraven ie. Urmează ca în patruzeci i opt de ore să plătesc la o agen ie CECț ș ț
amenda  i  asta  numai  din  cauza  nevesti-mi,  spune Ţe u,  izbucnind  din  nou înș ț
hohote de râs.
              - Ba nu este din cauza mea, ci a ta, că n-ai fost atent la culoarea
semaforului. Altfel n-avea de ce să ne oprească tâmpitul ăla, se ră oie te supăratăț ș
Ligia Ţe u la bărbatul ei.ț
              - Tu nu vezi că eu nu sunt supărat din cauza asta? Ce dacă te-a făcut
mili ianul indecentă? A a or fi  fost  ei  instrui i,  ca să atragă  aten ia so ilor  preaț ș ț ț ț
indulgen i  cu  vestimenta ia  sumară  a consoartelor  lor,  spune doctorul  râzând  iț ț ș
făcând cu ochiul Bălanilor.
              - Încotro mergem? întreabă Bălan, cu inten ia de a stinge conflictul.ț
              -  Unde vor iubitele  noastre  so ii,  răspunde Ţe u,  nerenun ând  laț ț ț
amabilitatea i umorul lui fin de ardelean.ș
              - Eu vreau să mâncăm la Cazinoul din Mangalia, spune imperativ nevasta
doctorului. 
              Ligia, are o preten ie pu in absurdă, ca să- i enerveze bărbatul, dorind săț ț ș
se răzbune că manifesta atâta bucurie pentru ce li se întâmplase. Ea se simte un pic
vinovată. În loc să- i recunoască onest gre eala sau să tacă, ea atacă i pretindeș ș ș
ceva  destul  de  nepotrivit  raportat  la  foamea  călătorilor,  care,  cu  bur ile  goale,ț
trebuie să  mai  a tepte încă  mult  până  să mănânce.  Ei  trebuie să  parcurgă  încăș
patruzeci de kilometri.
              - De unde tii tu dragă de cazinoul din Mangalia, că noi venim prima datăș
la mare? î i întreabă Ţe u nevasta.ș ț
              - Mi-a povestit madam Popescu, care s-a întors alaltăieri de la mare. Mi-a
zis că a petrecut acolo cu bărbatul ei mai frumos ca niciodată.    
              - Bine, dacă te încrezi în gusturile Popeaschi, să-i dăm drumul, spune
Ţe u, pornind Simsonul lui i accelerându-l la maximum în dorin a de a ob ine unț ș ț ț
demaraj rapid, gen Jawă.   
              Incidentul îl face pe Bălan să privească la pantalonii so iei lui i acumț ș
observă că sunt unii noi, strâm i i lungi doar până la jumătatea glesnelor, făcu iț ș ț
dintr-un doc bleu deschis. Presupunând că ei au fost confec iona i de curând peț ț
comandă,  el constată că-i vin bine de i au o croială fistichie. ș
              - Tu de ce i-ai făcut pantalonii ă tia caraghio i? întreabă el zâmbind. ț ș ș
              - Bărbate, tu cu învă ătura ta, nici nu mai tii pe ce lume trăie ti. Pantaloniiț ș ș
pescăre ti sunt noua modă la femeile motocicliste.ș
              - Bravo cucoană, te-ai ajuns de te por i după jurnal, zice Bălan vesel.ț
              - Te molipsi i după don Ţe u, să- i iei nevasta în balon?ș ț ț
              - Hai sus pe cai, că nu e vreme de ciondăneală.               
              Bălan porne te motorul i dând bice cailor de sub a, depă e te repedeș ș ș ș ș
Simsonul, preluând locul “deschizătorului de drum”
              Prin sta iunile Eforie Nord i Vasile Roaită, Bălan reduce viteza pentru aț ș
evita tamponarea cu viligiaturi tii neaten i ce traversează alandala oseaua, prilejș ț ș
favorabil  ca  so ia lui  să privească  costuma ia femeilor  venite  pe litoralul  Măriiț ț
Negre, iar el să observe mul imea de construc ii noi. Bălan este surprins că acesteaț ț
au alt gen de arhitectură, mult mai frumoasă decât a blocurilor construite în ultimi
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ani în ora ele din ară. Fa adele clădirilor de pe litoral par vesele i asta datorităș ț ț ș
unui colorit variat de viu deschis.
              În  jurul  orei  două  de  după  amiază  Bălan  i  Ţe u  î i  parcheazăș ț ș
motocicletele  în fa a  cazinoului  din Mangalia.  Ei  intră  cu so iile  lor într-o salăț ț
elegantă i extrem de curată a restaurantului gol. Un chelner bucuros de apari iaș ț
unor posibili clien i îi întâmpină voios.ț
              - Bună ziua i bine a i venit. Vă rog să lua i loc la oricare masă dori i.ș ț ț ț
              - Acum a i deschis? întreabă Bălan, surprins de lipsa altor clien i.ț ț
             - Turi tii mănâncă la cantinele ONT-eului (Oficiul Na ional de Turism) iș ț ș
nu- i permit să ia masa la noi unde avem pre uri de restaurant.ș ț
              - Mă miră faptul ăsta. La Pite ti restaurantele sunt pline de la aseș ș
diminea a până la unu noaptea, intră în vorbă Ţe u.ț ț
              - La noi nota este ceva mai piperată. Avem i noi ceva clien i seara, darș ț
lumea mănâncă  la  prânz  numai  la  cantinele  sta iunii  balneare.  Pofti i  cartea  deț ț
meniu, spune chelnerul distribuind patru mape cartonate noilor veni i, sperând dinț
tot sufletul ca pre urile să nu-i facă pe noii veni i să părăsească cazinoul în grabă.ț ț
              - Ia să vedem cu ce ne putem potoli foamea? spune Ţe u vesel i proaspătț ș
de i parcursese pe motocicletă în această zi un drum lung.ș
              - Avem tot ce vă dori i, spune chelnerul sigur pe el, pentru a fi cât maiț
convingător.
              - Eu vreau o por ie de icre de Manciuria, comandă Ligia Ţe u.ț ț
              - i eu la fel, se aud la unison alte trei voci.Ș
              - Câte por ii dori i! ț ț
              - Patru, răspunde Ligia.
              - Vă rog să mă ierta i, că vă atrag aten ia, dar por iile sunt foarte mari i nuț ț ț ș
cred că le pute i mânca. Ar fi păcat că astfel de delicatese să fie aruncate la gunoiț
când numai una singură costă douăzeci de lei.
              - Nu purta dumneata grija banilor no tri, spune Ligia âfnoasă, semn căș ț
încă o mai supără incidentul cu mili ianul de la intrarea în Constan a.ț ț
              - Vă rog să mă scuza i, spune smerit chelnerul i dispare în grabă.ț ș
              - Uite cine se găsi să ne sfătuiască ce să facem! continuă Ligia pe acela iș
ton.
              - Îmi place localul, spune Bălan, încercând să- i facă subalterna să iasă dinș
starea prelungită de nervozitate.
              - Este chiar foarte frumos. Miroase încă a vopsea proaspătă. Probabil că a
fost dat în folosin ă în acest sezon, adaogă Ţe u, percepând manevra prietenuluiț ț
său.
               Chelnerul revine cu un mare platou elipsoidal din por elan scump,ț
încărcat cu patru emisfere de mărimea unui polonic de cazarmă cu icre portocalii.
Grămezile de icre sunt dispuse în cruce i spa iul dintre ele este ocupat de patruș ț
calupuri paralelipipedice ale unor pachete de unt de două sute de grame fiecare, din
acelea ce se găsesc în magazinele alimentare, dar cărora li s-a îndepărtat ambalajul
de staniol. N-apucă chelnerul să a eze platoul în mijlocul mesei, când Ţe u i Bălanș ț ș
izbucnesc  simultan  în  râs.  Incăpă ânarea  Ligiei  de  a  nu  da  crezare  spuselorț
chelnerului, le joacă o mare festă.
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              - Por iile astea sunt enorme! Ce putem face, că nu le putem mânca?ț
întreabă Ţe u, stăpânindu- i cu greu râsul.ț ș
             - Nu-i nimic, le pot duce înapoi. Vă aduc o singură por ie, care  este maiț
mult decât suficientă pentru to i patru, spune chelnerul.ț
              - Ba două, ripostează din nouă so ia doctorului.ț
              - Am în eles, răspunde chelnerul, dispărând cu platoul uria .      ț ș
              - Ligia tu ai mai mâncat vr-odată icre de Manciuria?
              - Nu, dar tu?
              - Nici eu. i dacă n-o să ne placă?Ș
              - Ba sunt bune. L-am auzit eu pe tata, c-a mâncat odată la Bucure tiș
înainte de război i a zis că sunt delicioase. Eu am să mănânc o por ie întreagă.ș ț
              Chelnerul reapare cu două farfurii încărcate fiecare cu o grămadă de
mărimea unui pumn zdravăn de icre i un pachet de unt.ș
              Meseni ung cu un strat sub ire de unt o felie de pâine peste care adogă unț
strat mai gros de icre cu boabe mari aproape cât cele de mazăre uscată.
              Ion Ţe u i Nu a Bălan, mănâncă doar o singură felie cu icre, după care seț ș ț
ospătează  cu  ni te  bucă i  mari  de  calcan  prăjit.  Alexandru  i  Ligia  se  luptăș ț ș
voinice te să termine restul de icre, lucru ce le este imposibil. Ei nu mai comandăș
alt fel de mâncare. Simt o grea ă din cauza cantită i mari de icre înghi ite, care nuț ț ț
dispare nici după două pahare cu vin delicios de Murfatlar îndoit cu apă minerală
de Borsec. Amândoi se tem să nu vomite. A a le trebuie dacă s-au calicit i auș ș
depă it măsura.ș
              Costul mesei este, a a cum îi avertizase ospătarul, unul foarte piperat.ș
Nota este de aptezeci i apte de lei i patruzeci de bani, salariul pe patru zile alș ș ș ș
Ligiei sau al Nu ii. Plătesc optzeci de lei, spre bucuria bătrânelului pentru bac isulț ș
gras.
              - Unde ne-am putea caza, întreabă Bălan pe chelner.
              - Merge i la biroul de primire al sta iuni, că au locuri berechet în oriceț ț
hotel dori i.ț
              - Este departe?
              - Nici o sută de metri. Ie i i în strada mare i imediat pe dreapta.ș ț ș
              - Mul umim efule, o să te mai vizităm.ț ș
              - Vă a tept cu plăcere, răspunde chelnerul aplecându-se mult, în semn deș
respect pentru clien ii ce i-au făcut safteaua în această zi.ț
              Doctorul este bine dispus i face haz de cele întâmplate. El n-ar mai fiș
vesel dacă ar ti de senza ia de grea ă a so iei sale, gata să vomite din cauza icrelor.ș ț ț ț
Ţe i i Bălani se îndreptă spre biroul de primirea turi tilor.ț ș ș
              - A fost un prânz de pomină. Ligia te rog să-i poveste ti Popeaschi cum aș
fost. 
              - Hai, nu fă pe de teptul, că nu- i stă bine.ș ț
              - Ar râde madam Popescu cu gura căscată până la urechi.
              În biroul de primire sunt două func ionare, tinere i fâ ne e, ce înmâneazăț ș ș ț
tichetele  de  cazare  i  cartelele  de masă  unor turi ti  proaspăt  sosi i  în  schimbulș ș ț
biletelor de odihnă cumpărate de la sindicatul întreprinderilor sau institu iilor laț
care lucrează. Biletele de odihnă pentru litoral sunt tot de douăsprezece zile ca iș
pentru celelelalte sta iuni balneo- climaterice, costul lor fiind în jur de o sută de lei,ț
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pre  în  care  este  inclus  i  transportul  pe  CFR,  indiferent  cât  de  departe  esteț ș
localitatea de unde vin.
              - Biletele dumneavoastră vă rog, se adresază una din fete noilor veni i.ț
              - Noi n-avem bilete prin sindicat, răspunde Ţe u.ț
              - Păcat că nu v-a i cumpărat de la sindicatul dumneavoastră, că i a a leț ș ș
rămân grămezi nevândute. La noi o să vă coste ceva mai mult.
              - Nu contează, intervine Bălan.
              - Înseamnă că sunte i tabi cu dare de mână, de nu vă pasă de bani, ziceț ș
zâmbind gagicu a.ț
              - N-ai ghicit-o. Suntem i noi func ionari ca i dumneata, spune Ţe u.ș ț ș ț
              - N-am cum să vă cred. Eu nu mi-a i permite să mă duc într-o sta iune deș ț
munte fără bilet luat prin sindicat.
              Func ionara are foarte pu ină dreptate, pentru că doctorul are un salariuț ț
lunar de ase sute de lei,  aproape egal  cu cel  al  so iei  sale,  care este o simplăș ț
statisticiană i are numai studii medii. Salariile muncitorilor sunt cam la acela iș ș
nivel cu cel al medicilor, dar dacă se ine seama de primele, orele suplimentare iț ș
sporurile pentru orele de noapte sau efectuate în zile de sărbătoare ele depă esc cuș
mult pe cele ale doctorilor. Este adevărat  că medicilor li  se mai bagă uneori în
buzunar de către pacien i câte o hârtie de trei lei i mai rar din cele de cinci, bac iț ș ș ș
pe care ei îl numesc FNS, ini ialele de la: fond ne tiut de so ie. ț ș ț
              - Crede i, nu crede i este treaba dumneavoastră, vine replica Ligiei laț ț
afirma ia func ionarei.ț ț
              - Câte zile dori i să sta i?ț ț
              - O săptămână.
              - Vre i i masă sau numai cazare?ț ș
              - i una i alta.Ș ș
              - Vă costă o sută patruzeci de lei de persoană.
              - Ieftin ca braga, spune Bălan în glumă, sco ând trei hârtii de o sută de leiț
din portofel în care are banii încasa i recent pentru o inova ie, ce nu-i depusese laț ț
CEC, pentru a-i cheltui la mare. 
              - La ce hotel dori i să sta i?ț ț
              - Suntem veni i pentru prima oară pe litoral i nu cunoa tem numeleț ș ș
hotelurilor. Am vrea la unul aproape de plajă i cu camerele orientate spre mare.ș
              - Vă dau la unul nou, ce a fost dat în func iune chiar la începutul acestuiț
sezon.
              - Vă mul umim.ț
              - Vă a teptăm i la anul, dar să ave i grijă să vă lua i bilete prin sindicat, căș ș ț ț
este păcăat să arunca i ni te bani pe degeaba, chiar dacă sunte i tabi.ț ș ț ș
              - Mul umim frumos i la revedere.ț ș
              Ţe i i  Bălani parchează motocicletele în fa a hotelului  i  î i  ducț ș ț ș ș
geamantanele  în  camerele  care  li  se  repartizează.  Femeile  trebăluiesc,  sco ândț
lucrurile de care au imediată nevoie. După un du  bun, ce le îndepărtează murdăriaș
de praf intrat în piele, se culcă în mare viteză. Oboseala drumului face să doarmă
nemi ca i ca ni te bu teni.    ș ț ș ș
              Alexandru Bălan se treze te în fiecare diminea ă la ora ase, indiferent deș ț ș
ora la care se culcă. Acest fapt a devenit un obicei în cei apte ani de căsnicie, înș
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care so ia lui l-a trezit totdeauna la această oră, nelăsându-l să lâncezească în pat,ț
pentru a nu întârzia  la serviciu.  Cum reflexul  format  nu ine seama de zile  deț
sărbătoare i cu atât mai mult de cele de concediu, el deschide ochii, dar luminaș
orbitoare ce scaldă încăperea îl face să- i închidă repede pleoapele. El î i dă seamaș ș
unde se află, se ridică din pat i trage draperia, pentru a ecrana pătrunderea razelorș
de soare. 
              - De ce te-ai sculat? î i întreabă Nu a bărbatul.ș ț
              - Păi, e ora ase.ș
              - i ce dacă. Doar suntem în concediu.Ș
              - Suntem noi în vacan ă, dar nu mai pot sta în pat.ț
              - i ce-o să faci de la ora asta?Ș
              - Nici eu nu tiu. Cred c-am să ies pe balcon la ni te ultraviolete. Tu nu viiș ș
cu mine?
              - Lasă-mă să dorm.
              Bălan găse te pe balcon un ezlong nou, îl instalează cât mai la soare iș ș ș
înainte  de  a i  dezbrăca  pijamaua  îl  zăre te  pe  inginerul  Stere  îmbrăcat  numaiș ș
într-un slip, alergând pe nisipul udat de valurile mării.
              - Don Stere, ipă Bălan.ț
              Inginerul Stere se opre te din alergătură i-l recunoa te pe Bălan.ș ș ș
              - Salut. Coboară la cros. Nu e timp de lenevit i fără să a tepte răspunsulș ș
Stere î i continuă alergarea.   ș
              - Cu cine vorbi i? întreabă Nu a curioasă, venită în u a balconului.ș ț ș
              - Cu Stere.
              - Păi, nu-l văd.
              - E ăla de aleargă pe malul mări. 
              - Nu-i văd so ia.ț
              - Cred c-a lăsat-o să doarmă. 
              - Nu-l cred în stare pe smintitul ăsta de a a ceva.ș
              - Ce- i veni să-l ponegre ti?ț ș
              - Păi, n-am lucrat cu el în birou, când eram tehniciană la Serviciul
Produc ie?  Venea  diminea a  d-acasă  numai  în  fugă  i  aducea  în  mână servietaț ț ș
încărcată cu cărămizi. 
              - Te iei după bârfele lui nea Virgi Rusoiu. 
              - I-am văzut i eu cărămizile, cînd i-a desfăcut Rusoiu servieta să vadă deș
ce este grea. Când l-a întrebat de ce le cară în fiecare zi el a răspuns că duce via ăț
spartană i vrea să- i men ină condi ia fizică.ș ș ț ț
              - i ce e rău în asta? Ș
              - Păi mai face cineva a a ceva!ș
              - Bine, atunci mă duc i eu, să devin spartan. ș
              - Du-te mincinosule. Parcă n-a i ti cât de lene  e ti!            ș ș ș ș
              Bălan coboară  numai în slip pe plajă, dar nu aleargă după Stere. El are
pentru acest  om o deosebită considera ie,  fiind un ins cu o pregătire  de culturăț
generală extraordinară. Lui Bălan îi pare rău că lumea în necuno tin ă de cauză îiș ț
consideră bizară activitatea sportivă. Mul i cred că inginerul este un pic scrântit. Laț
acestea se mai adăoga i faptul că Stere nu se însurase decât în urmă cu câteva luni,ș
când avea deja patruzeci i patru de ani. El nu se gândise la căsătorie, dorind  maiș
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întâi să- i vadă surorile la casele lor, fiind copii orfani de tată din timpul primuluiș
război mondial. Numai că după ce acest lucru se împlinise, Stere se obi nuise dejaș
cu burlăcia.
              Via a de celibatar îi schimbase inginerului unele atitudini, ce nu le auț
bărba ii căsători i la timp. Una din ele este pasiunea de a me te ugi la o rablă deț ț ș ș
motocicletă de care s-a legat suflete te ca de o fiin ă. În după amiezile în care nuș ț
este  plecat  pe  teren,  Stere  lucrează  până  noaptea  târziu  în  atelierul  de  reparat
transformatori la acest fier vechi. De altfel atelierul lui Rusoiu a devenit un club al
motocicli tilor din întreprindere, care vin aici cu motocicletele lor noi, pentru a leș
bibili cu tot felul de nimicuri, cum este fierberea lan urilor în vaselină grafitată,ț
îndepărtarea calaminei de pe chiulasă, capul pistonului i bujie, cură area de zgurăș ț
a tobelor de e apament i multe alte mărun i uri. Stere cumpărase o mul ime deș ș ț ș ț
piese de MZ, ca; ei, far, telescoape, lan , ro i de angrenaj, gen i noi i multe altele,ș ț ț ț ș
montarea lor pe bătrâna motocicletă Nash necesitând tot felul de artificii, care de
care mai complicate.
              - Domne inginer, câ i bani ai băgat dumneata în motocicleta asta, puteaiț
să- i cumperi două noi, îi zisese Virgil Rusoiu lui Stere.ț
              - Ce te pricepi dumneata la motociclete? Ţi-ai cumpărat de câteva luni un
IJ i te dai acum mare motociclist. O să te cruce ti ce-o să iasă, când voi termina totș ș
ce mi-am propus, răspunsese inginerul Stere.
              - Să dea Domnul, dar după cum văd că merge treaba, n-a i prea crede c-oș
să iasă ceva. 
              - Dumneata e ti un fel de Toma Necredinciosul.ș
              - În cazul motocicletei dumneavoastră, cu altoirea pe ea a atâtor piese de
la altfel de mărci, nu cred că ve i reu i s-o mai face i să meargă. ț ș ț
              - Vorbe ti prostii. ș
              - Dacă îi repara i piesele ei originale, cred că ar fi mers foarte bine. ț
              Spusele lui Virgil Rusoiu s-au adeverit întocmai. Într-o duminecă la prânz
din  noiembrie  a  anului  trecut,  Bălan  s-a  pomenit  cu  inginerul  Setre,  că-i  cere
motocicleta să se ducă să pe ească o farmacistă din Bucure ti.ț ș
              - Domnule inginer, eu n-a i împrumuta motocicleta nici fra ilor mei, darș ț
pe dumneavoastră nu pot să vă refuz.
              - Domnule, sunt păscut de ghinion. Am lucrat toată noaptea la motocicletă
i nu pot s-o pornesc.  Acum trebuia să fiu în Bucure ti la o familie ca să le cerș ș

fiica în căsătorie i eu n-am cu ce mă duce. Tot am sperat că o pornesc i acum amș ș
pierdut i trenul. Te rog mult să-mi împrumu i motocicleta dumitale i fii sigur căș ț ș
nu se i întâmplă nimic. Sunt destul de priceput i tiu să mă port cu un motor nou,ș ș
mai ales dacă acesta nu este al meu.
              Spusele  inginerului  Stere  păreau  sincere,  dar  faptele  demonstrau
contrariul, Bălan amintindu- i de incidentul pe care-l avusese Stere cu automobilulș
lui Dobri an.ș
              Imediat după mutarea întreprinderii la Pite ti, inginerul ef, care fiindș ș
burlac i extrem de econom, având la CEC o mare sumă de bani î i cumpărase unș ș
autoturism  Moscvici  nou.  Fiind  o  fire  foarte  corectă  Dobri an  n-a  apelat  laș
serviciile oferului său de a-i aduce ma ina de la Bucure ti i a acceptat oferta luiș ș ș ș
Stere pe care îl crede foarte priceput, din timpul când acesta organizase coala deș
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oferi  în  cadrul  asocia iei  GMA  (Gata  pentru  muncă  i  apărarea  patriei)  peș ț ș
întreprindere. Cu acea ocazie inginerul ef i mul i al i salaria i, înscri i cu for a laș ș ț ț ț ș ț
coala  de  oferi  de  sufletistul  inginer  Stere,  au  ob inut  carnete  cu  grade  deș ș ț

conducere de la motocicletă la camioane.  
              După ce Stere adusese Moscviciul lui Dobri an de la Bucure ti, s-a oferitș ș
ca el să-i facă i rodajul. Inginerul ef a acceptat i a dat ma ina pe mâna iscusituluiș ș ș ș
inginer. Numai că, într-o zi Stere dorind să mai me terească ceva la automobil, ceș
era  parcat  în  marea  hală  a  garajului  întreprinderii,  a  pornit  motorul  i  fără  săș
deblocheze broasca u ii pe dinăuntru a ie it din ma ină i a trântit portiera. După ceș ș ș ș
a ascultat zgomotul gazelor ie ite pe e apament, Stere a vrut să reintre în ma inăș ș ș
pentru a opri motorul, dar n-a mai putut întrucât u a se încuiase automat, iar cheiaș
era în ma ină legată de cea de contact.  A încercat  Stere tot  felul  de artificii  săș
oprească motorul, dar fără să poată face acest lucru, deoarece trântise i capota,ș
care se deblochează tot de la bord. În jurul Moscviciului se strânsese o grămadă de
lume; oferi, mecanici i chiar func ionari. Unii încercau în mod sincer să-l ajute săș ș ț
găsească o solu ie, dar cei mai mul i făceau glume pe seama lui Stere. Func ionareaț ț ț
îndelungată  a  motorului  făcuse  ca  acesta  să  se  supraîncălzească.  De  teama  că
pistoanele i cilindrii se vor gripa, Stere în disperare de cauză era hotărât să spargăș
geamul  u ii  cu  un  ciocan,  ca  să  poată  răsucii  cheia  în  contact  i  să  opreascăș ș
motorul. Când un mecanic aducea scula cerută i mul i gură cască a teptau să vadăș ț ș
spargerea geamului, Ion Vasilescu, eful Sec iei de Transporturi, îi zisese lui Stere.ș ț
              - Nu sparge i geamul tovară e inginer.ț ș
              - N-am încotro. Trebuie să opresc motorul.
              - Se poate i altfel.ș
              - Cum?
              - Desfacem nurul de la chederul parbrizului, pe care îl scoatem i apoi îlș ș
punem la loc.
              - Da este o ideie la care nu m-am gândit.
              - Farmati, dă parbrizul jos, ordonase Vasilescu tinichigiului garajului.
              Tinichigiul demontase parbrizul i deblocase broasca u ii, fapt ce a permisș ș
oprirea motorului. Bucuros Stere l-a cinstit pe Farmati cu cinci lei, determinându-l
pe Vasilescu să spună:
              - Nu-i da i bani tovară e inginer, c-ăsta aleargă la cârciumă i se îmbată deț ș ș
n-am să mai pot face nimic cu el astăzi.
              Cu toate că î i adusese aminte de acest eveniment, Alexandru Bălanș
împrumutase Jawa i astfel Stere a putut ajunge după o destul de mare întârziereș
să- i pe ească mireasa.    ș ț
              Rusoiu l-a be telit zdravăn pe Bălan, când l-a văzut pe Stere demarând înș
viteză din curtea uzinei.
             - Bă Alexandre, prost e ti! De ce i-ai dat motocicleta pe mâna nebunuluiș ț
ăsta? Nu- i e milă de căciula de bani pe care ai dat-o pe ea? Mare minune de nu i-oț ț
strica-o. Ăsta o să alerge până la Bucure ti de-o să-i ro ească aripioarele de răcireș ș
ale cilindrului. Acum fă rost de bani să-i cumperi cilindru, piston, segmen i, bol  iț ț ș
buc e, c-ăsta cât e de zbanghiu o să meargă cu accelera ia trasă la maxim.ș ț
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              Nimeni nu tie cum a decurs pe itul, cert este că prin primăvară se auziseș ț
că Stere s-a însurat, i, apoi s-a transferat la Bucure ti în minister pentru a fi alăturiș ș
de so ie.ț
              Inginerul Stere alergase până departe în zare pe marginea mării i acumș
revenea în locul în care Bălan î i bălăcea picioarele în spuma valurilor.ș
              - E ti un lene . Dumneata de ce nu alergi? întreabă Stere.ș ș
              - Nu-mi place, răspunde Bălan.
              - Chiar dacă nu- i place, trebuie să- i fortifici organismul, ca numai a a veiț ț ș
fi sănătos la pensie.
              - E mult până atunci i nici nu m-am gândit vreodată la vremea când n-oiș
avea nimic de făcut. 
              - Ba eu mă pregătesc serios pentru acea perioadă, când odată scăpat de
serviciu voi pleca în jurul lumii.
              - Nu cred că pute i realiza un astfel de vis, cel pu in din două motive,ț ț
îndrăzne te Bălan, pentru prima dată, să- i contrazică profesorul de la coala deș ș ș
tehnicieni i apoi la cea mai tri electricieni.   ș ș
              - i care ar fi alea?Ș
              - Dumneavoastră oricât v-a i strădui să economisi i bani, nu cred că ve iț ț ț
reu i să strânge i suma necesară unui voiaj atât de lung, la care se adaogă i faptulș ț ș
că nu vi se va elibera pa aport.  ș
              - Pentru călătoria în jurul pământului nu-mi vor trebui bani. Mă voi
îmbarca pe o navă pe o func ie de chelner, ospătar sau mecanic i în locul salariuluiț ș
ce  mi  s-ar  cuveni,  n-am să  pretind decât  hrană  la  popota matrozilor.  În  ceiace
prive te ob inerea unui pa aport, cred că până atunci lucrurile se vor mai schimbaș ț ș
i  nu va  mai  fi  o  problemă să  po i  pleca  când  vrei  în  străinătate,  mai  ales  caș ț

pensionar. Dar uite că mă ii de vorbă i nu pot să-mi termin cei ase kilometri peț ș ș
care îi am de alergat.
              - Domnule inginer, de unde ti i ce distan ă alerga i, că pe plajă nu suntș ț ț ț
borne kilometrice? întreabă Bălan.
              - Am dat eu cu pasul i am însemnat o mie i o sută de pa i mari, careș ș ș
corespund distan ei de un kilometru. Am însemnat capetele kilometrului cu ni teț ș
semne, cum este pietroiul de la picioarele dumitale.
              - So ia dumneavoastră nu aleargă?ț
              Bălan pusese această întrebare, întrucât odată Virgil Rusoiu îl întrebase pe
inginerul Stere:
              - De ce nu te însori inginerule?
              - N-am găsit femeia potrivită. 
              - i cum a i dori să fie nevasta dumneavoastră? întrebase Rusoiu, cu oȘ ț
oarecare notă de zeflemea.
              - Domnule, vreau să fie licen iată, să-i placă literatura, să cânte la pian, săț
tie câteva limbi străine i să fie sportivă, ca să-mi fie o bună parteneră la tenis i înș ș ș

drume ii, răspunsese serios Stere, de i remarcase ironia din întrebarea lui Rusoiu.ț ș
              - Dacă pretinde i atâtea calită i, înseamnă că ve i îmbătrâni burlac.ț ț ț
              - Ba am să-mi găsesc una cum vreau eu.
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              Faptul că inginerul Ion Stere se însurase anul acesta, rezultă că el găsise
femeia  pe  care  i-o  dorise,  crede  Bălan  înainte  de  a  auzi  răspunsul  la  ultimaș
întrebare pe care i-o pusese.
              - Domnule Bălan, sunt venit singur la mare, fiindcă m-am hotărât să mă
despart de so ie.ț
             - Păi, nici nu vă însurară i bine, că i divor a i!ț ș ț ț
             - Domnule, te tiu om serios i dumitale pot să- i spun motivul. M-a min itș ș ț ț
domnule.
             - Cu ce anume? 
             - Domnule, mi-a spus că este sănătoasă i nu suferă de nimic. Când amș
vrut să venim anul acesta la mare mi-a zis, că nu-i place marea i vrea la munte.ș
Atunci am plecat la Bu teni i a doua zi am vrut să urcăm la Babe pe Valea Jepilor.ș ș
Află domnule că n-a putut să se ină de mine i a trebuit să mă opresc din ce în ceț ș
mai des ca să se odihnească.
              -  Cred că este  un lucru normal.  Pu ini  oameni  au antrenamentulț
dumneavoastră.
              - Pentru o sportivă a a cum pretindea că este, Valea Jepilor nu trebuia săș
fie  o  problemă.  În  final  n-a  mai  putut  urca  spunând  că  o  doare  inima.  Auzi
domnule,  îmi  spusese  că  este  sănătoasă  i  ea  este  bolnavă  de  inimă!  Ne-amș
despăr it în fapt i când mă întorc la Bucure ti voi începe procesul de divor .ț ș ș ț
              - Sincer, îmi pare rău.
              - Vezi- i de treabă, că n-ai de ce. mechere m-ai inut de vorbă prea mult.ț Ș ț
Te las, spune inginerul Stere i porne te să fugă în direc ia din care venise.ș ș ț
             Când Bălan se întoarce în cameră pentru a i lua nevasta să meargă laș
cantină pentru micul dejun, Nu a fiind curioiasă de fel, îl întreabă:ț
              - Ce-ai discutat atâta cu Stere?
              - Ni te nimicuri, răspunde Alexandru, nedorind ca so ia sa să împră tieș ț ș
zvonul despre divor ul lui Stere. ț
              Pe la ora opt Ţe i i Bălani ies la plajă. Nu a i Ţe i încep să joace căr i, iarț ș ț ș ț ț
Alexandru să citească o revistă fran uzească  “Les tempex nouveaux”, cumpăratăț
de la recep ia hotelului. El constată cu surprindere că franceza învă ată în liceu deț ț
la  strălucita  lui  profesoară,  Matilda  Bleescu,  îi  permite  să  în eleagă  un  articolț
despre ni te tineri suedezi, care în căutare de senza ii tari, săriseră inten ionat cuș ț ț
automobilul într-o prăpastie. Alexandru răsfoie te revista i constată că ea descrieș ș
în general traiul greu al oamenilor muncii din ările capitaliste. Acest lucru îl faceț
să  se  îndoiască  de  veridicitatea  articolului  cu  automobili tii  suedezi  sinuciga i.ș ș
Dezamăgit de con inutul revistei, renun ă să mai citească vr-un alt articol i intră înț ț ș
mare.
              Apa mării fiind destul de caldă, Bălan înoată timp îndelungat pe linia
geamandurilor,  unde  într-un  târziu  îl  reîntâlne te  pe  inginerul  Stere.  Acestaș
conversează într-o limbă străină cu un bărbat trecut de treizeci de ani. Stere face
prezentările  i  Bălan află  că tipul  este inginer  englez,  ce lucrează în cercetareaș
fundamentală. Cum nu în elege o boabă din ce vorbesc ei, el se îndepărtează înț
mare grabă. 
              Revenit pe plajă Alexandru constată că Nu a i Ţe i au plecat. El se uită laț ș ț
“Pobeda” de la mâna unui chelos întins pe nisip i vede că este ora unsprezece iș ș
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un sfert. Alexandru pleacă spre hotel i în cameră î i găse te so ia chircită în pat,ș ș ș ț
învelită până la bărbie cu o pătură i dârdâind de frig.ș
              - Ce e Nu o cu tine?ț
              - Mor de frig. Mai pune ceva pe mine.
              Alexandru o mai învele te cu încă o pătură, apoi aleargă la camera Ţe ilorș ț
i le spune că Nu a este bolnavă. Doctorul constată că Nu a a făcut insola ie. Elș ț ț ț

scrie repede o re etă i-l trimite pe Alexandru la farmacie. Până ce acesta se întorceț ș
cu medicamentele prescrise, Ţe i o oblojesc pe Nu a cu spirt i îi dau ni te pastileț ț ș ș
din trusa de voiaj a doctorului. Toată după amiaza i până târziu în noapte lui Nu aș ț
i-a fost foarte rău, cu mari dureri de cap, vărsături i febră.  ș
              Timp de trei zile Nu a n-a mai ie it din cameră, zăcând de insola ie.ț ș ț
Alexandru îi mânje te cu alifie arsurile de pe umeri. După însănăto ire ea revine peș ș
plajă,  dar stă tot timpul sub un cort  improvizat  de so  dintr-un cear af  luat dinț ș
cameră prins la col uri cu sfoară de patru be e bătute în nisip. ț ț
              Bălan înotând la departe de ărm, l-a mai întâlnit de câteva ori pe inginerulț
Stere  la  geamanduri  împreună cu  acel  străin.  Făcându-se că  nu-i  observă  el  se
depărta pentru a nu fi în preajma lor. Bălan are această atitudine fiindcă tie căș
orice salariat n-are voie să aibă legături cu străinii veni i în România, iar atunciț
când fac acest lucru trebuie să raporteze înscris la conducerea întreprinderii când iș
cu cine s-a întâlnit, inclusiv detalierea conversa iei. El nu este un fricos, ci doarț
prudent  i  nu  vrea  să- i  complica  situa ia  ca  să  se  trezească  exmatriculat  dinș ș ț
facultate.  i  inginerul  Stere  a  observat  comportamentul  lui  Bălan  i  în elegândȘ ș ț
motivul se făce i el că nu-l vede. De fapt Stere conversează cu englezul numaiș
departe în mare, acolo unde nu sunt al i înotători, pentru plăcerea lui de a discutaț
cu un om de tiin ă în limba acestuia. Pe plajă Stere nu sta cu străinul i se ignorăș ț ș
reciproc. El evită în acest  fel  obliga ia de a scrie un raport  la directorul  lui dinț
minister despre rela ia sa cu un străin în timpul concediului de odihnă.ț
              Nu a a fost foarte fericită când s-au terminat cele apte zile de concediu laț ș
mare. La masa de seară dinaintea plecării Ţe i i Bălanii au mai repetat detaliileț ș
itinerarului  excursiei  de  o  săptămână  ce  urmează  să  o  facă  în  Moldova.  Ei
inten ionează să treacă Dunărea cu bacul de la Măcin la Brăila, să viziteze Gala iul,ț ț
Mausoleul  de  la  Mără e ti,  Mănăstirile  Vorone  i  Agapia,  Humule tii  cu  casaș ș ț ș ș
copilăriei lui Ion Creangă, ora ul Piatra Neam , Centrala Electrică de la Stejarul,ș ț
Lacul de la Bicaz, apoi să treacă în Ardeal la Sta iunea Lacul Ro u i să coboare peț ș ș
valea superioară a Oltului, iar la Bra ov, urmează să se despărtă.  Ţe i vor plecaș ț
spre satul natal al doctorului, situat în apropiere de ora ul Făgăra , iar Bălani spreș ș
Câmpia Burnazului.
              Călătoria pe motocicletă în zile călduroase de august este extrem de
plăcută. Excursia încântă prin varietatea frumuse ii locurilor văzute pentru primaț
dată de cele două familii. 
                La Hidrocentrala Lenin de la Bicaz, excursioni tii sunt bine primi i deș ț
Sever Cerchez, inginerul ef al centralei electrice i so ia acestuia. Nu i Cerchezș ș ț ț
fusese  colegă  la  coală  medie  cu  Nu a Bălan  i  tot  ea  îl  făcuse  pe  Alexandruș ț ș
UTM-ist în mare viteză pe vremea când era inspectoare de cadre la Întreprinderea
de Electricitate  Târgovi te.  Feti a  Cerchezilor,  o  copilă  de  cinci  ani,  văzând  căș ț
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discu ia  în  curtea  coloniei  de  la  Stejaru  se  întinde  prea  mult  îi  invită  peț
excursioni ti să le viziteze casa.ș
              - Desigur mamă, vom merge i în casă. Ea este obi nuită ca de fiecare datăș ș
să ne invităm musafirii să ne vadă apartamentul, explică Nu i interven ia fiicei ei. ț ț
               La masa de seară, Nu i Cerchez i Nu a Bălan î i reamintesc o serie deț ș ț ș
întâmplări de pe vremea când erau colege la coala Medie Tehnică de Petrol dinȘ
Târgovi te  i  mare  activiste  ale  organiza iei  UTM. Ele regretă  că  prietenia  lor,ș ș ț
reluată când au devenit colege de întreprindere, n-a fost continuată la Bicaz unde
inginerul Cerchez îi ceruse transferul lui Alexandru Bălan ca tehnician PRAM iș
dintr-o  confuzie  de  nume  i  faptul  că  Gheorghe  Bălan  lucra  la  Târgovi te  laș ș
PRAM, ordinul de transfer a apărut pe numele acestuia, spre marea lui bucurie.
Acum Alexandru de i încântat de frumuse ea locurilor de aici nu regretă deloc aceaș ț
încurcătură, fiindcă n-ar mai fi avut motiva ia i în special condi iile de pregătireț ș ț
pentru examenul de admitere la Politehnica din Bucure ti.ș
              A doua zi inginerul ef al Hidrocentralei de la Stejaru prezintă musafirilorș
săi centrala electrică, după care excursioni tii mul umesc de ospitalitate, î i iau laș ț ș
revedere i pleacă prin Cheile Bicazului. Ei viziteasă Sta iunea Lacul Ro u i searaș ț ș ș
poposesc  la  Gheorghieni  într-un  hotel  cu  restaurant,  un  fel  de  han  construit
probabil în secolul trecut.
              - Eu vreau ca mâine diminea ă să dorm mai mult. Sunt zdrobită de atâtaț
drum, spune Ligia Ţe u la cina luată la restaurant.ț
              - Atunci ne luăm rămas bun din seara aceasta. Noi vom pleca în zori,
fiindcă mâine avem de parcurs aproape cinci sute de kilometri, spune Alexandru
Bălan.  
              Când soarele încă n-a răsărit, Bălanii î i fixează geamantanul de vinilin peș
portbagajul  telescopic  din  spatele  ei  i  purced  la  drum.  Vizibilitatea  redusăș ș
datorită ce ei dese, care aburesc ochelarii de motociclist i hârtoapele oselei fac caț ș ș
drumul dintre Gheorghieni i Miercurea Ciuc să fie un adevărat calvar. Nici drumulș
spre  Sfântul  Gheorghe  nu  este  mai  bun,  ca  de  altfel  cum  este  starea  tuturor
drumurilor din ară, dar aici Bălanii au început să simtă dureri pe fesele bătute deț
ea  i  zdruncinăturile  îndurate  în  ultima  săptămână.  Pe  valea  Timi ului  Nu a,ș ș ș ț

deranjată de suferin a, ipă:ț ț
              - Opre te, că mor.ș
              Motociclistul opre te în acostamentul oselei i so ia lui se trânte te peș ș ș ț ș
iarbă cu fa a în jos i acolo rămâne nemi cată. Cam la un sfert de oră după oprire,ț ș ș
când Alexandru se gânde te  că ar  trebui să rămână în  Predeal  până  a doua zi,ș
văzându- i nevasta zdrobită de oboseală, încep să cadă picături de ploaie din ce înș
ce mai dese.
              - Hai să mergem, spune Nu a, destul de înzdrăvenită.ț
              La o curbă în panta destul de abruptă a oselei de sub cimitirul din Predealș
al eroilor militari din primul război mondial, picăturile de ploaie căzute pe piatra
cubică a drumului fac ca acesta  să devină  foarte  alunecoasă.  Alexandru  reduce
viteza, dar în virajul strâns motocicleta se înclină i se culcă pe stânga făcând caș
pasagerii să se lovească zdravăn la genunchi.
              - Ai pă it ceva, întreabă Alexandru.ț
              - Nu, dar tu?
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              - Nici eu. Să ne oprim să dormim la Predeal.
              - Nu, vreau să ajungem astăzi la Cervenia, răspunde hotîrâtă Nu a.ț
              i unul i celălalt simt durere în genunchi, dar nici unul nu vorbe te despreȘ ș ș
suferin a lor.  Incidentul face ca Nu ei să nu-i mai pese de durerea pricinuită deț ț
bătaia ei timp de o săptămână i să dorească să ajungă astăzi la socri. Problemaș ș
care  o  frământă  acum  pe  ea  este  teama  de  o  posibilă  fractură  a  rotulei.  Ea
scrâ ne te din din i de durere, ca să nu-i scape vr-un vaiet.   ș ș ț

                                                     X 

              Soarele începe să- i înmoaie ar i a, când o jawă intră pe uli a Burcinilor.ș ș ț ț
Alexandru Bălan intră în curtea părin ilor săi pe poarta dinspre uli ă i nu prin ceaț ț ș
din oseaua principală. Este un comportament reflex al lui din copilărie de a căutaș
să fie văzut de cât mai pu ină lume. Sosirea lui pe motocicletă ar da ceva apă laț
moară unei vecine ce-o tie răutăcioasă.  ș
              În întâmpinarea musafirilor vine în grabă de pe prispa casei Maria Mi ă, oț
fostă colegă de clasă în coala primară a lui Alexandru. Ea tocmai îi ine de urâtș ț
Floricăi  Bălan,  ie ită  la  aer  din  zăpu eala  dormitorului,  după  somnul  de  dupăș ș
amiază. Maria o ajută din când în când pe Florica la treburile mai grele ale casei. 
              Florica Bălan s-a înzdrăvenit bine în ultimul an, lucru greu de imaginat
acum aproape doi ani, când se îmbolnăvise grav i i se prezisese că va trăi numaiș
câteva luni. Noul experiment de tratament cu cobalt radioactiv de la Spitalul Col eaț
îi salvase via a. După ie irea din spital bolnava revenise în fiecare lună la  control,ț ș
după un an i s-a cerut să vină la trei luni, iar la ultima vizită doctorul Nor  i-a spusț
că de acum înainte să vină la el din jumătate în jumătate de an.   
              - Bine a i venit leilor, paraleilor, spune Florica, coborând cele câtevaț
trepte de la scara prispei.
              - Sărut-mâinile i bine v-am găsit.ș
              - De unde veni i, că acum o săptămână am primit o vedere de la voi dinț
Mangalia i azi una de la Mănăstirea Agapia?ș
             - Am plecat de diminea ă din Gheorghieni, răspunde Nu a, care se for eazăț ț ț
să nu chiopăteze.ș
             - Păi, asta este dincolo de Sfântul Gheorghe, unde am făcut eu în ’37
instruc ia de străjerie! Făceam cu trenul mai mult de o zi i o noapte până acolo.ț ș
              - Trenul are un traseu ocolitor i mai trebuie i schimbat, pe câtă vreme cuș ș
motocicleta călătore ti pe scurtătură, explică Alexandru.ș
              - Nu o, mie mi se pare că tu chiopătezi.ț ș
              - N-am nimic mămico.
              - Cum n-ai nimic, când ai pantalonul murdar la genunchi? Parcă ar fi
sânge uscat!
              - La o curbă înainte de intrarea în Predeal am căzut cu motocicleta iș
m-am julit un pic.
              - Ia ridică cracul pantalonului să- i văd rana, spune Florica Bălan.ț
              Nu a se conformează i apare o julitură zdravănă.ț ș
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              - Bine că este numai atât. După durerile pe care le-am avut după căzătură,
credeam că mi-am spart rotula. De la Bucure ti nu mă mai doare deloc, semn căș
m-am speriat degeaba.
              -Mariu o, du-te te rog i încălze te ni te apă, să- i spele Nu a rana i apoiț ș ș ș ș ț ș
s-o oblojim cu o frunză de lipan. Mă duc să vă pun masa, spune Florica.
             - Mămico, nu sunt nici două ceasuri de când am mâncat. În Bucure ti măș
apucase o foame de mă durea stomacul. Am cumpărat ni te mezeluri i am mâncatș ș
cu atâta poftă de simt i acum că-mi plesne te burta de sătulă ce sunt.ș ș
              - Eu văd că ai buricul lipit de ira spinării. ș
              - A a mă vede i dumneavoastră, dar m-am îngră at mult în ultimul timp.ș ț ș
              - E ti grasă de- i curge untura pe nas, cum este o vorbă bătrânească despreș ț
oamenii slabi ca tine. Eu totu i vă pun masa.ș
              - N-o pune i că nu ne este foame, intervine i Alexandru.ț ș
              - Sta i atunci jos i spune i-mi cum a i petrecut.ț ș ț ț
              - Mămico, eu sunt bătută de eaua motocicletei a a de rău, că nu-mi potș ș
pune nici mâna pe fund de durere. Mă simt mai bine dacă stau în picioare.
              - Stai, măcar tu maică.
              - Nici ezutul meu nu se află într-o stare mai bună decât al Nu ii, mai alesș ț
că eu stau în ea numai pe o bucă.ș
              - Păi de ce? 
              - Am un nodul de la un buboi i îl feresc să nu-l frec de tighelul de peș
marginea eii. ș
              Alexandru avusese pe timpul când era la liceu un furuncul în mijlocul
fesei drepte. Buboiul fiind într-un loc ru inos, Alexandru se jenase s-o roage peș
Anica Zorilă, doftoroaia casei,  să-i stoarcă puroiul. Furunculul s-a vindecat,  dar
Alexandru a rămas cu un nodul, care nu l-a deranjat până anul acesta la statul pe
scaun.  
              - i atunci cum  stai pe motocicletă?Ș
              - A a cum v-am spus, pu in într-o parte. Am noroc că eaua Iawei esteș ț ș
plată i făcută dintr-o bucată pentru ambele locuri.ș
              - Maică, îmbătrâne ti i nu te mai coci la minte! Iartă-mă că am uitat să teș ș
felicit pentru reu ita la sesiunea de examene din luna trecută. Acum după doi ani deș
facultate,  po i  spune  că  ai  în  buzunar  o  bucă ică  din  diploma  de  inginer,  ziceț ț
bucuroasă Florica.
              - Mai am peste trei săptămâni colocviul de practică i încă n-am începutș
să-mi scriu caietul.
              - Alexandre, n-o să ai tu probleme tocmai la practica.
              - La întocmirea caietului sunt ceva probleme, ce mi se par mai dificile
decât pregătirea examenelor de an.
              - Nu te tiam văicăre  i nici mincinos! spune Florica.ș ț ș
              - Trebuie să desenez o mul ime de schi e.ț ț
              - Acum te cred. tiu că nu- i place desenul de pe vremea când î i eramȘ ț ț
învă ătoare. Ajunsese-i în clasa a patra i nu puteai trage linii drepte nici cu rigla.ț ș
Îmi părea  rău atunci  că  fiul  meu este cel  mai  neîndemânatic  elev din clasă.  Ia
spune i-mi cum a i petrecut în concediu i cum a fost cu căzătura?ț ț ș
              - Altădată. Acum mă duc să mă culc, răspunde Alexandru.
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              - Du-te somnorosule, că rămân eu cu mămica să-i povestesc.
              i fără nici o altă amânare Nu a, care este veselă i incredibil de proaspătăȘ ț ș
după atâta drum, începe să-i turuie gura ca o meli ă, în dorin a de a-i spune soacreiț ț
sale sumedenia de lucruri noi văzute în concediu. 
              Alexandru mul umit de dispozi ia so iei lui de a se între ine cu mama sa,ț ț ț ț
pleacă să se culce. El intră în camera ce o împăr ise în adolescen ă cu fratele săuț ț
Eugen, se dezbracă în grabă, ridică macatul de pe pat i se a ează pe cear af cuș ș ș
burta în jos, pozi ia lui preferată în care doarme, precum i a tatălui i a fra ilor săi.ț ș ș ț
Acum acest obicei îi prinde bine. Apăsarea nodulului îi provoacă dureri. 
              După ce Alexandru i-a cumpărat motocicleta, întâmplarea a făcut ca acestș
nodul să fie presat de nurul ce întăre te tighelul îmbrăcămintei de vinilin al eiiș ș ș
din  poliuretan.  În  ziua  de  doi  mai  fiind  liberă  după  sărbătorirea  “Zilei
Interna ionale a Oamenilor Muncii” Bălanii plecaseră într-o excursie la Olăne tiț ș
împreună cu familiile Ţe u i Tilea pe trei motociclete. Acolo durerile din fesă l-auț ș
deranjat a a de tare că nu i-a ars deloc de petrecere. Obsedat de ideea unei posibileș
recidive a fostului furuncul nu dorea altceva decât să se înapoieze cât mai repede
acasă. Numai că Tilea le ceruse Ţe ilor i Bălanilor să-l înso ească la un restaurantț ș ț
din fa a gării din Râmnicul Vâlcea, unde era a teptat de prietenul său Tică Sorescu,ț ș
vestit cântăre  de muzică populară i instructor la Consiliul Sindicatelor din Pite ti,ț ș ș
care era concentrat pentru instruirea ofi erilor rezervi ti cu noua tehnică militară.ț ș
              Tică Sorescu pregătise pentru vizita celor trei familii o mică petrecere la o
grădină de vară  frumoasă,  care  nu are  prea  mul i  clien i.  El  chemase  special  oț ț
orchestră de lăutari igani trecu i to i de aizeci de ani. Tică dorea ca prietenii lui săț ț ț ș
asculte ni te cântece bătrâne ti, fiind sigur că nu le mai auziseră vreodată.             ș ș
              Invita ii lui Sorescu au petrecut cu mici, bere i ascultând cântecele unorț ș
lăutarii cu puterea împu inată de trecerea anilor. Bătrânii, încânta i de aten ia ce liț ț ț
se acorda, se întreceau să dea ce e mai bun din arta lor, în ciuda sunetelor afectate
de gurile  lor  tirbe  i  gâtlejurile  răgu ite  de tutunul  fumat  dealungul  vie ii  lor.ș ș ș ț
Numai Bălan stătuse în picioare i se foise de colo dincolo, supărat i înjurându-iș ș
pe Tilea i pe Sorescu pentru organizarea unei petreceri, care nu se mai termina.ș
Noaptea târziu cele trei familii de motocicli ti au ajuns la casele lor i somnul ce aș ș
urmat l-a făcut pe Alexandru să uite de teama recidivării furunculului.
              Alexandru s-a ferit să- i mai preseteze nodulul,  stând pe scaun sau peș
eaua motocicletei pe o singură bucă. Totul revenise la situa ia de a nu mai aveaș ț

dureri, dacă n-ar fi avut ghinionul să-l strivească din nou luna trecută.
              Sesiunea de examene a fost una foarte grea. Examenul de “Mecanică
Teoretică”,  s-a dat  cu  severul   profesor  Caragheorghe,  care  a  fost  i  încă  esteș
spaima multor genera ii ai Facultă ii de Energetică. Ispă escu se informase de laț ț ș
studen ii  de la zi din anii anteriori  i  ace tia  îi  indusese o teamă ca de moarte.ț ș ș
Speria i  de  renumele  intransigentului  profesor,  studen ii  anului  doi  de  la  fărăț ț
frecven ă  învă aseră  întreaga  materie  ca  ni te  dispera i.  După  examenul  scrisț ț ș ț
Ispă escu i Călin Constantin, dispecer  la IRE Bacău i-au comparat  rezultateleș ș ș
ob inute i au constatat că la toate cele trei probleme ei au ajuns la valori diferite.ț ș
              - Hai să-l întrebăm pe Bălan ce i-a dat lui, propusese olteanul de pe lângă
Drăgă ani ajuns cu slujba în Moldova.ș
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             - Lasă-le dracului de rezultate, că dacă aflu că ale mele nu coincid cu ale
lui, nici nu mai intru la examenul oral, răspunsese Ispă escu.ș
              - Zici bine Ispas. S-ar putea să intrăm în panică i nu mai facem nimic laș
oral.
              În timp ce Călin trăsese biletul cu subiecte văzuse nota zece pe o lucrare
scrisă, ce se afla deasupra celorlalte.
              - Lucrarea aia cu zece, este a ta? întreabase Călin pe Ispă escu în timp ceș
se îndreptau spre bănci, pentru a i pregăti subiectele.ș
              - E a lui Bălan, răspunsese Ispă escu.ș
              - Bine că nu e a ta, că începusem să tremur tiind că n-avem acelea iș ș
rezultate.
              Bălan fusese primul care a ie it la tablă pentru sus inerea examenului oral.ș ț
El a scris conform uzan elor, numele în dreapta sus i apoi a început să umple tablaț ș
cu rela iile  matematice  de   calcul  al  unei  ferme de  acoperi ,  întâi  prin  metodaț ș
echilibrului nodurilor i apoi prin metoda grafică, ambele rânduri de rezultate fiindș
identice.
              - Bălane, mul umesc. terge tabla i treci la subiectul al doilea, spuseseț Ș ș
profesorul Caragheorghe.
              Bălan rezolvase apoi o problemă cu un corp aflat simultan într-o mi careș
de rota ie i una de transla ie. Profesorul îi adresase acelea i vorbe i el a trecut laț ș ț ș ș
subiectul al treilea cu calculul distan ei parcurse de o minge, percutată cu o vitezăț
“v” într-o direc ie ce face unghiul “alfa” cu orizontala, terenul având un coeficientț
de restituire “k” la primele trei sărituri. După terminarea calculului, profesorul îi
restituise  lui  Bălan  carnetul  de  student,  pe  care  notase  “10  (zece)”.  El  luase
examenul oral la “Mecanică Teoretică”, fără să pronun e o vorbă. ț
              - Bălane, arată-mi carnetul să- i văd nota, spusese curiosul Călin.ț
              - Lasă pe altă dată.
              - Hai, nu face pe nebunul, protestase Călin, supărat de refuz.
              - O să vezi un zece, spusese Ispă escu, ca să astâmpere curiozitateaș
olteanului devenit moldovean.
              -  Băi Bălane,  o să rămâi  în analele  politehnicei  c-ai  luat  zece la
Caragheorghe.
              - Căline nota cinci are aceia i valoare cu cea de zece.ș
              - Acum, mă iei i la mi to.ș ș
              - Nicidecum. Diferen ă mare este între patru i cinci, fiindcă cu nota patruț ș
pici examenul iar cu cinci ai scăpat de el. 
              - Asta a a este, acceptase Călin.ș
              - Băi, hai să mergem la restaurantul Berlin să sărbătorim evenimentul,
propusese Ispă escu.ș
              - Eu mă duc să tocesc la rezisten a materialelor, că i examenul ăsta esteț ș
un mare cui, replicase Călin.
              - Nu mergi de calic, îl apostrofase Ispă escu.ș
              - Iulică, eu propun să mergem la concertul de la Ateneu, ceruse Bălan.
              - Băi tragem la pace. Mergem întâi la “Berlin” i apoi la concert, ziseseș
Ispă escu.  ș
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              În luxosul restaurant Berlin, când cei doi colegi erau la friptură, Alexandru
observase că Iulică răspundea ocheadelor a două feti cane, care se uitau insistent laș
ei de când intraseră în restaurant. 
              - Iulică, lasă-le în pace.
              - De ce?
              - N-avem timp de pierdut, trebuie să prindem concertul.
              În acel moment orchestra începuse să cânte un tangou i cele două fete auș
venit la masa lor i i-au invitat la dans. Iulică a pornit cu fata care-l invitase spreș
ringul de dans i Alexandru l-a urmat cu cealaltă. În timpul dansului ei au aflat căș
tinerele sunt nem oaice din Republica Democrată Germană, studente în anul întâiț
la Medicina din Bucure ti i sărbătoreau i ele succesul la un examen de “Chimie”. ș ș ș
              După dans fetele i-au invitat pe cei doi prieteni la masa lor i au continuatș
apoi  să  danseze  până  noaptea  târziu,  când  probabil  concertul  de  la  Ateneu  se
terminase demult.  La un twist  nem oaica lui  Alexandru s-a îndoit  cu genunchiiț
aproape de podea i cu trupul s-a lăsat mult pe spate, surprinzând pe to i cei dinș ț
restaurant de cum poate să- i ină echilibrul sprijinită numai pe vârful pantofilor cuș ț
toc  înalt.  Alexandru  a  încercat  să  imite  pe  studenta  medicinistă,  dar  cu  o
amplitudine  mult  mai  moderată.  Neputând  să  se  sus ină,  el  a  căzut  în  fund,ț
strivindu- i nodulul de tocul pantofului. Pentru a se ridica de jos el se sprijinise cuș
palmele de podea, încălcând regula dansului, care este să ină tot timpul mâinileț
ridicate în sus. Durerea pricinuită de lovirea nodulului, îl făcuse să se hotărască de
a se duce la medic, când va avea un timp disponibil. Totu i incidentul nu l-a opritș
pe  Alexandru  de  a  se  alătura  lui  Iulică  i  să  petreacă  noaptea  cu  frumoaseleș
nem oaice.  ț
               Alexandru doarme de peste aisprezece ore i nu s-ar fi trezit dacă Nu aș ș ț
nu i-ar striga:
              - Hai lene ule scoală-te că te-oi fi săturat de atâta somn.  E ceasul nouă iș ș
te a teptăm cu masa. Mămica i tăticu nu vor să mănânce fără tine. ș ș
              Pentru masa de diminea ă gospodinele s-au străduit s-o aranjeze frumos iț ș
cât mai bogată sub dudul din fa a bucătăriei de vară. Dumitru Bălan este nerăbdătorț
să- i vadă fiul.ș
              - Mitică, n-ai fost acasă ieri, când au venit copiii. Dacă îi vedeai le
plângeai de milă cât de dăuli i erau.ț
              - Sunt nebuni d-adevăratelea, dacă au venit ei într-o zi tocmai de la
Gheorghieni.
              - Au tras i o căzătură la Predeal de s-au julit la genunchiul stâng.ș
              - Mi-a povestit Nu a cum a fost. Bine că s-a lăsat numai cu atât. ț
              - De când au apărut afurisitele astea de motociclete, mereu auzi de câte un
accident. 
              - Unul de la noi de la SMT i-a rupt clavicula la o căzătură în curteaș
sta iunii.ț
               - i în loc să se înve e minte din câte accidente se întâmplă, tineretul aȘ ț
înnebunit să- i cumpăre motociclete.ș
              - Asta este moda de azi.
              - Pe timpul nostru era bicicleta i aparatul de radio.ș
              - Când mama era tânără nu s-a lăsat până nu i-a luat un  gramofon.ș
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              - Este cel de la Vasile?
             - Da ăla e, dar s-au zgâriat plăcile i hârâie.ș
             - Ne-am învă at cu claritatea sunetului de la radio. Acum ne-ar prinde bineț
un televizor, să vedem lumea stând acasă. 
             - Atunci să nu ne mai mire că tineretul vrea motociclete, ca să vadă lumea
d-adevărat i nu pe sticlă. ș
             - Când am fost la copii la Pite ti mă uitam la televizor de când începeaș
emisiunea i până se termina.ș
              - Florico, mereu apare câte ceva nou. Tinichelele ce se inventează sunt o
consecin ă a progresului tehnic i asta e doar un început mic fa ă de ce va fi înț ș ț
viitorul destul de apropiat.
              - De ce spui asta?
              - Lumea a început să meargă repede datorită învă ământului de masă iț ș
cre terea duratei acestuia. ș
              - Mamele noastre erau analfabete,  i  noi am ajuns învă ători  cândș ț
învă ământul de patru clase primare devenise obligatoriu, dar de atunci lucrurileț
n-au stat pe loc i progresul îl vezi la orice pas. ș
              - Gânde te-te ce se va întâmpla cu genera iile care s-au bucurat deș ț
generalizarea învă ământului de apte ani, apoi de opt ani i acum de zece ani. ț ș ș
              -  i crezi că asta va face ca oamenii să trăiască mai bine?Ș
              - Asta nu tiu. Totu i nu vor mai munci greu ca noi i mai ales ca părin iiș ș ș ț
no tri, care au trudit ca vitele de povară. ș
              - Totul va depinde până la urmă tot de fiecare cât de mult se străduie te.ș
              - Asta este valabil de când e omul pe pământ.
              - Oricum munca cu capul, e un fleac fa ă de cea cu bra ele.ț ț
              - Sunt de acord că progresul aduce unele lucruri bune, dar i ceva rele.ș
Uite motocicletele astea mie nu-mi plac. Sunt prea periculoase. 
              - Căzătura de la Predeal le-o fi de învă ătură copiilor no tri.ț ș
              - Ar fi cazul să scape de afurisitul ăsta de fier. 
              - De când au cumpărat-o eu le duc grija.
              - i eu la fel. Ș
              - Acum că i-au făcut damblaua i au umblat cu ea de-i doare fundul, să leș ș
spunem s-o vândă ca să nu pă ească ceva.ț
              - Ne vom răci gura de pomană. Câ i copii ai văzut tu că ascultă de sfatulț
părintesc?
              - Asta a a este, dar uite că ne face să stăm cu frica în sân, să nu li seș
întâmple vreo nenorocire. 
               Alexandru apare pe prispă i Dumitru Bălan se ridică să- i îmbră i ezeș ș ț ș
feciorul.
             - Băi băiete îmi place cum ară i. Te-ai mai rotunjit un pic. ț
             - Mă îngrije te bine nevasta.ș
             - Ai grijă să nu te mai îngra i. Las-o u or cu dulciurile pe care i le faceș ș ț
Nu a, că bărba ii burto i sunt dizgra io i, spune Florica. ț ț ș ț ș
              - Acum să stăm la masă i să ne bucurăm de prilejul de a fi împreună,ș
spune Dumitru Bălan.
              - Că din patru copii am rămas ca doi cuci
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              - Dar Aurel n-a venit în vacan ă? întreabă Alexandru.ț
              - E plecat la munte, într-o tabără sportivă. Aruncă cu ciocanul, răspunde
Dumitru.
              - A înnebunit de tot cu sportul ăsta. Zice că vrea să ajungă campion
na ional, ca să-l trimită la Olimpiada de la Tokio, adaogă Florica.ț
              - tiu de pasiunea asta a lui. Mi-a spus-o luna trecută când mă vizita laȘ
cămin.
              -Ne-a povestit că venea numai când termina banii de buzunar, că-i dădeai
cu ârâita, spune Florica.ț
              - Poftele lui sunt prea multe i prea mari, adaogă Mitică.ș
              - Ăsta e motivul de s-a băgat în sport, încearcă Florica să-i ină parteaț
celui mai mic copil al ei.
              - Mai are i el un an i iese pe leafă, spune mul umit Dumitru.ș ș ț
              - Nelu cum o duce la Ocnele Mari? întreabă Florica.
              - Mămico, o duce foarte bine, răspunde Nu a, bucuroasă că poate intra iț ș
ea în vorbă, adăogând: Am fost cu motocicleta la ei. Nelu e bine văzut la serviciu iș
a primit  apartament  în blocul Salinei,  pe care l-a  mobilat  frumos. Gica a intrat
învă ătoare la coala din sat i se pare că este gravidă.ț ș ș
              După ce se însurase Nelu n-a vrut să- i găsească serviciu pe lângă casă,ș
dar  nici  la  Schela  Dragomire ti  nu  dorea  să  revină.  El  scrisese  o  scrisoare  luiș
Alexandru i îi ceruse să-i aranjeze angajarea sa într-un post de electrician.ș
              Alexandru putea găsi u or un post prin intermediul energeticilor efi aiș ș
întreprinderilor mari consumatoare de energie electrică, pe care îi cunoa te datorităș
rela iilor sale de serviciu. El putea apela fără re inere la ace tia, dar acum problemaț ț ș
se complicase, întrucât Nelu se căsătorise avea nevoie i de locuin ă. Întâmplarea aș ț
făcut, ca după primirea scrisorii, Alexandru să-l întâlnească pe inginerul Pietreanu,
energeticul  ef  al  Salinei  Ocnele  Mari,  venit  la  UEE-ul  întreprinderii  deș
electricitate pentru ni te treburi de serviciu. După rezolvarea problemelor pentruș
care venise inginerul Salinei, Alexandru îl rugase:
             -Tov Pietreanu, am un frate electrician, absolvent al grupului colar Iosifș
Ranghe  din Bucure ti i are i liceul terminat. N-ave i un post pentru el?ț ș ș ș ț
               - Am multe posturi libere în schemă. Pot să-l dau acolo unde îi convine. 
               - Este o problemă.
               - Ce anume?
               - Fratele meu este căsătorit i are nevoie de locuin ă.ș ț
              - Salina are în construc ie un bloc. Fratele dumneavoastră poate staț
provizoriu în  sat  i  la  darea  în  func iune  a locuin elor  eu vă asigur  că  i  se  vaș ț ț
repartiza un apartament.
             - Ce trebuie făcut?
             - Tov Bălan, spune i fratelui dumneavoastră să vină cât mai curând laț
Ocnele Mari i să mă caute.ș
              Alexandru scrisese lui Nelu ce post i-a găsit i ce trebuie să facă. Neluș
după primirea scrisorii  a plecat  la Ocnele Mari,  unde inginerul  Pietreanu a fost
extrem de amabil i a mers cu el până s-au întocmit formele de angajare.ș
              - Mă bucură că Nelu o duce bine i o să aibe i copil. Numai casă nu e aiaș ș
fără copii, spune Florica.
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              În curte intră Anica Zorilă, urmată de fiica ei cea mare.
              - Sărut-mâna tu ă, spune Alexandru, ie ind în întâmpinare s-o îmbră i ezeș ș ț ș
pe Anica, adăugând: Ce mai face i?ț
              - Uite lică, venii să vă văz, răspunde Anica.
              - i să- i vedem motocicleta, adaogă Crisanta.Ș ț
              - Hai să te plimb cu ea.
              - Ce-am băut gaz! Nu mă urc eu pe drăcie d-asta.
              - De ce Crisanto? întreabă Nu aț
              - Mi-e frică fată lică.                
              - A a i-e un pic la început, dar după ce te obi nuie ti n-o să mai vrei să teș ț ș ș
dai jos.
              - Nu o, tu trebuie să fii zurlie să- i placă a a ceva!ț ț ș
              - Zurlie, nezurlie, să tii că-mi place.ș
              - Ei copii eu trebuie să plec la treabă, spune Dumitru Bălan. 
              - Nu sunte i în concediu? întreabă Alexandru.ț
              - Concediile la SMT se dau iarna. Acum suntem în campania arăturilor de
vară i astăzi mă duc să văd o brigadă ce lucrează la Con e ti.ș ț ș
              În urmă cu doi ani i jumătate, după ce Florica a ie it din spital, Dumitruș ș
nu mai vroia să plece de acasă cu săptămâna i a cerut conducerii SMT-ului, să-i iaș
efia brigăzii i să-i dea un post la sta iune, ca să poată face naveta i să fie noapteaș ș ț ș

acasă. 
              - Nea Bălane, nevastă-mea d-abia a teaptă să te ia tehnician la serviciulș
Tehnic, dar eu zic că este mai bine pentru noi să fii coordonatorul brigăzilor din
Cervenia i cele din comunele învecinate. Asta este bine i pentru dumneata că- iș ș ț
po i face programul singur.ț
              Dumitru Bălan tia că este apreciat de director, dar nu se a tepta să i seș ș
dea un post în care poate pleca i reveni acasă cum are nevoie. Directorul îl tie omș ș
vrednic i de încredere, ce nu trebuie să fie controlat, fiindcă el oricum î i faceș ș
treaba i stă multe ore peste program ori de câte ori este nevoie.ș
              După plecarea lui Dumitru Bălan femeile încep să turuie despre de toate.
Alexandru nu se amestecă în vorba lor i pleacă să intre în casă.ș
              - Unde te duci i ne la i ca pe proaste? întreabă Crisanta.ș ș
              - Să trag un pui de somn.
              - Lică, tu e ti sănătos la cap, dacă de culci înainte de amiază!ș
              - Crisanto, fie domnul cât de mic, după masă doarme un pic, răspunde
evaziv Alexandru, ca să nu intre în dispută cu sora lui de lapte, care are o limbă
ascu ită, ce nu iartă pe cei ce au purtări neobi nuite.ț ș
              - Lasă-l Crisanto, că este obosit după atâtea zile de alergătură. Ce-ai vrea
să facă! intervine Florica în apărarea fiului ei.
              - Să se ducă pe la Smărdioasa i să vorbească cu cumnată-sa, cât esteș
prostul ăla de Eugen la serviciu, că ea îl comandă. Lică tu trebuie s-o lămure ti săș
nu mai stea cu chirie acolo, că râde lumea de voi. Să se întoarcă aici, c-alte ta-c-t-o
au o  casă mare cât un handac.
              - O să mă duc duminecă când va fi i el.ș
              - i o să le zici să vină îndărăt în hănănăul ăsta de casă, care a rămasȘ
goală?
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              - Crisanto, acum tu nu e ti sănătoasă la cap. Cum o să mă amestec eu înș
treaba lor! Ce crezi că dacă le zic a a ceva, o să facă ce le spun? ș
              - Dacă nu se întorc, va râde mai departe satul de voi i asta e ce mă doare.ș
              - Au dreptul să facă ce doresc. Fiecare familie face ce crede că-i este bine.
              - Păi este bine numai pentru puturoasa aia de cumnată-ta, care doarme
până la amiază. 
              - Crisanto, lasă-mi nora în pace i n-o vorbi de rău.ș
              - N-o vorbesc numai eu. O vorbe te toată lumea, că a plecat să stea cuș
chirie, ca să n-o vezi că se scoală la prânz.
             - i ce dacă! Să doarmă cât vrea ea.Ș
             - Spui asta numai a a. Lumea râde de Eugen i de voi. Asta e ce mă roadeș ș
la fica i.ț
             - Mămico, lăsa i-o pe Crisanta că n-o scoatem la capăt cu ea. Mă duc să măț
culc, c-am pierdut vremea.
              - Cum mă? Ai pierdut vremea, când te-am învă at de bine! se mirăț
Crisanta.
              - Maică, când te scoli să te duci cu Nu a pe la Cooperativă, să faci ni teț ș
cumpărături, spune Florica ca să pună capăt disputei.
              - N-are mă nevoie mă-ta de cumpărături, dar vrea să te vadă satul cu
nevastă-ta, ca să se mândrească cu voi, adaogă Crisanta.
              - Crisanto, hai acasă că avem treabă, spune Anica Zorilă, care în inima ei
se bucură de iste imea i curajul fiicei sale de a spune lucrurilor pe nume.ț ș
               Pe la cinci după amiază, Alexandru pleacă cu Nu a la magazinulț
Cooperativei de Consum, ca să cumpere mărun i urile pe care le vrea mama lui. Înț ș
drum ei stau de vorbă cu Ionică Popescu, tatăl lui Costică, fostul coleg de clasă al
lui Alexandru din ultimi ani de liceu. Acesta le spune că fiul său Costică nu s-a mai
întors din Ardeal  după ce a terminat cei  trei  ani  de armată,  că s-a însurat  cu o
săsoaică din Codlea, cu care o duce foarte bine. Apoi Alexandru îl întâlne te peș
Mitică Pancu, care acum ine o sifonărie a Cooperativei, situată în fosta prăvălie aț
mamei sale.  Pancu se vaită c-ar fi bolnav de inimă. 
              La intrarea în localul Cooperativei, Alexandru este surprins să vadă că
gestionara magazinului nu este alta decât Lenu a Dragne, o prietenă a lui de acumț
unsprezece ani. Amândoi sunt străfulgera i de emo ie i privirile lor se încruci eazăț ț ș ș
rămânâd pironite câteva clipe.  În cei  câ iva pa i din u a magazinului i  până laț ș ș ș
tejghea Alexandru observă verigheta Lenu ei, fapt ce-l înfrânează de a o îmbră i a.ț ț ș
Zâmbetul de bucurie al Lenu ei înghea ă într-o grimasă de dezamăgire, atunci cândț ț
vede  că  Alexandru  este  înso it  de  o  femeie  străină  de  sat  i  care  nu  poate  fiț ș
altcineva decât so ia lui. ț
              În timp ce Nu a face cumpărăturile, vorbind cu Lenu a,  Alexandruț ț
prive te chipul gestionarei. El este convins că Lenu a este cea mai frumoasă femeieș ț
dintre toate pe care le-a văzut în via a lui. i pe vremea când erau prieteni Lenu aț Ș ț
era o fată frumoasă, dar acum ea arată extraordinar. Prietenia lor a fost de scurtă
durată. Mama ei, văduvă de război, vrând s-o mărite, nu dorea ca singurul ei copil
să- i piardă vremea cu un terchea-berchea, care numai bun de însurat nu era. ș
              Într-o seară Alexandru se dusese s-o întâlnească pe Lenu a a a cum seț ș
în eleseseră, dar mamă-sa nu i-a dat voie să iasă din casă. Alexandru de i o strigaseț ș
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din poartă de mai multe ori, fata nu ie ise. Lenu a fată cuminte, n-a îndrăznit să- iș ț ș
înfrunte mama. Aneta,  so ia învă ătorului  Pascal  Ciobanu, vecinii  din fa a caseiț ț ț
familiei Dragnea, i-a povestit Floricăi Bălan evenimentul ce se petrecuse cu câteva
seri  în  urmă,  fapt  ce  a  făcut  ca  aceasta  să- i  certe  fiul  pentru  îndrăzneala  luiș
împinsă dincolo de buna cuviin ă. ț
              Împrejurarea de acum face imposibil ca Alexandru să- i exprime prinș
vorbe admira ia pentru frumuse ea Lenu ei. El schimbă câteva vorbe cu ea, pentruț ț ț
a cumpăra zece pachete de igări Mără e ti i alte câteva nimicuri, pe care vrea săț ș ș ș
le dăruiască lui Stan Pi igoi.  ț
              A doua zi Alexandru pleacă spre casa celui ce-i alintase copilăria cu
pove ti neauzite de la altcineva. Nara iunile lui Stan Pi igoi erau de fapt despreș ț ț
ni te întâmplări reale ale unor oameni din sat la care povestitorul adăoga pu inăș ț
fantezie ca să pară basme autentice. 
              Alexandru se înduio ează la zărirea lui Stan Pi igoi. El găse te un om orb,ș ț ș
îmbătrânit  înainte de vreme, în locul flăcăului  zdravăn i iste . De bucurie Stanș ț
lăcrimează abundent din ochii ce nu mai pot vedea nici lumina soarelui. În ciuda
stării sale de emo ie, Stan încearcă să fie vesel. În îmbră i area lor, lacrimile li seț ț ș
amestecă pe obrajii lipi i ai unuia de ai celuilalt. Copilul de altădată este un voinicț
de douăzeci  i  nouă de ani i  tânărul  de altădată a devenit  un mo neag infirm.ș ș ș
Timpul  neiertător  le  metamorfozase  chipurile.  Sim indu- i  umezeala  i  sărăturaț ș ș
lacrimilor reciproce, acestea încep să â nească cu i mai mare intensitate. ț ș ș
              Alexandru î i aminte te de tinere ea veselului i chipe ului Stan Pi igoi,ș ș ț ș ș ț
când femei tinere, vădane de război, î i făceau drum să vină cu bumbac sau lână laș
ma ina de dărăcit  a lui  Dumitru Bălan,  numai ca să-l  întâlnească  pe mecaniculș
acestuia. Cu toate avansurile pe care ele i le făceau, el se făcea că nu le pricepe
dorin a. Nop ile tinerelor văduve deveneau chinuitoare jinduind după bărbă ia luiț ț ț
Stan. Ca să pună capăt momentului stânjenitor, Alexandru îl întreabă:
              - Nea Stane, de ce refuzai să iube ti femeile frumoase ce se ineau scai deș ț
dumneata, când erai mecanic la ma inile noastre?ș
              - Nenicu ule, nu-mi vorbi de prostii.ț
              - Nea Stane, astea nu erau prostii. Femeile ce te curtau i-ar fi dat mul i aniș ț
din via ă numai ca să petreacă o noapte cu dumneata.ț
              - Păi eram om însurat, nenicu ule i nu se cuvenea să umblu cu altele.ț ș
              - Dar cu Paulina, de ce te culcai?
              - De unde tii asta?ș
              - Uite că tiu.ș
              - Venea noaptea blestemata în culcu ul meu fără de voia mea.ș
              Paulina fusese bucătăreasa Bălanilor. Ea era o igancă din Zimnicea,ț
frumoasă, vrednică i foarte pricepută la toate treburile dintr-o gospodărie mare.ș
De i  trudită  de  alergătura  de  peste  zi  Paulina  nu- i  putea  stăpâni  dorin a i  înș ș ț ș
nop ile în care Stan dormea la Bălani se ducea în culcu ul lui.ț ș
              Stan a suferit din tinere e de orbul găinilor i dacă nu- i termina treabaț ș ș
până la apusul soarelui, nu mai putea pleca acasă fiindcă până la răsăritul soarelui
nu vedea să meargă pe drum, chiar în nop ile cu lună. De multe ori Lina venea peț
înserate la Bălani să- i ia bărbatul acasă. Ea bănuia că Stan se iube te cu Paulina,ș ș
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dar n-a scos niciodată o vorbă despre asta i a rămas bună prietenă cu bucătăreasaș
Bălanilor. 
              - Lasă că i dumitale î i plăcea de Paulina. V-am văzut într-o duminecăș ț
după amiază, când vă iubea i în ieslea cailor.ț
              - Nenicu ule, nu-mi aminti de mascări, că nu e frumos.ț
              - Dar când erai mut în călu  de ce- i legai făcăle ul cu măciucă de cureauaș ț ț
pantalonilor?
              - Eu nu vream să-mi pun scârbo enia aia, dar nu mă lăsa vătaful, ca să nuș
stric  obiceiul.  Degeaba îmi puneam eu un or  lung să nu se vadă i  să  nu seș ț ș
hlizească femeile la mine.
              Stan Pi igoi jucase în toate rolurile din dansul bărbătesc străvechi: călu ar,ț ș
vătaf, cântăre  din fluier i apoi mut. Când era flăcău el era cel mai bun călu ar iț ș ș ș
acesta a fost motivul pentru care a fost ales vătaful jocului. După ce s-a însurat el
nu  s-a  despăr it  de  călu ari  i  le  cânta  din  fluier.  Când  Stan  începuse  săț ș ș
îmbătrânească noul vătaf al călu arilor, la sugestia unor femei, a insistat să-l punăș
mut în călu . În acest ultim rol, Stan s-a dovedit parcă mai iscusit decât în toateș
celelalte. Tot satul se omora să-l vadă. El făcea tot felul de giumbu lucuri de râdeaș
până i oamenii posaci, de le tună i fulgeră de când se nasc i până mor. Un singurș ș ș
lucru nu-i plăcea lui Stan ca mut în călu . El nu vroia să- i arate măciuca de lemnș ș
dintre picioare, nici atunci când toată lumea îi cerea acest lucru. Hazul era general
când câte o babă mai îndrăznea ă, din rândul tinerelor de altădată, ce-l dorise înț
patul ei, îi ridica or ul.  După o astfel de întâmplare Stan Pi igoi se ru ina a a deș ț ț ș ș
tare, încât se întrista i nu mai făcea nici o pantomimă, care să distreze spectatori.ș
În ultimul an când a fost mut în călu , Stan n-a mai vrut în ruptul capului să- i legeș ș
măciuca de curea  i  cum lemnul nu mai avea  cum să se profileze  pe unduirileș
or ului în timpul jocului, mutul n-a mai avut haz ș ț

              Alexandru Bălan încearcă inutil să evoce întâmplări vesele din trecutul lui
Stan Pi igoi, în dorin a de a nu mai fi emo iona i de revederea lor.  Efectul  esteț ț ț ț
contrariu.  iroaile  de  lacrimi  nu  pot  fi  stăvilite.  Alexandru  plânge  de  milaȘ
voinicului transformat în bătrân neputincios, iar Stan este mi cat că cineva î i maiș ș
aduce aminte i de el. Despăr irea este la fel de dureroasă spre nedumerirea unuiș ț
nepot al lui Stan Pi igoi, care nu- i văzuse niciodată bunicul plângând.   ț ș
              Duminecă diminea ă Alexandru pleacă singur la Smărdioasa să- i vizitezeț ș
fratele i familia lui. La măcelăria din fa a Sfatului Popular Alexandru îl întreabăș ț
pe vânzător dacă tie unde locuie te Eugen Bălan.ș ș
              - Dumneata nu e ti Alexandru, băiatul cel mare al lui domn Mitică? ș
              - Eu sunt nea Petre. 
              - Care va să zică mai recunoscut! se miră Petre Haiducu. 
              - Nu este normal?
              - Cine tie ce mai e normal în vremea de azi? Ce face frate-t-o Nelu?ș
              - E bine.
              - Tot cu Gica Chelaru, educatoarea, este?
              - Tot cu ea. Acum ea are post de învă ătoare i o să aibă un copil.ț ș
              - Îmi pare rău de Eugen, că se chinuie te pe aici. Stă pe uli a asta ce duceș ț
la gârlă în casa aia de pământ bătut i netencuită p-afară. S-a făcut de râs. De cândș
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sunt n-am pomenit copil să se mute de la casa părintească, ca să stea cu chirie. Sunt
unii care se ceartă i se bat, dar tot nu pleacă d-acasă.ș
              - Nea Petre, rămâi cu bine.

- Văd că nu- i place să m-ascul i, c-a i ajuns în gura lumii din apte sate,ț ț ț ș
spune Petre Haiducul ca pentru el, dar cu inten ia vădită de a fi auzit.ț

Alexandru î i găse te fratele i cumnata îmbăind pe feti a lor într-o albieș ș ș ț
de  lemn  în  mijlocul  camerei.  Primele  momente  ale  întâlnirii  se  desfă oară  peș
mute te. Eugen i nevastă-sa sunt surprin i de vizita lui Alexandru, iar acesta deș ș ș
sărăcia încăperii.
              - Î i place de feti a noastră? rupe tăcerea femeia.ț ț
              - Este un copil frumos.
              - E bălaie, seamănă cu tine i cu socru-meu. N-are nimic de la mine i niciș ș
de la Eugen, c-amândoi suntem tuciurii.
              - Să vă trăiască i să vă bucure via a.ș ț
              - Mul umim, la fel i Alexandra ta.ț ș
              Tăcerea devine enervantă. Nici unul din fra i nu găse te ceva de zis.ț ș

-  Eugene,  tu  cum o duci  cu  slujba?  întreabă  într-un  târziu  Alexandru,
negăsind altceva mai inteligent.

- Bine.
- Bine pe dracul. Zi mă mutule lui frati-tu să- i găsească i ie un servici’ț ș ț

la Pite ti, să scăpăm din mizeria asta în care ne zbatem.ș
- Am să încerc răspunde mecanic Alexandru, ne tiind nici unde i niciș ș

cum.
- Eugene, să- i dai dț emisia de la SMT i săptămâna viitoare să te duciș

după servici la Pite ti, ordonă nevasta.ș
În  drumul  spre  casă,  lunca  Vedei,  străbătută  de  nenumărate  ori  de

Alexandru  în  copilărie  i  adolescen ă,  n-are  puterea  să-i  amintească  vreoș ț
întâmplare din mul imea celor petrecute de el pe aceste locuri. El nu tie cum arț ș
putea să- i ină promisiunea. La intrarea pe podul gârlei, gândurile lui Alexandruș ț
Bălan se limpezesc. Dorin a cumnatei lui poate fi o solu ie în eliminarea situa ieiț ț ț
de care râde lumea de familia lor. Spusele Crisantei Zorilă i apoi ale măcelaruluiș
Petre, un om bun la suflet, în ciuda meseriei lui mo tenită de la Radu Haiducul,ș
tatăl său, l-au con tientizat pe Alexandru de marea suferin ă a părin ilor lui. Darș ț ț
cum poate să- i ajute fratele? Slujbă ar putea să-i găsească, dar locuin ă de unde?ș ț
În Pite tiul supraaglomerat nu se găse te nici o magherni ă de închiriat.  ș ș ț

                

                                                      XI

              În poarta fostei uzine electrice din Pite ti, acum transformată în atelier deș
reparat transformatoare, se află o liotă de bărba i tineri. În mijlocul lor este Virgilț
Rusoiu. El face remarci indecente asupra fetelor ce trec spre centrul ora ului pentruș
plimbarea de duminecă seara. Subalternii lui izbucnesc în hohote de râs la fiecare
observa ie porcoasă a efului lor. Astfel de întâlniri au loc în mai toate duminicile,ț ș
când motocicli tii,  veni i  din plimbările  lor,  trec pe la uzină sub pretextul  de aș ț
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verifica ceva la motoarele lor, dar în fapt ei o roiesc de lângă neveste ca să nu
piardă cancanul. 
              Alexandru Bălan jindue te de mult timp de a se alătura acestui grup deș
oameni ce râd de se in cu mâinile de burtă,  pentru a căsca i  el  gura la ce seț ș
discută, dornic de câteva clipe de stat degeaba. El bănuie te cam ce se întâmplăș
acolo, dar lupta cu planul zilnic de învă ătură i cu somnul de după amiază l-auț ș
inut sechestrat în casă. ț

              Astăzi Alexandru fiind în ultima lui zi de concediu se treze te maiș
devreme din somnul de după amiază i nu după lăsarea întunericului, a a cum i seș ș
întâmplă deobicei.  Neavând altceva de făcut  el  iese la poartă,  ca să- i  satisfacăș
plăcerea, pe care o amânase mereu.
              - Băi, face i loc domnului inginer.ț
              - Nea Virgi, mă iei de proaspăt?
              - Nu, dar nu mai e ti ăla pe care-l tiam. Înainte parcă ne vedeam mai des! ș ș
              - Uite c-am venit acum să recuperez.
              - Aha! Tovară ul inginer ne face onoarea de a veni în mijlocul claseiș
muncitoare!
              - Nea Virgi, te credeam că-mi e ti prieten, spune Bălan.ș
              - i eu cred că încă î i sunt, dacă glumesc cu tine. Ș ț
              - Atunci e bine, zice Bălan mul umit că iese din plasa aruncată de vechiulț
lui amic.
              - Dar nu tiu dacă tu o să- i mai aduci aminte c-am fost prieteni, după ce teș ț
vei vede în buzunar cu cei pai pe metri pătra i de diplomă.ș ț
              - A teptă până atunci i dacă nu i-o conveni ceva, n-o să ai dumneataș ș ț
inima aia să nu mi-o spui.
              - Băi, fi i aten i că trece marfă nouă. Au fuste d-alea la care dacă le taiț ț
nasturele  de la spate cad de pe ele, spune Rusoiu privind mul imea de lume ce vineț
de la trenul de seară dinspre Craiova-Coste ti.  ș
              Grupul de tineri dezamăgit de conversa ia dintre Rusoiu i Bălan, care nuț ș
s-a  lăsat  cu  ceva  de  râs,  a a  cum sperau  ei,  î i  îndreaptă  privirile  spre  ce  leș ș
comandă eful lor. Ochii le cad pe două tinere ce poartă noua modă de fustă, careș
este o bucată dreptunghiulară de stambă ce se înfă oară pe trup i se încheie laș ș
spate într-un nasture. Golanii din Bucure ti, profită de înghesuiala din tramvaie iș ș
taie cu lama a a unicului nasture al fustei, care cade jos, producând hazul celor dinț
jur, când dezbrăcata în furou intră în panică să- i recupereze îmbrăcămintea. Acestș
nou gen de distrac ie este cunoscut acum în toată ara. Când fetele trec de grup,ț ț
Rusoiu strigă:
              - Gata flăcăi, tăia i-le nasturi.ț
              Fetele o zbughesc speriate, privind înapoi. Golanii gargaragii izbucnesc în
hohote de râs. 
              - Sunt crude i d-aia se sperie repede. Lasă-le să ajung pe la treizeci de aniș
i ai să le vezi cum aruncă cu păsărica în pro ti.ș ș

              - Ce păsărică efu’? întreabă Vitali Zagardan făcându-se că nu în elege.ș ț
              - Aia prin care te-a făcut mă-ta.
              - i numai în ăia pro tii? întreabă Vasile Stănciulescu.Ș ș
              - Păi tu oi fi cumva vr-un de tept! În pro ti ca noi to i.ș ș ț
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              În mul imea trecătorilor Alexandru Bălan îl zăre te pe Eugen, fratele său,ț ș
care cite te inscrip ia de pe clădirea fostei uzine. Alexandru îl strigă i îl duce înș ț ș
casă.
              - Bine, ai venit Eugene, î i întâmpină Nu a cumnatul.     ș ț
              - Bine v-am găsit, răspunde Eugen.
              Nu a îl întreabă ce-i face nevasta i feti a. Eugen răspunde  monosilabic cuț ș ț
bine, da i nu. Ea află cu chiu i vai, că Eugen î i dăduse demisia de la SMT-eu i aș ș ș ș
venit să- i ia un serviciu în Pite ti. ș ș
              - Nu trebuia să- i dai demisia. Era mai bine să vii i să- i iei o scrisoare deț ș ț
transfer  de  la  întreprinderea  la  care  î i  va  găsi  Alexandru.o  slujbă  care  să- iț ț
convină.
              - De ce? întreabă Eugen.
              - Fiindcă în Pite ti, ca dealtfel în toate ora ele aglomerate, întreprinderileș ș
n-au  voie  să  angajeze  pe  cei  pleca i  prin  demisie,  cu  excep ia  antierelor  deț ț ș
construc ii.ț
              - La Trustul Regional de Construc ii Arge , nu cunosc pe nimeni,ț ș
precizează Alexandru.
             - Nu cred că e bine la TRC, chiar dacă ai interveni prin cineva. Ă tia nuș
dau case,  nici  la  salaria ii  vechi,  dar  la  cei  nou angaja i.  Ei  lucrează  cu  ăraniț ț ț
naveti ti  din  sate  îndepărtate,  adu i  cu  camioanele  luni  diminea a,  caza i  laș ș ț ț
grămadă în barăci i du i sâmbătă seara la familiile lor, adaogă Nu a.ș ș ț
                Femeia îngrijorată de situa ia cumnatului ei, a ează în grabă masa deț ș
seară i îi invită pe cei doi fra i să mănânce. ș ț
              În timpul mesei Alexandru î i frământă capul cum să- i scoată fratele dinș ș
situa ia grea. Eugen dându- i demisia de la SMT, angajarea lui în Pite ti devineț ș ș
imposibilă. Orice salariat nu renun ă la un serviciu înainte de a găsi undeva un postț
în care să poată fi angajat. Îi este clar că i fratele lui tie acest lucru, dar executaseș ș
dispozi ia so iei sale, care fiind casnică nu cunoa te cum merg treburile. ț ț ș
              Alexandru ar putea interveni la director să-i angajeze fratele la Atelierul
de Transformatoare sau la garaj, dar îi este teamă că Marin îl va refuza. Directorul
nu mai vrea să aibă doi fra i în întreprindere, de teama unui scandal între ace tia,ț ș
a a cum pă ise cu fra ii Păunescu la Târgovi te. ș ț ț ș
              Gândindu-se mai bine la acest lucru nici Alexandru nu garantează pentru
fratele lui, că n-o să se supere pe el, dacă i se va năzării cumnatei lui cine tie ceș
răutate. Faptul că ea îl pusese pe Eugen să plece din casa părintească fără motiv iș
acum să- i  dea demisia fără să tie unde se angajează,  îl  face pe Alexandru săș ș
creadă că fratele lui execută tot ce-i cere nevasta. 
              Din cele aflate de la Crisanta Zorilă i  apoi de la Petre Haiducul,ș
Alexandru este convins că Si a poate să bage vrajba între el i  Eugen, a a cumț ș ș
făcuse între bărbatul ei i părin ii lui. Parcurgerea  acestui ra ionament  îl face peș ț ț
Alexandru să renun e la a apela la director, care cu toată trecerea pe care o are la el,ț
acesta s-ar putea să-l i refuze. ș
              - Eugene, uite cum facem, spune Alexandru.
              - Cum?
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              - Mâine de diminea ă merg la birou i dau un telefon energeticului de laț ș
Grupul de antiere Corbeni ce apar ine de Trustul de Construc ii Hidrotehnice dinȘ ț ț
Bucure ti i dacă îmi promite că te poate angaja, mă învoiesc i plecăm acolo.ș ș ș
              - Da, dar noi vrem în Pite ti.ș
              - În Pite ti nu po i intra decât cu transfer. Stai o lună de zile la antierulș ț ș
hidrocentralei  de  pe Arge  i  apoi  î i  vei  cere  transferul  la  o  întreprindere  dinș ș ț
Pite ti. Nu tiu deocamdată la care, dar este timp să aranjăm acest lucru.ș ș
              - Bine, răspunde Eugen. 
              Somnul de noapte al celor doi fra i este fără de grijă, amândoi fiindț
convin i că este posibilă angajarea lui Eugen la antierul TCH de la Corbeni i apoiș ș ș
transferul lui la Pite ti. ș
              Diminea a, după edin a operativă la inginerul ef, Alexandru Bălan cereț ș ț ș
permisiunea de a merge la Corbeni.
              - Dacă tot te întâlne ti cu Târnoveanu i cu Mirea, interesează-te i deș ș ș
problemele noastre cu TCH-ul, ordonă Dobri an.ș
              Parcurgerea  văii  Arge ului  pe motocicletă,  într-o zi  frumoasă  deș
septembrie este pentru oricine o mare plăcere i cei doi fra i nici nu bagă de seamăș ț
cât de repede ajung la sediul antierului. Clădirea impunătoare a TCH-ului stă peș
un umăr de deal. Ea fusese gândită a fi o mare coală primară. În apropeierea ei seș
află  spitalul  comunal.  Ambele  construc ii  fuseseră  ridicate  din  dispozi iaț ț
mare alului  Ion  Antonescu,  după inunda iile  din  primăvara  lui  ’41,  când  apeleș ț
Arge ului  au  distrus  casele  din  vatra  satului.  Bătrânii  din  Corbeni,  spun  căș
Mare alul ar fi făcut acest lucru, fiindcă neamul lui s-ar trage din acest sat de laș
poalele Mun ilor Făgăra .ț ș
              - Bine ai venit la noi, spune inginerul Mirea, surprins că îl vede pe Bălan
în sediul TCH. 
              Victor Mirea fusese energetic la Mina Pescăreasa i îi ceruse în urmă cuș
apte ani lui Bălan să-l prezinte inginerului ef Dobri an pentru a se transfera laș ș ș

Termocentrala  Schitu-Gole i.  La  început  fusese  eful  Sec iei  Electrice  i  dupăș ș ț ș
pensionarea inginerului Otobâcu, Mirea a fost avansat ca ef al termocentralei. Înș
urmă cu un an el a fost mutat la Pite ti ca ef al Serviciului de Produc ie, iar deș ș ț
câteva luni este eful Grupului de Supraveghere pentru construc ia Hidrocentraleiș ț
Arge , una din investi iile mari din planul Intreprinderii Regionale de Electricitateș ț
Pite ti. ș
              - Vă salut.
              - Poftim la mine în birou.
              - După ce termin o treabă la tov Târnoveanu.
              - Bine, dar te rog să nu pleci până nu stăm de vorbă, spune Victor Mirea.
              Inginerul Târnoveanu, după ce ascultă rugămintea lui Alexandru Bălan îl
ia pe fratele acestuia i îl duce la Serviciul de Cadre, la cel de Muncă i Salarii i laș ș ș
Dispensarul Medical. În mai pu in de un ceas formele de angajare sunt finalizate.ț
              - Tov Bălan, treaba este aproape terminată. Eu voi merge cu fratele
dumitale la mai multe puncte de lucru, ca să- i aleagă unde îi convine.ș
              - Pot merge i eu, cere Alexandru Bălan.ș
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              - N-are rost. Avem de alergat mult pe antier. După ce vom aranja cu loculș
de muncă îl voi duce pe dumnealui la Colonia Căpă âneni să i se repartizeze oț
cameră, fiindcă în eleg că vrea să- i aducă so ia i copilul.ț ș ț ș
              Alexandru Bălan ar dori să fie prezent până ce totul se aranjează, dar
în elege refuzul delicat al lui Târnoveanu, care vrea să evite postura sa incomodăț
de a fi prezentat efilor punctelor de lucru pe post de “ ine cal”.ș ț
              - Dacă nu vre i să mă lua i, vă mul umesc pentru tot i vă rog să măț ț ț ș
scuza i de îndrăzneala pe care am avut-o de a vă deranja.               ț
              - Plăcerea este de partea mea, răspunde amabilul inginer.
              - Tov Târnoveanu, de mult vreau să vă întreb. Sunte i cumva rudă cuț
conferen iarul Târnoveanu de la Politehnica din Bucure ti?ț ș
              - Nu, nu sunt. Este numai o coinciden ă de nume.ț
              - Încă odată vă mul umesc i-mi las fratele în grija dumneavoastră.ț ș
              - Să fi i sigur că voi face astfel ca dumnealui să fie mul umit.ț ț
              Inginerul Mirea îl prime te pe Bălan cu multă curtoazie, excesul deș
polite e fiindu-i caracteristic.ț
              - Dragă, în eleg că s-a rezolvat angajarea  fratelui?ț
              - Da.
              -  Uite  ce  vreau  să- i  propun.  Hai  să- i  arăt  planurile  amenajăriiț ț
hidroelectrice cu ce se vrea i apoi să mergem pe teren la centrala subterană i laș ș
barajul Vidraru, ca atunci când se va termina lucrarea să tii cum a fost înainte.ș
              - Vă pierde i timpul cu mine?ț
              - Nicidecum. Eu trebuie să merg pe teren în fiecare zi să văd stadiul
lucrărilor, a a că dacă tot e ti aici, profit de prezen a dumitale de a avea un înso itorș ș ț ț
cu care să discut de plăcere.
              - Planurile amenajării hidroelectrice le cunosc.
              - De unde?
              - Pe pere ii biroului tovară ului inginer ef Dobri an stau înrămate acelea iț ș ș ș ș
planuri ca cele pe care le văd în biroul dumneavoastră.
              - Chiar dacă le cuno ti, totu i a  vrea să le parcurgem în fugă, ca să i leș ș ș ț
împrospătezi.
              - De acord, răspunde Bălan, care î i bate capul cu ce să- i piardă vremeaș ș
până ce- i va vedea fratele cu locul de muncă aranjat de inginerul Târnoveanu.ș
              Inginerul Mirea începe să explice:
              - Barajul de beton va avea forma unei por iuni de perete sferic cuț
convexitatea înspre amontele râului i va avea înăl imea de 160 de metri. Lacul seș ț
va întinde până la locul numit Cumpăna, unde apele reunite ale Bacei, Budei iș
Caprei formează râul Arge . La Cumpăna va fi construită o altă hidrocentrală deș
cinci  megawa i,  ce va fi  ac ionată de apa râului  Topolog, adusă printr-un tunelț ț
subteran  betonat  i  deversată  în  lacul  Vidraru  după  ce  i  se  extrage  energiaș
poten ială. Prin al i zeci de kilometri de tunele vor fi aduse în lac apele râurilorț ț
Vâlsan, Doamnei i al altor pâruri montane. Apa din lacul Vidraru va curge prinș
conducta  for ată  metalică  cu  diametrul  de  cinci  metri  în  turbinele  centraleiț
subterane i va ie i la suprafa ă tocmai la Oie ti, după ce parcurge galeria subteranăș ș ț ș
de fugă în lungime de unsprezece kilometri.
              - Cam câ i muncitori lucrează pe antier? întreabă Bălan.ț ș
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              - Numai TCH-ul are circa opt mii de oameni pentru realizarea tunelurilor
i celorlalte construc ii, la ace tia se adaogă cei de la Energo-Montaj ce vor montaș ț ș

echipamentul hidroenergetic, cei de la Electro-Montaj, ce vor monta liniile i sta iaș ț
electrică  de  transformare  de  la  Aref,  regimente  de  geni ti  militari  pentruș
construirea drumurilor i podurilor până la baraj i cele de pe coronamentul lacului,ș ș
cei de la Exploatările Forestiere, care vor defri a pădurea din cuva viitorului lac deș
acumulare i de la alte întreprinderi mai mărunte.ș
              - i unde locuie te mul imea asta de lume?Ș ș ț
              - Pentru civili s-au construit în cadrul lucrărilor de organizare de antierș
colonii de barăci, plasate în apropierea punctelor mari de lucru. Ele sunt prevăzute
cu cantine i magazine alimentare, iar militarii dorm în corturi.ș
              - La construc ia acestei hidrocentarale sunt necesare o mul ime deț ț
materiale.
              - Aproape că nu există material din nomenclatorul general, de care să nu
fie nevoie pe acest  antier.  Unele din ele,  ca cimentul,  fierul  beton, panouri  deș
cofraje  i  multe  altele  sunt necesare  în  cantită i  enorme,  încât  produc ia multorș ț ț
fabrici, este repartizată integral pentru nevoile antierelor de aici. Eu zic că acumș
putem merge, spune inginerul Mirea.
              Înainte de a ie i din clădire Victor Mirea trece prin biroul dirigin ilor săș ț
întrebe dacă au apărut ceva probleme i să le spună unde va putea fi găsit, dupăș
care se urcă cu invitatul lui într-un IMS.
              Autoturismul IMS înaintează greoi printre furnicarul de camioane iș
basculante,  care  circulă  în  ambele  sensuri.  Mul imea  motoarelor  ambalateț
generează zgomote asurzitoare i dialogul este extrem de dificil.ș
              Mirea spune oferului să oprească ma ina la un magazin al colonieiș ș
Căpă âneni, ca să- i cumpere igări. Aici Bălan coboară din ma ină, curios să vadăț ș ț ș
cum este  amenajat  un  fel  de  oră el  provizoriu.  El  intră  într-o  baracă  aproapeș
terminată.  Barăcile  coloniei  sunt  construite  în  valea  Arge ului,  pe  o  platformăș
rezultată din depozitarea pietrei escavate din centrala subterană i galeria de fugă.ș
Ele  au  camere  confortabile  cu  iluminat  electric,  instala ie  de  apă  curentă  iț ș
canalizare. Bălan apreciază condi iile de locuit ca similare celor familiei sale dinț
blocul uzinei din Pite ti i se bucură că fratele lui va avea o locuin ă bună.ș ș ț
              Următoarea oprire a IMS-ului este la pu ul de acces în centrala subteranăț
unde în albia Arge ului s-a amenajat o largă platformă, făcută tot din escava ii. Deș ț
aici se vede pe un vârf de munte ruinele Cetă ii Poienari, construită de domnitorulț
Vlad Ţepe  cu boierii infideli.ș
              Pu ul este într-o clădire prevăzută cu macara pentru ridicarea benelor cuț
rocă  escavată  i  coborârea  materialelor  i  utilajelor.  Bălan  ame e te  coborândș ș ț ș
treptele  unei  scari  metalice  în  spială,  înaltă  de  peste  100  de  metrii.  Ajun i  înș
subteran  ei  intră  într-un tunel  foarte  larg,  prevăzut  cu cale  ferată  pentru unicul
vagon platformă. În capul celălalt al tunelului este o grotă uria ă, comparabilă cuș
cea a salinei Ocnele Mari. Bălan este uimit de ce vede.
              - Î i dai seama ce va fi în caverna asta? întreabă Mirea.ț
              - Exact ce-am văzut pe plan ele din biroul dumneavoastră. Aici vor fiș
instalate cele patru hidroagregate.
              - Unde va veni distribuitorul conductei for ate?ț
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              - Jos în dreapta.
              - De ce acolo? 
              - Fiindcă suntem în capul tunelului de acces i în stânga, la capul grotei seș
vede galeria de fugă ce va debu a la Oie ti.ș ș
              - A a este. Ai memorie bună dacă ai re inut detaliile astea!ș ț
              - Planurile hidrocentralei le-am mai studiat i în biroul lui tov Dobri an.ș ș
              - Mul i intră acolo, le văd expuse pe pere i, dar cred că pu ini î i bat capulț ț ț ș
să priceapă lucruri ce nu-i privesc, adaogă Mirea.
              - Pentru cei ce vor da examen la Hidraulică i Ma ini Hidraulice, eleș ș
prezintă interes.
              - Uitasem că am în fa ă un student eminent.ț
              - N-are rost să-mi face i elogii.ț
              - N-am spus decât ce se vorbe te despre tine. Colegul tău Ispă escu teș ș
admiră foarte mult. 
              - i eu pe el. El are un sistem de gândire mult mai profund în contradic ieȘ ț
cu superficialitatea mea.
              - Tov Bălan, lasă domnului dracului modestia, cel pu in în fa a mea, careț ț
te cunosc de foarte mult timp. Eu î i spun că dacă o vei ine tot a a, î i vor lua-oț ț ș ț
mul i înainte i nu din cei competen i, ci din ăia ce tiu să dea din coate.ț ș ț ș
              - Să le fie de bine.
              - Ai un ra ionament enervant. Te asigur că nu te vei sim i bine când o să fiiț ț
condus de ni te efi incompeten i.ș ș ț
              - i cu ace tia se poate lucra.Ș ș
              - Cum? Executând prostiile pe care i le vor dispune!ț
              - Bâigui ceva ca să nu-i contrazici i faci ce crezi că este bine. ș
              - Vei risca foarte mult. 
              - Deloc. Ei vor fi mul umi i că au un subaltern docil, care totu i nu esteț ț ș
imbecil să execute i vreo dispozi ie tâmpită.ș ț
              - i dacă ei nu vor pricepe asta.Ș
              - Voi explica ac iunile mele, dacă mi se va repro a ceva. ț ș
              - Eu n-a i proceda a a nici în ruptul capului.ș ș
              - De ce?
              - Fiindcă consider mai cinstit să argumentez de la început necesitatea
modificării unei dispozi iei, ce mi se pare eronată.ț
              - Asta înseamnă bătaie de cap i pierdere de timp cu discu ii sterile.ș ț
              - Cam ai dreptate. În plus ai ansa să- i înmul e ti du manii.ș ț ț ș ș
              - Am practicat metoda i când treaba iese bine eful nu- i mai aminte te deș ș ș ș
prostia dispozi iei lui, spune Bălan.ț
              - Gre e ti grav. Te ine minte, că n-ai făcut ce-a zis el i când îi va veniș ș ț ș
bine i-o va plăti cu vârf i îndesat.ț ș
              - Când e ti convins că nu faci decât ce trebuie, n-ai de ce te teme.ș
              - Eu prefer să explic de la început i insist până când se aprobă solu iaș ț
mea. 
              - Dumneavoastră ave i fire de diplomat.ț
              - i crezi că nu este bine?Ș
              - Mi se pare o atitudine foarte corectă.
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              - Atunci n-ai decât să procedezi la fel.
              - Firea pripită i exprimarea mea laconică, determină să nu fiu în eles u or.ș ț ș
              - Eu observ contrariul. În orice caz, cred că ai o concep ie de realizator,ț
care  tace  i  face.  Se tie  că  efilor  le  este  mai  u or  să ierte,  decât  să permităș ș ș ș
subalternilor să aibă ini iativă, spune Mirea.ț
             - Iar mă flata i?ț
             - Cu mata pot vorbi pe leau i-mi pot spune deschis gândurile. Fii sigur căș ș
dacă n-a i fi fost de acord cu ra ionamentul dumitale, îmi sus ineam punctul meuș ț ț
de  vedere,  la  care  nu  renun  u or.  Drept  argument,  te  rog  să- i  aminte ti  deț ș ț ș
conflictul meu cu Voinoveanu, care m-a determinat să plec de la Întreprinderea
Minieră din Câmpulung.
               Pe timpul când Mirea era inginer la Întreprinderea Mineră Pescăreasa,
avusese dese neîn elegeri cu eful lui, încăt s-a ajuns de a nu mai putea colabora înț ș
nici un fel. În disperare de cauză, Mirea fusese nevoit să plece din minerit, fapt ce
s-a dovcedit  de bun augur,  el  promovând rapid în  meserie,  lucru ce  nu s-ar  fi
întâmplat dacă rămânea subalternul lui Voinoveanu. 
              Bălan se gânde te la viitorul grotei în care se află, după ce se vor construiș
pere ii, tavanul i mai multe plan ee ce vor sus ine echipamentele. Cu mintea elț ș ș ț
vede  vanele  sferice  pentru  reglarea  admisiei  apei  cu  presiunea  de  treizeci  de
atmosfere în turbinele verticale, ale căror axe vor învârti rotoarele generatoarelor
aflat la un nivel superior, ca apoi în sala panourilor de supravegherea ma inilor săș
se vadă numai excitatricele acestora. În capul imensei sălii a excitatricelor, aproape
de tavan se va afla camera de comandă a hidrocentralei.
              Hidrogeneratoarele vor produce energia la tensiunea de zece kilovol i,ț
care prin ni te transformatoare amplasate tot subteran va fi ridicată la două suteș
douăzeci  de kilovol i. Energia va fi transmisă la suprafa ă prin cabluri ce vor fiț ț
pozate într-un tunel special,  iar de acolo în Sta ia Aref printr-o linie aeriană cuț
dublu circuit. 
              Hidrocentrala este concepută ca o centrală care să intervină rapid în
preluarea sarcinilor de vârf din Sistemul Energetic Na ional. ț
             - Să mergem spune Victor Mirea,  remarcând mu enia de moment aț
invitatului său.
             Dacă coborâ ul în subteran l-a ame it pe Bălan, urcu ul sutelor de trepte îlș ț ș
face să gâfâie din greu. Când bătăile inimii lui, ubrede cândva, se accelerează să-iș
spargă pieptul, el se opre te i sta ionează îndelung ca să se odihnească.ș ș ț
              - Vă rog să mă scuza i că nu mă pot ine de dumneavoastră.ț ț
              - N-ai antrenament. Ar trebui să vii mai des pe aici.
              - Până la instalarea lifturilor, nu voi mai reveni.    
              - Chiar a a te-ai speriat!ș
              - Nici obligat n-a i mai urca grozăvia asta de scară.ș
              Bălan se bucură când iese la suprafa ă. Privirea lui se îndreptă spre panteleț
drapate în verdele vegeta iei bogate din valea Arge ului, scăldată în lumina încăț ș
puternică a soarelui de septembrie. 
              - Ne-a fost cam greu, dar uite c-am ajuns i sus, spune Mirea.ș
              - Acum suntem în raiul de pe pământ.
              - Ce urcu ul i s-a părut iad?ș ț
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              - Grota este un adevărat infern, iar urcarea scării este mai rea decât
chinurile purgatoriului lui Dante Aligheri. 
              - În curând o să vezi un iad i la lumina zilei, preveste te Mirea.ș ș
              oferul IMS-ului porne te motorul la apari ia efului său, care se urcă prinȘ ș ț ș
u a din spatele ma inii, urmat de invitatul său. Ei călătoriseră i în prima parte aș ș ș
drumului  stând fa ă  în  fa ă,  fiecare  pe  una  din cele  două banchete  laterale  aleț ț
autoturismului de teren.
              Bălan observase din nou un gest de polite e al inginerului Mirea. El credeț
că acesta renun ase la scaunul de lângă ofer, locul ce este cuvenit de drept efilor,ț ș ș
pentru a sta pe un loc echivalent i mai ales să evite de a fi cu spatele la musafir.ș
              Mirea dore te însă să vadă chipul lui Bălan, în timpul dialogului lor. Lui îiș
face plăcere să discute apropiat cu acest om, ori de câte ori îl întâlne te. Acest lucruș
inginerul  îl  sim ise  cu  mul i  ani  în  urmă,  atunci  când  s-au  cunoscut  la  minaț ț
Pescăreasa.
              - Iadul din grotă este unul magnific ca spa iu, comparativ cu galeriileț
scunde ale minei Pescăreasa. M-a i for at atunci să-mi pun cască, salopete i cizmeț ț ș
de cauciuc, dar în mină am apreciat utilitatea lor, î i aminte te Bălan. ș ș
              - Înăl imea galeriilor de acolo te obliga să mergi aplecat mult. Când ridicaiț
capul, ca să vezi înainte, îl pocneai de grindă.
              - Ţin minte că m-am lovit zdravăn de mai multe ori. Dacă n-a i fi purtatș
cască îmi spărgeam easta.ț
              - La prima mea coborîre în mina Pescăreasa am avut o experien ăț
dureroasă.  Nu  am  ascultat  sfatul  lui  Voinoveanu  să  îmbrac  echipamentul  de
protec ie i am ie it din subteran plin de cucuie sângerânde, înnoroit i ud până laț ș ș ș
piele. Atunci am început să-mi urăsc eful. El ar fi trebuit să-mi interzică accesul.ș
Au urmat i alte neîn elegeri cu el, după cum mai vorbirăm. Atunci te-am rugat săș ț
vorbe ti cu Dobri an pentru transferul meu la Termocentrala Schitu-Gole ti, pentruș ș ș
care î i rămân îndatorat.ț
              - N-am făcut mare brânză. Treaba a fost un fleac, fiindcă întreprinderea
avea nevoie de un inginer la termocentrală. 
              - Pentru mine a fost ceva foarte important. Am scăpat atunci nu numai de
conflictul cu Voinoveanu dar i de mină. Poate că i acum orbecăiam prin galeriileș ș
acelea ca de obolani, dacă nu mă transferam.ș
              - Orice rău aduce i un bine.ș
              - Te rog să treci pe scaunul din fa ă, spune Mirea.ț
              - Prefer aici, răspunde Bălan.
              - Trecem prin cheile Arge ului i n-ai cum să le admiri măre ia stând sucitș ș ț
pe o banchetă din spate. 
              Mirea are dreptate. Bălan de pe locul din fa ă poate privi pere ii înal i deț ț ț
stâncă, acolo unde Arge ul ocole te vârful de munte pe care se află ruinele Cetă iiș ș ț
Poienari. Chipul îi rămâne înmărmurit când zăre te ni te militarii geni ti lucrând laș ș ș
ni te viaducte de pe pere ii abrup i ai Văii lui Stan, un afluent al Arge ului.ș ț ț ș
              - Tov Mirea, de ce se face drumul acela coco at atât de sus?ț
              - Acela va fi drumul de acces pe coronamentul barajului. Noi mergem pe
cel ce duce la baza viitorului baraj.
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              După Valea lui Stan, cheile Arge ului sunt parcă mai înguste i ma inaș ș ș
rulează pe terasamentul “Mocăni ei”, calea ferată îngustă dintre Curtea de Arge  iț ș ș
Cumpăna, ce va dispărea în curând. Din ce în ce vuietul ciocanelor pneumatice iș
al compresoarelor cre te într-un vacarm infernal. IMS-ul trece printr-un tunel scurtș
i reverbera ia zgomotelor este înnebunitoare.ș ț

              - Prin acest tunel vor fi deviate apele Arge ului, când va începe turnareaș
barajului, ipă Mirea în urechea lui Bălan.ț
              La câteva zeci de metri după ie irea din tunel, inginerul strigă oferului săș ș
oprească ma ina. El coboară pe u a din spate, iar musafirul său pe cea din dreaptaș ș
fa ă.ț
              Bălan este îngrozit de ce-l înconjoară. Intensitatea amestecului de zgomote
de la escavatoare, basculante i compresoarele de aer îi provoacă dureri în timpane.ș
Într-un ăcănit asurzitor, ciocane pneumatice sfarmă stânca de la intrare în Cheileț
Arge ului.  Ele  sapă  lăca ul  de  încastrare  al  barajului  în  versantele  muntelui.ș ș

erpuirea  an ului  larg  de  o  parte  i  de  alta  a  văii  pe  pere ii  din  rocă  deȘ ș ț ș ț
sedimenta ie pare extrem de neregulată. Cuno tin ele de geometrie descriptivă aleț ș ț
lui Bălan îi permit să citească, în aceste forme aparent haotice, precizia traseului de
intersectare  al  corpului  barajului  de  forma  unei  por iuni  de  perete  sferic  înț
concavitatea muntelui.
              Ţiuitul  unei  sirene  produce  domolirea  zgomotelor.  Motoarele
escavatoarele i al compresoarelor se opresc ca la comandă. În vale se mai audș
numai motoarele basculantelor, care încărcate cu muncitori pornesc spre colonia de
la  Căpă âneni. Lini tea se instalează nea teptat de repede pe antierul barajului.ț ș ș ș
              - Este pauza de masă. Acum se vor face dinamitări pentru crearea
platformei piciorului macaralei funicular de pe malul drept, spune Mirea.
              Bălan prive te în susul versantului drept pentru a descoperii locul unde seș
fac derocări. El distinge ni te mogâlde e ce par a fi un ir de furnici. ș ț ș
              - Ce fac oamenii aceia? întreabă Bălan. 
              - Sunt artificieri care se retrag într-un refugiu. Este cazul s-o roim i noi deș
aici. Ioane, porne te motorul i să ne depărtăm până nu sună sirena a doua oară.ș ș
              - Ne întoarcem la sediu? întreabă oferul. ș
              - Mergem în sus. Vreau să privim explozia. Urcă spre captarea Limpedea
i opre te unde se mai văd scări ele, ordonă inginerul Mirea.ș ș ț

              Bălan distinge ni te scări de lemn fixate pe versantul aproape vertical,ș
situat la peste o sută de metri în amonte de încastrarea barajului.
              - La ce serve te scara aceia? întreabă Bălan.ș
              - Pe acolo urcă minerii artificieri.
              - Are multe sute de trepte.
              -  Sunt peste două mii.
              -Eu ame esc numai când le văd. Cred că este extrem de dificil de urcat. ț
              - Artificierii o urcă în trei ceasuri, având în spate rani ele cu exploziv,ț
capse i fitil.ș
              - Vai de mama lor, care i-a făcut, pronun ă Bălan cuvintele tatălui său,ț
când se referea la oamenii ce îndură chinuri supraomene ti.ș
              - Aici ai dreptate. Mul i au murit la construirea scării, dar i acum maiț ș
decedează vr-unul.
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              - Este singurul loc periculos, în care muncitorii se accidentează?
              - Toate punctele de lucru de pe acest antier sunt periculoase. Accidenteleș
din tuneluri sunt numeroase i cu multe pierderi de vie i omene ti.ș ț ș
              - Dar accidentele mortale, nu sunt anchetate de procuratură?
              - Ba sunt, dar deobicei mortul este cel vinovat. Fiecare muncitor semnează
pe fi a personală la instructajul de protec ia muncii, că a luat la cuno tin ă despreș ț ș ț
periculozitatea lucrării.
              - i totu i dacă se tie despre pericolul de accidente, de ce nu se iau măsuriȘ ș ș
pentru evitarea lor?
              - Volumul, diversitatea i ritmul lucrărilor, la care se adaogă lipsa deș
experien ă a speciali tilor, extrem de pu ini, în astfel de construc ii, sunt cauzeleț ș ț ț
care nu pot stăvili accidentele. După fiecare caz se iau măsuri pentru eliminarea
unor accidente similare, dar apar alte noi împrejurări,  imposibil de prevăzut.  La
aceasta se adaogă i munca extenuantă, care mic orează aten ia muncitorilor.ș ș ț
              Bălan cade pe gânduri i începe să se teamă pentru via a fratelui său. S-arș ț
impune să aibă tăria să-i spună lui Eugen că el nu este în stare să-i găsească un
serviciu potrivit i să-l trimită acasă. Lucrând pe acest antier via a fratelui său va fiș ș ț
permanent în pericol. Lui Alexandru Bălan îi pare rău că nu- i poate ajuta frateleș
a a cum promisese. El este sigur că o interven ie a tatălui său pe lângă directorulș ț
SMT-ului,  îl  va  determina  să-l  reangajeze  pe  Eugen.  Cu  acest  ra ionamentț
Alexandru se hotără te să nu- i lase fratele pe un antier cu locuri de muncă atât deș ș ș
periculoase.
              Sirena sună a doua oară i oferul accelerează motorul pentru parcurgereaș ș
ultimelor sute de metri până la locul indicat de inginer. La oprirea ma inii lini teaș ș
văii este întreruptă de  al treilea uierat al sirenei, urmat la mai pu in de un minutș ț
de o succesiune de bubuituri. Bălan simte vibra ia pământului sub picioare.  Dinț
locul unde se află se vede un nor de fum i praf ce se ridica spre cer. După ultimaș
explozie, se aud i zgomotul stâncilor ce se prăvălesc din munte.  Când lini tea seș ș
reinstalează, sirena sună prelung, anun ând reluarea lucrului.ț
              - Să ne întoarcem la baraj. Am o întâlnire cu directorul Grupului de

antiere TCH. În timpul ăsta ai putea să te duci cu ma ina până la Valea cu Pe ti,Ș ș ș
spune Mirea.
              - Îmi ajunge ce am văzut până aici.
              - Oricum drumul de întoarcere spre Căpă âneni este blocat în zonaț
barajului de bolovanii căzu i i ma ina n-are cum să te ducă la Corbeni. Degajareaț ș ș
oselei va dura ceva timp.ș

              - N-am nici o grabă, spune Bălan, gândindu-se că întârzierea îi prinde
bine. El speră să- i revadă fratele i să-l ia acasă.ș ș
              Spusele lui Mirea se adeveresc. Drumul este blocat i un buldozer împingeș
bolovanii  căzu i.  Motoarele  escavatoarelor  i  compresoarelor  au  repornit.ț ș
Zgomotul asurzitor a reapărut în cheile Arge ului. Activitatea la baraj este din nouș
febrilă.  
              eful Grupului de Supraveghere i directorul Grupului TCH îl invită peȘ ș
Bălan să intre  împreună cu ei  într-o baracă birou, ca să nu a tepte în praful  iș ș
zgomotul de afară. Invitatul îi înso e te, bucuros că poate afla problemele de careț ș
inginerul  ef  Dobri an  îi  spusese  să  se  intereseze.  El  urmăre te  atent  o  lungăș ș ș
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discu ie  despre  stadiul  lucrărilor  la  baraj,  lista  problemelor  de  bază  materială,ț
grafice  de  execu ie,  planuri  de  măsuri  cu  termene  i  nominalizareaț ș
responsabilită ilor.ț
              Drumul fusese redat traficului de câteva ore i edin a de lucru nu se maiș ș ț
termină. Multele amănunte ce nu-l privesc îi alungă lui Bălan sentimentul ini ial deț
bucurie, înlocuindu-l cu altul de nerăbdare.
              Spre apusul soarelui întâlnirea celor doi efi ia sfâr it. Mirea înso it deș ș ț
Bălan revin la sediul din Corbeni. Cu tot efortul inginerului Mirea ei nu-l găseasc
pe Târnoveanu, ca să dea de urma lui Eugen.
              - Dragă, nu- i face probleme în legătură cu angajarea fratelui dumitale.ț
Mâine diminea ă la prima oră, eu mă voi interesa de situa ia dânsului i am să- iț ț ș ț
comunic prin telefon cum s-a aranjat, spune Mirea, care observase nelini tea luiș
Bălan.
              - Vă mul umesc, spune Bălan încălecându- i motocicleta i demarândț ș ș
grăbit.
              Bălan pleacă îngrijorat de soarta fratelui său, care se suprapune pe
aversiunea lui de a circula noaptea cu motocicleta.  Există pericolul ca prin sate
unele  animale  speriate  să  sară  pe  nea teptate  în  fa a  farului,  a  cărui  luminăș ț
puternică  le  face  să  împietrească  pe  loc  sau  să  fugă  aiurea  i  să  fie  lovite.ș
Posibilitatea  impactului  unui  animal  cu  motocicleta  există  i  pe  timp  de  zi.ș
Inginerul Stere avusese un grav accident cu motocicleta întreprinderii, atunci când
a tamponat cu ata ul un porc, iar el evitase cu dificultate ciocnirea cu un câine înș
satul Oituz.
              În luna martie din acest an, Alexandru Bălan i so ia lui au fost la One ti,ș ț ș
ca  să  boteze copilul lui Nelu Dinu, fratele Nu ii. Timpul relativ bun, dar mai alesț
plăcerea de a călători pe motocicletă, i-a determinat pe so ii Bălan să aleagă traseulț
scurt  prin  Câmpulung-Bra ov-Târgul  Secuiesc-Oituz,  fa ă  de  cel  ocolitor  prinș ț
Ploie ti-Foc ani-Adjud. Ei n-au prevăzut riscul traversării mun ilor prin trecătorileș ș ț
Rucăr-Bran  i  Bre cu-Oituz.  Zăpada  de  pe  osea  la  Fundata  i  cea  de  peș ț ș ș
serpentinele Oituzului, au pus la grea încercare îndemânarea motociclistului. Când
motocicleta trecea prin satul Oituz i Alexandru răsufla u urat că scăpase cu bineș ș
de drumul prin mun i, un câine s-a repezit în fa a motocicletei. El a evitat ciocnireaț ț
cu animalul dezlăn uit printr-un viraj riscant, dar i lovirea câinelui ar fi dus la oț ș
căzătură în care puteau să- i piardă via a.                 ș ț
              Alexandru Bălan, ajuns acasă pe întuneric, este obosit frânt.
              - Ce-ai făcut? L-au angajat pe Eugen? întreabă Nu a.ț
              - Nu tiu. ș
              - Cum nu tii? N-ai fost cu el?ș
              - A plecat cu un inginer i nu l-am mai întâlnit.ș
              - i tu ce-ai făcut atâta timp?Ș
              - Este o poveste lungă. Fă patul să mă culc.
              - Să stai mai întâi la masă, c-ai plecat numai cu pache elul de mâncareț
pentru birou i acum e zece seara.ș
              - Tu n-auzi să faci patul?
              Nu a tie că atunci când bărbatul ei este obosit n-are chef de vorbă i seț ș ș
culcă în grabă. Degeaba este ea curioasă să afle situa ia cumnatului ei.ț
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              Diminea a la intrarea în întreprindere Bălan este surprins că-l vede peț
Dumitru Loghin. El îl îmbră i ează pe omul care-i făcuse mult bine. Loghin fuseseț ș
eliberat din închisoare, după aproape doi ani de deten ie. Amândoi sunt emo iona iț ț ț
i nici unul nu poate scoate o vorbă. Bălan este impresionat de noua înfă i are aș ț ș

avocatului, care este numai piele ce atărnă pleo it pe oase, are obrajii sup i i ochiiș ț ș
intra i în orbite.ț
              - Ce face i don Loghin? reu e te Bălan să pună o întrebare ce i se pareț ș ș
extrem de stupidă în situa ia dată.ț
              - Am venit de ieri să-l rog de director ca să mă angajeze.
              - i ce v-a zis?Ș
              - Mi-a promis un post la Sectorul Râmnicu-Vâlcea.
              - Păi sectoarele n-au în schemă jurisconsult!
              - Voi lucra la Muncă i Salarii.ș
              - Este bine, că acolo Gheorghe Costeleanu este eful sectorului i vă tiuș ș ș
prieteni.
              - Parcă mai tii cine- i este prieten i cine du man în ziua de astăzi? Nu a iș ț ș ș ș
fi vrut să-i mai văd pe mul i in i din întreprinderea asta, în frunte cu directorul, darț ș
mi-am călcat  pe suflet, fiindcă n-am altă solu ie. Am încercat  să mă angajez laț
întreprinderile din Câmpulung, ca să fiu aproape de familie, dar nu m-au acceptat
decât ca muncitor necalificat, după ce au aflat de unde vin.
              - Don Loghin, pentru ce v-au condamnat?
              - N-am fost condamnat. Am fost inut în pu cărie fără să fiu judecat, darț ș
acum am în cartea de muncă trecută desfacerea contractului ca urmare a arestării.
              - A i putea să-i da i în judecată i să vă cere i drepturile, că doar cunoa te iț ț ș ț ș ț
legile.
              - Pe cine să dau în judecată? Pe cel ce a scris o anonimă! 
              - Păi gre eala este a organelor statului, că v-au arestat fără să verificeș
vorbele unui ticălos.
              - Nu există astăzi posibilitatea să te judeci cu statul, iar cel ce mi-a făcut
denun ul anonim, nu este un ticălos cum zici.ț
              - Îl ti i?ș ț
              - Mi-am dat seama cine este chiar de la primul interogatoriu la Securitatea
din Târgovi te, după întrebările care mi s-au pus.ș
              - Nu în eleg de ce nu-l considera i ticălos!ț ț
              - Dragă, să n-ajungi să fii anchetat de Securitate, că scoate i untul dinș
tine. Tipul n-a putut rezista la presiunile la care a fost pus i a scris ce-a scris, for atș ț
de împrejurări.
              - Eu îl consider lichea în ciuda scuzei pe care i-o găsi i.ț
              - Alexandre, să lăsăm chestia asta, că nu to i oameni pot fi eroi. Spune-miț
ce fac ai tăi?
              - Bine, vă mul umesc. Îmi pare rău de cele ce vi s-a întâmplat.ț
              - Omul nu poate să- i evite destinul.ș
              - Nu vă tiam fatalist!ș
              - Poate că nici nu sunt, dar viitorul n-ai cum să i-l tii dinainte. ț ș
              - Cred că a i fost foarte nefericit când a i aflat de exmatriculare dinț ț
facultate a lui Octavian, pe motivul arestării dumneavoastră.
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              - Normal, dar îmi pare bine că fiul meu s-a descurcat bine i fără mine.ș
Sunt  mul umit  c-a ajuns tehnician PRAM, care  oricum este o meserie  de elită.ț
Acum trebuie să merg la director.
              - Vă doresc baftă.
              - Mul umesc, spune bătrânul rămas fără serviciu în prag de pensie.ț
              Bălan este a teptat în birou de colegii lui, care sunt îngrijora i deș ț
întârzierea lui neobi nuită.ș
              - efu’, fugi repede la inginerul ef, că te-a căutat, spune Jenică Nicolescu.Ș ș
              Bălan caută ceva în servieta în care î i poartă deobicei unul din manualeleș
de facultate, caietul de conspecte i pache elul cu mâncare pentru birou. De dataș ț
aceasta el scoate mai multe file scrise la indigo, prinse într-un bold, i pleacă spreș
biroul inginerului ef. El salută i pune pe masa lui Dobri an, minuta încheiată întreș ș ș
eful Grupului de Supraveghere i eful Grupului de antiere TCH, în care esteș ș ș Ș

men ionată i prezen a lui. Inginerul ef cite te cu aten ie hârtiile aduse de Bălan iț ș ț ș ș ț ș
îl întreabă ni te amănunte în legătură cu lista de probleme. Răspunsurile efului deș ș
la UEE, îl mul umesc pe Dobri an, care înainte de a-l expedia din birou  zice: ț ș
              - efule, e ti bun pentru edin e de comandament. Văd că nu i-ai pierdutȘ ș ș ț ț
vremea degeaba. 
              Bălan iese din biroul inginerului ef, supărat că este apreciat pentru oș
treabă la care n-a avut nici o contribu ie i numai întâmplarea făcuse să fie prezentț ș
la acea întâlnire de lucru. Revenit în birou, roagă centralista să-i facă legătura cu
Târnoveanu sau cu Mirea.
              -Circuitul telefonic cu Corbenii este avariat de ieri. Dacă se va repara
astăzi, am să vă fac imediat legătura, răspunde telefonista.
              Nelini tit de această imposibilitate de a afla situa ia fratelui său, Bălanș ț
deschide  căr oaia  de  “Materiale  Electrotehnice”  a profesoarei  Cristina  Popescu,ț
cunoscută în Politehnică cu porecla de Maica Domnului, ea fiind so ia profesoruluiț
Alexandru  Popescu,  poreclit  Dumnezeu,  din  cauza  minifulgerelor  create  în
laboratorul de Tehnica Tensiunilor Înalte.. Mecanic se afundă în citit i conspectat.ș
Jenică Nicolescu, Vasile Geabelea i doamna Ţe u lucrează tăcu i la hâr oagele lor.ș ț ț ț
Ei observaseră  indispozi ia  lui  Bălan i  cred  că  acesta  fusese  be telit  serios  deț ș ș
inginerul ef. Mare este mirarea celor de la UEE, când după câteva ceasuri eful lorș ș
închide cartea i discută despre situa iile întocmite de ei.ș ț
              - efu’, ce a i avut astăzi de parcă vi s-ar fi înecat corăbiile? ziceȘ ț
Nicolescu la sfâr itul programuluiș
              - Jenică, tu visezi treaz? 
              - Cum să visez? Ce crede i că nu vă cunosc!ț
              - Jenică mă bucură că cite ti în creierul omului.ș
              - Eu vorbesc serios i dumneata mă iei la mi to!ș ș
              - Nicidecum. A fost o simplă apreciere.              
              - Aflu eu până la urmă ce v-a zis Dobri an.ș
              Acasă Bălan mâncă ce-i pune nevasta în farfurie i se culcă cu grija că nuș
tie situa ia lui Eugen, legătura telefonică cu Corbenii fiind deranjată toată ziua.ș ț

Spre seară el este trezit de dialogul dintre fratele său i Nu a din camera alăturată.ș ț
              - Eugene, n-ai făcut bine că n-ai  rămas la TCH, zice Nu a.ț
              - Nu mi-a convenit.
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              - Ce nu i-a convenit?ț
              - Eu nu vreau să lucrez acolo.
              - Stăteai o lună de zile la Căpă âneni, ca să te po i transfera în Pite ti.ț ț ș
              - Nu puteam sta atâta. 
             Alexandru se bucură de hotărârea fratelui său. El se gândise mult cum să- iș
angajeze  fratele  în ora  i  îi  venise ideea  de a apela la  Vasile  Rădulescu,  careș ș
cunoa te bine pe energeticii din ora . Alexandru se scoală din pat i trece să- i vadăș ș ș ș
fratele.
              - Eugen nu s-a angajat la Corbeni, că nu-i convine, î i informeazăș
îngrijorată Nu a bărbatul.ț
              - Am auzit. Mă duc sus la Rădulescu, să-l rog să-i caute el un  serviciu. 
              A doua zi bietul Vasile Rădulescu aleargă cu căciula în mână pe la to iț
energeticii cu care are rela ii mai bune i în final reu e te angajarea lui Eugen laț ș ș ș
Atelierul de Confec ii Metalice de la Găvana, ce apar ine de Trustul Regional deț ț
Construc ii Arge . Singura condi ie care s-a pus la angajarea lui Eugen a fost ca elț ș ț
să semneze o declara ie că nu are nevoie de locuin ă.ț ț
              - Tov Rădulescu î i mul umesc că m-ai salvat dintr-o situa ie pe careț ț ț
n-aveam cum s-o rezolv.
              - Tov Bălan, vă spun sincer că i eu sunt mul umit c-am reu it angajareaș ț ș
fratelui dumitale. Era gata s-o ratez din cauza încăpă ânării dânsului.ț
              - Păi ce a făcut?
              - N-a vrut să semneze declara ia, până când nu i-a spus energeticulț
TRC-ului, că hărtia respectivă este doar o formalitate de care se va uita, dacă va fi
un meseria  bun. ș
              A doua zi diminea ă Eugen merge la serviciu i în fiecare după amiază elț ș
alerga pe la gospodarii din Găvana, să-i întrebe dacă n-au o cameră de închiriat.
Negăsind nimic, sâmbătă după venirea lui de la serviciu el îi zice fratelui său:
              - Băi, eu mă duc la Smărdioasa s-o aduc pe Si a.ț
              - Faci foarte bine.
              - O să stăm la voi până găsesc o cameră.
              - Avem două camere mari i este loc destul.  ș
              Eugen plecă grăbit la gară să prindă trenul spre Coste ti. Noaptea târziu elș
ajunge în Smărdioasa i duminecă seara se întorce la Pite ti cu familia sa. Eugenș ș
cără în spinare un mare balot cu boarfe i în mână o cu că cu câteva ra e. Nevastaș ș ț
lui î i poartă fiica în bra e. Aceasta este familia lui Eugen Bălan i tot avutul ei. Caș ț ș
a lui sunt zeci de mii care migrează în fiecare an de la sate la ora e. Colectivizareaș
i  mecanizarea  agriculturii  disponibilizează  tineretul  satelor,  absorbit  acum  deș

fostele târguri comerciale transformate în ora e industrializate. ș
                              

                                    
                                                         XII

              Sesiunea examenelor de vară debutase bine pentru Iulian Ispă escu iș ș
Alexandru Bălan. Ei luaseră examenul de “Bazele Generale ale Electrotehnicei” cu
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note mari.  Profesoara  Viorica  Hortopan,  o  fiin ă  cu  chip blând  i  delicat,  fiicaț ș
celebrului  profesor  Constantin  Budeanu,  părintele  electrotehnicei  române ti,ș
remarcase buna pregătire a studen ilor la cursurile de pregătire din preseziune.ț
              Unii dintre profesorii mai con tiincio i obi nuiesc ca în perioada lucrărilorș ș ș
de laborator, ce se fac înaintea sesiunilor de examene, să aibă câteva întâlniri cu
studen ii  de  la  fără  frecven ă  pentru  o  revedere  generală  a  materiei.  Ei  dauț ț
probleme din sec iunile mai dificile, care trebuiesc rezolvate la tablă prin rota ie deț ț
studen ii  înscri i  la  examen.  Cu  această  ocazie  profesorii  află  dacă  trebuie  săț ș
explice anumite capitole i remarcă pe cei bine pregăti i.ș ț
              Din cele patru examene din sesiunea de vară, studen ii din anul trei de laț
cursurile fără frecven ă ale Facultă ii de Energetică făcuseră pregătire la “Bazeleț ț
Electrotehnicei” i la “Matematici Speciale”. Profesorul N. Ghi ă î i făcuse o ideeș ț ș
despre gradul de pregătire al studen ilor la “Măsuri Electrice”, cu ocazia lucrărilorț
de laborator. El fusese surprins că ace tia fac montaje corecte i nu strică aparateleș ș
ca studen ii de la cursurile de zi, care fac gre eli elementare legând ampermetreleț ș
ca  pe  voltmetre,  topesc  buclele  galvanometrelor,  produc  scurtcircuite  sau  alte
năzdrăvănii. Numai profesorul C. Ni ă de la “Teoria Mecanismelor” urmează să seț
întâlnească cu ace tia doar la examen.  ș
              - Alexandre, a fost cam zgârcită Hortopanca cu tine de i-a dat numaiț
nouă.
              - Iulică mi-a dat destul. Pe noi nu trebuie să ne intereseze nota, ci numai
promovarea examenului.
              - Contează i nota. Una foarte bună te face nu numai să fii mul umit, darș ț
î i dă i o mai mare încredere în tine.ț ș
              - Acum pentru noi este important examenul următor.
              - La “Matematici Speciale” o să-i sufli precis un zece lui abac, după cumȘ
te-a văzut la cursurile de pregătire. Pe tine te scotea la tablă să rezolvi atunci când
unul  din  noi  se  încurca  în  nenorocitele  alea  de  exerci ii  de  calcul  vectorial  iț ș
matricial aplicat la teoria câmpurilor.
              - Este foarte bun i un cinci.ș
              - Asta nu se poate. 
              - Ba se poate, dacă ai ghinionul lui Tru că sau catastrofa lui Barbu.ș
              Tru că este unul din cei patru studen i, care sunt în anul trei la cursurileș ț
fără frecven ă ale Facultă i de Energetică. El bisează anul din cauza lui abac, careț ț Ș
l-a trântit anul trecut atât la examenul din vară, cât i la cel de restan e din toamnă.ș ț
Acum Tru că este coleg de an cu Călin, Ispă escu i Bălan, singuri studen i ajun iș ș ș ț ș
în anul trei din cei o sută nouăsprezece cât fuseseră înscri i în anul întâi.ș
              Dumitru Barbu este student în anul trei la Facultatea de Material Rulant
Căi Ferate i a pă it-o i mai rău decât Tru că. El a fost student la cursurile de zi, deș ț ș ș
unde fusese  exmatriculat  fiindcă abac îl  lăsase repetent  doi ani  la rând.  DupăȘ
exmatriculare el a reintrat în produc ie i este impiegat de mi care în Sta ia CFRț ș ș ț
Simeria. Barbu este înnebunit de ghinionul pe care îl are, ca i la cursurile de fărăș
frecven ă să dea examen tot cu profesorul Ion abac, cu care dăduse de patru oriț Ș
examenul de “Matematici Speciale”. Singurul lui coleg de an este Ru chi ă,  careș ț
este tot impiegat i tot în gara Simeria. Acesta î i încurajează prietenul i colegul,ș ș ș
spunându-i:
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              - Barbule, nu- i fie frică că tii “Speciale”, nu glumă.ț ș
              - Mai rămâne să-l conving i pe abac, i-a răspuns Dumitru Barbu.  ș Ș
              - Te-a văzut ce tii la cursurile de pregătire. I-ai rezolvat la tablă toateș
exerci iile pe care i le-a dat, a replicat Ru chi ă.ț ț ș ț
              - Eu tiu dacă voi fi în stare să repet figura i la examen?ș ș
              - Dacă n-o să- i mai fie frică de el, vei lua în mod sigur examenul, l-aț
încurajat Ru chi ă din nou pe colegul său.ș ț
              Nici la Facultatea de Telecomunica ii situa ia nu este mai bună, ca numărț ț
de studen i. Dintr-un număr de peste o sută de studen i, câ i au luat examenul deț ț ț
admitere în facultate, au ajuns în anul trei numai trei in i. Cel mai bun dintre ei esteș
Victorin Plo ni ă,  ef de tură la Centrala Telefonică Automată a ora ului  Sibiu.ș ț ș ș
Numai  că  studen ii  de  la  Telecomunica ii  sunt  mai  avantaja i  decât  cei  de  laț ț ț
Energetică i de la Căi Ferate, fiindcă ei n-au în programă examen de ”Matematiciș
Speciale”.
              Studen ii din anul trei la cursurile de fără frecven ă de la Energetică, Căiț ț
Ferate i Telecomunica ii, s-au împrietenit în  presesiunea din iunie. Ei sunt caza iș ț ț
în aceia i cameră din pavilionul principal al căminului Politehnicei de pe stradaș

tefan Furtună, poartă în poartă cu Spitalul Militar. Actualul cămin fusese cândvaȘ
cazarmă  militară  i  singurul  inconvenient  pe  care  ei  îl  au  este  unul  extrem deș
neplăcut. Toate camerele colcăie de plo ni e. ș ț
              Ispă escu este cel mai terorizat de mu cătura acestor insecte scârboase. Elș ș
se treze te ori de câte ori este în epat, prinde plo ni a între degete, aprinde luminaș ț ș ț
i apoi o storce te cu unghia pe perete. Pere ii camerei sunt acum murdari de dâreleș ș ț

de sânge din plo ni ele strivite de Ispă escu.  Ca să scape de acest  chin,  el  i-aș ț ș ș
a ezat patul în mijlocul camerei, iar picioarele metalice ale acestuia sunt puse înș
patru cutii de conserve pline cu DDT, un praf insecticid puternic. Cu toate acestea
el continuă să fie mu cat. ș
              Ispă escu este atât de sensibil la mu cătura de plo ni ă, încât o prindeș ș ș ț
chiar i atunci când doarme. Urmează tărăboiul, deobicei după miezul nop ii, cuș ț
omorâtul plo ni ei pe perete. Cei din încăpere sunt trezi i sistematic, cu excep ia luiș ț ț ț
Bălan, al cărui somn este greu de întrerupt. 
              - Băi Ispas, mai lasă-ne dracului cu plo ni ele tale. Ne dai de teptarea înș ț ș
fiecare  noapte.  Ce pe noi  nu ne mu că?  Asta este  situa ia,  i-a  repro at  supăratș ț ș
Călin, sătul de aceste spectacole nocturne.
              Bălan află diminea a despre ce se întâmplase peste noapte când cei dinț
cameră,  îl  ceartă  pe Ispă escu.  Ei  îi  spun să se mute la  hotel,  dacă  nu suportăș
plo ni ele din cămin.ș ț
              - Iulică, tu după ce că e ti numai piele i os, de parcă ai fi feciorul luiș ș
Gandi,  de i  se  pot  număra  coastele  îmbrăcat,  mai rămâi  i  fără  sânge până seț ș
sfâr e te sesiunea. Ai tapetat pere ii cu globulele tale  ro ii. Mai ai sânge i pentruș ș ț ș ș
tavan? îl întreabă Bălan.
              - Ce să fac, dacă nu sunt nesim it ca voi i simt mu cătura plo ni elor!ț ș ș ș ț
              - Pe mine nu mă mu că, fiindcă le plac sângele tău. Nu vezi că ele trecș
prin insecticid ca să i-l guste? zice Ru chi ă.ț ș ț
              - Nu vin p-acolo.
              - Dar pe unde?
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              - Merg pe tavan i când ajung în dreptul patului meu î i dau drumul.ș ș
              - De unde tii? întreabă Barbu.ș
              - Am lăsat lumina aprinsă într-o noapte i am văzut ce se întâmplă.ș
              - Ispas, să te duci dracului d-aci cu plo ni ele tale cu tot, că m-ai înnebunit,ș ț
spune supărat Călin.
              - M-a i duce, Călin Nebunu’, dacă a i avea unde.ș ș
              Victorin Plo ni ă, un tip delicat, în ciuda masivită ii corpului său, înalt deș ț ț
un metru nouăzeci i greu de 110 de kilograme, îndura i mai greu înjurăturile luiș ș
Ispă escu adresat insectei al cărei denumiri este i numele lui de familie.ș ș
              În timpul zilei studen ii n-au probleme cu plo ni ele, fiindcă ei înva ăț ș ț ț
într-o  spa ioasă  sală  de  lectură.  Încă  dinainte  de  examenul  de  “Bazeleț
Electrotehnicei” Bălan a fost nevoit să rămână i ziua în dormitor. El nu mai mergeș
la sala de lectură, fiindcă nu poate sta pe scaun. Acum Bălan se chinuie te să înve eș ț
întins pe burtă în pat, fiindcă trebuie să i scrie rezolvarea unor exerci ii,  sau aș ț
mul imii de demonstra ii.ț ț
              În adolescen ă un co  de pe fesa dreaptă se transformase în furuncul.ț ș
Localizarea jenantă i pudicitatea lui Alexandru Bălan, l-au făcut să nu apeleze laș
tu ă-sa Anica Zorilă, doftoroaia casei ca să-i stoarcă inima buboiului. Acesta seș
vindecase, dar Alexandru a rămas cu un nodul în profunzimea fesei. 
              După cumpărarea motocicletei, întâmplarea a făcut ca acest nodul să fie
presat i frecat de nurul ce întăre te muchia eii. După concediul de anul trecutș ș ș ș
nodulul a început să-l doară  i Alexandru i-a spus doctorului Ţe u, despre suferin aș ț ț
sa. Acesta a aranjat o consulta ie la medicul chirurg Zburlan.ț
              Când Alexandru era dezbrăcat, de fa ă fiind i doctorul Ţe u, au început săț ș ț
intre în sala de pansamente o droaie de doctori e i de asistente.ț ș
              - Intra i fetelor să vede i ce n-a pomenit neam de neamul vostru, le spuneaț ț
Ţe u râzând, arătând nu spre nodul, ci la organul bărbătesc al prietenului său.ț
              Alexandru supărat de festa ce i s-a pus la cale î i ridicase în grabă chilo i,ș ț
ca să- i acopere zona pubiană. Ro u ca un rac fiert din cauza ru inii el se uitaseș ș ș
urât la doctorul Ţe u în semn de repro .ț ș
              - Stai domnule lini tit. Ce crezi că fetele astea văd prima dată un bolnav înș
curul gol? zisese doctorul Zburlan pacientului intrat în panică, continuând: Este o
treabă u oară. Când te hotără ti, vino să- i scot nodulul.ș ș ț
              Alexandru ca să evite repetarea dezbrăcării în fa a unor femei, s-a chinuitț
toată iarna să stea pe scaun numai pe fesa stângă, ca să nu- i mai irite glodul dinș
bucă. Încercarea a fost inutilă fiindcă cu o lună înainte de presesiunea din iunie a
trebuit să se interneze pentru îndepărtarea chirurgicală a nodulului bucluca  i săș ș
rămână în spital încă o săptămână până la scoaterea firelor cu care îi fusese cusută
incizia. În tot acest timp el a trebuit să înve e pe rupte pentru sesiunea de exameneț
ce se apropia. Învă ând în pat culcat pe burtă, el trebuia să iasă din când în când laț
o scurtă plimbare în curtea spitalului pentru a se dezmor i.ț
              La una din aceste plimbări, Alexandru îl întâlnise pe Ion Negoi, efulș
serviciului de cadre al întreprinderii în care lucrează. Acesta era internat la ORL
pentru un tratament la faringe. Întâlnirea i-a bucurat pe cei doi prieteni în ciuda
situa iei că erau interna i în spital. Ei i-au povestit unul altuia suferin ele prin careț ț ș ț
trec.
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              - Alexandre, ce crezi de coinciden a ca noi să fim opera i în acela i timp laț ț ș
o extremitate a tubului digestiv? Tu la fund i eu la gură! Oare faringele meu esteș
echivalentul anusului tău?
              - Ioane, faci o paralelă tâmpită.
              - Nu tiu, dar asta mi-a venit în minte. Acum, după ce au trecut atâ ia aniș ț
de când ne cunoa tem, pot să- i spun că eu am învă at matematică numai de fricaș ț ț
ta.
              - Iar exagerezi.
              - Ba deloc. Când trebuia să vin la tine pentru medita ie i mă gândeam căț ș
iar o să ipi la mine la orice gre eală, mă apuca o tremurătură i mă schimbam laț ș ș
fa ă de credea nevastă-mea că sunt bolnav. ț
              - Ioane e ti un mincinos. Cum era să mă port urât cu un ditamaiș
inspectorul de cadre?
              - Nu conta asta deloc la tine. Urlai la mine i-mi ziceai: Ioane e ti un mareș ș
prost, dacă nu mai ii minte ce tiai ieri! Ba mă dădeai i dracului i îmi dădeai cuț ș ș ș
pi ul la gioale.ș ț

              - A adar, î i pare i acum rău de cum m-am purtat cu tine?ș ț ș
              - Cum să-mi pară rău! Din prostul clasei am devenit cel mai bun elev la
matematică.  Când  mă  încurcam  la  calculul  discriminantului  din  formula  de
rezolvare a ecua iilor de gradul doi, îmi venea să-mi trag eu însumi palme. După ceț
ajunsesem să rezolv sisteme de ecua ii prin artificiu de calcul, doream să te pup deț
bucurie.
              - Ioane, devii patetic.
              - Sunt doar sincer. Îmi amintesc cu bucurie de acele momente i măș
pufne te râsul. Târziu mi-am dat seama că tu te străduiai să pari cât mai sever cuș
mine, ca să mă faci să învă . Ai pus mult suflet ca să în eleg lucruri pe care nu leț ț
puteam pricepe în clasă. Î i mul umesc mult pentru cât te-ai chinuit cu mine.ț ț
              - Iar umbli cu bibiluri?
              - Deloc. Te consider cel mai bun prieten al meu i de aceia vreau să- i cerș ț
o părere.
              - Eu tiu dacă voi fi în stare s-o nimeresc pe cea bună?ș
              - Am mare încredere  că po i să-mi zici ce să fac.ț
              - Atunci, dă-i drumul.
              - Nu-mi place să mai fiu ef de cadre. ș
              - De ce?
              - Am multă bătaie de cap.
              - Este un lucru bun că trebuie să munce ti. Ar fi fost mai rău dacă n-aiș
avea ce face i te-ai bătea de muscă, ca să- i omori timpul degeaba. Inactivitateaș ț
este un fel de moarte, când e ti încă viu.ș
              - Mai e ceva.
              - Ce?
              - Am impresia că lumea nu mă prive te cu ochi buni, c-am ajuns ef deș ș
cadre.
              - Care lume?
              - Unii din subalternii mei umblă cu vorbe pe la director, că sunt prea
moale.
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              - Ţipă la ei i demonstrează-le contrariul.ș
              -  Nu e felul meu.
              - Atunci nu te văita ca o babă proastă. i unde vrei să te mu i?Ș ț
              - Acum îndeplinesc condi iile de studii pentru post de tehnician i a i vreaț ș ș
să lucrez la serviciul de Produc ie.ț
              - Ioane, e ti de trei ori prost.ș
              - Cum de trei ori? 
              - Odată, fiindcă subalternii tăi, care sunt inspectori de cadre, cum ai fost tu
după ce te-a scos din Securitate,  le pare rău că ai fost promovat tu i acum î iș ț
vânează  postul,  dacă  zici  că  te  toarnă  la  director.  Tu  în  loc  să-i  tratezi  cu
indiferen ă, vrei să dai bir cu fugi ii ca un fricos. În al doilea rând vei avea unț ț
salariu mult mai mic decât cel pe care îl ai acum, ceia ce este un lucru deloc de
neluat  în  seamă.  În  al  treilea  rând  i  poate  cel  mai  important  va  fi  că  nici  caș
tehnician nu te vei sim i bine. Lumea te va lua în pleasnă, ca-i renun at ca un fraierț ț
la  postul  de  ef.  Eu  tiu  că  oamenii  te  simpatizează  pentru  cumsecădenia  ta.ș ș
Uneltirile ce i se fac, nu sunt unice. De când e lumea i pământul, oamenii mici înț ș
func ie i mai ales la suflet vor postul efului lor.ț ș ș
              - Mi-a mai spus cineva asta.
              - Chiar dacă nu e ti beat, dar doi in i î i spun că e ti turmentat, trebuie săș ș ț ș
te culci. În cazul tău te rog să stai lini tit în postul pe care l-ai ob inut pe merit.ș ț
              Lui Alexandru Bălan nu-i convine ca în locul lui Ion Negoi să fie numit
ef de cadre unul din actualii  lui  subalterni.  Unul este negru în cerul  gurii,  iarș

celălalt este un zelos din fire. Oricare din ei ar pune mâna pe postul de ef esteș
posibil să –i întocmească dosarul de cadre, care lipse te din arhiva serviciului. Oș
astfel  de  opera iune  ar  duce  la  descoperirea  originii  sociale  “nesănătoase”  iț ș
implicit la exmatricularea lui din facultate.                            
              După ie irea  din  spital,  Alexandru  a  continuat  să  revină  pentruș
pansamente,  deoarece  tăietura  nu i  se  vindeca.  În  iunie el  a  trebuit  să plece  la
Bucure ti,  în  starea  în  care  se  afla,  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  laborator  laș
“Bazele generale ale electrotehnicei” i la “Măsuri electrice”.ș
              La examenul de “Baze”, Alexandru, concentrat la lucrarea scrisă, a uitat
de rană i a stat pe scaun câteva ceasuri, fapt ce i-a provocat iritarea locului operatș
i  apari ia  unor dureri.  Cum peste cinci  zile urmează  examenul  de “Matematiciș ț

Speciale”, el s-a apucat serios de revizuirea materiei, amânând să meargă la doctor
până la sus inerea acestuia. La du ul din ziua următoare Alexandru îi cere lui Iulicăț ș
să se uite la opera ia sa.ț
              - Băi, tăietura este vindecată, dar de jur împrejurul ei i-au răsărit oț
puzderie de furuncule. 
              - Iulică, n-am ce le face. Să stea i ele cumin i până trec la abac.ș ț Ș
              Bălan  învă ă extrem de chinuit pentru examenul de Matematici Speciale.ț
Lungit  pe  burtă  în  patul  metalic  a  cărui  plasă  de sârmă se  face  copaie  sub el,
determină îndoirea spre fa ă a vertebrelor lombare, provocând-i un junghi ce cre teț ș
în  intensitate  devenind  de  nesuportat  după mai  pu in  de  un  ceas  de  edere  înț ș
această pozi ie. Trebuie să se ridice din pat i să înve e la masă stând în picioareț ș ț
aplecat  în  fa ă  pentru  a  putea  scrie.  Schimbarea  pozi iei  corpului  îl  ajută  să-iț ț
dispară durerea. Starea de concentrare în revizuirea conspectelor face ca alternarea
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celor două pozi ii de studiu ale lui să se producă în mod automat, ca un reflex laț
apari ia  junghiului.  Presiunea examenului  ce  se  apropie  îl  determină pe oricareț
student să uite de problemele existen ei lui fizice.ț
              În diminea a examenului lui Bălan îi cade pe du umea pantalonul deț ș
pijama pe care tocmai îl dezbrăcase. Aplecându-se în fa ă, ca să-l ridice, îi plesnescț
buboaiele din care â nesc jeturi de puroi galben, murdărind parchetul de lângă pat.ț ș
              Bălan merge la baie să- i spele rana cu apă i săpun, iar Ispă escu aleargăș ș ș
la farmacie să cumpere o solu ie dezinfectantă i pansamente. Înapoiat la cămin, elț ș
devine un felcer ad-hoc. Ispă escu tamponează rănile lui Bălan cu rivanol i apoi îiș ș
face un pansament zdravăn. Ca o prevedere suplimentară, el leagă peste pansament
un prosop împăturit în patru, astfel ca o eventuală sângerare să nu iasă pe turul
pantalonilor. Proeminen a caraghioasă datorată prosopului nu este luată în seamă,ț
dată fiind graba celor doi prieteni de a ajunge la examen.
              Alergând cu motocicleta de la cămin la Politehnică, Bălan i Ispă escuș ș
reu esc să intre în sala de examen cu câteva clipe înaintea intransigentului profesorș

abac.  Acesta  de i  are  chip  de  om blajin,  trânte te  fără  milă pe  to i  cei  ce  seȘ ș ș ț
încurcă în exerci iile matematice referitoare la teoria câmpurilor.ț
              Sala de examen are ni te mese înalte de peste un metru i un sfert, cuș ș
scaune taburet pe care trebuie să te coco i, cu tălpile pantofilor suspendate pe ni teț ș
traverse.  Ea  este  o  sală  concepută  astfel  ca  profesorul  să  observe  u or  oriceș
încercare de copiere. Acest fel de sală este inutilă scopului propus la examenul de
Matematici Speciale. Aici nu- i poate fi de folos nici un material, chiar dacă i s-arț ț
da voie să-l ai pe masă. Călin, Ispă escu i Tru că se urcă pe scaune, iar Bălanș ș ș
rămâne în picioare cu coatele sprijinite pe masă.
              - Dumneata de ce nu stai jos? întreabă abac.Ș
              - Nu pot sta pe scaun, vine răspunsul neglijent al lui Bălan.
              După aproape două ore de muncă, dar care s-au scurs extrem de repede,
Bălan predă primul lucrarea.
              - Tovară e profesor, vă rog să-mi spune i la ce oră se dă oralul?ș ț
              Bălan pune o astfel de întrebare, tiind că de obicei dacă examenul scris seș
dă diminea a, cel oral se ine după amiaza. El inten ionează ca în acest interval săț ț ț
se ducă la Policlinica Studen ească, pentru a fi văzut de un doctor, fiindu-i teamăț
de o septicemie după cantitatea puroiului întins pe podea în această diminea ă.ț
              - Rămâi pe loc, este răspunsul profesorului, care parcurge în câteva minute
cele apte pagini scrise de Bălan, după care notează pe lucrare un zece, zicând:ș
Trage un bilet i  mergi în bancă să pregăte ti  subiectele.  Când e ti gata,  ie i laș ș ș ș
tablă. 
              Bălan bucuros de nota mare ob inută la lucrarea scrisă, dore te să termineț ș
cât mai repede examenul pentru a ajunge la doctor. Din cele trei subiecte de pe
bilet el rezolvă două, nici nu se uită la al treilea i iese nerăbdător la tablă. Bălanș
socote te că prin absurd dacă i-ar da nota zero la oral tot va promova examenul. Elș
î i scrie numele pe tablă în stânga sus i numărul biletului în dreapta, după careș ș
în iră  calculul  primului  exerci iu  despre  un  câmp  irota ional  într-un  domeniuș ț ț
simplu conex. 
              - Bălan, am văzut. terge i treci la subiectul următor, spune profesorulȘ ș
Ion abac.Ș
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              Fiindcă profesorul nu-i pune nici o întrebare, Bălan este convins că n-a
făcut nici o gre eală la subiectul numărul unu. Fără emo ie el scrie pe tablă calcululș ț
de determinarea unui câmp vectorial de rotor i divergen ă date.ș ț
              - Treci la ultimul subiect, ordonă profesorul.
              - Domnule profesor nu-mi amintesc teorema reziduurilor, spune Bălan
fără teamă, văzând că n-a gre it nici la subiectul al doilea.ș
              - Dacă n-o tii, ne revedem la toamnă.ș
              Bălan î i dă seama cât de nebun poate fi profesorul. Fără să intre înș
panică,  el  terge  tabla  i  recite te  enun ul  subiectului  trei,  dar  dezastru:  Nu- iș ș ș ț ș
reaminte te  demonstra ia  teoremei.  Cu  chiu  i  vai  desenează  figura,  dar  seș ț ș
împotmole te de câteva  ori,   tergând i  corectând,  consecin ă  a faptului  că nuș ș ș ț
pregătise subiectul în bancă. Profesorul pune întrebări ori de câte ori Bălan gre e teș ș
pentru a verifica dacă acesta este sigur pe modificarea făcută. În final Ion abacȘ
scrie nota în carnetul studentului, spunând:
              - Pentru măgăria dumitale, de a mă sfida cu subiectul al treilea, ar fi
trebuit să te pic. Î i dau numai apte, de i meritai zece.ț ș ș
              - Vă mul umesc, bună ziua, spune Bălan, transpirat de chinul în care seț
băgase datorită pripelii lui nestăpânite.
              Pe motocicletă, în drumul lui din Polizu în strada Popov la Policlinica
Studen ească,  Bălan regretă  că n-a cerut  scuze eminentului  profesor,  chiar  dacăț
nu-i spunea problema de sănătate cu care se confruntă. La cabinetul de chirurgie el
întâlne te  o  asistentă  extrem  de  respingătoare,  în  ciuda  frumuse ii  ei.  Ea  îlș ț
chestionează să afle pentru ce vrea să fie văzut de medicul chirurg. 
              - N-ai ce căuta la noi cu furuncule. Aici avem numai opera ii sterile.ț
              - i unde trebuie să merg pentru ce am?Ș
              - Nu tiu.ș
              - Duduie, te rog să fii amabilă i spune-mi ce să fac?ș
              - Să pleci imediat din cabinet.
              - Cucoană, eu te bag în p…. mătii. Zi-mi repede unde trebuie să merg?
              - Acolo unde mă trimese i.ș
              U a cabinetului pe care scrie “Medic Chirurg”, se deschide i în pragș ș
apare o doctori ă trecută de patruzeci de ani, spunând.ț
              - Liana dragă, a i crescut i nu mai ave i loc acolo, unde vă trimite iț ș ț ț
reciproc.  Du-l  pe  dumnealui  în  sala  de  pansamente  i  pregăte te-l  pentruș ș
interven ie.ț
              Asistenta îmbufnată îi zice lui Bălan să se dezbrace de la mijloc în jos i săș
se a eze cu fa a în jos pe o masă chirurgicală. Enervată de obrăznicia pacientului,ș ț
ea se răzbună din plin, apăsînd energic cu pensele în care ine tampoane iodate, caț
să scoată puroiul din craterele furunculelor. 
              Doctori a apare în sala de pansamente, când Bălan scânce te înăbu it deț ș ș
durere.
              - Liana, fă dânsului injec ii cu novocaină în jurul zonei cu furuncule.ț
              Durerea îndurată de Bălan la interven ia asistentei a fost totu i un fleacț ș
fa ă de instrumentarea făcută de doctori ă.    ț ț
              - Acum o să te faci bine. Ia din flaconul acesta câte o pastilă din ase înș
ase ore. Revii peste trei zile în cazul în care nu te vindeci, spune doctori a.ș ț
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              - Doamna doctor, vă mul umesc i vă rog să mă ierta i pentru grosolăniaț ș ț
mea fa ă  de  domni oara  Liana,  spune  Bălan,  mul umit  c-a  scăpat  de  chinurileț ș ț
groaznice îndurate pe masa chirurgicală. El dore te să nu mai repete gafa pe care oș
făcuse cu o oră în urmă, când nu adresase scuze exigentului profesor Ion abac.Ș
              - N-ai de ce să-mi mul ume ti. A fost o nimica toată ce i-am făcut. În ceiaț ș ț
ce o prive te pe Liana, ea merita să fie înjurată pentru impolite ea ei. Dumneataș ț
fiind într-o stare de suferin ă ai reac ionat normal. ț ț
              Bălan mai mul ume te încă odată i pleacă supărat pentru impulsivitateaț ș ș
lui, de i doctori a îi justificase atitudinea. Chiar dacă asistenta pare o scorpie, elș ț
trebuia să- i stăpânească firea până la capăt.  Acest lucru: “U or de zis, dar maiș ș
greu de făcut”, i se întâmplă prea des. Gîndul cel bun îi vine mereu cu o secundă
mai târziu după ce dă drumul injuriei i acesta este adevăratul motiv pentru care elș
este acum supărat. Bălan se gânde te că dacă creierul său ar fi o instala ie electricăș ț
automată, i-ar monta un releu de temporizare, care ar elimina reac ia intempestivă.ț
              Ispă escu negăsindu-l pe Bălan la cămin, vine la poartă să- i a tepteș ș ș
prietenul.  Tocmai atunci apare o feti cană drăgu ă, care îl  roaga pe portar să îlș ț
cheme pe Bălan.
              - În ce corp i la ce cameră stă? întreabă portarul.ș
              - Este student la fără frecven ă în anul trei la Energetică, răspunde fata.ț
              - Păi acum în cămin avem aproape numai d-ă tia, că cei de la zi au luatș
vacan ă. Dacă nu tii unde este cazat, n-am cum să-l anun .ț ș ț
              - Da i-mi voie să intru, că-l găsesc eu.ț
              - N-au voie fetele să intre. Aici este cămin de băie i, răspunde fermț
portarul. 
              Ispă escu ascultase fără să vrea dialogul i- i  frământa creierii  săș ș ș
ghicească cine ar putea fi mândre ea de fată. El bănuie te că ar putea fi o rudă aț ș
prietenului său. 
              - Eu sunt colegul lui Bălan, spune Ispă escu, curios să afle cine esteș
frumuse ea.ț
              - Pute i să-l chema i la poartă? întreabă fata.ț ț
              - Este în examen la Politehnică i nu cred că va veni curând, răspundeș
Ispă escu cu o minciună, nedorind să spună unei necunoscute că prietenul său esteș
la policlinica studen ească, să- i panseze buboaiele de pe fesă.ț ș
              - Când a i putea să-l găsesc?ș
              - Cel mai sigur deseară după apte, răspunde Ispă escu, cunoscând tabietulș ș
lui Bălan de a dormi după examene.
              - Bine. Vă rog să-i comunica i că voi reveni după apte.ț ș
              - Cine să-i spun că l-a căutat?
              - Liza. Vă mul umesc pentru amabilitate.ț
              - Sunte i rudă cu Alexandru? întreabă i mai curios Ispă escu.ț ș ș
              - Nu. Sunt o cuno tin ă. Bună ziua, spune fata ie ind grăbită din cabinaș ț ș
portarului.    
              După aproape o jumătate de oră de a teptare a lui Ispă escu, claxonulș ș
Jawei solicita deschiderea por i. ț
              - Ai rezolvat? întreabă îngrijorat Ispă escu.ș
              - Da. 
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              - Te-a jughinit rău? 
              - Suportabil, răspunde Bălan, dornic să nu- i mai amintească prin ceș
trecuse.
              - Nu vrei să-mi spui. Parcă eu n-a i fi văzut ce ai tu pe bucă! ș
              - Mi-a spus doctori a că este un fleac i în trei zile îmi trece. ț ș
              - Nu prea cred asta. 
              - De ce nu! N-or fi fost furunculele mele, primul caz în bisturiul ei. 
              - Te-a căutat o brunetă trăsnet.
              - N-a fost Mia? 
              - Nu. O cunosc pe veri oara ta primară din Zimnicea, care este studentă laș
Institutul Pedagogic tot la cursurile fără frecven ă, lunge te Ispă escu răspunsul,ț ș ș
pentru a observa reac ia pe chipul prietenului său.ț
              - O fi vreo potrivire de nume, spune Bălan, tiind precis cine l-a căutat.ș
              - Alexandre, nu încerca să mă aiure ti. Sunt sigur că gagica te cunoa teș ș
foarte bine. Cum putea să existe un alt Bălan Alexandru, student la energetică iș
cazat la căminul de pe tefan Furtună! Ai plimbat-o cu motocicleta? Ș
              - Hai la cantină, până nu închide, spune Bălan.
             Bălan î i lasă motocicleta în spatele cabinei portarului i porne te grăbitș ș ș
spre cantină, urmat îndeaproape de prietenul lui. Ispă escu vede că Bălan nu vreaș
să i se destăinuiască i nu tie ce să creadă, cunoscându- i prietenul că n-are secreteș ș ș
fa ă de el.ț
              După terminarea lucrărilor de laborator din iunie, Alexandru fusese acasă
două  zile,  ca  să  definitiveze  încheierea  situa iilor  UEE  de  sfâr it  de  lună.ț ș
Străduindu-se  să- i  rezolve  cât  mai  repede  obliga iile  de  serviciu,  el  lucraseș ț
întreaga  zi  de  duminecă,  de i  so ia  pregătise  sărbătorirea  zilei  lui  de  na tere.ș ț ș
Înaintea amiezii din ziua de două iulie decolase spre Bucure ti, urmând ca pesteș
trei  zile  să  sus ină  primul  examen  din  sesiunea  de  vară.  De i  ziua  era  foarteț ș
călduroasă, el alergase motocicleta fără vr-un popas, în ciuda faptului că sim ea înț
pulpele picioarelor aerul înfierbîntat ie it din aripioarele de răcire ale motorului. Laș
răscrucea cu monumentul eroilor din Lungule u o femeie ce sta alături de o tânărăț
îi făcuse semn să oprească. Cum el nu vrea să transporte chiorii ce-i fac semn să-i
ia i de data aceea n-avusese inten ia să- i schimbe obiceiul. Semnele insistente aleș ț ș
femeii îi reamintise lui Bălan rugămintea lui Victorin Plo ni ă de a-i cumpăra ni teș ț ș
mei pentru pasărea lui din colivia de acasă de la Sibiu. Cum oprise motocicleta
femeia îi zisese:
              - Maică,  du-o la Bucure ti i  pe domni oara profesoară,  c-a teaptăș ș ș ș
sărăcu a în vipia asta de două ceasuri i nu trece nici o ma ină.ț ș ș
              - ti i pe cineva p-aici care îmi poate vinde câteva kilograme de mei. Ș ț
              - Pe la noi nu se mai pune demult mei, răspunsese femeia.
              - Vă rog să mă lua i, îndrăznise să zică tânăra profesoară, văzând căț
motociclistul da să plece.
              - Urcă i ine-te bine.ș ț
              Profesoara care este din Bucure ti i face naveta la coala din comunaș ș ș
unde fusese repartizată, călătorea deobicei cu autobuzele IRTA, mai rar cu ma iniș
de ocazie, dar niciodată cu motocicleta. Urcată în a, ei începuse să-i fie teamă c-arș
putea fi violată, de acest necunoscut, care o tutuise cu o comandă nepoliticoasă.
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Frica ei este motivată de cele ce i se întâmplase de curând unei colege tot navetiste.
Acea  profesoară  acceptase  oferta  prietenului  ei  bucure tean  să  vină  s-o  ia  cuș
motocicleta de la coală, ca apoi la Râioasa, măgarul s-o ducă în desi ul pădurii iș ș ș
să-i facă felul. 
              Bălan aleargase motocicleta fără s-o întrebe ceva pe pasagera din spatele
său. Fata se bucurase văzând că motociclistul n-o întreabă de vorbă, fapt ce-i dădea
speran a că nu va pă i vr-un necaz, ca prietena ei. Fusese destul de imprudentă, darț ț
se urcase pe motocicletă exasperată că n-are cu ce ajunge la Bucure ti. Numai că laș
intrarea în Pădurea Râioasa, necunoscutul îi spusese:
              -Fac un popas să se răcească motorul, că altfel se calează.
              Biata fata auzind inten ia necunoscutului, intrase în panică i nu vedeaț ș
cale  de  scăpare.  Inima  i  se  făcuse  cât  un  purice.  Dar  motociclistul  oprise  în
acostamentul  oselei.  “S-ar  putea  să  fie  un  om serios”,  se  încurajase  pasagera.ș
Emo ia profesoarei se stinsese după ce necunoscutul se trântise într-o rână pe iarbaț
de pe marginea an ului cu spatele la ea. Fata se bucurase de indiferen a cu careș ț ț
este tratată de parcă ar fi câ tigat o mare sumă de bani la loto. Nu- i dorea să fieș ș
curtată în acea periculoasă împrejurare nici de făt-frumosul din visele copilăriei
sale,  darmite  de  un  necunoscut.  După ce  motociclistul  î i  scosese  ochelarii  deș
motociclist i cascheta de aviator, ea descoperise un chip care o turbura. Îl priveaș
din ce în  ce mai insistent.  Stăteau de un sfert  de oră pe marginea  drumului iș
motociclistul nu catadicsea să scoată o vorbă. Faptul că Bălan nu purtă de mul i aniț
verighetă pentru că-i trangula degetul, n-a convins-o pe profesoară că el ar putea fiș
burlac.  Unul  necăsătorit  s-ar  fi  dat  precis  la  ea.  Totu i,  văzându- i  prezen aș ș ț
ignorată, fata se întristase. “Ce fel de om o fi frumosul ăsta?!” se întrebase intigrată
profesorica. i curioasă ca orice femeie, întrebase:  Ș
              - Sunte i bucure tean?ț ș
              - Nu, venise un răspuns laconic, ce tăia dialogul din fa ă.ș
              - Sunte- i supărat că m-a i luat?ț ț
              - Nu, răspunsese Bălan privind arborii de pe cealaltă parte a oselei, fărăș
să- i întoarcă privirea spre fată.ș
              Fata mâhnită de cum i se vorbe te, izbucnise cu năduh în glas:ș
              - Naveta pe care o fac d-astă toamnă de trei ori pe săptămână mi-au amărât
zilele.
              - De ce? 
              - Plec d-acasă diminea a la cinci i mă întorc seara la zece din cauzaț ș
orarului pe care îl are singurul autobuz care trece prin Lungule u. Nici nu ti i câtț ș ț
de greu îmi trece timpul a teptînd în cancelaria colii să vină ora plecări la ma ină.ș ș ș
Trenurile  sunt  mai  dese  dar  este  distan a  prea  mare  până  la  gară.  Nu  m-amț
încumetat  să  străbat  noroaiele  sau  troienele  unui  câmp  pustiu.  Acum  sunt  în
vacan ă, dar astăzi am venit ca să-mi iau salariul.ț
              - Transfera i-vă în Bucure ti i scăpa i de necaz.ț ș ș ț
              Fata se bucurase la auzul reveren iosului sfat i replicase:ț ș
              - O catedră de limba romînă liberă pentru mine n-am să găsesc niciodată.
Intră în capitală numai cine are pile mari la minister. 
              - Sunte i profesoară de română. ț
              - Da, am terminat facultatea de filologie anul trecut.
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              - Arăta i ca o colări ă.ț ș ț
              - Mul umesc de compliment, dar sunt bătrînă. Am 22 de ani.ț
              - Nici nu v-au căzut ca ii de la gură i vorbi i de bătrâne e!                    ș ș ț ț
              Fata încurajată de disponibilitatea taciturnului ini ial începuse să-i turuieț
gura spunând lucruri destul de interesante. Cu multă abilitate ea reu ise să afle căș
motociclistul este student în anul trei la cursurile fără frecven ă ale unei facultă iț ț
din  politehnică  i  î i  exprimase  admira ia  pentru  voin a  interlocutorului  eiș ș ț ț
ocazional. Se discutase verzi i uscate, lui Bălan plăcându-i inteligen a pu toaicei.ș ț ș
Popasul pentru răcirea motorului s-a prelungit mult. Nici unul nu- i dăduse seamaș
cât de repede trecuse vremea. Într-un târziu, studentul în vârstă de 30 de ani î iș
adusese aminte de examenul ce urma  să-l dea. Se ridicase brusc, spunând:
              - Duduie mi-a făcut plăcere să conversăm. Cum totul trebuie să aibă un
sfâr it să suim pe a i să dăm bice la cai, că arde pământul. ș ș ș
              În comuna Săbăreni,  Liza strigase tare în urechea motociclistului,
acoperită de caschetă.
              - Am trecut printr-un moment de groază, când mi-a i zis că opri i înț ț
Râioasa să se răcească motorul. 
              - Nu sunt periculos.
              - Am constatat. Acum mi-ar face plăcere să vă reîntâlnesc în timpul pe
care îl ve i petrece în Bucure ti.ț ș
              - Exclus.
              - De ce? întrebase supărată fata.
              - Am examene grele.
              - Să ne întâlnim măcar câteva minute, la ceasul de la Universitate,
insistase Liza.
              - Nici asta nu se poate.
              - Pentru că nu vre i?ț
              - Mi-ar lua mult timp să ajung până acolo i întâlnirea nu va fi delocș
scurtă.
              - A i putea veni eu să vă caut la cămin, dacă îmi spune i când.ș ț
              - Nici asta nu pot ti.ș
              - Vă dau numărul meu de telefon de acasă. Dacă răspund părin ii mei leț
spune i ora întâlnirii. ț
              Bălan văzând că n-o scoate la capăt, tăcuse până la Bucure ti, iar Lizaș
turuise  veselă,  de  parcă  ar  fi  fost  în  al  noulea  cer.  La  coborârea  fetei  de  pe
motocicletă în pia a Gării de Nord, motociclistul dădu-se să plece în grabă.ț
              - Sta i să vă dau numărul meu de telefon.ț
              - Spune i-l că-l memorez, spusese Bălan, presat de întârziere.ț
              - Mai bine să-l scriu pe ceva, ca să nu-l uita i. Dar n-am pe ce.ț
              - Nici eu n-am.
              -Nu se poate. Căuta i prin buzunare.ț
              Bălan ca să scape repede de nebună, desfacuse portofelul. Liza, fără nici o
jenă, îi scosese legitima ia de student, o răsfoise în grabă i dând de pagina goalăț ș
de la sfâr itul carne elului, spusese bucuroasă:ș ț
               - Uite un loc unde-l pot scrie. Ave i ceva de scris?ț
               - Nu.
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               - Nu-i nimic, e spa iu destul să încapă ni te cifre scrise cu rujul meu deț ș
buze.
              Bălan privise înnebunit cum i se măzgăle te legitima ia. Cum el, fiind omș ț
căsătorit, nu-i ardea de o aventură tocmai în sesiune. Nici prin gând nu-i trecuse să
telefoneze vreodată Lizei. Fata, văzând că a teaptă în zadar telefonul dorit, dupăș
ceva timp î i luase inima în din i i  venise să-l întâlnească pe omul de care seș ț ș
amorezase, dornică să-l cucerească.          
              În drumul spre cantină, Ispă escu speră să afle misterul. El ajunge la oș
vagă presupunere că Liza a fost aspirată de mirajul motocicletei lui Alexandru iș
începe să- i invidieze prietenul. Pune mâna pe clan a u ii de intrare tocmai cândș ț ș
una din fetele de la bucătărie vrea să zăvorească u a.ș
              - Frumu ico, lasă-ne să intrăm i noi.ș ș
              - Intra i repede, să nu mă vadă efa, că vă dau drumul.ț ș
              Mesele din sala mare a cantinei sunt necură ate. Ele sunt pline cu resturiț
de mâncare în farfuriile celor care au prânzit în intervalul afi at.ș
              - Alexandre, hai în sala pentru studen ii străini.ț
              - Crezi că acolo găsim vreo masă curată?
              - Încercăm.
              Sala de mese pentru străini este una mai mică, ce are accesul prin sala
pentru studen ii români. Din cele ase mese numai una este ocupată de doi in i,ț ș ș
care rup aripile unor lăcuste vii i le mănâncă. La apari ia lui Ispă escu i Bălan, eiș ț ș ș
îi u uiesc cu o mână, cealaltă fiind ocupată cu prinderea unor insecte evadate dinș
farfurie,  fiindcă  le  mai  rămăsese  ceva  picioare  sau  aripi  nerupte  în  întregime.
Studen ii  străinii  mormăie ceva neclar,  din cauza  cavită i  lor bucale ocupate cuț ț
mestecatul insectelor mutilate.
              - N-ave i voie la străini, strigă o bucătăreasă grasă.ț
              - Păi, aici sunt toate mesele murdare, protestează Ispă escu.ș
              - Sta i unde vre i, că vine o fată să v-o cure e. După ce că veni i dupăț ț ț ț
program mai face i i nazuri!ț ș
              - De unde a i adus lăcustele alea? întreabă curios Ispă escu pe bucătăreasă.ț ș
În  mod  cu  totul  paradoxal  el  n-o  repede  pe  grăsană  pentru  mustrarea  făcută.
Curiozitatea  lui  este  prea  mare i  el  vrea  să afle  amănunte despre  neobi nuitulș ș
meniu. 
              - Nu sunt de la noi. Le prind ei, cine tie pe unde, ca să le mănânce caș
desert. D-aia ă tia doi vin la masă numai aproape de sfâr itul programului.ș ș
              - Să fie ei ai dracului cu lăcustele lor. Acum o să-mi fie scârbă să mănânc.
              - Numai dacă e ti sătul n-o să- i placă mâncarea noastră. Mul i ne-au cerutș ț ț
astăzi supliment, zice bucătăreasa.
              - Colegul meu este un ligav, intervine Bălan.
              - D-aia e numai piele pe os, spune grăsana plecând după ce supraveghease
fata ce cură ise masa. ț
              Ispă escu se frământă de ce Bălan nu-i spune cine este fata care îl căutase,ș
tiindu-l că acesta are o fire extrem de sinceră. Cum îl tie că este i încăpă ânat, elș ș ș ț

se ab ine cu greu să-l întrebe din nou, amânând până va apare un moment maiț
prielnic.                  
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              - Ce ai avut de ai ie it la tablă nepregătit cu subiectul al treilea de pe bilet?ș
întreabă Ispă escu, în timp ce gusta din ciorbă.ș
              - Mă grăbeam să mă duc la doctor.
              - Era gata să pici examenul.
              - i ce dacă! Nu este sesiune i în toamnă?Ș ș
              - Aia e pentru mine, Călin i Tru că.ș ș
              - Nu în eleg.ț
              - Ne-a trântit pe to i abac.ț Ș
              - Nu se poate Iulică. Tu visai “Specialele”.
              - A a credeam i eu, dar m-am încurcat la dezvoltarea unui rotor. ș ș
              - Este prea exigent abac, dacă tu n-ai luat examenul!Ș
              - Nu-mi pare rău. Am toată vara timp să mă pun la punct cu lucruri
care-mi vor fi necesare.  Am aflat  de la cei de la zi că în anul patru la “Ma iniș
Electrice” profesorul Nedelcu nu- i permite să explici fenomenele fizice prin vorbe,ț
ci numai matematic. tii că pe nea Vasile Rădulescu i pe ceilal i colegi ai lui i-aȘ ș ț
lăsat  repeten i  fiindcă  la  lucrare  ei  au  scris  exact  ce  este  în  manualul  dat  înț
bibliografie.  Profesorul  le-a  ters  tot  i  le-a  cerut  la  oral  să  folosească  numaiș ș
exprimarea matematică. Auzi i tu, la reac ia indusului le-a cerut matricea reac ieiș ț ț
i semnifica ia termenilor acesteia!ș ț

              - Cum să le ceară ceva ce nu este dat în bibliografie?
              - Nu-l interesează pe Nedelcu bibliografia primită de studen i de laț
secretariat. i-a luat-o în cap de când a fost la Brown-Boveri în Elve ia ca specialistȘ ț
i pretinde să tratezi subiectele a a cum le predă el.ș ș

              - Iulică, nu- i face griji d-acum pentru examenele de la anul. Vom învă aț ț
după noti ele celor de la zi, care fac cu Nedelcu.ț
              - Da, dar ca să le po i în elege, trebuie să cuno ti bine Matematicileț ț ș
Speciale.  Eu  aveam  de  gând  să  exersez  toată  vara  la  Speciale,  chiar  dacă
promovam examenul. Poate că n-a i fi făcut-o cu prea mare tragere de inimă, dacăș
mă trecea abac. D-asta nu-mi pare rău deloc că m-a picat.Ș
              - E ti prea preten ios cu tine. Eu mă mul umesc să iau examenul cum o fiș ț ț
i nu-mi voi pune niciodată problema lacunelor. Capul nu poate fi supraîncărcat cuș

o materie extrem de teoretică i de care poate nu mai ai nevoie niciodată.ș
              - Alexandre, fără să tii bine Matematici Speciale, n-ai cum să în elegiș ț
noti ele celor de la zi luate după Nedelcu.ț
              - Voi deschide atunci manualul lui abac i voi revedea numai ce-miȘ ș
trebuie. N-o să ne înecăm noi tocmai când începem să zărim malul. Hai termină- iț
mâncarea.
              - Nu mai pot.
              - Băi, tu o să mori de inani ie.ț
              - M-am săturat.
              - Atunci, start spre cameră.
              Cei doi prieteni intră în dormitor. Bălan î i pune în grabă pijamaua i seș ș
aruncă în pat.
              - Iar vrei să dormi? 
              - Numai până mâine diminea ă.ț
              - Păi, deseară o să vină fata aia după tine. 
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              - Dacă o fi a a cum zici tu, ai grijă s-o expediezi. ș
              - i ce să-i spun? Ș
              - Ce vrei tu,  numai să nu mă treze ti din somn.ș
              - Alexandre, tu e ti un tâmpit. Cum po i să dai papucii la o a a gagică!ș ț ș
Spune-mi mai bine unde ai cunoscut-o i cum ai vrăjit-o de umblă turbată dupăș
tine.
              - Băi, mă tii pe mine fustangiu?ș
              - Nu încerca să mă aiure ti, că nici un bărbat normal nu poate rămâne u ăș ș
de biserică când este căutat de o fată pe sfertul Lizei. De când ai motocicletă, te
curtează gacicile mai rău ca pe răposatul de Petric.
              - Bine că nu mă compara i cu inginerul Toader.ș
              - Păi tu nu e ti un destrăbălat ca el. Toader se duce ca un neru inat laș ș
ie irea  schimburilor  pe  poarta  Textilei  i  invită  pu toaicele  la  plimbare  cuș ș ș
motocicleta. tii ce le zice? “Suie drăgu o, să ne plimbăm un pic. Nu- i fie teamă.Ș ț ț
Sunt inginer la IREA”.
              - tiu. Mi-a zis i mie să mă duc cu el.  Ș ș
              - Mi-a spus Toader că l-ai refuzat. El căuta un tovară  în locul luiș
Spiridon, a cărui rablă nu mai poate fi reparată.
              - Am auzit-o pe nevastă-sa, că nu-i mai poate suporta aventurile. Ea este
hotărâtă să-l părăsească. Zice că- i ia copiii i se mută la părin i ei la Târgovi te.ș ș ț ș
              - S-o fi săturat biata femeie cu a a bărbat stricat. ș
              - Parcă Nicoleta nu-l tia cine e!ș
              Inginerul Toader lucrase la Termocentrala Doice ti, unde era prieten laș
toartă cu Gheorghe Spiridon, fiecare fiind posesorul a unei vechituri de motocicletă
foarte uzate, ele fiind fabricate înainte de cel de al doilea război mondial. Amândoi
mari  amatori  de chefuri  i  destrăbălări  s-au transferat  la Târgovi te,  jinduind laș ș
vadul bogat în fete. La scurt timp după ce s-a însurat cu o fată frumoasă i bogată,ș
Toader a pus ochii pe Nicoleta, desenatoare tehnică, abia ie ită de pe băncile colii.ș ș
Fata tiindu-l însurat i-a respins curtea îndrăcită pe care i-o făcea inginerul. Toaderș
disperat că Nicoleta nu vrea să stea de vorbă cu el, a divor at în aceia i grabă cuț ș
care se însurase. După divor  el a insistat i nu s-a lăsat până ce Nicoleta nu l-a luatț ș
de bărbat. 
              La începutul căsniciei cu Nicoleta, Toader se făcuse bărbat de casă iș
păreau  o familie  fericită,  mărită  între  timp cu  doi  copii,  amândoi  băie i.  Dupăț
mutarea  întreprinderii  la  Pite ti,  Toader  i-a  cumpărat  o  motocicletă  CZ nouă,ș ș
datorită  chibzuin ei  so iei  sale  în  administrarea  banilor.  Cum  s-a  văzut  cuț ț
motocicletă bună, el i-a reluat năravul. La început a fost discret, dar cu timpulș
aventurile lui amoroase l-au făcut cunoscut ca pe un cal breaz în tot Pite tiul.ș
              Nicoleta disperată a încercat să- i salveze căsnicia. Ea de dragul copiilor,ș
ca ei să nu crească fără tată, l-a rugat pe eful serviciului de dispecer,  inginerulș
Constantin Drăghicescu, să- i cumin ească subalternul.ș ț
              - Tov Toader, lasă-te domnule dracului de aventuri că e ti i mata ditamaiș ș
inginerul, îi zisese Drăghicescu.
              - efu’, eu n-am să mă las d-asta până mor.Ș
              - Dar nu î i este ru ine că te vorbe te tot ora ul cât de depravat e ti?ț ș ș ș ș
              - Asta mă face să mă simt i mai bine.ș
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              - Nu în eleg.ț
              - efu’, mu tele se a ează pe rahatul care pute mai tare. A a este i cuȘ ș ș ș ș
majoritatea femeilor, care aleargă după ăia ca d-alde mine. 
              - Tovule nu te mai faci bine, spusese nemul umit eful dispecerilor.ț ș
              - Nici nu vreau, răspunsese Toader.
              - O să ajungi să te lase nevasta.
              - Atunci o să-mi fie i mai bine.ș
              - Toadere, e ti un nebun.ș
              - Nu efu’, îmi trăiesc via a. Dacă a i merge i dumneavoastră cu mine săș ț ț ș
vă dau o pu toaică, d-alea de pârâie ca pepenele când o strângi în bra e, n-o să maiș ț
vre i să vă culca i cu so ia nici împu cat.ț ț ț ș
              Drăghicescu a ro it la neobrăzarea lui Toader i a tăcut mâlc pentru a evitaș ș
continuarea trageri de brăcinar începută de năzdrăvanul lui subaltern.
              Bălan adormise tocmai  când Ispă escu spera să afle  cine e Liza.ș
Dezamăgit că nu- i poate descoase prietenul el î i ia manualul de Măsuri Electriceș ș
i pleacă spre sala de lectură.ș

              Examenul de Măsuri Electrice este precedat de verificarea referatelor la
lucrările  de  laborator  efectuate.  To i  studen ii  de  la  cursurile  fără  frecven ă aleț ț ț
Facultă ii de Energetică au promovat examenul cu note bune i foarte bune. Ei suntț ș
familiariza i din întreprinderile în care lucrează cu majoritatea aparatelor electriceț
de măsură din programa de examen. Cuno tin ele lor practice a favorizat asimilareaș ț
u oară a detaliilor teoretice.   ș
              Călin, Ispă escu i Bălan se grăbesc să se întoarcă la cămin pentru a găsiș ș
cantina deschisă. Spre sfâr itul mesei cu burta plină i satisfac ia examenului luat,ș ș ț
Călin se destăinuie te:                  ș
              - Băi, dacă iau în toamnă examenul la abac, sunt sigur că peste trei aniȘ
voi fi cu diploma de inginer în buzunar, spune Constantin Călin.
              - De ce Călin Nebunul?
              - Băi Ispas, să nu-mi mai zici a a, că mă supăr.ș
              - N-ai de ce. Ar trebui să te sim i flatat că numele tău este din “Călin, fileț
de poveste”.
              - N-o da pe literatură. Eu zic că anii următori vor fi mai u ori pentru noi.ș
              - De ce?
              - Scăpăm de materiile de teorie generală i intrăm în cele de specialitate,ș
pe care noi de fapt le cunoa tem într-o bună măsură.  N-ai văzut ce bine ne-amș
descurcat astăzi la examenul de Măsuri Electrice? 
              - Căline, dacă o să ai diplomă de inginer, n-o să fii tot tu? 
              - Tot eu, dar voi scăpa de penalizarea la salariu pentru lipsa studiilor
universitare la postul de inginer principal pe care îl de in i va apare i posibilitateaț ș ș
de a fi avansat.
              - Tu, chiar vrei să ajungi ef! se miră Ispă escu.ș ș
              - Care e ălă să nu vrea!
              - Am uitat că e ti oltean. Se zice de voi că ave i gâtul lung, ca să privi iș ț ț
peste Carpa i după posturile de director.ț
              - Nu mă interesează decât Bucure tiul.ș
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              - Hopa, înseamnă că inte ti i mai sus. Eu n-a i suporta nebunia dinț ș ș ș
capitală.
              - Aici sunt posturile mari de tabi. Doar n-oi vrea să rămân toată via aș ț
dispecer la Bacău! 
              - i cine o să tie de tine, că tu vrei slujbă în Bucure ti?Ș ș ș
              - Chestia asta este aranjată.
              - Cum?
              - Gheorghe Stoica, directorul meu de la Bacău, s-a mutat director la
Întreprinderea Regională de Electricitate Bucure ti.ș
              - i ce e cu asta! Dobri an, inginerul ef de la noi va fi mutat director înȘ ș ș
minister. Chiar dacă dânsul m-ar for a să vin în Bucure ti eu n-a i accepta.ț ș ș
              - Băi Ispă escule, nu mai face tu pe modestul, că vei fi oricum avansatș
într-un post  de ef.  La lipsa de cadre tehnice din ce în ce mai mare din cauzaș
mul imii de întreprinderi noi construite în fiecare plan cincinal, n-or să te lase peț
tine dispecer, chiar dacă nu vrei să fii cineva.
              - Uite de ce- i meri i tu porecla de Călin Nebunul! ț ț
              - E ti un tâmpit.ș
              - Ba tu. După ce c-ai aterizat din Oltenia în Moldova, prin reparti ia peț
care i-a dat-o coala la IRE Bacău, te-ai însurat cu o moldoveancă, ai copii careț ș
s-au născut înfăptuind o nouă unire a principatelor, acum vrei să migrezi fără nici o
re inere de dragul unor posturi mai mari.ț
              - Fiindcă nu sunt un idiot ca tine să nu mă mi c din loc.ș
              - Călin Nebunu’, tu e ti d-ăla de nu-i pasă că vântură lumea.ș
              - Ispas, e ti un ăran prost, care nu vrea să evoluieze.ș ț
              - i tu unul d-ăla: “Azi aici mîine în Foc ani, sula mea i patru bani.”Ș ș ș
              - Voi până la urmă vă lua i la bătaie. Vulpea-n crâng i voi v-a i apucatț ș ț
să-i tocmi i pielea. Să ne fie de bine ospă ul i să mergem să tragem un somni orț ț ș ș
lung i fără griji, spune Bălan, care se ridică i pleacă grăbit, de parcă l-ar alergaș ș
cineva.
              Somnul lui Bălan vine repede. Spre seară el îl visează pe fratele lui Aurel
că pleacă la Olimpiada de la Tokio. Se dezmetice te cu greu i se lămure te cine i-aș ș ș
indus acest  subiect  bizar  în vis.  Ispă escu i  Aurel  Bălan discută de mai multăș ș
vreme în dormitor, a teptându-l pe Alexandru să se trezească.    ș
              - i zici că acum e ti vicecampion! se miră Ispă escu.Ș ș ș
              - La anul voi fi campion na ional. N-am cum să ratez titlul fiindcă participț
cu regularitate la edin ele i cantonamentele de antrenament, spune foarte sigur peș ț ș
el Aurel Bălan.
              - În eleg că la anul termini i coala postliceală?ț ș ș
              - Tocmai d-aia trebuie să devin campion până la anul, ca să pot fi
selec ionat în lotul na ional.ț ț
              - i dacă te ia în armată?Ș
              - Atunci voi fi în lotul sportivilor de la CCA sau Dinamo. 
              - Deci speri că vei arunca cu ciocanul peste doi ani la Olimpiadă de la
Tokio?
              - Desigur. 
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              - Văd că ai mu chi nu glumă! se miră Ispă escu, admirând bicep ii luiș ș ș
Aurel.
              - Acum, fac antrenamente i de judo, spune Aurel Bălan.ș
              - Păi, nu- i ajunge ciocanul? întreabă Ispă escu.ț ș
              - Îmi place mai mult judo, dar mă omor cu ciocanul fiindcă este disciplină
olimpică.
              - Nu vreau să te descurajez, dar sportul de performan ă, necesită un efortț
prea mare i te alegi cu nimic. Chiar dacă ai ajunge campion, ceia ce mi se pareș
destul de greu, gloria este efemeră. 
              - Diploma i trofeul de campion sunt ve nice.ș ș
              - Lumea uită repede chestiile astea. 
              - Ele î i sunt necesare ca să ajungi antrenor.ț
              - Doar n-oi vrea să- i abandonezi meseria de dragul sportului?ț
              - Meseria de tehnician radiolog trebuie să mi-o fac, că din sport nu se
poate trăi.
              - Speri să fii repartizat în Bucure ti?ș
              - Am o rudă la Col ea, care ar putea să-mi pună o pilă, dar las lucrurile săț
decurgă de la sine. 
              - i dacă te treze ti aruncat la un spital pe cine tie unde? Ș ș ș
              - A i fi foarte mul umit.ș ț
              - Păi atunci, cum rămâne cu sportul?
              - Voi găsi eu acolo ceva tineri amatori să-i antrenez.
              - Deci vrei să ajungi neapărat antrenor?
              - Ăsta este elul oricărui campion sportiv.ț
              - Băi voi nu putea i trăncăni în altă parte? întreabă Alexandru trezit dinț
somn.
              - Bine că te-ai trezit. Trebuie să ajung la club pentru antrenament iș
n-apucam să schimb o vorbă cu tine,  spune Aurel. 
              - i eu tocmai vream să te iau cu noi la restaurant, ca să serbăm succesulȘ
pentru examenul de astăzi?
              - Păi d-aia am venit. Vă tiu obiceiul i nu vream să scap ocazia. ș ș
              - Alexandre, îmbracă-te repede, ca să nu-l întârziem pe Aurel de la
antrenament, spune Iulică Ispă escu. ș
              Iulică este dornic să pună capac examenului de Măsuri Electrice cu o
friptură i un pri . De mâine el i Alexandru trebuie să atace în for ă recapitulareaș ș ț ș ț
materiei la Teoria Mecanismelor, examen  cu care se încheie sesiunea de vară. 
              Numai că pentru acest ultim examen Alexandru Bălan nu prea mai are
timp să- i revizuiască conspectele cum a obi nuit până acum. Zambilica de Lizaș ș
reu ise să-l întîlnească. Acum ea îl vizitează în fiecare după amiază. Ei pleacă peș
motocicletă la Pădurea Băneasa. El se întoarce la cămin noaptea târziu după ce- iș
duce frumuse ea la casa părin ilor ei  construită cu câ iva ani  în urmă tocmai laț ț ț
Bariera Vergului. După astfel de excapade diminea a el se treze te târziu i n-areț ș ș
chef de învă ătură. ț
              La examen profesorul Ni ă este destul de indulgent cu Bălan. De i seț ș
încurcă  rău  în  tratarea  subiectelor,  consecin ă  a  nerevizurii  conspectelor,  elț
prime te un ase, promovând examenul.    ș ș
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              - Iulică, era cât p-aci să pic examenul la Teoria Mecanismelor, spune
Bălan la un popas în Pădurea Râioasa, în drumul lor cu motocicleta spre Pite ti.ș
              - Nu era un examen cui. Eu pentru o fată ca Liza, a i sacrifica multeș
lucruri i nu numai un prăpădit de examen ce-l pot lua în toamnă. ș
              - E ti nebun.ș
             - Ba deloc. Este o fată frumoasă, inteligentă, extrem de simpatică i care aș
terminat Universitatea la 21 de ani, nu ca noi încă studen i la 30 de ani.ț
             - A beneficiat de faptul că acum liceul este de zece ani i l-a terminat laș
aptesprezece. Genera ia ei are norocul că s-a născut în vremuri mai bune.ș ț

             - Alexandre, după cât de insistentă a fost Liza până te-a găsit, de i teș
ascundeai de ea, î i va pricinui ceva necazuri. ț
             - Nu-mi purta tu de grijă.
             - Nu, nu, dar ce te vei face când te vei pomeni cu ea în Pite ti?       ș
             - Asta nu se va întâmpla.
             - I-ai spus că e ti însurat?ș
             -A bănuit de la început i atunci când m-a întrebat n-am negat.ș
             - Eu sunt convins că n-o să scapi u or de ea.ș
             - Mi-a spus că este încurcată cu unul de 34 de ani, care lucrează în
minister. Se zbate s-o transfere în Bucure ti i apoi să se însoare cu ea.ș ș
             - i atunci de ce a mai alergat după tine?Ș
             - Moft femeiesc.
             - Este ce-am presupus de la început. Toate gagicile se dau în vânt după
motociclete.  In  timpul  turelor  mele  de  la  dispecer,  imediat  după  ce  Petric  î iș
cumpărase Jawa, notam o mul ime de nume al fetelor care-l căutau înnebunite săț
dea de el. Păcat c-a avut accidentul ăla stupid i a murit la nici 25 de ani împlini i.ș ț
Dacă ar fi trăit ar fi fost colegul nostru i la facultate. Păcat că era i firi diferite iș ț ș
nu putea i deveni prieteni la toartă a a cum am fost eu cu el i sunt cu tine de cândț ș ș
ne cunoa tem. Dacă nu- i cumpăra motocicletă nu murea. ș ș
              - Este un vehicol extrem de riscant.
              - Deci e ti convins de pericolul la care te expui?ș
              - Absolut. Fiecare pornire a motorului te abonează la un virtual accident,
care poate fi i mortal.ș
              - Ţie nu i se poate întâmpla asta.ț
              - N-oi fi tu vr-un cititor în zodii!
              - Nu mă lua în derâdere. Tu e ti omul cu cel mai mare spirit de conservareș
pe care l-am întâlnit în via ă.ț
              - S-a răcit motorul. Hai să plecăm până nu ne luăm la har ă.ț
            
                                                                   XIII

              Vestea avansării lui Dobri an ca director de investi ii în Direc ia Generalăș ț ț
a Energiei Electrice din minister, n-a surprins pe nimeni din cei ce-l cunosc. El a
fost remarcat  din nou ca un foarte bun conducător  de ministrul adjunct Nicolae
Gheorghiu, care îl promovase i ca inginer ef de întreprindere cu opt ani în urmă.ș ș
Dobri an a organizat atât de perfect aparatul tehnic încât Întreprinderea Regionalăș
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de  Electricitate  Arge ,  devenită  una  din  cele  mai  mari   din  ară  ca  volum deș ț
instala ii, s-a deta at în frunta ă pe ramură. ț ș ș
              Fire tenace, inginerul ef Alexandru Dobri an s-a preocupat atât deș ș
exploatarea instala iilor existente ca i de lucrările noi, de la stadiul introducerii lorț ș
în planul de investi ii  până la punerea lor în func iune. Rezultatele muncii lui s-auț ț
concretizat  prin  func ionarea  instala iilor  întreprinderi  în  condi ii  de  siguran ăț ț ț ț
crescută. IRE Pite ti a înregistrat în ultimi ani cel mai mic număr de avarii din vinăș
de personal i de accidente de muncă în raport cu celelalte întreprinderi de profilș
din ară.ț
              Paralel cu realizarea indicatorilor de plan, Dobri an s-a preocupat deș
înzestrarea materială a întreprinderii cu construc ii adecvate procesului tehnologicț
i a depus pasiune în selectarea personalului tehnico-ingineresc. ș

              Cu toată criza de ingineri, Dobri an nu le-a căutat în coarne la cei ce nuș
dădeau  randament  i  îi  retrograda  fără  milă.  Cazul  cele  mai  spectaculos  deș
renun are al lui Dobri an la serviciile unui inginer este acela a lui Mihai George.ț ș
Acesta  era  un  inginer  foarte  capabil,  ce  fusese  promovat  pe  merit  ca  ef  alș
Serviciului Tehnic, după trecerea inginerului Ionel Gheorghiu ca ef al Sec iei deș ț
Proiectare. Numai că inginerul Mihai mai trântea din când în când câte un chef tare
cu toată supravegherea autoritară a so iei lui, care nu reu e te să-l ină totdeauna înț ș ș ț
frâu.  El nu este  un be iv,  dar  a a i-a fost  lui  ursita să aibă noroc de ocazii  cuț ș
anturaje tentante. 
              Odată după un chef de o noapte lui Mihai i-a fost teamă de so ie să se ducăț
beat acasă i s-a culcat pe birou. Cum arpele când îl doare capul iese la drum totș ș
a a i inginerul Mihai, având limba pe moa e, s-a dus la prima oră la Dobri an săș ș ț ș
discute ni te probleme ce i se păreau în starea de turmentare în care se afla ca fiindș
deosebit  de  importante.  Inginerul  ef  văzându-l  pe  inginer  tră călit  i-a  spus  săș ș
revină când va fi  treaz.  Mihai sim indu-se ofensat  i-a scris demisia i  a plecatț ș ș
acasă. A doua zi când el a venit la serviciu, secretara l-a anun at că cererea îi fuseseț
aprobată. Dobri an nu inuse seama nici că Mihai este un inginer capabil i nici deș ț ș
faptul că este finul directorului, fiind cununat de familia Marin. Pus în fa a uneiț
situa ii fără întoarcere, Mihai i-a călcat în picioare mândria i a depus la secretaraț ș ș
lui  Dobri an  o  cerere  pentru  aprobarea  concediului  de  odihnă,  ca  să- i  cauteș ș
serviciu. Inginerul ef i-a aprobat lui Mihai i noua cerere.ș ș
              Întâmplarea a făcut ca tocmai atunci directorul Marin să fie chemat la
Regiunea  de  Partid,  pentru  a  i  se  cere  să-l  dea  afară  din  serviciu  pe  inginerul
Toader  Gheorghe,  pentru  a  fi  izgonit  din  Pite ti,  ca  urmare  a  unui  scandal  deș
propor ii ce a zguduit  ora ul.  După cum lui  Mihai ursita îi  hărăzise norocul deț ș
băutură, tot a a i lui Toader îl blagoslovise cu cel de femei. Nicoleta, so ia luiș ș ț
după ce se străduise fără succes să- i îndrepte bărbatul, î i luase copiii i se mutaseș ș ș
la părin ii  ei  la  Târgovi te  spre bucuria  lui  Toader.  Acesta văzându-se liber  caț ș
pasarea cerului a început să se lăfăiască într-o mul ime de doamne, care de careț
mai arătoase i cu statut social bun, nerenun ând însă nici la prospătura textilistelor.ș ț
              Într-o seară cu mai pu in de o săptămână în urmă de demisia lui Mihai, laț
Toader în apartament se afla so ia unui ofi er superior de la coala de Tancuri.ț ț Ș
Tocmai atunci a sunat la u ă Puiu Mihăilescu, eful Serviciului Contabilitate, careș ș
era un obi nuit al casei. Toader s-a dus să deschidă u a, iar femeia a ie it pe balcon,ș ș ș
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pentru a nu fi văzută. Se bănuie te că ea ar fi crezut că cel venit nu este altul decâtș
so ul ei i intrată în panică a încercat să coboare din balcon în balcon tocmai de laț ș
etajul patru. Un locatar din blocul vecin a observat-o i a făcut larmă. Biata femeieș
speriată,  s-a  dezechilibrat  i  a  căzut  jos  pe  pământ,  murind  imediat.  Vuietulș
evenimentului a depă it grani ele ora ului. So ul decedatei, un om de caracter, aș ț ș ț
înmormântat-o cre tine te, fiind compătimit de multă lume, care în acela i timp îlș ș ș
ocăra pe Toader, ca fiind autorul pierzaniei tinerei i frumoasei femei. Acest lucruș
nu-l afecta pe inginer, principiul lui fiind: “Femeile sunt ca mu tele. Ele se a eazăș ș
pe căcatul care pute mai tare.”
              Mihai i Toader fiind demi i s-au dus împreună la IRE Ploie ti pentru a fiș ș ș
angaja i. Directorul Preda i-a telefonat lui Ilie Toma, inginerul ef adjunct de laț ș
întreprinderea din Pite ti.ș
              - Tov Toma am auzit că ai fost coleg de facultate cu Mihai i cu Toader.ș
              - Da, am fost cu ei chiar colegi de an, a răspuns Toma.
              - Ei au venit să se angajeze la noi. Spune-mi te rog ce fel de oameni sunt?
              - Eu îi cunosc bine.  Amândoi sunt ingineri capabili  i  foarte buniș
profesioni ti.ș
              - Da dar mi-a ajuns la urechi că unul este be iv i  celălalt crai.ț ș
              - Multe se spun despre oameni. Mihai are noroc de o nevastă bună i scapăș
rar la câte un pahar, iar lui Toader o să-i scadă puterea, că bătrâne ea nu iartă peț
nimeni.    
              Cu toată referin a bună dată de Toma, directorul Preda nu a aprobatț
angajarea celor doi ingineri. Până la urmă Mihai a nimerit mai bine, angajându-se
inginer proiectant la Trustul Electromontaj din Bucure ti, unde cheful nu este unș
păcat în via a dură a antieri tilor.  i Toader a ajuns într-un post bun. El este acumț ș ș Ș
energetic la întreprinderea Zarea din Bucure ti. El regretă acum un singur lucru: Înș
Bucure ti este un anonim. El nu duce lipsă de femei, dar nu mai are renumele dinș
Pite ti.ș
              Dobri an s-a remarcat i cu o abilitate deosebită prin a strecura în planulș ș
de investi ii construc ia de clădiri administrative care este interzisă de lege. El aț ț
reu it  realizarea  de  sedii  noi  la  Sectoarele  de  la  Slatina,  Râmnicu-Vâlcea  i  alș ș
întreprinderii din Pite ti. Realizarea unei clădiri moderne cu patru nivele ridicată înș
bulevardul  Republicii,  în  spatele  Bisericii  Sfântul  Ilie,  patronul  celest  al
electricienilor,  a  devenit  un exemplu de urmat pentru celelalte  întreprinderi  din
ară, care func ionează în construc ii improprii.ț ț ț

              Directorul Marin a inut în tot acest timp pasul cu Dobri an, rezolvândț ș
problemele  dificile  din  competen a  sa,  dovedindu- i  abilitatea  de  cultivare  aț ș
rela iilor  cu  organele  locale  i  centrale.  El  tie  să  deschidă  băierile  pungilorț ș ș
Ministerului  Energiei  i  ale  Comitetului  de  Stat  pentru  Planificare,  ob inândș ț
reparti iile  de  fonduri,  personal  i  materiale  necesare  nevoilor  crescânde  aleț ș
întreprinderii. Cum Dobri an nu putea acoperi personalul tehnico-ingineresc numaiș
cu numărul de tineri absolven i veni i cu reparti ie guvernamentală, Marin a trebuitț ț ț
să  ob ină  de  la  organele  locale  un  număr  sporit  de  apartamente  în  Pite ti,ț ș
Râmnicu-Vâlcea,  Slatina  i  celelalte  ora e  din  regiune,  pentru  a  oferi  locuin eș ș ț
inginerilor cu experien ă migra i din alte zone ale ării.  ț ț ț
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              Cei mai mul i ingineri au venit prin transfer de la IRE Sibiu, unde prinț
desfiin area  Energo-Trustului  nr.2,  exista  un surplus  de ingineri.  Primul  inginerț
care s-a transferat a fost Paul Negulescu, originar din Pite ti. El a fost numit efulș ș
Produc iei în locul inginerului Ilie Toma, ce fosese avansat inginer ef adjunct deț ș
exploatare. A urmat Ion Topârceanu, care după un scurt stadiu ca ef de serviciu aș
fost avansat ca inginer ef adjunct de investi ii. i inginerul Petru Vasiliu a avansatș ț Ș
repede. La scurt timp după venirea lui de la Sibiu el a fost avansat din dispecer în
func ia  de  ef  al  serviciului  de  dispecerat  în  locul  inginerului  Constantinț ș
Drăghicescu, transferat la IRE Ploie ti, pentru a se întoarce în ora ul natal, el iș ș ș
so ia lui fiind ploie teni.ț ș
              Numai inginerul Hom Oswald Eduard, care a fost încadrat ca inginer
principal la UEE, n-a acceptat să fie avansat ca ef al acestui serviciu. Fiind un tipș
agreabil el s-a împrietenit repede cu noii lui colegi de serviciu. Refuzul lui de a fi
ef  de serviciu creează  o situa ie anacronică  prin faptul  că Bălan,  care  nu esteș ț

inginer a rămas cu sarcinile de ef. Din cauza lipsei diplomei de studii superioare elș
nu poate fi încadrat ca ef de serviciu i este salarizat tot ca inginer principal cuș ș
penalizare de studii, ceia ce face ca să aibă o leafă mai mică, decât subalternul lui.
              - Osi, de ce dracului nu vrei să prime ti postul de ef? l-a întrebat Bălanș ș
într-o zi pe inginerul Hom, noul său prieten.
              - Alexandre, tiu că i-ar conveni să scapi de răspundere, dar eu nu vreauș ț
să fac pureci la UEE.
              - De ce?
              - Eu vreau să trec la Inspec ia Energetică, al cărui ordin de înfiin areț ț
urmează să fie semnat.
              - tiu că s-au mai înfiin at astfel de inspec ii pentru o mul ime de ramuriȘ ț ț ț
industriale, ceia ce mi se pare că nu mai bate practica cu teoria.
              - Ce teorie?
              - Păi la cursul de marxism-leninism am învă at că pe măsură ce societateaț
se transformă din socialistă în comunistă rolul statului scade până la dispari ia lui.ț
Înfiin area atâtor inspec ii înseamnă de fapt o întărire a rolului statului.ț ț
              - Dispari ia statului este condi ionată i de cre terea nivelului de con tiin ăț ț ș ș ș ț
al oamenilor, un lucru destul de utopic ca să se realizeze vreodată. 
              - Până se înfiin ează inspec ia acceptă postul de ef al UEE-ului.ț ț ș
              - Nici prin gând nu-mi trece să mă înham ef de serviciu din două motive.ș
Mai întâi fiindcă este un post de răspundere cu foarte multe deplasări în teren, ceia
ce necesită o suprasolicitare fizică interzisă mie de medic, fiind operat la rinichi în
urmă cu doi ani  pentru scoaterea unor pietre. În al doilea rând dacă accept postul
de ef nu voi mai putea pleca u or de aici.ș ș
              - Cu toată pledoaria ta eu nu te în eleg de ce preferi tu să lucrezi laț
Inspec ia Energetică i nu ca ef de UEE?ț ș ș
              - O func ie de inspector în orice domeniu, este o treabă u oară. Sarcina luiț ș
este de a controla pe cei ce trebuie să respecte legisla ia, simultan cu realizareaț
sarcinilor lor de produc ie. Practic oricine îndepline te condi iile de studii poate fiț ș ț
inspector, dar nu orice inspector poate face o treabă mai bună dacă ar fi pus în locul
celui pe care îl controlează. Dacă adaogi i faptul că un inspector are o răspundereș
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numai de natură formală, care în realitate este echivalentă cu zero, î i dai seama câtț
de atrăgător este un astfel de post. 
              - i totu i mie nu mi se par astea argumente convingătoare.Ș ș
              - Este punctul tău de vedere, nu i al meu fiindcă un inspector energeticș
are multe grade de libertate, începând cu alegerea întreprinderilor al căror proces
tehnologic  este  interesant  de  a-l  cunoa te  i  până  la  stabilirea  programului  deș ș
deplasare.
              - Păi ziceai că rinichii tăi nu suportă trambalarea de deplasări în teren.
              - Una este să te duci într-o instala ie ca să lucrezi i alta este să te plimbiț ș
prin ea i să cau i nereguli.ș ț
              - Osi, după cum descrii tu func ia de inspector, nu i se pare că ea seț ț
potrive te celor nepricepu i, lene i i cârcota i?ș ț ș ș ș
              - De ce cârcota ilor?ș
              - Păi cam to i inspectorii caută nod în papură celor pe care îi controlează,ț
ca să aibă ce scrie în procesele lor verbale de control.
              - Din nenorocire sunt mul i din ă tia care fac zile fripte celor din sectorulț ș
productiv, dar po i fi i un inspector care să- i faci corect treaba, fără să fii rău.ț ș ț
              - Eu nu mi-a i dori nici bătut un astfel de post.ș
              - Alexandre, tu e ti bun în grad aici, unde po i sta până la pensie. Ia- iș ț ț
diploma ca să po i primi salariul pentru func ia pe care o prestezi i totul o să fie înț ț ș
regulă.
              - Să crezi tu că o să mai lucrez o zi la UEE după ce am patalamaua în
mână! Dacă tu primeai postul de ef eu m-a i fi mutat imediat la PRAM, sau înș ș
oricare altă parte.
              - Am priceput eu de ce insi ti să primesc postul tău. Vrei s-o roie ti ca săș ș
scapi de o răspundere i de o func ie neplătită. ș ț
              - Nu e asta. M-am săturat să lucrez de peste nouă ani în acela i serviciu.ș
              - Mai rabdă trei, până î i iei diploma de inginer i apoi o să te po i mutaț ș ț
unde pofte ti. Nu trebuie să te mu i acum când e ti în anul patru.ș ț ș
              - De ce crezi asta?
              - Fiindcă ai rutină la UEE i mutarea la alt un serviciu implică un efort deș
adaptare, lucru care poate să te încurce în pregătirea examenelor.
              - Osi, din păcate ai dreptate.
              Jenică Nicolescu i Ligia Ţe u ascultaseră cu aten ie dialogul lui Hom cuș ț ț
Bălan i la nici unul nu le convenea că eful lor are gânduri de plecare de la UEE.ș ș
Colaboratorii lui Bălan se obi nuiseră a a de mult cu el încât î i imaginaseră că eiș ș ș
se vor pensiona din slujba pe care o au.
              - efu’, dacă pleci în alt post să mă iei i pe mine, spune Nicolescu.Ș ș
              - Jenică, stai lini tit. Ce tu dai crezare bălmăjelilor mele cu Osi! Mai eș
mult până atunci. Când vulpea este încă în crâng, nu-i poate fi tocmită pielea în
târg.
              - Nu contează dacă mai este mult sau pu in până la plecarea dumitale de laț
UEE. Eu vreau să-mi promi i acum că atunci când vei pleca  într-un alt post să măț
iei cu dumneata.
              - Jenică, pot eu să te refuz, dacă mi-o sta în putere?  
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              - Eu iau de bună întrebarea ca pe o promisiune fermă i nu se puneș
problema cum să lua i un muritor de rând când vă bucura i de trecere la conducereaț ț
întreprinderii .
              - Jenică, ai devenit prea reveren ios.ț
              - Ce să fac? Mă adaptez i eu pentru etapele viitoare.ș
              - i de unde ai scos-o p-asta cu trecerea?Ș
              - Doar sunt pre edintele sindicatului i particip la edin ele de la director!ș ș ș ț
Dobri an vă aprecia mult, dar cu noul inginer ef sunte i i prieten.ș ș ț ș
              În locul lui Dobri an, transferat în minister a fost numit inginerul Victorș
Mirea ca inginer ef. Directorul Marin a făcut propunerea de avansarea fostului efș ș
al Grupului de Supraveghere pentru construc ia Hidrocentralei  Arge , dorindu- iț ș ș
un colaborator mai apropiat suflete te, ceia ce nu reu ise cu austerul i distantulș ș ș
Dobri an.ș
              Directorul Marin se împrietenise cu Mirea de pe vremea când acesta era
eful  Termocentralei  Schitu-Gole ti.  Noul  inginer  ef  este  un  tip  amabil  iș ș ș ș

prietenos, simpatizat de colaboratori. Lui îi place i câte un chefule  cu măsură, laș ț
care dacă  se bine dispune cântă arii  frumoase  din opere  sau operete cu o voce
cultivată i extrem de plăcută.  ș
              - Jenică, te rog să nu exagerezi. 
              - Nicidecum. Toată lumea tie că sunte i prieteni. Dobri an vă aprecia, darș ț ș
Mirea vă iube te.ș
              - De unde tii tu asta?ș
              - La ultima edin ă la director s-a vorbit că se vor repartiza întreprinderiiș ț
un nou lot de apartamente i am analizat lista de priorită i. Mirea a cerut să văș ț
treacă la prima pozi ie.ț
              - Eu n-am cerut apartament în blocurile noi din ora . Stau destul de bine înș
blocul uzinei, fa ă de al ii care fac naveta. ț ț
              - Noi ne-am gândit de mult că merita i un apartament mai confortabil.ț
Acum se dau apartamente în blocul de la gară.  Ve i primi precis  unul cu douăț
camere. Eu m-am grăbit să accept unul cu trei camere pe Domni a Băla a împreunăț ș
cu inginerul Jianu.  
              - i ce nu vă în elege i bine?Ș ț ț
              - Jianu este un om delicat, dar nevastă-mea zice că-i va fi greu la bucătărie
cu încă o femeie dacă inginerul se însoară.
              - Să n-aibă grija asta. Jianu fiind eful CET-ului Găvana îi ve i repartizaș ț
un alt apartament când se căsătore te.ș
              - i eu ce să fac în trei camere!Ș
              - Nu cred că- i va strica. ț
              Ligia Ţe u, aprinsese nervoasă igară de la igară. Ea se obi nuise săț ț ț ș
lucreze cu Bălan i inventariind în gând pe cei ce ar putea veni în locul acestuiaș
nu-i convenea de nici unul să-l aibă ca ef. ș
              - efu’, domnul Hom are dreptate. N-ave i motiv să pleca i de la UEE,Ș ț ț
izbucne te statisticiana.ș
              - Doamnă, în principiu ave i dreptate, dar eu m-am plictisit să fac deț
aproape un deceniu cam acelea i lucruri. Mă i mir cum de am putut sta la acela iș ș ș
serviciu atâta vreme!
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              - Lasă efu’, că n-a i avut încotro. Mereu a i vrut s-o roi i, dar n-a i putut.ș ț ț ț ț
N-a i  plecat  la  Bicaz  dintr-o  confuzie  de  nume cu  Bălan  de  la  PRAM,  iar  laț
Cinematografia de la Buftea v-a oprit nea Ionică Diaconescu, când era secretar de
partid i v-a zis că vă pune ni te tinichele de coadă de care n-o să scăpa i toatăș ș ț
via a, spune Nicolescu.ț
              - N-a fost numai asta.
              - Da tiu. ș
              - Jenică, deci crezi că n-am plecat din întreprindere fiindcă n-am putut?
              - Desigur i sunt convins că ve i pleca de la UEE cum o apărea vreoș ț
posibilitate i d-aia v-am cerut promisiunea ca să mă lua i i pe mine.ș ț ș
              - Dacă efu’ pleacă, eu demisionez, spune supărată Ligia Ţe u.ș ț
              - Alexandre, pregăte te-te suflete te să te pensionezi de la UEE. Nu veziș ș
că s-au ata at oamenii de tine? intervine zâmbind Hom.ș
              - Domnu’ Hom, ti i de ce m-am ata at eu de efu’? ș ț ș ș
              - Chiar mă face curios pornirea asta a dumitale.
              - Pe lângă faptul că m-a învă at meserie, ca să nu-mi apuc urechile înț
instala ii,  m-a  făcut  să  mă  simt  mândru  de  ceia  ce  fac.  Cum  fiecare  ne  timț ș
sarcinile,  serviciul  merge  bine  i  vin  la  birou  de  plăcere.  Eu  ca  pre edinte  deș ș
sindicat a i putea să mă mut la oricare serviciu din întreprindere, dar sunt sigur căș
nimeni nu- i va pierde timpul cu mine să mă instruiască i mă voi trezi că ard gazulș ș
de pomană. Lumea se va uita chiorâ  la mine că ocup un post de pomană i mă vaș ș
bârfi că tai frunză la câini. Eu oricum vreau să scap de balamucul de a fi pre edinteș
de sindicat. M-am săturat de înjurăturile salaria ilor că îi oblig să poarte steaguri,ț
portrete i pancarte cu lozinci la defilările de la “Întîi Mai” i “23 August”. Situa iaș ș ț
de  a  lucra  de  drag  cu  efu’  este  de  preferat  uneia  unde  să  mă  simt  stingher,ș
argumentează Nicolescu
              Lui Bălan îi displace panta pe care a alunecat discu ia i ca să pună capătț ș
acestui  dialog  fără  rost,  părăse te  în  grabă  biroul.  El  se  duce  la  bibliotecaș
Cabinetului Tehnic ca să- i ia o carte pe care Sanda Martinescu o cumpărase laș
cererea lui.
              - Alexandre, am găsit la librărie numai cartea de Ma ini Hidraulice deș
Dorin Pavel, iar Centralele Electrice ale lui Mo oi mi le-a promis efa depozituluiț ș
de la CLDC (Centrul de Librării i Difuzarea Căr ii), că o comandă i mă anun ăș ț ș ț
când sose te, spune bibliotecara.ș
              - E ti o fată extrabombon, spune mul umit Bălan, răsfoind în fugă carteaș ț
de pe biroul Martineascăi, continuând: Ai trecuto  în fi a mea?ș
              - Da.
              - Atunci dă să semnez de primire.
              - Nu e nevoie. Am încredere în tine. După fiecare sesiune de examene mi
le-ai restituit fără vreo lipsă. De ce nu ii căr ile la tine până termini facultatea?ț ț
              - Fiindcă nu mai am nevoie de ele.
              - Păi ii minte tot ce scrie în ele!ț
              - Unele chestii se uită, dar atunci când am nevoie să-mi reamintesc ceva,
găsesc mai u or în caietele mele de conspecte.   ș
              - Cât trebuie să munce ti ca să conspectezi atâtea căr i!ș ț
              - Este o treabă u oară.ș
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              - Râzi de mine. Căr ile tehnice sunt pline cu formule, cu scheme iț ș
diagrame greu de în eles pentru oricine, iar rezumarea lor cred că este un lucru iț ș
mai dificil.
             - Ba deloc. Conspectarea manualelor este un mod de a fixa u or înș
memorie con inutul lor.ț
             - Bărbatul meu când cite te în bibliile lui medicale subliniază rândurile ce iș
se par importante. Tu de ce nu faci la fel?
              - Eu nu tiu cum este să înve i o carte de medicină, dar o carte tehnică nuș ț
poate fi însu ită fără să scrii pe hârtie.  ș
              - Eu când aud de tehnică i matematică mi se face silă.ș
              - Î i mul umesc pentru carte i te rog să-mi faci rost i de cealaltă.ț ț ș ș
              - Să n-ai nici o grijă. Fata de la CLDC este serioasă i până săptămânaș
viitoare i-o aduc precis.ț
              Bălan se hotărâse de curând să dea în sesiunea din februarie i examenulș
de Centrale  Termo i  Hidroelectrice,  neavând  cu  ce  să- i  umple timpul  rămas.ș ș
Pregătise trei examene; Termotehnica, Hidraulica i Organe de ma ini. El făcuseș ș
lucrările  de  laborator  la  Hidraulică  simultan  cu  studen ii  de  la  cursurile  de  zi,ț
interesându-se din timp de orarul acestora. De curând Bălan terminase i proiectulș
unui reductor de viteză, lucrare obligatorie de a fi prezentată la înscrierea pentru
sus inerea examenului de Organe de Ma ini, iar Termotehnica o învă ase încă dinț ș ț
august, când colegii lui î i sfărmau creieri cu repetarea materiei pentru examenulș
de Matematici Speciale.
            Alexandru Bălan căpătând obi nuin a de a învă a zilnic, lucru de care nu seș ț ț
mai poate dispensa, luase manualul de Termotehnică în Sta iunea Balneară Eforieț
Nord cu gândul de a avea ce face pe plajă. De la primele pagini cartea l-a atras,
încât în aceia i zi el a început s-o studieze cu o pasiune extraordinară.  Plăcereaș
dublată de curiozitatea de a afla teoriile proceselor termice deveniseră a a de mariș
încât el n-a avut lini te până n-a terminat tot tratatul de termotehnică, lucru ce s-aș
întâmplat  în  Cervenia  la  părin ii  lui,  unde  familia  lui  Alexandru  Bălan  i-aț ș
continuat concediul de odihnă.
              Priceperea fenomenelor termotehnice i-a adus lui Alexandru o satisfac ieț
extraordinară Este prima dată când el simte nu numai mul umire pentru cunoa tere,ț ș
dar  i  o  mândrie  că  poate  în elege  i  calcula  entalpia  i  entropia,  combina iaș ț ș ș ț
transformărilor  adiabate,  izobare,  izoterme,  izocore  i  politrope  de  la  ciclurileș
teoretice la cele din mul imea de motoare i ma ini termice, pompe i compresoare.ț ș ș ș
A fost prima dată când el n-a învă at presat de timp, ci mânat de plăcere.ț
              Florica i Dumitru Bălan în eleg pasiunea fiului lor de a studia cu creion iș ț ș
hârtie la masa de scris din fostul dormitor al băie ilor mari, dar nu- i pot explica deț ș
ce acesta în loc să arate obosit, afi ează o stare de mul umire i bucurie.     ș ț ș
              - Florico, eu zic că băiatul ăsta exagerează cu învă ătura. Ce e mult strică.ț
Acum este în concediu i ar trebui să se odihnească că destul se omoară în restulș
anului cu serviciul, cu facultatea i cu profesoratul la coala de electricieni.ș ș
              - Mitică, tu nu vezi că asta îl face să se simtă bine? N-are cum să fie
obosit, când înva ă de plăcere i mai ales că nu i-a pierdut obiceiul de a dormi cuț ș ș
toptanul. Mie îmi pare rău că nu- i face timp să stea i cu noi la taifas, a a cumș ș ș
făcea înainte de a fi student.
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              - Mămico, a a este el i acasă de nu po i schimba o vorbă. Când nuș ș ț
doarme cite te i dacă îi spun ceva ridică degetul ca să tac, adaogă Nu a.ș ș ț
              - Poate o să-i treacă obiceiul ăsta când va termina facultatea, de i euș
femeie bătrână îmi place să citesc cu mai multă dorin ă decât în tinere e. ț ț
              - Asta e foarte bine, ca acum nu mai ave i prea multe de făcut înț
gospodărie. 
              - Ba trebuie să brodez i să cro etez ca să mai câ tig un ban, dar îmi fac iș ș ș ș
timp pentru citit.
              - Nu v-a aprobat pensionarea?
              - Nici vorbă. Am făcut cereri peste tot, dar degeaba.
              - i nu va răspuns? întreabă Nu a.Ș ț
              - Ba da. Zice că am fost dată afară din învă ământ i acum nu mai are cineț ș
să-mi întocmească dosarul de pensionare.
              - Nu este normal să nu vă dea pensie.
              - N-o fi, dar ce pot face? Târă  grăpi  ne duceam noi zilele, dar mai răuș ș
este că s-a îmbolnăvit Mitică.
              - Florico, eu nu sunt om bolnav. M-au durut un pic oasele, dar mi-a trecut.
Acum sunt proaspăt ca un flăcău.
              Dumitru Bălan se afla  în concediu medical  din cauza unor dureri
reumatice mari, pe care le suporta cu stoicism, ab inându-se să nu scoată nici celț
mai  mic  geamăt.  În  toamna  trecută  după  ce  căzuse  bruma,  într-o  diminea ăț
friguroasă el plecase pe bicicleta la Con e ti la una din brigăzile de tractoare ce leț ș
are în grijă, de i ar fi putut pleca mai târziu. Trecând printr-o pădurice de salcâmiș
Dumitru a sim it un curent rece. Ajuns la brigadă a găsit băie ii încălzindu-se la unț ț
foc. El le-a în eles codirea de a nu pune mâna pe fiarele reci i-a aprins o igară iț ș ț ș
s-a a ezat lângă ei. Când soarele s-a ridicat i tractori tii au început lucrul, Bălan aș ș ș
sim it o durere fulgerătoare în umărul drept, care tot a a de repede i-a i trecut.ț ș ș
              Durerea a revenit în diminea a următoare când Dumitru Bălan mergea peț
bicicletă la o altă brigadă. Ele au devenit din ce în ce mai mari la zdruncinăturile
bicicletei, ca apoi să le aibă tot timpul. Doctori a de la dispensarul  comunal i-aț
făcut  o  infiltra ie  i  i-a  dat  ni te  pastile.  Durerea  se  ameliora  pe  moment,  darț ș ș
revenea i el a suportat în tăcere aceste chinuri. Numai că până la urmă a începuseș
să vină de la serviciu mergând strâmb.
              - Ce-ai pă it Mitică? Ai căzut cu bicicleta? l-a întrebat Florica, când l-aț
văzut prima oară în această stare.
              - N-am nimic. Mă doare un pic umărul i piciorul.ș
              - Pe mine nu mă po i păcăli. Ce tu e ti om care te la i cu una cu două! Esteț ș ș
o  treabă  serioasă  dacă  ai  sosit  acasă  după  terminarea  programului  i  nu  cumș
obi nuiai să vii seara târziu. Trebuie să mergi la spital să te vadă un doctor.ș
              - Pentru atâta lucru! Iau un antinevralgic i-mi trece.ș
              Lucrurile nu s-au întâmplat a a. Într-un miez de noapte durerea  a crescutș
în intensitate nu numai la umăr ci i la tibia piciorului drept, rănită de un pietroiș
azvârlit  în  timpul  unei  expozii  de  derocare  cu  doisprezece  ani  în  urmă,  când
muncea ca de inut politic  la Canalul  Dunăre -  Marea Neagră.  Dumitru Bălan aț
trebuit  să  se  ducă  la  spitalul  din comună.  Un doctor  l-a  internat  i  l-a  pus peș
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tratament cu injec ii i pastile. La radiografie doctorul a văzut i un calus anormalț ș ș
la piciorul accidentat  
              - Dumneata ai avut piciorul fracturat? întrebase doctorul.
              - tiu că m-a lovit o piatră col uroasă, care mi-a făcut o rană ce s-aȘ ț
vindecat greu, a răspuns Dumitru Bălan. 
              - Ce văd eu aici, este ceva care te va chinui tot restul vie ii. ț
              După câteva zile sim indu-se mai bine Dumitru Bălan  a cerut să fieț
externat. Doctorul i-a scris o re etă i un certificat de concediu medical pentru oț ș
lună de zile. El ar fi vrut să- i reînceapă serviciul, dar mersul i mai ales statul înș ș
picioare  îi produc dureri mari, obligându-l să rămână acasă.
              - Mitică, tu trebuie să mergi la Bucure ti. Îl cau i pe Lili Ti u să te ducă laș ț ș
un doctor specialist de oase.
              - Nu mă duc la nici un Bucure ti. ș
              - Tăticule, noi suntem prieteni cu familia doctorului Ţe u a cărui so ieț ț
lucrează la UEE cu Alexandru. Merge i cu noi la Pite ti să vă interna i la dânsul, căț ș ț
este un medic grozav, propune Nu a.ț
              - Ce s-a terminat cu doctorii d-aici, ca să merg tocmai la Pite ti!ș
               Doctorul Ţe u, amabil cum îi este firea, i-a spus lui Alexandru să- iț ș
cheme tatăl. Dumitru Bălan socotind că un spital oră enesc este mai dotat decât celș
din comună dar i răpus de dureri, a trebuit să vină la Pite ti. El a fost internat deș ș
doctorul  Ţe u  i  a  fost  surprins  de  dotarea  Spitalului  Bălcescu.  Aparatura,ț ș
laboratorul de analize i mai ales faptul că există mai mul i doctori speciali ti laș ț ș
fiecare sec ie, l-au făcut pe Bălan încrezător în posibilitatea de vindecare. Timp deț
trei săptămâni doctorul  Ţe u i-a aplicat un tratament cu tot ce a socotit necesarț
pentru a-i curma durerea, lucru ce s-a împlinit. Pe lângă radiografii i tot felul deș
analize doctorul i-a făcut i o electrocadiogramă, spunându-i: ș
              - Domnule Bălan, ai o inimă bună care te mai duce douăzeci de ani iș
poate i mai mult dacă te la i de fumat.ș ș
              - Am să mă las domnule doctor. 
              După ce doctorul a mai făcut i alte radiografii, a depistat o decalcifiere aș
sistemului osos i l-a întrebat pe Bălan.ș
              - Dumneata trebuie să fi suferit mul i ani de o subnutri ie severă. Ai făcutț ț
prizonierat?   
              - N-am fost prizonier. Am fost cinci ani închis.
              Întrebarea doctorului a făcut ca în mintea lui Dumitru Bălan să se deruleze
în mare viteză foamea pe care o îndurase în perioada de deten ie, când o bucă icăț ț
de pâine o vedea  rar,  alimenta ia zilnică fiind pu in păsat  de mălai  i  o zeamăț ț ș
chioară de varză.  Amintirile lui s-au oprit la momentul când el i  profesorul deș
filozofie fuseseră du i să cure e cartofi la bucătărie. Chinui i de foame, au ascuns înș ț ț
sân câte trei cartofi cruzi, ne tiind că la ie irea din bucătărie vor fi perchezi iona i.ș ș ț ț
Au fost prin i, bătu i sălbatec i băga i la carceră cu post negru. De unde speraserăș ț ș ț
să- i  păcălească  un pic  foamea,  el  i  profesorul  n-au  mai  primit  nici  ciorba  iș ș ș
micu ul paralelipiped de păsat întărit prin răcire. Din anii aceia de chin Dumitruț
Bălan  a  rămas  cu  un  respect  sacru  pentru  orice  firimitură  de  pâine.  El  face
observa ie nevestei i fiilor lui ori de câte ori vede că ace tia o risipesc spunând:ț ș ș
“Respecta i pâinea. Ea este singurul aliment cu care omul poate trăi”. ț
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              La externarea sa din spitalul din Pite ti, doctorul  Ioan Ţe u îi spusese:ș ț
              - Domnule Bălan, noi am făcut tot ce-am putut. Din păcate, ce s-a stricat
nu mai poate fi reparat,  dar cu tratament i fără efort fizic mare pute i trăi încăș ț
mul i ani. Ce vârstă ave i?ț ț
              - Pe douăzeci i ase octombrie împlinesc cincizeci i patru.ș ș ș
              - V-a i născut în ziua de Sfântul Dumitru.ț
              - D-asta mi-au pus numele acestui sfânt.
              Dumitru Bălan s-a întors acasă refăcut spre bucuria Floricăi, care a
observat că bărbatul ei nu mai fumează.
              - Mitică, tu ziceai că te la i de fumat când te vei lăsa de lingură! Bunș
doctorul ăla de te-a scăpat de tutun. Acum n-o să mai pută casa a mahorcă.
              - Orice învă  are i dezvă . Mi-a deschis ochii doctorul Ţe u că fumatulț ș ț ț
este un viciu urât, ce- i strică sănătatea. Am fost eu fumător dar nu atât de înrăit caț
unii dintre de inu i cu care am stat, ce î i dădeau pu ina por ie de mâncare pe oț ț ș ț ț
igară. Eu fumam dacă aveam ce, i puteam să rabd oricât. Mă i mir de ce nu mi-aț ș ș

venit ideea de atunci să mă las. Nu-mi mai otrăveam corpul atâ ia ani! ț
              -  Bărbate,  în elepciunea vine prea târziu i la unii niciodată.  Maiț ș
spune-mi ce ne fac copiii? 
              - Păi nu i-am spus! To i sunt sănăto i i o duc bine cu nevestele i copiiiț ț ș ș ș
lor. Pe Eugen l-a făcut ef de echipă, Nelu este mul umit c-a ajuns tehnician laș ț
Trustul de Construc ii, iar Alexandru după cum îl tii.ț ș
              - Nelu este un copil care nu se vaită nici dacă ar fi nemul umit.ț
              - Am râs cu el de m-am inut cu mâna de burtă. Mi-a povestit cu mult hazț
cum a trecut din “raiul” de la ocna de sare într-o slujbă unde este responsabil cu
numărarea vaselor de WC-uri.
              - Păi ce, asta face el acolo?
              - Este tehnician ce verifică materialele întroduse în instala iile electrice,ț
sanitare i de termoficare din blocuri, pe care le execută antierul lor, dar ca să teș ș
înveselească aminte te numai pe cele din toaletă.ș
              - Mitică, copilul ăsta al nostru este singurul care ia via a în glumă. Elț
găse te totdeauna cum să facă haz din orice.ș
              - Nu este el nepotul lui Mihalache Bălan, crescut la coala de otii a luiș ș
Oprea Mieilă?
              - Aci ai dreptate, că seamănă cu bietul unchiu Mihalache.
              - Florico, am observat că Nelu seamănă acum la chip leit cu tata, a a cumș
îl in eu minte când a plecat pe front în ‘916. ț
              - i- i pare bine nu?Ș ț
              - Mai mă i întrebi! Sper ca el să aibă parte de viaq ă lungă i nu caș ț ș
bunicul  lui,  care  la  numai  douăzeci  i  nouă  de  ani  a  căzut  pe  frontul  de  laș
Turtucaia. 
              Alexandru Bălan reu ise fără mare efort să- i transfere fratele de la Salinaș ș
Ocnele Mari, unde acesta era electrician, într-un post de tehnician at amentist laș
Trustului  Regional de Construc ii  Pite ti.  El  cunoscându-l  pe inginerul  Stanciu,ț ș
eful antierului de Instala ii, din rela iile de serviciu, l-a întrebat pe acesta dacăș Ș ț ț

n-are nevoie de un tehnician energetic. 
              - Ce coală are? a întrebat Stanciu.ș
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              - coala profesională de electricitate Iosif Ranghe  din Bucure ti i liceulȘ ț ș ș
teoretic.
              - E bun. Acum lucrează undeva?
              - La Ocnele Mari.
              - i de unde i până unde vă zbate i pentru unul care lucrează tocmai laȘ ș ț
Ocnele Mari?
              - Păi, este un frate d-al meu.
              - Trebuia să-mi spune i asta de la început. Transmite i-i să vină cât maiț ț
repede la mine.
              - Vin eu cu el.
              - Nu este nevoie. Este suficient să-mi spună că este fratele dumitale.
              Lucrurile s-au desfă urat destul de repede i Nelu, după ce a locuit o lunăș ș
la Alexandru, a primit o cameră în blocul de nefamili ti al TRC-ului.   ș
              La revenirea în Pite ti a lui Alexandru după sesiune de examene dinș
februarie a anului patru, a aflat că i s-a repartizat un apartament cu două camere în
anexa blocului turn din pia a gării. El s-a dus la bloc ca să- i ia în primire cheile,ț ș
dar ele fusese ridicate de Jenică Nicolescu i Vasile Geabelea, care supravegheauș
pe parchetari să termine ra chetarea.ș
              Vasile Geabelea lucrează ca tehnician la UEE i fusese adus în acest postș
la insisten ele lui Nicolescu. El este originar din satul Zărne ti i este absolvent deț ș ș
coală  medie  tehnică.  Băiat  iste  i  vrednic  înva ă  repede  ce  are  de  făcut  spreș ț ș ț

bucuria  lui  Nicolescu,  care  din  simpatie  l-a  luat  în  apartamentul  lui.  Geabelea
locuie te  în  fosta  cameră  a  inginerului  Jianu,  eful  CET-ului  Găvana,  care  seș ș
căsătorise i primise reparti ie într-un bloc nou.ș ț
              - efu’, a a este că vi s-a repartizat un apartament extra? l-a întâmpinatȘ ș
Nicolescu pe Bălan.
              - Jenică îmi place, răspunde Bălan parcurgând în fugă viitoarea locuin ă.ț
              - efu’, cum a fost la sesiune?Ș
              - Bine. 
              - Asta înseamnă c-a i luat toate examenele?ț
              - A a este.ș
              - Cu note mari ca de obicei?
              - Asta nu contează. Important este că le-am luat.
              - Aflu eu de la so ie, că precis v-a controlat la carnet, a a cum a făcutț ș
mereu.
              - Am să-i atrag aten ia ca de data asta să nu- i spună, că prea e ti curios. ț ț ș
              - N-are dânsa sufletul ăla s-o rabde inima să nu se laude cu succesele
bărbatului ei.
              Nicolescu are dreptate. Elena Bălan cum îi vine so ul de la examene aț
doua zi ea le spune colegelor ei de birou ce examene a dat i ce note a luat. De laș
acestea află toată întreprinderea i Bălan se treze te felicitat de mai toată lumea,ș ș
lucru  ce  îl  enervează  de-i  vine  să- i  ia  câmpii.  De data  aceasta  el  i-a  ascunsș ș
carnetul ca să nu i-l vadă nevasta i Nicolescu n-are cum să-i mai afle notele. ș
              Alexandru Bălan ar fi trebuit să-i spună lui Nicolescu că luase trei
examene cu nota nouă i pe cel de Hidraulică cu opt, dar s-a ab inut tiindu-l căș ț ș
nici acesta nu- i ine gura.  El se străduie te să aplice sfatul mamei sale, care îiș ț ș
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spusese să se ferească de a ajunge în gura lumii nici de rău i nici de bine. Eaș
argumenta  că  laudele  generează  invidia  multora  i  orice  mi care  î i  va  fiș ș ț
suprvegheată iar vorbele răstălmăcite, ca în final să fii nu numai ponegrit ci i să teș
alegi cu ceva necazuri. 
              - Băie ilor le-am promis că dacă fac treabă bună îi cinstim, spuneț
Nicolescu, arătând spre parchetarii nădu i i de efortul de ra chetare. ș ț ș
              - Nimic mai simplu. Am văzut că la parter s-a deschis un magazin
alimentar. 
              - Ce be i băie i? întreabă Nicolescu.ț ț
              - Are jos drojdie de tescovină la kil, răspunde un parchetar cu mutră de
alcoolic.
              - Bine, am să vă iau o sticlă s-o lua i cu dumneavoastră la plecare, promiteț
Bălan.
              Alexandru vroia ca lucrătorii să nu bea la el în apartament, ca el să fie
nevoit să- i piardă timpul la ni te taclale. Lui îi plăcea să asculte în copilărie iș ș ș
adolescen ă pe oricine i despre orice, dar acum el selectează din fugă cu ce merităț ș
să- i consume timpul.ș

                                                      XIV

              Cea mai frumoasă perioadă a anului este luna mai. Verdele crud al
vegeta iei  încântă  privirea,  iar  căldura  sfâr itului  de  primăvară  este  exact  ceț ș
convine nu numai oamenilor, dar i majorită ii vie uitoarelor. Cam a a ceva gândeaș ț ț ș
Alexandru  Bălan,  mul umit  de  to i  i  de  toate,  în  drumul  lui  spre  casă  dupăț ț ș
terminarea programului de serviciu. 
              Dar  cum fericirea  nu poate  fi  niciodată deplină,  el  se indispune
amintindu- i  că  nu se mai  poate  culca  în  această  după amiază  feerică,  întrucâtș
secretara directorului îl anun ase că la orele aptesprezece trebuie să se prezinte laț ș
comandantul Securită ii regionale. Într-o astfel de institu ie nu-i mai călcase pragulț ț
de paisprezece  ani,  când  fusese  arestat  câteva  zile,  dar  dacă  acest  lucru  s-ar  fi
prelungit  cu o singură  zi,  cursul  vie ii  lui  ar  fi  fost  altul.  Eliberat  la timp prinț
insisten a mătu ei sale, delicata Maria Dumitrescu, se putuse prezenta la ultimulț ș
examen de sfâr it de an i astfel el a scăpase de la o exmatriculare definitivă dinș ș
liceu  sub motivul că se afla arestat la securitate.
              Silvia Bica, ca orice secretară, optise unei prietene despre neobi nuitaș ș
convocare  a  unui  salariat  direct  la  colonelul  Costandache  i  acest  lucru  a  fostș
suficient ca întreprinderea să vuiască. Salaria i care au aflat zvonul au început săț
facă tot felul de ipoteze care de care mai aiurite. Numai Alexandru Bălan, ne tiindș
ce se opte te pe seama lui, nu-i prea păsa de această chemare, crezând că trebuieș ș
să fie ceva în legătură cu vreo modificare la instala ia electrică în imensa clădire aț
Securită i.  El  este  convins  că  este  vorba  despre  o  astfel  de  treabă,  deoareceț
directorul Marin pe el îl trimite pentru rezolvarea problemelor de instala ii electriceț
la autorită ile mai simandicoase. ț
              - De ce te cheamă la Securitate? î i întreabă temătoare Nu a bărbatul, înș ț
timp ce-i toarnă ciorba în farfurie.
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              - Nu tiu, răspunde indiferent Alexandru.ș
              - tii ce crede Viorica?Ș
              - Nu mă interesează.
              - Nu- i pasă dacă te arestează?ț
              -Vorbe ti prostii. N-am făcut ceva de care să-mi fie teamă.ș
              - N-oi fi făcut tu, dar dacă te-a reclamat cu ceva cumnată-ta.
              - Vezi- i de treabă i nu vorbi nerozii. Ce poate ea să reclame?ț ș
              - Că e ti fecior de fost de inut politic, chiabur…ș ț
              - i ce dacă. Ce ar spune un neadevăr?Ș
              - Vrea să fii dat afară din facultate, ca să n-ajungi inginer.
              - Băi femeie, lasă-mă să mănânc, că- i pleznesc una de vezi stele verzi.ț
              Alexandru Bălan nu este un om care să- i bată nevasta, dar prin aceastăș
amenin are el speră să-i  amintească nevestei  lui  că el  poate face i  acest  lucru.ț ș
Alexandru  îi  dăduse  so iei  o  palmă  în  primul  an  de  căsătorie.  Întâmplarea  s-aț
petrecut la Puroinica în timpul unei mese la socri. Atunci Nu a î i certase bărbatulț ș
în fa a părin ilor ei. Fiind vorba de ni te fleacuri el a încercat să- i aducă nevasta înț ț ș ș
zona  rezonabilului.  Nu  reu ise.  Nu a  devinise  i  mai  vehementă,  pornită  să- iș ț ș ș
demonstreze  autoritatea  pe  care  o  are.  Alexandru  răbdase  destul,  dar  în  final
plesnise fulgerător so iei un dos de palmă, făcând-o să amu ească.ț ț
              Ilie Dinu, care ca orice tată î i iube te copii, rămasese înmărmurit deș ș
gestul ginerelui său, iar maică-sa o certase, spunându-i: “M-ai pomenit tu pe mine,
că-i  întorc  vorba  lui  Ilie?”  Mai  târziu  când  i-a  cunoscut  mai  bine  soacra,ș
Alexandru a văzut că socrul lui o ascultă mâlc i nu suflă o vorbă când îl cicăle te. ș ș
              Înainte de acest  incident Alexandru epuizase orice încercare de a
comunica omene te cu so ia lui, caracterele lor fiind imposibil de acordat pe aceia iș ț ș
lungime  de  undă.  El  vrusese  să- i  potolească  nevasta  inducându-i  teama  deș
pericolul unei lovirturi, ca cea dată în urmă cu opt ani. Nu a seamănă autoritară cuț
mama ei  i  nimeni nu-i  intră în voie dacă nu face  ca ea,  fiind gata oricând săș
declan eze un tărăboi. Multă lume a observat firea ei aprigă. Vasileasca, prietena eiș
de suflet, îi repro ează deseori: “Dacă cineva nu zice ca tine î i vin dracii, ca laș ț
nebuni”
              De la acea palmă Nu a se fere te să- i mai cicălească so ul când suntț ș ș ț
numai ei  doi,  de teamă ticului  de mână stângă a acestuia,  dar se dezlăn uie cuț
repro uri ori de câte ori se află cineva de fa ă. Din această cauză Alexandru aplicăș ț
solu ia socrului său, tace i înghite în sec, ca să nu se facă de râs mai mult decât îlț ș
face nevastă-sa. În atâ ia ani de convie uire familiară,  el s-a perfec ionat  în a- iț ț ț ș
înfunda urechile la orice i-ar zice so ia, care după ce boscorode te de una singură,ț ș
trebuie să tacă neavând partener  de ceartă.  De aceasta dată el  se abătuse de la
regula  pe  care  i-o  impusese  i  dialogase  cu  Nu a  sperând  c-o  face  să  tacă.ș ș ț
Văzându- i încercarea e uată, Alexandru î i amenin ase nevasta cu bătaia, lucru deș ș ș ț
care el nu mai este în stare i se pare că de astăzi i ea este sigură de acest lucru.   ș ș
              - Păi de asta de tiu în stare. Mai bine l-ai certa pe prostul ăla de Eugenș
să- i potolească nebuna. Ea i-a spus Vetu ei, tiindu-ne prietene, că de abia i-aș ț ș ș
oprit bărbatul să nu- i iasă înainte ca să bage cu itul în tine, că l-ai făcut prost.ț ț
               Eugen Bălan primise reparti ie într-un apartament de trei camereț
împreună cu o altă  famile,  întrucât  nu îndeplinea  condi ia  de  a de ine întreagaț ț
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locuin ă i anume ca so ii să aibă doi copii de sex opus. Lui Eugen i se repartizaseț ș ț
camera  mare,  iar  familiei  secretarei  directorului  său  celelalte  două.  Acum  el
scăpase de cicălelile nevestei pe tema incapabilită i lui de a ob ine locuin ă, darț ț ț
acestea au fost înlocuite cu altele. Si a, supărată deobicei pe toată lumea, cu intrigiț
fabricate î i a â ase bărbatul să se certe cu familia colocatară pentru tot felul deș ț ț
prostii, în legătură cu folosirea bucătăriei, cură enia de la baie i alte nimicuri. Înț ș
timpul acestor certuri ea stă pitită în cameră cu urechea lipită de u ă, ca să audăș
cum se  desfă oară  ostilită ile.  Cealaltă  familie  fiind  oameni  de  treabă  caută  iș ț ș
reu esc aplanarea conflictelor. Situa ia o  înnebune te i cum îi intră bărbatul înș ț ș ș
cameră,  începe  să-l  certe  că n-a repro at  i  cutare lucru.  Ea îl  învinovă e te peș ș ț ș
Eugen că din cauza  moliciunii  lui  ei  sunt  considera i  drept  pro ti.  Deobicei  î iț ș ș
tocăne la cap bărbatul cu tot felul de idio enii până îl convinge să se certe cu cineț
vrea  ea.  Eugen rabdă cu  stoicism istericalele  nevestei  mai  ales  de  la  scandalul
petrecut, când ea aflase că fusese în elaată cu o altă femeie.  ș
              Eugen este un bărbat frumos i din acest motiv multor femei li se scurgș
ochii după el. O nevastă din blocul alăturat îl  asaltase pe Eugen cu tot felul de
avansuri. Fiind o femeie foarte frumoasă i agreabilă în tot ce spune, reu ise să- iș ș ș
împlinească  dorin a.  Când Si a  împreună  cu  copilul  a  fost  plecată  pentru  douăț ț
săptămâni  să- i  vadă  părin ii,  Eugen  s-a  iubit  cu  frumoasa  cartierului.  Oș ț
“binevoitoare”, afectată că Eugen nu-i luase în seamă avansurile ei, îi spusese Si eiț
cum so ul ei o vizita noaptea pe nevasta unuia, când bărbatul ei era plecat  serviciuț
în tura de noapte.
              - Eugene, de ce mai în elat cu putoarea aia?ș
              Si a este nedreaptă în clasificarea oamenilor i de acest lucru nu puteaț ș
scăpa nici femeia cu care se iubise bărbatul ei.
              - Nu este adevărat dragă, a negat Eugen.
              - De ce mă min i, când eu tiu precis că ai fost la ea, când prostul ăla deț ș
bărbatu-s-o era plecat? ipa Si a de se auzea  în toate apartamentele de pe scara lor.ț ț
              - Nu te mint, încercase Eugen să- i lini tească so ia.      ș ș ț
              - Ba mă min i fără ru ine. Am să-mi iau copilul i-am să mă arunc în fa aț ș ș ț
trenului, dacă nu recuno ti ce-ai făcut, urla Si a cu o furie nebunească.ș ț
              Ea îi repro ase faptele a a cum le aflase. Eugen, prins la înghesuială iș ș ș
temându-se de nenorocirea cel pa te, î i recunoscuse gre eala. Si a nu s-a mul umitș ș ș ț ț
cu atât i î i amenin ase bărbatul că nimeni n-o poate opri să- i pună cap zilelor,ș ș ț ș
dacă nu-i spune cum s-au petrecut lucrurile. 
              - Am fost de trei ori, îngânase molatic bărbatul zdravăn.
              Nevasta în loc să se lini tească, fiindcă ob inuse mai mult decât doreaș ț
începuse să plângă i să se vaite de nenorocul ei în via ă. Eugen o rugase să-l ierte,ș ț
promi ându-i că n-o să se mai culce cu altă femeie în via a lui. Cu cât bărbatul eiț ț
devenea mai docil, cu atât mai mult Si a îi  repro a alte fapte scornite. Ea făceaț ș
toate  astea  dintr-un  calcul  foarte  lucid:  Si a  tia  încă  de  când  îl  convinsese  peț ș
Eugen să părăsească casa părin ilor lui pentru a se muta cu chirie la Smărdioasa,ț
cât de slab îi este bărbatul în fa a ei. Descoperirea rela iei acestuia cu o altă femeieț ț
o făcuse să se teamă că Eugen nu va mai putea fi manevrat ca un pastolache, cum
se întâmplase până acum. Ea nu este geloasă, i nu iube te pe nimeni în afară deș ș
propria ei persoană, dar aventura bărbatului ei poate fi un pericol în continuarea
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traiului său de prin esă mofturoasă, care tie perfect cum să comande pentru a i seț ș
îndeplini dorin ele. Teama că lui Eugen i s-ar deschide ochi să perceapă realitatea oț
înnebunise, tocmai când ea scăpase i de toate treburile casei. ș
              Eugen este un so  care î i iube te nevasta fără rezerve. Dând crezareț ș ș
văicărelilor ei asupra chinurilor pe care le îndură cu îngrijirea feti ei, el care făceaț
cumpărăturile la pia ă chiar de la venirea în Pite ti, trecuse i la gătitul mâncării,ț ș ș
a ezatul  mesei,  spălatul  vaselor  i  al  rufelor,  astfel  ca  nevasta  lui  să  nu  seș ș
îmbolnăvească mai mult decât spunea că este. 
              Sumedenia de repro uri adresate de Si a bărbatului ei, l-a făcut pe acestaș ț
să  amu ească.  Nefiind  contrazisă  i  obosită  de  atâta  trăncăneală  ea  se  culcaseț ș
mul umită că lini tea ei nu este amenin ată, Eugen rămăsese acela i so  ascultător. ț ș ț ș ț
              A doua zi ea s-a trezit aproape de ora nouă la plânsul feti ei ei, ce-i eraț
foame.  Odihnită i fără alte griji  ea i-a invitat “binevoitoarea” pentru a-i cereș ș
acesteia să-i spună încornoratului despre tără enia dintre nevasta lui i bărbatul ei.ș ș
Femeie fără prea multă minte,  a făcut ce i se ceruse.
              - Cucoană eu am să te dau în judecată, ca să faci pu cărie. De ce scorne tiș ș
vorbe pe seama so iei mele? ț
              - Nu sunt scorneli tovară e, protestase încurcată “binevoitoarea”.ș
              - Atunci, hai cu mine la Mili ie să dai o declara ie cu tot ce ai văzut.ț ț
              - Nu merg că eu n-am văzut i nu tiu nimic, spusese mahalagioaica, gataș ș
să cadă jos de frică.
              - Atunci, de ce ai venit să-mi spui prostii?
              - M-a trimis nevasta lui Bălan.
              - Du-te i spune-i că dacă mai aud pe cineva că-mi vorbi i de rău so ia, văș ț ț
dau p-amândouă în judecată.
              Intrată în panică, femeia i-a povestit Si ei discu ia. De atunci ea n-a maiț ț
scos o vorbă legată de aventura bărbatului ei. Si a este totu i o femeie fricoasă.ț ș
Dacă ar fi avut “norocul” să aibă un bărbat care să nu-i tolereze hachi ele, demultț
ar fi fost o nevastă vrednică i la locul ei. În mod precis i-ar fi luat i serviciu iș ș ș ș
n-ar mai fi trândăvit toată ziua, inventând tot felul de răută i     ț
            Alexandru î i termină prânzul. Se trânte te îmbrăcat în pat, urmând ca pesteș ș
o jumătate de oră să plece la sediul Inspectoratului de Securitatea. Gândurile lui
răman însă la fratele său, pe care îl crede în stare de orice năzbâtie pusă la cale de
Si a. Este posibil ca cine tie cu ce ocazie el să-i fi zis lui Eugen că este prost.ț ș
Frustrat  că  nu- i  terminase  coala,  fiind  exmatriculat  definitiv  din  toate  colileș ș ș
pentru  scrijelarea  ochilor  pe  un  portret  al  lui  Stalin,  Eugen poate  fi  incitat  de
nevastă-sa la un gest necugetat. Alexandru este însă convins că fratele lui nu-l va
înfrunta a a cum i-a fost transmisă indirect amenin area i asta din motive foarteș ț ș
clare: “Cumnata lui nu-i va cere bărbatului ei acest lucru, deoarece el va fi arestat
pentru crimă i ea va rămâne pe drumuri. Si a ine cu orice pre  ca bărbatul ei să nuș ț ț ț
fie  apropiat  de  nimeni,  care  ar  putea  să-i  deschidă  ochii.  Din  această  cauză
transmisese vestea bărbatului în elat vestea despre aventura nevestei lui i acumș ș
amenin area că Eugen î i va tăia fratele, dacă îl va întâlni”. ț ș
              Alexandru Bălan î i adusese doi fra i în Pite ti, cu inten ia de a reuniș ț ș ț
măcar par ial familia din care provine. El n-ar fi crezut nici în ruptul capului laț
posibilitatea  apari iei  unui  conflict  de  genul  fra ilor  Păunescu  de  la  Târgovi te.ț ț ș
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Alexandru constatase metamorfoza comportării fratelui său după însurătoare, încă
de când acesta părăsise casa părintească fără vreo motiva ie i din această cauză elț ș
n-a  intervenit  la  angajarea  lui  Eugen  în  aceia i  întreprindere  cu  el.  Ideea  uneiș
explica ii cu fratele său nu este de luat în considera ie, fiindcă Alexandru î i credeț ț ș
incapabil fratele de a judeca cu capul lui, lucru ce se întâmplă majorită ii bărba ilor.ț ț
Pentru a evita orice incident el hotără te să-l ocolească pe Eugen până ce timpulș
pune în ordine lucrurile.  
              Rela iile lui Alexandru Bălan cu celălalt frate al său sunt foarte apropiate.ț
Nelu trece  des pe la  el,  unde este  primit  cu bucurie  de to i  ai  casei,  fiindcă  îiț
învesele te cu pove tile lui hazlii. Alexandra are un adevărat cult pentru unchiul ei,ș ș
care cu istorisile lui inteligente i extrem de vesele, mereu altele, o face să asculteș
cu aten ie, a teptând poantele la care râde până o doare burta sau îi dau lacrimile. ț ș
              În ziua de patru aprilie a fost aniversarea zilei de na tere a Alexandrei iș ș
mama ei a pregătit un ospă  deosebit. Cu toate că primise ceva cadouri, copila s-aț
bucurat  cel mai mult de venirea unchiului ei. 
              - La mul i ani bambinu a. Cum te sim i dragă la opt ani? E adevărat c-o săț ț ț
iei iar premiul întâi? a bombardat-o cu întrebări Nelu, în timp ce- i săruta nepoata.ș
              Nelu Bălan sosise pe la sfâr itul mesei, când Vasile tii i Ţe ii tocmai seș ș ș ț
pregăteau de plecare. 
              - Cumnate iar ai întârziat. Pe unde ai mai vagabondat? Tot cu be ivii ăia aiț
tăi de la serviciu? îl întrebase ironic Nu a.ț
              - S-a stricat o macara la un bloc în glisare i a trebuit s-o repar în viteză, caș
să apuc să-mi felicit nepoata. Îmi era teamă că vă culca i i astăzi odată cu găinile,ț ș
răspunde Nelu, ne inând seama de aluzia insultătoare. ț
              Nelu Bălan după ce se transferase de la Salina Ocnele Mari la Trustul de
Construc ii Pite ti, lucrase mai pu in de o jumătate de an ca tehnician ata amentistț ș ț ș
la antierul de instala ii. Într-o zi el inventariind lucrările i materialele de instala iiș ț ș ț
la un bloc în construc ie,  a aflat  că o macara turn este stricată i  toată liota deț ș
electricieni  adusă  munce te  la  ea  de  o  săptămână  fără  s-o  poată  repara.  Fireș
curioasă la chi ibu uri tehnice el s-a dus să vadă despre ce este vorba. Nelu a intratț ș
cu abilitate în discu ie cu maistrul echipei de electricieni, dar n-a aflat mai nimic înț
legătură cu cauza defec iunii.ț
              - Domne, eu o dau dracului că nu reu im s-o pornim.ș
              - Dar ce crede i c-ar avea?ț
              - Dacă am ti, nu ne-am mai chinui. Azi diminea ă i-am spus directoruluiș ț
să-i cheme p-ăia de la Boc a. Ei au făcut-o, ei s-o repare.ș
              - Ave i schema electrică?ț
              - Schema este altceva decât scriptele dumitale. Vrei să- i apuci urechile înț
ea!
              - Chiar de mi le-oi apuca, nu sunt ale dumitale ca să te doară.
              - Uite asta este, spusese plictisit maistrul, întinzând schema fabricei, o
tablă vopsită în alb pe care este imprimată în albastru planul instala iei electrice aț
macaralei.
              - Închide i automatul principal, spusese Nelu după ce parcursese în grabăț
schema.
              - Păi aici e buba că nu închide, răspunde maistrul.
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              - E cumva arsă bobina electromagnetului?
              - Am verificat-o i este bună.ș
              - La bornele ei este tensiune?
              - Nu vine. 
              - Probabil n-o fi îndeplinită una din condi iile de siguran ă. Da i-mi unț ț ț
cordon de untare, spusese ata amentistul.ș ș
              - Vezi- i de treabă omule. Vrei să te electrocutezi  i să mă bagi înț ș
pu cărie? Dumneata n-ai instructaj ca să lucrezi.  În meseria noastră cunoa tereaș ș
normelor de protec ia muncii nu este o bagatelă. Noi n-avem voie să gre im decâtț ș
odată, că a doua oară n-o putem face de pe lumea cealaltă,  explică maistrul cu
emfază scriptologului băgăcios. 
              - Bine, atunci fă dumneata ce- i spun eu.ț
              - Să încercăm i asta că tot nu mai tiu ce se poate face.ș ș
              Nelu Bălan cu schema în mână îi dictase maistrului untarea mai multorș
contacte i în mai pu in de o jumătate de oră a descoperit defec iunea. Electricieniiș ț ț
s-au mirat că tehnicianul, ce se ocupă de hâr oage, se pricepe mai bine ca ei înț
automatica macaralei. După repornirea colosului utilaj, ei l-au invitat la cârciumă
pe ata amentist să-l cinstească.ș
              - Vă mul umesc, dar eu nu beau.ț
              - O bere poate bea i femeile, dar dumneata! Nu ne po i refuza, spuseseș ț
maistrul, care î i scimbase părerea despre omul ce îi scosese din încurcătură.ș
              Nelu Bălan i-a înso it pe electricieni la cârciumă pentru o bere. Acolo elț
i-a dat drumul la gură, făcându-i pe cei ce-l ascultau să le intre musca în gură pânăș

izbucneau în rafale succesive de hohote de râs. El nu spune bancuri din cele ce
circulă din gură în gură, ci poveste te cu un deosebit talent fapte sau întâmplăriș
reale,  care  se  termină  cu  o  poantă  inteligentă.  El  este  doar  discipolul  lui  Stan
Pi igoi i Oprea Mieilă. Primul îi alintase copilăria cu pove ti numai de el tiute, înț ș ș ș
care întâmplările i  personajele erau din lumea satului, iar celălalt  era glume ulș ț
uli ei,  care  râdea  de  to i  pe  care  îi  cuno tea.  S-au  despăr it  be i  cri ă  după  ceț ț ș ț ț ț
deveniseră prieteni la toartă. 
              Vestea s-a răspândit repede i Nelu Bălan a fost trimis i în alte ora e aleș ș ș
regiunii să rezolve defectele la macarale cu probleme. Demonstrând pricepere el a
fost luat de la antierul de instala ii i numit maistru electrician principal la UTș ț ș Ș
( antierul  de Utilaje  i  Transporturi).  Odată cu renumele de mare specialist  s-aȘ ș
răspândit i acela că dacă reu e ti să-l duci la o bere, Bălan te face să râzi într-unș ș ș
ceas cât nu râzi într-un an. eful antierului i ceilal i ingineri l-au îndrăgit a a deȘ ș ș ț ș
mult pe maistrul principal încât ei nu mai concep nici cea mai mică petrecere fără
prezen a lui.ț
              Lui Nelu Bălan nu-i place băutura. El nu simte niciodată nevoia unui
păhărel, dar noul lui anturaj de prieteni îl încurcă cam la două sau trei săptămâni.
Ei nu reu esc mai des fiindcă maistrul îi refuză cu delicate e. Lui îi este foarte răuș ț
după fiecare be ie i uneori timp de o lună nimeni nu-l mai poate face să guste  oț ș
picătură, nici dacă îl pică cu ceară. Acum Gica, nevasta lui Nelu a început să se
vaite că bărbatul ei la Pite ti a devenit i  be iv, nu  numai afemeiat cum era laș ș ț
Ocnele Mari. 
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              Nelu Bălan, pe timpul când locuia în Ocnele mari, se încurcase cu efaș
minei, o ingineră drăgu ă, ce era necăsătorită i mai în vârstă cu vreo trei ani decâtț ș
el. Gica când a aflat despre aventură bărbatului ei a apucat-o nebunia. Într-o vizită
la Pite ti ea se plânsese cumnatei ei mai mari de so ul ei, spunându-i că  Nelu aș ț
ajuns s-o aducă pe ingineră în apartamentul lor i că aceasta i-a mâzgălit pere ii iș ț ș
mobila cu inimi străpunse de săgeată sub care este scris “Nicoleta i Nelu”.ș
              Nu a când a auzit de isprăvile lui Nelu, a cerut bărbatului ei în felul eiț
autoritar, să- i dojenească fratele i să-l pună la punct.ș ș
              - Gico, cu ce au scris pe pere i? întrebase neîncrezător Alexandru.ț
              - Cu creioane violete, d-alea chimice, cu cretă colorată i chiar i cuș ș
tăciune.
              - i tu nu le-ai ters?Ș ș
              - Ce eram proastă! Le-am lăsat acolo să le vadă toată lumea care îmi intră
în casă, ce-mi face bărbatul.
              - Îmbracă-te, să dăm o fugă cu motocicleta până la Ocnele Mari, să văd iș
eu isprava, spunsese Alexandru ferm.
              - Alexandre, las-o pe altădată. Este târziu i o să vă apuce întunericul,ș
intervenise îngrijorată Nu a.ț
              - Este drum de două ceasuri până la Ocnele Mari i la opt deseară, vom fiș
înapoi.
              Nelu n-a scos o vorbă, dar mustăcea vesel ca un trengar, în timp ce fa aș ț
Gicăi se schimbase din rumenă în verde-albastru de cum auzise pe cumnatul ei că
vrea să vadă mâzgălelile din apartament.         
              În copilărie Nelu fusese un copil cuminte i se amesteca rareori înș
năzdrăvăniile  celorlal i  copii  din mahala.  De cum scăpa  de  corvezile  la  care  îlț
punea mama sa, el se retrăgea să citească în camera băie ilor. Lui Alexandru îiț
venea greu să creadă că fratele său a ajuns un destrăbălat din acel copil lini tit. ș
              Intrat în apartamentul de la Ocnele Mari, Alexandru văzuse pere ii cura iț ț
i nici vorbă de vr-un scris sau măcar de vr-o pată.ș

              - Gico, în ce loc este scris?
              - Păi, nu vezi că este peste tot! Uite i pe ifonier e scris Nicoleta i Nelu.ș ș ș
              - Gico, eu am chiorât de nu văd nimic? 
              - Cum de nu vezi! Uite i tavanul e mâzgălit, spune Gica prinsă cu oalda,ș ș
încercând disperată să facă pe nebuna.   
              - Hai la Pite ti, spusese Alexandru în elegând de abia acum sensul râsuluiș ț
pe înfundate al fratelui său, când so ia lui se destăinuia Nu ei.ț ț
              Mul i oameni suferă de anumite fixuri, dar la Gica acest lucru este unulț
special.  Ea  este  în  stare  să  facă  orice  numai  ca  să  fie  compătimită.  Fiindu-i
descoperită  minciuna,  ea  nu  se  sfiise  să  joace  cartea  nebuniei,  pentru  a  fi
compătimită pentru halul în care a adus-o bărbatul ei.    
              Avertismentul “Bă prostule, te însori cu o nebună” spus de Crisanta Zorilă
lui Nelu de fa ă cu Gica i cu părin ii lui, nu erau deloc ni te vorbe fără noimă.ț ș ț ș
Faptul  că un om, chiar  dacă  are o situa ie normală în societate,  face  uneori  peț
nebunul, are un pic de scrânteală la cap.  
              Drumul de reîntoarcere la Pite ti fusese parcurs fără ca Gica să mai scoatăș
o vorbă. Acest lucru este neobi nuit pentru ea, care are mereu cu ce să se vaite de îiș

187



toacă gura ca o meli ă. Alexandru credea că ei îi este ru ine de aiureala pe care oț ș
generase. Numai că odată ce cumnată-sa intrase pe u ă a început să plângă i săș ș
ipe  vorbe  deslânate  din  care  nu  se  putea   în elege  nimic.  Cu  cât  Nu a  făceaț ț ț

încercări de a o lini ti, cu atât Gica urla mai tare. ș
              - Ce-a i găsit acolo? î i întreabase Nu a bărbatul. ț ș ț
              - Nimic. Altfel n-ar ipa zănatica asta  ca o nebună, răspunsese râzândț
Nelu, în locul fratelui său.
              Gica s-a repezit la bărbatul ei i luându-l de guler a început să-l zgâl âie.ș ț
              - Sări Alexandre, c-ă tia se omoară, strigase Nu a înfrico ată.ș ț ș
              - Stai lini tită cumnată, că nu se întâmplă nimic, spusese calm Nelu. Astaș
vrea cu orice pre  bătaie. N-avea nici o grijă, că nu mă pun la mintea ei. Am fost unț
mare prost când i-am dat vre-o două scatoalce. M-am de teptat când am văzut căș
după prima palmă îi trece supărarea ca prin minune i începe să mă mângâie.ș
              - Min i curvarule, strigase Gica.ț
              - Vrei să- i fac o demonstra ie? întreabase zâmbind Nelu pe Nu a.ț ț ț
              - Nelule, hai la bucătărie, comandase ferm Alexandru.
              După ie irea celor doi fra i din sufragerie, Gica obosită de atâtea istericale,ș ț
se prăbu ise pe canapea mimând că a le inat. Nu a nu mai tia ce să creadă dinș ș ț ș
toată această harababură. Ea era mul umită că au încetat ipetele, rămânând totu iț ț ș
cu teama că ele ar fi fost luate de vecini ca fiind ale ei. 
              - Alexandre, cine ne-o fi blestemat pe noi, să n-avem parte de neveste ca
lumea? A mea e mai cu mo  decât toate. Până i vipera aia de Si a, poate fi luatăț ș ț
drept o sfântă în compara ie cu Gica. Mi-a dat ni te spectacole în Ocnele Mari, deț ș
am ajuns să fiu arătat cu degetul i de copii, ca un cal breaz. ș
              - Omul se blestemă singur pentru fapte pe care le face în pripă, fără să
gândească la consecin e.ț
              - Ai dreptate. Capul face, capul trage, zisese Nelu.
              - Trebuie să găse ti în elepciunea de a salva aparen ele. În majoritateaș ț ț
familiilor se întâmplă neîn elegeri i unii chiar reu esc să ascundă lumii ru ini maiț ș ș ș
mari decât âcnelile nevesti-ti.   ț
              - Vorbe ti prostii. Ce aici mai este vorba de în elepciune? La mijloc esteș ț
de a i călca mândria în picioare, ceia ce echivalează cu a deveni o zdrean ă în fa aț ț ț
ta. Decăderea în proprii tăi ochi este mai rea decât ce crede lumea despre tine.
              - Ai o altă solu ie?ț
              - Deocamdată, vreau să plec din Ocnele Mari. 
              - Vrei s-o părăse ti pe Gica?ș
              - De vrut a i vrea, dar acest lucru nu este posibil. Mă găse te asta i-nș ș ș
gaură de arpe.ș
              - i atunci ce rost are?Ș
              - Într-un ora  mare e ti salvat de anonimat. ș ș
              - Ţi-ar place Pite tiul? ș
              - Mai e vorbă! Po i să-mi aranjezi un transfer?ț
              - Am să încerc. 
              Această discu ie l-a determinat pe Alexandru să se facă luntre i punteț ș
pentru a-l transfera pe Nelu. Numai că n-a fost  nevoie de nici  un efort.  A fost
suficientă o singură întrebare i inginerul Stanciu a aranjat transferul.ș
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              La Pite ti lucrurile în familia lui Nelu Bălan s-au mai aranjat. Băie elul lorș ț
este crescut la Turnu-Măgurele de părin ii Gicăi. Ea a ob inut un post tocmai laț ț
coala  din  comuna  Vulture ti,  unde  se  deplasează  zilnic  cu  autobuzele  IRTA.ș ș

Deocamdată, poate din cauza lipsei de timp sau poate că s-o mai fi copt la cap,
Gica n-a mai dat spectacole de genul celor când era învă ătoare la Ocnele Mari.ț
              Nelu continuase să discute cu nepoata lui cu ocazia aniversării zilei ei de
na tere, dar Alexandra dorea ca unchiul său să-i povestească ceva vesel. A teptareaș ș
ei n-a fost deloc lungă, fiindcă Nelu tia ce vrea feti a de la el. Fără zăbavă el aș ț
început  să  turuie  despre  cum pe  un  muncitor  care  lucra  suspendat  pe  cofrajul
glisant al unui bloc aflat în turnare la etajul al noulea l-a apucat diareea. Cu mult
haz el povestise peripe iile omului, care după ce s-a perpelit de durere, neavândț
cum să coboare i-a făcut nevoile pe el îmbrăcat. i cum parcă acest lucru n-ar fiș Ș
fost de ajuns bietul om a rămas în pantalonii mocirli i până s-a reparat macaraua iț ș
a  putut  să  ajungă  la  sol.  Aici  îl  a tepta  însă  batjocora  celor  de  jos,  care  seș
îndepărtau de el din cauza duhorii ce se răspândea din pantalonii bucluca ului. Laș
sol ghinionistul fusese pus în fa a altor încurcături. Pe antier nu există o baie undeț ș
să se spele ferit  de privirile  oamenilor.  Disperat  s-a dus la  eava  de apă  de peț
antier,  s-a  dezbrăcat  în pielea goală i  s-a spălat  în văzul tuturor,  după care  aș ș

început să- i  clătească în grabă pantalonii  ca să-i poată îmbrăca uzi,  dar cura i.ș ț
Lumea s-a strâns ca la urs să vadă ce n-a mai văzut. În cele din urmă unul din
tovară ii lui i-a dat o zdrean ă de pantaloni de salopetă. Fericit că î i poate acoperiș ț ș
goliciunea,  omul  i-a  luat  boarfele  ude  i  a  plecat  în  mare  viteză  spre  baracaș ș
dormitor,  pentru  a  scăpa  de  batjocoră.  Nelu  reproducând  cu  talent  scârnăviile
tovară ilor muncitorului trecut prin ciur i prin dârmon a făcut pe Vasile ti i peș ș ș ș
Ţe i să se ină cu mâinile de burtă, iar nepoatei sale să-i dea lacrimile de atâta râs. ț ț
              - Cumnate, tu trecu i pe la cârciumă, de e ti în a a vervă! zice Nu aș ș ș ț
zâmbind, în timp ce to i cei de fa ă hohoteau veseli.ț ț
              - Băi ce miros fin ai! Te pomene ti că mi-o fi mai rămas ceva de la chefulș
de acum trei săptămâni! s-a mirat Nelu, neputând să mai rămână pasiv la în epăturaț
cumnatei.    
              Răspunsul unchiului său a făcut-o pe Alexandra să priceapă că sub masca
permanent veselă a acestuia, se ascunde amărăciunea omului bătut de soartă, care
este în stare să rabde orice răutate.  
              Alexandru  adormise  fără  griji  i  în  această  după masă,  în  ciudaș
avertizărilor so iei sale de ce i s-ar putea întâmpla la Securitate.ț
              - Scoală-te i pleacă, aude el în vis vocea nevestei.ș
              Nu a văzând că Alexandru nu se treze te îl zgâl âie până reu e te să-l facăț ș ț ș ș
să se ridice.
              - Ai să întârzii la Securitate. E ora cinci fără un sfert.
              - Ba n-am să întârzii.
              Alexandru Bălan î i încal ă pantofii, î i aranjează nodul la cravată, iaș ț ș
casca din cuier i coboară în grabă la boxa de sub scară să- i scoată motocicleta.ș ș
Odată  ie it  în  stradă  el  porne te  motorul  i  aruncându-se  în  ea  dă  bice  dinș ș ș ș
accelera ie cailor de sub el. Din fa a u ii blocului i până la înscrierea pe bulevard,ț ț ș ș
motocicleta este în viteza a patra i aleargă cu aizeci de kilometri pe oră. Cei doiș ș
kilometri de drum au fost înghi i i repede de nărăva a motocicletă i Alexandruț ț ș ș
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încetine te pentru a opri pe trotuar, lângă cabina sentinelei de la intrarea principalăș
în curtea Securită ii.ț
              - Bâzule, se aude Alexandru strigat cu porecla lui din liceu. 
              - Mopsule, ce e cu tine în Pite ti! se adresează Bălan lui Mi u Vi inescu,ș ș ș
cu porecla acestuia.
              - Sunt inspector colar la Sec ia de Învă ământ a regiunii.ș ț ț
              - Felicitări i la mai mare, spune bucuros Bălan.ș
              - Ba nu-mi convine deloc. M-au transferat for at.ț
              Mi u Vi inescu terminase facultatea de matematică la Universitatea dinș ș
Bucure ti i era de mul i ani profesor la liceul din Râmnicu-Vâlcea. Se căsătoriseș ș ț
cu o fată înstărită, a cărei părin ii au o casă frumoasă aproape de liceu.ț
              - Te-ai mutat cu familia?
              - Nevastă-mea nici nu vrea să audă de a a ceva i o să fac pe dracul înș ș
patru ca să mă transfer îndărăt la Vâlcea.
              - Mi ule, te rog să mă scuzi că mă grăbesc, dar trebuia să fiu deja înăuntru.ș
Te caut eu.
              - Ai probleme, ca alea pe care le-ai avut la terminarea liceului?
              - Nici vorbă. Cred că mă cheamă pentru vreo defec iune la instala iaț ț
electrică.
              - Întârzii mult?
              - Nu cred.
              - Atunci te a tept aici. ș
              - Bine.
              - Te rog să mă duci cu motocicleta până la Oarja, că sunt a teptat acolo.ș
Trebuia  să  mă  ia  o  ma ină.  O a tept  d-un  ceas  i  nu  mai  apare.  Cred  că  s-aș ș ș
întâmplat ceva cu ea  i n-am cu ce ajunge. Vrei? ș
              - S-a făcut, spune Bălan parcându- i motocicleta în poarta Securită ii.ș ț
              - Tovară u’, n-ai voie să opre ti aici, spune răstit un ofi er de securitate.ș ș ț
              - Sunt chemat la tovară ul Costandache.ș
              - Sunte i inginerul Bălan de la IREA?ț
              - A a mă cheamă, dar nu sunt inginer.ș
              - Pofti i la tovară ul comandant. Am primit ordinul să vă conduc laț ș
tovară ul colonel, spune ofi erul pe un ton politicos, total diferit de apostrofareaș ț
ini ială.ț
              Ofi erul porne te în pas milităresc i Bălan aleargă în urma lui ca să seț ș ș
poată ine de el. Ei parcurg în grabă un hol larg i apoi ni te scări, până ajung la u aț ș ș ș
comandantului.  Ofi erul  ciocăne  discret  i  dinăuntru  se  aude  un  “intră”,  ca  oț ș
comandă. Bălan este împins în încăpere de ofi erul care îl adusese.ț
              - Bună ziua, spune Bălan.
              - Bună. Ia loc tovară e inginer, spune mustăciosul de la birou, arătându-iș
scaunul din fa ă.ț
              “Ce au ă tia cu mine, de mă ingineresc atâta!”, se miră Bălan în gândulș
lui, în timp ce observă pe bărbatul vânjos de la birou. Este un tip brunet, pu inț
grăsu  la cei patruzeci de ani ai lui, ce are o privire amabilă, dar sfredelitoare.   ț
              - Vă rog să nu-mi spune i inginer, că nu sunt, spune Bălan, sim ind nevoiaț ț
de a pune lucrurile în ordine.
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              - tiu, dar într-un an vei avea diploma în buzunar.Ș
              - Mai e mult până atunci.
              - Tovară e inginer, noi avem nevoie de cadre bine pregătite i dorim  săș ș
devii unul din speciali tii no tri, a a cum î i merge numele în IREA.ș ș ș ț
              Pământul începe să se învârte sub picioarele lui Bălan în timp ce mintea
lui parcurgea cu viteza luminii o mul ime de alternative. Ceia ce auzise clar, i seț
pare extrem de nefiresc. Lui nu-i vine să creadă că cei de la Securitate sunt ni teș
tâmpi i, care nu-i cunosc “originea socială nesănătoasă”.ț
              - Nu văd ce-a i putea face eu la dumneavoastră! se pripe te Bălan să- iș ș ș
spună pe scurt nedumerirea. 
              - Deocamdată, vei urma o coală de ofi eri i peste un an vei avea gradulș ț ș
de maior. Când vei ajunge la vârsta mea vei fi general de securitate.
              Lui Bălan i se întăre te convingerea că Securitatea nu tie situa iaș ș ț
social-politică a părin ilor săi, dar nu este exclus ca să fie vorba i de altceva. Elț ș
auzise  de  schimbarea  macazului  în  politica  externă  a ării,  lucru  nemaipomenitț
după 1944,  de  când ara  este  aservită  Uniunii  Sovietice.  Tocmai  când românii,ț
bombarda i  de  douăzeci  de  ani  de  zile  cu  o  propagandă  prosovietică  agresivă,ț
credeau  că  România  va  deveni  o  republică  sovietică,  s-au  trezit  cu  opunerea
conducerii statului contra acestei tendin e. ț
              În declara ia plenarei lărgite a CC (Comitetului Central) al PMR-uluiț
(Partidului  Muncitoresc  Român)  de  luna  trecută  (aprilie  ’64)  se  exprimă  că
depă irea  barierelor  na ionale impuse de CAER (Consiliul  de Ajutor  Economicș ț
Reciproc al ărilor din Lagărul Socialist), contravin principiilor care stau la bazaț
rela iilor  dintre  statele  socialiste  prin  nerespectarea  strictă  a:  independen ei  iț ț ș
suveranită ii  na ionale,  egalită ii  în  drepturi,  întrajutorarea  tovără ească,ț ț ț ș
neamestecul în treburile interne, integritatea teritorială. 
              CAER-ul promovase încă de acum doi ani idea înfiin ării complexelorț
economice  interstatale,  cu  tergerea   frontierelor,  motivând  că  acestea  sunt  oș
piedică  a  procesului  transformării  treptate  a  diviziunii  interna ionale  a  munciiț
într-una inter-regională în cadrul viitoarei economii socialiste mondiale unice.
              Academicianul sovietic P.M. Alampiev argumentase cu câ iva ani în urmăț
necesitatea  înfiin ării  unor  complexe  interstatale  pentru  intensificareaț
aprovizionării cu produse agricole din surse proprii în scopul reduceri importurilor
de cereale  i  a altor  bunuri.  El  explicase  i  utilitatea migra iunilor  sezoniere  iș ș ț ș
permanente ale popula iei între ările socialiste în cadrul complexelor interstatale,ț ț
lucru care înseamnă de fapt desfiin area statelor na ionale. ț ț
              Un alt academician sovietic E.B.Valev de la Universitatea din Moscova
analizând  situa ia  dezvoltării  economiei  raioanelor  dunărene  ale  României,ț
Bulgariei i Uniunii Sovietice a elaborat un plan pentru formarea Complexului deș
Produc ie Interstatal al Dunării de Jos. Prin acest plan din România să va lua pentruț
Complexul  Industrial  ase  regiuni:  Oltenia,  Arge ,  Bucure ti,  Ploie ti,  Gala i  iș ș ș ș ț ș
Dobrogea (Fostele inuturi Oltenia, Muntenia i Dobrogea) Complexul Interstatalț ș
urmează să aibă 150.000 de kilometri  pătra i,  din care 100.000 vor proveni dinț
România, 38.000 din Bulgaria i 12.000 din Uniunea Sovietică (sudul Basarabiei,ș
fostă provincie românească, intrată sub ocupa ie sovietică). Complexul urmează săț
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aibă aproximativ 12 milioane de locuitori,  din care  9 milioane din România,  2
milioane din Bulgaria i 600-700 de mii din Uniunea Sovietică.ș
              Paralel cu planul Valev, profesorul  Willi Kunz de la Institutul de
economie  al  Academiei  de  tiin e  a  Republicii  Democrate  Germane  a  publicatș ț
cartea  “Probleme  de  bază  ale  colaborării  economice  interna ionale  între  ărileț ț
CAER” în care el sus ine ca în următorii 17 ani să se construiască un complexț
economic  interna ional  al  ărilor  CAER,  în  care  complexele  economice  să  fieț ț
înglobate organic. 
              Respingerea planurilor de creare a complexelor industriale interstatale de
către Plenara CC a PMR-ului, a fost bine primită de popula ia ării, inclusiv de ceiț ț
care au fost prigoni i de regimul comunist. Popula ia aplaudă pozi ia curajoasă iț ț ț ș
patriotică  a  lui  Gheorghe  Gheorghiu  Dej.  Lumea  tie  că  în  spatele  declara ieiș ț
plenarei, stă hotărârea secretarului CC al PMR, fiindcă participan ii la acea edin ăț ș ț
sunt  ni te  oameni  prezen i  numai  fizic,  ei  neîndrăznind  să- i  exprime  o  părereș ț ș
personală contra liniei dispuse de sus. Participan ii la plenară au fost surprin i deț ș
îndrăzneala  efului  lor,  care  pentru  prima  oară  în  via a  lui  se  opunea  fermș ț
dorin elor Uniunii Sovietice. ț
              Gheorghiu-Dej, frustrat de pozi ia lui de marionetă a Moscovei, rol jucatț
timp de două decenii i suferind i de un cancer de prostată, a respins în discursulș ș
său  planurile  de  regionalizare  prin  complexe  industriale,  lucru  care  în  fond  ar
conduce la dispari ia României de pe harta lumii.ț
              În astfel de vremuri tulburi, conducerea comunistă a ării, s-a trezit singurăț
i a sim it nevoia sprijinului întregului popor, paralel cu măsuri urgente de întărireaș ț

securită ii statului. Până mai ieri Securitatea era stat în stat, fiind subordonată înț
fapt sovieticilor. Ea avea drept de a controla pe toată lumea, inclusiv activitatea
membrilor  PMR i  instituise  o teroare  de  care  se  temea i  cei  din  conducereaș ș
statului,  securi tii  fiind  îndoctrina i  în  spiritul  interna ionalismului  proletar  iș ț ț ș
conformându-se  ordinelor  venite  de  la  Moscova.   Pozi ia  contrară  intereselorț
Uniunii  Sovietice,  expusă  în  declara ia  plenarei  din  aprilie,  îl  face  peț
Gheorghiu-Dej de ia măsuri să- i subordoneze institu ia securită i statului, inclusivș ț ț
primenirea acesteia cu oameni tineri cu studii, ce urmează a fi educa i în spiritulț
patriotic în locul interna ionalismului proletar.ț
              Alexandru Bălan nu cunoa te nici pe departe chichi ele noi politici, dar elș ț
tie că Departamentul Securită ii Statului recrutează cadre din rândul speciali tilor,ș ț ș

a a cum se întâmplase de curând cu cumnatul său de la One ti. Ion Dinu ajunseseș ș
maistru la instala ia DAV (Distilare automată sub vid) a rafinăriei. El a fost luat iț ș
trimis la o coală de ofi eri de securitate. Numai că între el i cumnatul lui este oș ț ș
mare diferen ă. Nelu Dinu este fiu de muncitor CFR-ist, membru de partid, care arț
putea să pretindă că a fost i ilegalist, dacă n-ar fi un om de bun sim . Ilie Dinuș ț
lucrase  o  vreme  în  acela i  atelier  al  CFR-ului  cu  Gheorghiu-Dej,  actualulș
conducător al Republicii Populare Române. 
              - Eu nu vreau să plec de la IREA, spune grăbit Bălan, refuzând propunerea
colonelului Costandache.         
              În mintea comandantului încol e te ideea că Bălan a rămas cu concep iaț ș ț
burgheză a părin ilor săi i acesta ar fi cauza refuzului său.ț ș
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              - i care ar fi motivul pentru care nu vrei să lucrezi în Securitate? întreabăȘ
comandantul, sperând să afle în ce ape se scaldă tânărul din fa a lui.ț
              - Îmi place meseria pe care o am i nu vreau să mi-o schimb.ș
              - i la noi vei face tot meserie inginerească la un nivel foarte înalt.Ș
              - Nu vreau să vă contrazic, dar nu poate fi acela i lucru întrucât nu voi maiș
lucra în instala ii energetice.ț
              - Ba vei fi permanent în tot felul de instala ii, unde cuno tin ele dumitaleț ș ț
inginere ti ne sunt necesare.ș
              - Am în eles. Dori i să fiu un fel de inspector. Mie îmi place mai mult săț ț
fiu legat nemijlocit de instala ii.ț
              - Eu te rog să nu-mi dai un răspuns pripit. Mergi acasă, consultă-te cu
so ia, pune i în ordine gândurile i peste două trei zile te a tept să-mi dai răspunsul:ț ț ș ș
laie sau bălaie.
              - Răspunsul meu nu se va modifica. Eu nu vreau să plec din produc ie,ț
fiindcă nu mă voi acomoda niciodată cu o func ie de inspector sau de controlor.ț
              - Eu tiu mai bine ca mata de ce refuzi, dar gânde ti gre it. Vom găsi peș ș ș
altcineva pe care să-l trimitem la coală în locul dumitale. Cel ce iese în pierdereș
vei fi dumneata, care în câ iva ani vei regreta că n-ai intrat în Securitate. Cu timpulț
îmi vei da dreptate, dar va fi prea târziu, fiindcă trenul dumitale îl pierzi acum,
spune colonelul Costandache ridicându-se de pe scaun i întinzând mâna tânărului.ș
              Alexandru Bălan iese pe poarta Securită ii, bucuros că a scăpat cu bineț
dintr-o situa ie dificilă.  ț
              - Ce- i făcură ă tia de zâmbe ti? îl întreabă Mi u Vi inescu, care a teptăț ș ș ș ș ș
rezemat de motocicleta lui.
              - Am stat mult? întreabă Bălan ca să evite un răspuns. 
              - Mult sau pu in, asta e. Am căzut pe capul tău că n-am cu ce ajunge laț
Oarja.
              - Mi ule eu te duc, dacă nu- i e milă de costumul tău.ș ț
              - Adică!
              - Drumul în afara ora ului este neasfaltat i praful ridicat de roata din spateș ș
a motocicletei se va îmbiba în hainele tale de n-o să le mai recuno ti.ș
              - Mă duci sau nu?
              - Suie pe a, spune Bălan, pornind motorul.ș
              Motocicleta demarează nărăva , purtând pe cei doi fo ti colegi de clasă deș ș
la liceul din Alexandria.
              - Bâzule, de când e ti în Pite ti? strigă Mi u Vi inescu în urechea luiș ș ș ș
Bălan pentru a fi auzit în zgomotul e apamentelor.ș
              - De vreo patru ani.
              - Acum trei ani am fost la întâlnirea de aniversare a zece ani de la
terminarea liceului. Când s-a strigat catalogul nimeni nu mai tia de tine pe undeș
e ti. ș
              - A i fost mul i? ț ț
              - Aproape to i. ț
              - Care i pe unde sunt?ș
              - În Alexandria n-au mai rămas decât Silvian Popescu, Drago  Frăsineanuș
i  Ion Părpălea  care  au serviciu în  ora .  Stelică  Bo neag este  inginer  în  portulș ș ș
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Gala i,  Petrică  Costache  este  inginer  la  Bra ov,  Petre  Ţurea  este  inginer  laț ș
Combinatul Chimic Făgăra , Nicu Mănoiu a fost inginer la o uzină din Ploie ti iș ș ș
acum lucrează la ambasada din Belgia, Ghi ă Alexandru este inginer de mine iț ș
lucrează la Bucure ti în minister, tot în capitală mai sunt Emilia Popescu i Niaș ș
Ionescu care sunt profesoare de liceu, Nela Avramescu este doctori ă la Brăila,ț
Zoica Georgescu este farmacistă în Timi oara, Tan a Iosub s-a măritat cu Traianș ț
Mare  i sunt amândoi doctori la spitalul din Râmnicu Vâlcea. Tot în Vâlcea maiș ș
este Marcela Stănculescu i Mioara Banu tii că Mitică Oncescu este profesor deș Ș
matematici aici în Pite ti?ș
              - N-am tiut. ș
              - Locuie te în casa socrilor lui, de pe Fra ii Gole ti, în spatele pie ei de laș ț ș ț
gară. 
              - De Paulică Moldoveanu ce tii?ș
              - Se zice c-ar fi murit.
              - Din ce cauză?
              - Frăsineanu mi-a optit, c-ar fi fost arestat i bătut de Securitate. ș ș
              După ce motocicleta a trecut de bariera de la Depoul CFR Pite ti i a intratș ș
în comuna Prundu, zdruncinăturile  prin hârtoapele drumului, l-au oprit pe Mi uș
Vi inescu să continue enumerarea situa iei celorlal i colegi de clasă. Norul de prafș ț ț
lăsat în urmă de motocicletă a devenit i  mai dens pe oseaua Giurgiului. Aiciș Ș
utilajele care lucrează la construc ia fabricii de negru de fum au stricat drumul deț
parcă  ar  fi  fost  râmat  de  nenumărate  turme  de  porci.  La  coborârea  de  pe
motocicletă în fa a coli din Oarja, Mi u Vi inescu arăta ca un morar. El încercăț ș ș ș
zadarnic să se desprăfuiască. Cu cât î i scutura hainele mai tare, cu atât mai mult seș
fixează colbul în esătura hainelor. ț
              - Băi Bâzule, arăt ca dracul.
              - Mi ule, te-am avertizat.ș
              - tii ce te mai rog? Ș
              - Spune.
              - Să nu pleci. N-am cu ce mă întoarce. 
              - Stai mult?
              - Cel mult un sfert de oră.
              - Bine. Du-te.
              Mi u Vi inescu, este a teptat la un consiliu al cadrelor didactice. Prăfuit iș ș ș ș
murdar,  el  se  scuză  de  întârziere,  ine  un  logos  scurt  cu  instruc iunile  pe  careț ț
trebuie să le comunice i apoi părăse te edin a în mare viteză. ș ș ș ț
              - Bâzule, trăsei o rasoleală, că-mi era teamă că mă la i pe aici. Ce-or credeș
ă tia de mine?ș
              - Treaba lor. Cu cât te vor vorbi mai de rău, cu atât mai repede te vei
reîntoarce la Vâlcea.
              - Ai dreptate.
              Bălan porne te motocicleta. Zdruncinăturile înso ite de un nou strat deș ț
praf îl vor face pe inspectorul colar să- i aducă aminte toată via a de acest drum.ș ș ț
Mi u nu mai are chef de povestit i nici Bălan să asculte. ș ș
              Ajuns acasă Alexandru este luat la întrebări de so ie.ț
              - Ce a avut Securitatea cu tine?
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              - Ni te treburi de serviciu. ș
              - Unde te-ai murdărit în halul ăsta?
              - Am dus pe un fost coleg de liceu la Oarja.
              - Hai să mănânci i să-mi spui de ce te-a chemat comandantul securită ii.ș ț
               - Nu mănânc. Fă patul că adorm din picioare.
               Marcat de aflarea sor ii tragice a bunului său coleg i prieten, Alexandruț ș
adoarme i  se visează  împreună cu Paulică Moldoveanu sub castanul peronuluiș
gării din Alexandria, discutând teoria scalarită ii i ireversibilită ii timpului.     ț ș ț

                                                              XV

              Accelerarea ritmului de industrializare i electrificare,  prin planuriș
cincinale extrem de ambi ioase, a determinat dezvoltarea instala iilor energetice înț ț
scopul asigurării alimentării cu energie electrică a fabricilor noi, construite într-un
ritm alert în toate regiunile ării. La IRE Arge  puterea instalată în transformatoareț ș
s-a dublat în ultimii doi ani i jumătate prin construirea de noi sta ii i posturi deș ț ș
transformare,  iar energia electrică distribuită consumatorilor a crescut  în aceia iș
propor ie.  Acest  fenomen  s-a  produs  i  la  celelalte  întreprinderi  regionale  deț ș
electricitate.
              Cu toate că au intrat în func iune numeroase grupuri energetice de mareț
putere  în  termocentrale  noi  i  amplificarea  celor  existente,  Republica  Popukarăș
Română  se  confruntă  cu  o  criză  energetică  majoră,  chiar  i  în  plină  vară.ș
Conducerile întreprinderilor de centrale electrice cer cu disperare oprirea grupurilor
energetice  planificate  pentru  repara ii,  în  special  la  cazane,  dar  Dispecerulț
Energetic Na ional nu le poate aproba.ț
              Sistemul energetic a ajuns în situa ia de a func iona seara la vârful deț ț
sarcină cu frecven a de 48 de her i,  valoare mai mică cu 4% fa ă de cea normală,ț ț ț
deoarece generatoarele din centralele electrice î i reduc tura ia fiind supraîncărcateș ț
de  cererea  suplimentară  de  energie  pe  care  n-o  pot  furniza.  Cum fiecare  grup
generator  are  o  tura ie  critică  a  cărei  valoare  este  mai  mică  decât  ceaț
corespunzătoare  frecven ei  nominale  de  50  de  her i  există  pericolul  apari ieiț ț ț
fenomenului  de rezonan ă ce  l-ar  distruge.  Pentru evitarea  deteriorării  grupului,ț
automatica sa comandă ie irea lui din func iune înainte de pragul critic. Deoareceș ț
transmisia energiei electrice se face cu viteza luminii, ie irea din func iune a unuiș ț
generator  determină  oprirea  în  lan  a  tuturor  celorlalte  din  sistem,  careț
supraîncărcate  i  mai  mult  î i  reduc  rapid  tura ia  i  releistica  le  comandăș ș ț ș
deconectarea.
              O astfel de situa ie poate apare la avarierea unui cazan mare dintr-oț
termocentrală oarecare, prin spargerea evilor ce n-au fost înlocuite le timp, fapt ceț
determină  oprirea  for ată  a  turbinei,  rămasă  fără  alimentare  cu  abur.  Dacă  înț
momentul respectiv celelalte centrale din sistem nu pot prelua puterea dispărută în
grupul avariat se produce dezastrul de cădere a sistemului energetic.
              Consecin ele unei căderi a sistemului energetic na ional sunt extrem deț ț
grave. Întreruperea alimentării  cu energie electrică a  consumatorilor face ca în
industrie pe lângă pierderile de produc ie să se producă distrugeri de utilaje i deț ș
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materiale aflate în fabrica ie. Astfel în siderurgie oprirea de durată a cuptoarelorț
duce  la  solidificarea  metalului  aflat  în  diverse  faze  de  topire  i  desprinderiiș
căptu elii de amotă prin răcire. Repararea unui  astfel de cuptor devine imposibilăș ș
i trebuie demolat. În schelele petroliere chiar i la o oprire intempestivă scurtă seș ș

ajunge la blocarea coloanelor la sondele în foraj i la înnisiparea celor de extrac ie.ș ț
              Practic nu există industrie la care să nu se înregistreze pagube în cazul
oricărei  întreruperi  a  furnizării  energiei  electrice,  dar  la  căderea  sistemului
energetic acestea sunt enorme. Termocentralele nu pot începe procesul de repornire
a  cazanelor  până  nu  primesc  energie  electrică  de  la  hidrocentrale  pentru
func ionarea  morilor  de  cărbune,  suflantelor  de  aer,  pompelor  de  apă,  etc.ț
Repunerea în func iune a unui cazan mare poate dura peste zece ore, fiind necesarăț
ventilarea  lui  pentru  evacuarea  amestecului  de  gaze  combustibile,  prezen a  lorț
producând  o  explozie  la  aprinderea  flăcării  i   implicit  distrugerea  lui.  Dupăș
reaprinderea focului, atingerea parametrilor de temperatură i presiune în cazan seș
face în multe ore, iar când acesta poate furniza abur, turbina nu poate fi încărcată
decât  progresiv  în  alt  număr  de  ore,  pentru  a  se  evita  ruperea  axelor  datorită
tensiunilor interne ce apar la o încălzirea neuniformă a o elului.     ț
              Nerepararea grupurilor energetice în timpul verii determină ca sistemul
energetic  să  nu  poată  asigura  acoperirea  cre terii  suplimentare  de  energie  dinș
timpul iernii. Pentru a salva men inerea în func iune a sistemului energetic în cazț ț
de deficit de producere a puterii cerute s-a dispus punerea în func iune de instala iiț ț
de deconectarea automată a sarcinii (DAS) la scăderea frecven ei sau a tensiunii.ț
DAS-urile sunt montate pe linii cu consumatori la care pagubele sunt mari, dar nu
catastrofale. Astfel în cazul fabricilor textile oprirea intempestivă produce ruperea
firelor la războaiele de esut, sau în industria prelucrării metalelor prin a chiere seț ș
rup cu itele  i implicit rebutarea pieselor aflate în lucru.ț ș
              Întrucât func ionarea DAS-urilor produce  pierderi mari în fabricileț
deconectate,  conducerea  ministerului  a  dispus  ca  speciali tii  din  întreprinderileș
regionale  de  electricitate  să  analizeze  procesele  tehnologice  ale  marilor
consumatori industriali i să impună măsuri de ra ionalizare prin oprirea în timpulș ț
serii  a  unor receptori  mai pu ini  vitali,  pentru a compensa puterea  absorbită  deț
iluminatul electric. Rezultatul campaniei desfă urate în plină vară a fost transmisș
de întreprinderi la minister, dar puterea posibilă de a fi redusă la orele de vîrf de
sarcină  al  sistemului  energetic  este  extrem de  mică  fa ă  de  deficitul  de  putereț
preconizată  pentru  iarnă.  În  această  situa ie ministrul  a  dispus convocarea  uneiț
edin e cu conducerile celor 18 întreprinderi  de electricitate din ară i a efilorș ț ț ș ș

serviciilor UEE.
              Într-o diminea ă de sfâr it de iulie a anului’964 în sala de conferin e de laț ș ț
etajul  întâi  din clădirea  MEE de pe bulevardul  General  Magheru  scaunele  sunt
ocupate de cei convoca i. Marin, Mirea i Bălan recapitulează datele din situa iaț ș ț
transmisă.  Directorul  Marin  cunoa te  modul   sever  de  comportare  în  edin e  aș ș ț
ministrului adjunct, profesorul Nicolae Gheorghiu, în contradic ie cu cel politicosț
al aceluia i om cu studen ii lui de la Politehnică. Directorul de la IRE Arge  are deș ț ș
ce se teme. Din cauza ordinii alfabetice a întreprinderilor el va trebui să prezinte
primul situa ia i nu tie ce l-ar putea întreba ministrul.ț ș ș
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              Rumoarea sălii încetează la deschiderea u ii din spatele mesei de prezidiu.ș
În  sală  intră  Bujor  Almăjan,  ministrul  minelor  i  energiei  electrice,   urmat  deș
Nicolae Gheorghiu, ministru adjunct i ef al Direc iei Energiei Electrice, Adrianș ș ț
Georgescu,  secretarul  general  al  ministerului,  Nicolae  Moldoveanu,  directorul
inspec iei energetice, tefan Feldman, directorul dispecerului energetic na ional, iț Ș ț ș
Victor Partenie, ef serviciu în direc ia energiei electrice. To i cei din sală se ridicăș ț ț
în  picioare  ca  i  când  deschiderea  u ii  ar  fi  fost  înso ită  de  comanda  militară:ș ș ț
“Companie, aten ie, drep i” ț ț
              -Vă rog să lua i loc, spune Bujor Almăjan, care după câteva secunde, câtț
durează a ezarea pe scaune, continuă: Tovară i, nu trebuie să vă detaliez situa iaș ș ț
grea în care se află sistemul energetic, dumneavoastră fiind nu numai conducătorii
întreprinderilor de distribu ie a energiei electrice, dar i foarte buni speciali ti înț ș ș
energetică. Se func ionează în mod curent cu 49 de her i, iar în timpul vârfului deț ț
seară  frecven a  scade  aproape  de  48  de  cicli  pe  secundă.  Tovară ul  directorț ș
Feldman mă încuno tin ează destul de des cu evenimente ce au fost la un pas deș ț
prăbu irea  sistemului  energetic.  În  prezent  puterea  disponibilă  în  centraleleș
electrice nu acoperă cererea de consum i unica solu ie este diminuarea acestuia.ș ț
Dumneavoastră a i desfă urat o campanie  de analiză a proceselor tehnologice aleț ș
consumatorilor industriali i a i găsit receptori ce pot fi opri i la orele de vîrf, fărăș ț ț
pierderi de produc ie. Cum din centralizarea rapoartelor dumneavoastră rezultă oț
reducere insuficientă trebuie să mări i  lista utilajelor ce trebuiesc oprite la vârf,ț
până la nivelul deficitului de putere calculat de serviciul de regimuri de func ionareț
de la dispecerul na ional  pentru iarna  care bate la u ă. În acest scop vă propun…ț ș
              Bujor Almăjan î i opre te cuvântarea când pe u a din spatele lui apareș ș ș
eful  său de cabinet.  Acesta se strecoară ca o pisică îi  opte te ceva la ureche.ș ș ș

Ministrul se apleacă i îi spune lui Nicolae Gheorghiu că este chemat la guvern i îlș ș
roagă să conducă edin a, după care el părăse te în mare grabă sala.  ș ț ș
              În timpul cuvântării ministrului, ministrul adjunct Gheorghiu stătuse cu
ochii  înfip i  în  situa ia  centralizatoare  cu  reducerile  de  putere  convenite  deț ț
regionalele de electricitate  cu consumatorii  lor.  Cifrele  citite de el  îi  încruntase
chipul.  Cum  s-a  închis  u a  după  ie irea  ministrului,  adjunctul  său  Nicolaeș ș
Gheorghiu a început să tune i să fulgere:ș
              - Sunte i o ceată de incapabili. După două săptămâni în care trebuia săț
stabili i comutarea func ionării a cel pu in zece la sută din utilaje din timpul orelorț ț ț
vârfului de seară, voi n-a i venit decât cu un procent de unu virgulă apte. Cumț ș
crede i  că  sistemul  energetic  va  putea  face  fa ă  la  iarnă  cu  această  reducereț ț
simbolică? Să vă fie ru ine. Sunte i ni te lene i. Sunt sigur că a i trecut prin marileș ț ș ș ț
întreprinderi  consumatoare  de  energie  electrică  ca  acceleratele  prin  halte.  N-a iț
găsit  utilajele  tampon i  acolo  unde acestea  nu există  n-a i  impus oprirea  altorș ț
receptori,  a  căror  func ionare  să  fie  comutată  dumineca  pentru  recuperareaț
pierderilor de produc ie. Zaberca, dumita la câ i mari consumatori ai fost?ț ț
              - La ase tovară e ministru, răspunde cu teamă directorul întreprinderii deș ș
la Timi oara.ș
              Marin, directorul de la Arge , scoate o răsuflare de u urare, fiindcăș ș
ministrul adjunct astăzi i-a abandonat obiceiul de a-l interpela pe el la începutulș
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edin ei.  În  această  situa ie  el  poate  afla  cam ce  răspunsuri  i-ar  fi  pe  plac  luiș ț ț
Gheorghiu. 
              - Dintr-un total de câ i? întreabă supărat Gheorghiu.ț
              - De treizeci i unu, răspunde fără vlagă Zaberca.ș
              - i câ i kilowa i ai redus la ă tia ase la care zici că ai fost?   Ș ț ț ș ș
              - Îmi permite i o clipă să mă uit pr situa ie.ț ț
              - Nu- i permit nimic. Se vede că te-ai plimbat ca un vodă prin lobodă, dacăț
nu- i aminte ti cifrele stabilite. La ceilal i douăzeci i cinci de consumatori cine aț ș ț ș
făcut analiza?
              - Inginerul ef i eful UEE-ului, răspunde Zaberca. ș ș ș
              Cei doi se ridică ca la comandă în picioare, încadrându-l pe director între
ei.
              - Ia spune Anibale, dumita ce reduceri ai stabilit?
              - Trei sute aizeci i cinci de kilowa i la douăsprezece întreprinderiș ș ț
analizate. Cea mai mare este de optzeci i nouă de kilowa i la Electro Banat i ceaș ț ș
mai mică de nouă kilowa i la Fabrica de încăl ăminte Guban, răspunde inginerulț ț
ef Anibal Baciu, care stătuse cu nasul în situa iile aduse, în timp ce directorul luiș ț

era mu truluit.ș
              - i de ce n-ai făcut o reducere mai mare la cizmari, ce ei nu pot lucraȘ
dumineca?
              - Ei lucrează pentru îndeplinirea planului de produc ie i în zilele deț ș
sărbătoare, dar ma inile lor sunt de puteri mici.ș
              - i ce vor opri?Ș
              - Ventila ia la tăbăcărie i o parte din iluminat, răspunde ferm Baciu.ț ș
              De trei ceasuri ministrul Gheorghiu freacă du umelele cu conducerileș
celor optsprezece întreprinderi. Directorul de la IRE Arge , fiind ultimul interpelat,ș
se descurcă destul de bine, având avantajul că a aflat ce trebuie să spună, ca să nu-l
certe ministrului adjunct.
              - Marine,  dumita ai făcut ceva reduceri,  dar nu sunt destule. Câte
magazine i prăvălii sunt în ora ele i comunele Regiunii Arge ?ș ș ș ș
              - O mie două sute cincizeci i trei, tovară e ministru.ș ș
              Sala scoate un u or murmur înso it de zâmbete, ca semn de neîncredere înș ț
cifra enun ată atât de repede de directorul  întreprinderii din Pite ti. Reac ia săliiț ș ț
face ca Gheorghiu să nu dea crezare răspunsului venit prea repede. Ministrul este
un bun cunoscător al firii tinerilor, descoperită în lunga lui activitate de profesor la
nenumărate genera ii de studen i. El tie comportamentul acestora când sunt prin iț ț ș ș
la înghesuială. 
              - De unde scose i dumita cifra asta? întreabase ministrul crezând că Marinș
umblă cu fofârlica. 
              - Tovară e ministru, pot să vă arăt situa ia întocmită de contabilitateaș ț
abona i  în  care  este  prezentat  consumul  de  energie  lunar  pe  categorii  deț
consumatori în ultimele douăsprezece luni i numărul acestora.ș
              - Bine, nu e nevoie. Te tiu băiat serios de când lucrai la Centralaș
Grăzăve ti,  spune  ministrul  mul umit  fiindcă  răspunsul  lui  Marin  spulberăș ț
presupunerea celor din sală, continuând: i ce putere consumă în medie prăvăliileȘ
astea?
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              - Cam un kilowat.
              - Asta înseamnă că magazinele din regiunea Arge  ia cam o mie două suteș
de kilowa i la vârful de seară al sistemului. Ele n-ar putea fi închise înainte de oreleț
aptesprezece?ș

              - Ba da, tovară e ministru.ș
              - i cum ai putea să faci asta?Ș
              - Voi merge la tovară ul pre edinte al regiunii să-l rog să dea o dispozi ieș ș ț
în acest sens.
              - i-l crezi tu pe Costică Sandu dispus să ină seama de rugămintea ta?Ș ț
              - Îi voi explica că această măsură extremă este necesară pentru salvarea
sistemului energetic de la o prăbu ire, lucru ce ar însemna pierderi nerecuperabileș
de industria regiunii.
              - Te pontez aici cu o reducere la vârf de încă unu virgulă doi megawa i.ț
Partenie,  să  verifici  dacă  se  vor  închide  magazinele  în  Arge  la  căderea  serii.ș
Mirea, tu cum stai cu montarea DAS-urilor?
              - Tovară e ministru, în două săptămânii terminăm de montat i pus înș ș
func iune toate instala iile în punctele dispuse de Dispecerul  Na ional,  răspundeț ț ț
prompt inginerul ef de la Pite ti.ș ș
              - Feldman, să-l verifici pe olteanul ăsta i să-mi raportezi. ș
              Când toată sala era gata să respire u urată că întâlnirea se termină,ș
Gheorghiu mai trage un lung perdaf extrem de aspru conducerilor întreprinderilor
de electricitate  După ora opt seara edin a este închisă cu dispozi ia ministruluiș ț ț
adjunct ca delega ii să rămână peste noapte în capitală i mâine de diminea ă, în ziț ș ț
de duminecă, inginerul Partenie să analizeze cu ace tia documentele aduse pentru aș
mări cifrele de reducere a puteri la vârf până la acoperirea deficitului prognozat. 
              Lumea iese supărată din minister, înjurând fiecare în felul lui nu că
pierduseră  biletele  la  avioanele  sau  la  trenurile  de  seară  cu  care  urmau  să  se
întoarcă acasă, ci la gândul că a doua zi vor da piept cu Partenie, care îl întrece pe
ministrul adjunct în a le face zile fripte.
              - Să mergem să mâncăm la Grădini a, se adresează Marin lui Mirea iț ș
Bălan la ie irea în bulevardul Magheru.ș
              - Mi-e o foame de văd albastru. N-am mâncat decât un ceai de diminea ă,ț
se vaită Mirea.   
              - Dar tu Alexandre?
              - Tov director, e bună i o zi de post negru, răspunde Bălan. ș
              - Doar nu i-o părea bine, c-ai stat nemâncat?ț
              - Am înghi it în pauza de la ora trei pache elul pus de nevastă-mea înț ț
servietă.
              - Ale noastre n-au avut grija asta.
              - Păi, ce dumneavoastră sunte i oameni care să umble cu mâncarea după eiț
!?
              - Ne cam iei la mi to! Ce adică noi nu suntem tot oameni!ș
              - So iile dumneavoastră sunt obi nuite ca atunci când veni i târziu acasă săț ș ț
fi i ghiftui i la vr-un chefule .ț ț ț
              - Ce zici Victore de pu tiul ăsta obraznic, care î i ia nasul la purtare? Nu-iș ș
ajunge că i-a bătut joc de noi la restaurantul Arge ul din Pite ti!? ș ș ș
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              Întâmplarea avusese loc cu ceva timp în urmă, când Marin i Mirea ie indș ș
de la o edin ă a Consiliului Regional, l-au întâlnit pe Bălan pe strada mare, careș ț
văzându-i, i-a salutat i a mers mai departe. ș
              - Alexandre, ia stai un pic. Tu de câte ori ai promis că dai un coniac?
întrebase Marin.
              -  Oricând dori i  dumneavoastră,  tovară e  director,  ocolise  Bălanț ș
întrebarea.
              - Victore pu tiul ăsta este un mare mecher.  De câte ori i-am pusș ș
întrebarea asta mi-a dat acela i răspuns, dar se eschivează ca o zvârlugă.ș
              - Alexandre, ar trebui să faci cinste pentru Medalia Muncii pe care ai
primit-o luna trecută, adaogase Mirea, ca să ină isonul lui Marin.ț
              Directorul i inginerul ef n-aveau nevoie să bea coniac de Bălan, darș ș
acesta este modul lor de a discuta apropiat cu cei pe care vrea să-i cunoască mai
bine.  Directorul  îl  tie  pe  Bălan  ca  tehnician  capabil,  cu  fotografia  permanentș
expusă în centrul panoului cu frunta ii în produc ie, ca i la cel al inovatorilor, darș ț ș
este o enigmă pentru el cum acest ins este prieten cu toată lumea, dar cu nici unul
prea apropiat, în afară poate de Ispă escu. El vroia să îl descoasă fiind curios săș
afle în ce ape se scaldă. Marin are o abilitate deosebită în a afla ce se ascunde în
spatele aparen elor i spera să-l descifreze i pe Bălan.  ț ș ș
              - Păi, tovară e director, ca să nu-l mai bănui i pe Alexandru că vă evită,ș ț
zic să dăm curs la invita ia ce o făcu, propusese Mirea.ț
              - Un moment mai nimerit ca acesta nici că se poate. Intrăm la Arge ul?ș
întrebase Marin.
              - Intrăm tovară e director, răspunsese Bălan. ș
              Bălan î i ascunsese cu greutate supărarea. Nu-i păsa de cei câ iva lei cuș ț
care trebuia să plătească băutura, dar nu-i convenea să fie văzut cu directorul i cuș
inginerul  ef  în cârciumă,  ca apoi să fie bârfit,  că cine tie  ce post  ar  râvni  laș ș
terminarea facultă ii, fiind student în ultimul an. Mai tia Bălan de la iste ul Stanț ș ț
Pi igoi, mentorul lui din copilărie, că omul trebuie să se ferească în via ă să treacăț ț
prin fa a efului i pe la coada calului. Nu în elesese atunci această pova ă, decât peț ș ș ț ț
jumătate, când mânzul Cocor îi aplicase o potcoavă în old. El nu dorea să afle peș
pielea lui i prima parte a zicalei lui Stan, având teama ca aceasta  ar putea fi maiș
dură decât lovitura de copită a cailor. 
               În sala dinspre stradă a restaurantului Arge ul, era aglomera ie obi nuităș ț ș
orelor  de  suprasarcină.  Responsabilul  observându-l  pe  directorul  IREA-ului,  i-a
ie it în întâmpinare i l-a invitat la o masă pe care o ine totdeauna rezervată pentruș ș ț
tăbilime.ș

              - Pofti i tovară e director la masa dumneavoastră. Vă vom servi cu ce timț ș ș
că vă place, spusese mieros mai marele chelnerilor.
              - Nea Costică, nu vrem decât câte un coniac mare.
              - Nu pute i refuza să nu vă aduc antreul.ț
              - Ba te refuz i umblă repede că ne grăbim.ș
              În câteva clipe o frumoasă chelnări ă adusese la masa destinată tăbilimiiț ș
ora ului o tipsie cu trei pahare ce aveau marginile glazurate cu zahăr,  cu câte oș
felie de lămâie înfiptă pe margine i pline aproape ochi cu lichidul arămiu.  ș
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              - Hai noroc băie i, spusese Marin i după ce gustase din pahar, continuase:ț ș
Victore, ăsta ne-a dat din ăla extra, cu care îl serve te pe nea Costică Sandu.ș
              - Este excelent, exclamase Mirea, după ce plimbase prin gură o înghi iturăț
bună de coniac.
              - Ţie cum i se pare Alexandre? întrebase directorul, observând că acestaț
doar pupase marginea paharului.
              - Este o băutură prea tare,  răspunsese Bălan, re inându- i cu greuț ș
strâmbătura la arsura pe care o sim ise.ț
              - Hai nu face pe mironosi a cu noi. Ia i bea că e ti bărbat în toată firea.ț ș ș
              Bălan î i frământase creierul cum să iasă din încurcătură. Bănuia că dacăș
directorul îl vede că nu bea îi va sări andăra i cine tie de ce este în stare. Tocmaiț ș ș
când credea că n-are scăpare i trebuie să se otrăvească, prinsese un moment cândș
Marin vorbea cu Mirea despre ce fusese în edin a de la regiune. El luase paharul,ș ț
îl pupase, apoi îl coborâse sub masă i-l vărsase încet pe piciorul mesei, astfel caș
lichidul să se prelingă i să nu clipocească.  Ridicase paharul  inându-l strâns înș ț
palmă, ca să nu se vadă că este gol, îl dusese din nou la gură i-l daduse peste capș
un timp mai îndelungat ca să se observe că l-a băut. Când se credea în al noulea cer
că  a  scăpat  cu  bine  de  această  încurcătură  simte  că  tălpile  de  micropros  ale
pantofilor săi alunecă pe mozaicul umed. Dacă pardoseala ar fi fost din du umea,ș
coniacul s-ar fi scurs sub scândură i totul ar fi fost perfect. Bălan începuse să seș
teamă de momentul când lichidul va ajunge i sub tălpile pantofilor directorului. Elș
se grăbise să plătească chelnări ei i a tepta ca Marin să termine discu ia cu Mireaț ș ș ț
i să se vadă ie it cât mai repede din restaurant.ș ș

              - Victore, coniacul ăsta este prea bun, ca să nu mai bem câte unul. Rândul
ăsta îl plătesc eu, spusese directorul.
              - Ba îl plătesc eu, protestase inginerul ef.ș
              -Ca să nu ne supărăm mai luăm două rânduri i plătim fiecare, ca să fimș
chit, spusese bucuros Marin.
              Când auzise ce va urma, lui Bălan îi venise să- i ia cîmpii. Norocul lui aș
fost că discu ia între cei doi continuase tot a a de aprins, iar el putuse goli  celeț ș
două păhărele pe picioarele scaunului său, sperînd că scurgerea coniacului nu va fi
în direc ia picioarelor directorului. Când s-au ridicat să plece, Bălan era bucuros căț
totul se sfâr e te cu bine.ș ș
              - Bă care v-a i pi at pe voi? întrebase Marin pleoscăind cu pingelele înț ș
băltoaca de sub masă. 
              Directorul i inginerul ef se apleacaseră i amândoi au priceput despre ceș ș ș
era vorba.
              - Nu e de la noi, spusese Mirea în dorin a de a evita un scandal.ț
              -  Victore,  nu face pe nebunul cu mine. Ce e ti chior,  nu vezi  căș
pezevenghiul ăsta de Bălan i-a vărsat coniacul jos, ca să râdă de noi?ș
              - Tovară e director, îl tiu pe Alexandru că nu ine la băutură. S-o fiș ș ț
îmbătat i nu mai tie ce face, min ise Mirea ca să-l salveze pe Bălan.ș ș ț
              - Victore, mă trădezi i tu? Lasă că v-aranjez eu p-amândoi, spusese Marinș
i făcând stânga împrejur ie ise într-o clipă în stradă.ș ș

              - Ce te-a apucat Alexandre să faci prostia asta?
              - Tovară e inginer ef, vă rog să mă ierta i, dar eu nu pot bea atâta coniac.ș ș ț
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              - Alexandre, fii băiat serios i nu mă trata în cârciumă cu tovară e inginerș ș
ef. Cândva îmi ziceai tov Mirea. Te rog să mi te adresezi tot a a. Acum rămâi înș ș

urmă că eu alerg după director să salvez situa ia.ț
              - Nu cred c-ave i anse, presupusese Bălan supărat.ț ș
             - Vom trăi i vom vedea, spusese Mirea, părăsind în fugă localul.ș
             De atunci ori de câte ori Bălan îl întâlnise pe director, Marin întorcea capul
ca nu-i audă salutul. Era evident că nu-i căzuse bine întâmplarea de la restaurant iș
o perioadă evitase să mai intre în cârciumă. Florica, so ia lui s-a bucurat când aț
aflat de la nevasta inginerului  ef de pă ania bărbatului ei,  sperând să se înve eș ț ț
minte i să nu mai umble prin cârciumi.  ș
              Acum când cei  trei traversează bulevardul  Magheru în drum spre
restaurant,  Mirea nu tie ce să-i răspundă directorului,  fiindcă Bălan spusese unș
lucru ce nu trebuia amintit în nici un fel.
              - Alexandre, de unde tii tu că noi facem chefuri i ne ducem acasăș ș
ghiftui i?ț
              - Vorbele umblă repede, răspunsese Bălan supărat pe sine, de călcatul lui
în străchini, tocmai când credea că-i trecuse directorului supărarea pe el.
              În restaurantul Grădini a, Marin, Mirea i Bălan mănâncă tăcu i câte unț ș ț
grătar de porc, fără aperitiv i tărie, i chiar fără pri . Directorul Marin ar fi vrut săș ș ș ț
bea  un  coniac,  dar  prezen a  lui  Bălan  i-a  tăiat  pofta.  După  atâta  timp  de  laț
incidentul de la Arge ul, directorul pare că nu se supără de cele spuse de limbutulș
Bălan. El î i  dă seama că oamenii  nu privesc cu ochi buni amici ia lui cu noulș ț
inginer ef, situa ie opusă celei de pe vremea când lucra cu distantul i austerulș ț ș
Dobri an. Este prima oară când directorul îl regretă pe fostul inginer ef ș ș
              - Eu am să dorm la mama. V-a i lua i pe voi dar nu este loc, spuneș ș
directorul Marin.
              - Eu am să dorm la ni te rude ale so iei, zice inginerul ef.ș ț ș
              - Dar tu Alexandre, ai unde dormi? întreabă directorul.
              - Găsesc eu un pat pe la hotelurile de lângă Gara de Nord, răspunde
bucuros Bălan, auzindu- i numele pronun at de director.ș ț
              - i dacă nu găse ti?Ș ș
              - Mă descurc eu.
              - Cum?
              - Mă duc la unchiul în gară, răspunde vesel Bălan.
              - Victore, ăsta e nebun, dacă este gata să doarmă în gară?
              - Îl iau cu mine. Mergi Alexandre? întreabă Mirea.
              - Mănânci calule orz? răspunde cu o altă întrebare Bălan.  
              După ce plătesc nem e te cei trei bărba i ies în parcarea din spateleț ș ț
ministerului unde îi a teaptă oferul Soare cu autoturismul Plaimut.    ș ș
              - Soare, scoală că i-o fi ajungând de când dormi, spune directorul.ț
              - Acum am a ipit, răspunde oferul  buimac.ț ș
              - Du-mă întâi pe mine acasă la mama i apoi pe Victor cu Alexandru. Tuș
ai unde dormi sau te duci la Pite ti i te întorci mâine diminea ă?ș ș ț
              - Rămân aici la ni te rude, răspunde Soare.ș
              - Nu le deranjezi că te duci la ele aproape de miezul nop ii?ț
              - Ave i dreptate, am să dorm în ma ină. La ce oră să vin să vă iau?ț ș
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              - Ioane, la opt trebuie să fim în minister.
              - Am în eles, tiu ce am de făcut, răspunde oferul. ț ș ș
              Cât timp ma ina îl duce pe director la maică-sa i până să ajungă laș ș
rubedeniile prin alian ă ale inginerului ef, Bălan doarme nemi cat. Lui Mirea îiț ș ș
trebuie ceva timp să- i trezească subalternul. Ei sunt primi i bine i cu greu scăpăș ț ș
de invita ia de a fi ospăta i. Gazdele au poftă de taclale i Mirea, cu polite ea luiț ț ș ț
extraordinară, face fa ă cu succes. În plină povestire el observă cum unei feti cane,ț ș
studentă prin ultimul an la ISEP, i se scurg ochii spre Alexandru. Fata văzându-l
fără verighetă este convinsă că musafirul este necăsătorit.
              Alexandru Bălan nu mai poartă de câ iva ani însemnul căsătoriei. Dinț
cauza traiului bun i se îngro ase degetele i verigheta se îngropase până în rasulș ș
cărnii. Cu chiu i vai el reu ise s-o scoată i o pusese deoparte cu gândul de a oș ș ș
duce la bijutier să i-o lărgească. După câteva luni, so ia lui îi propusese să- i facăț ș
un inel din ea. El fusese de acord i de atunci nevasta lui are i un frumos inel,ș ș
executat după ultima modă.
              Curios este faptul că Mirea după o zi grea rămâne acela i tip agreabil ceș
este capabil să capteze aten ia rudelor lui prin alian ă, care îi sorb vorbele. Numaiț ț
Bălan mo ăie.ț
              - Alexandre, ie î i este somn? întreabă Mirea, întrerupându- i povestirea. ț ț ș
              - Da, răspunde Bălan, mul umit că eful lui găse te modalitatea de a atrageț ș ș
aten ia gazdelor cu ce trebuie să facă.ț
              Fata ce încercase zadarnic să închege o conversa ie cu Alexandru, se oferăț
să-l  conducă  în  camera  de  la  mansardă  i  să-i  pregătească  patul,  spre  bucuriaș
mamei ei, care nu dorea să piardă nici o vorbă din cele povestite de Mirea. 
              Încă de la urcarea scării fata începe să vorbească vesel, ac ionând cu toatăț
artileria de a atrage aten ia morocănosului asupra persoanei ei. Ajunsă în cameră eaț
continuă să spună nimicuri cu subîn elesuri, întârzâind cu aranjarea a ternutului peț ș
pat. Bălan este un bărbat bleg prin excelen ă în comportamentul lui cu femeile. Elț
recep ionează cu întârziere sau deloc avansurile ce i se fac,  dar de data aceastaț
abilitatea, veselia i mai ales frumuse ea fetei îl de teaptă un pic. Mirat i el de ce iș ț ș ș
se întâmplă, se prinde în joc i lucrurile avansează incredibil de repede.     ș
              Mirea, cotoi cu mintea ageră, observă întârzierea fetei i este străfulgeratș
de un gând cu ce s-ar putea întâmpla în camera de la mansardă. El îl cunoa te peș
Bălan ca fiind un om de bun sim , dar în materie de rela ii între un bărbat  i oț ț ș
femeie tie din proprie experien ă, că nu trebuie să te încrezi în nimeni. Mirea are oș ț
filozofie proprie în această privin ă, însu ită de nici el nu tie de unde: Dacă sub unț ș ș
acoperi  se află un bărbat i o femeie,  care nu sunt rude i între ei nu se întâmplăș ș ș
nimic, ea trebuie să se spânzure i el să fie închis în balamuc.ș
              Fără să se agite ca să nu insufle bănuiala lui asisten ei ce îl ascultă cuț
gurile  căscate,  Mirea  încheie povestirea  i  iese din cameră  ducându-se glon  laș ț
mansardă. El observă lumină prin canaturile u ii i se bucură că ipoteza lui esteș ș
gre ită. Ca măsură de pruden ă pentru a nu surprinde o scenă de intimitate, el bateș ț
la u ă i a teaptă răspunsul. După câteva clipe neauzind invita ia de a intra, Mirea;ș ș ș ț
care râvnea  mai demult la nurii rudei lui prin alian ă, repetă ciocănitura, devenindț
gelos pe Bălan. De data aceasta răzbate un bălmăjit. Intrând în cameră chipurile
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răvă ie ale tinerilor îl conving pe Mirea, că ajunsese prea târziu. Aici el se în eală,ș ș
sosirea lui intempestivă a stopat firescul ce s-ar fi produs.
              - Violeta nu te supăra pe mine, dar Alexandru trebuie să doarmă că mâine
ne a teaptă o zi grea. Îl mai aduc eu pe la voi să mai vorbi i, spune Mirea mieros.ș ț
              În sufletul lui inginerul ef regreta că venise cu Bălan  i î i jură să nu-iș ș ș
mai calce piciorul pe aici înso it de acest cârlan, pe care-l bănuie te c-ar fi nărăva .ț ș ș
              Diminea a începe prost. Ajun i la minister, Marin, Mirea i Bălan suntț ș ș
primii  lua i  la  ferec  de  Partenie,  care  răsfoindu-le  hârtiile  îi  învinuie te  i  leț ș ș
repro ează tot felul de lucruri, care de care mai aberante, ajungându-se la situa iaș ț
de a ipa la ei ca un zănatic. Marin i Mirea, cunoscători ai toanelor efului dinț ș ș
minister, îl aprobă prin înclinări u oare de cap. Ei se străduiesc să evite mărireaș
gradului de întărâtare a apucatului, ce-i dojene te fără milă de teama ca acestuia săș
nu-i vină dracii până la limita insuportabilită ii.ț
              Bălan urmăre te atent desfă urarea burdu elii încasate docil de Marin iș ș ș ș
Mirea. El vede că Partenie este un nebun coleric, dar sub această mască se ascunde
un om inteligent, care trebuie să execute ni te dispozi ii greu de realizat.ș ț
              Când Partenie î i epuizează toată gama de învinuiri, dispune ferm:ș
              -Pleca i, imediat acasă i mâine diminea ă să reveni i cu situa iile refăcute.ț ș ț ț ț
              - i o săptămână întreagă d-am avea-o la dispozi ie tot aceste situa ii vi leȘ ț ț
vom prezenta, zice pe nea teptate pripitul Bălan.ș
              - Cum î i permi i să spui prostia asta? ipă Partenie.ț ț ț
              -  Tovară e inginer,  se repede Bălan să-l opreasă pe Partenie.  Noiș
cunoa tem  foarte  bine  procesele  tehnologice  ale  consumatorilor  no tri  i  fărăș ș ș
pierderi de produc ie nu mai poate fi oprit nici un singur receptor la vârful de seară.ț
Da i-ne permisiunea să impunem astfel de opriri i vă asigurăm că vom alege peț ș
cei la care pierderile nu sunt foarte importante. În acest fel există posibilitatea reală
de a respecta reducerea de putere ce ne revine din deficitul total prognozat.
              - Dumneata e ti nebun! spune incredibil de calm Partenie. Crezi că dacă arș
fi posibil acest lucru, nu l-am face?
              - Oricum nu pot fi evitate pierderile de produc ie, întrucât DAS-urile ce seț
instalează  în  sta iile  de  transformare  vor  ac iona  la  scăderea  frecven ei  sau  aț ț ț
tensiuni  i  vor  deconecta  o  mul ime  de  linii  electrice,  pentru  a  salva  sistemulș ț
energetic  de  la  prăbu ire.  Numai  că  într-o  astfel  de  situa ie  vor  fi  deconecta iș ț ț
integral o mul ime de consumatori i pierderile de produc ie vor fi foarte mari înț ș ț
compara ie cu opririle pe care le putem impune noi.ț
              - Cine e ti dumneata să-mi ii  mie lec ie de stabilitatea sistemuluiș ț ț
energetic! se miră Partenie de îndrăzneala necunoscutului.
              - Este eful UEE-ului, spune optit Marin.ș ș
              - Să-l sanc iona i cu retrogradarea din func ie i să pune i un om ca lumea.ț ț ț ș ț
Nu vede i că în loc să se gândească cum să- i realizeze sarcina, are neobrăzareaț ș
să-mi facă teoria chibritului!
              Chipul lui Bălan în loc să se încrunteze ca cele ale directorului  iș
inginerului ef, se luminează când aude dispozi ia, ca i când ar fi fost simultanș ț ș
premiat i decorat. El este sătul de activitatea lui de unsprezece ani ca UEE-ist,ș
timp în care a trebuit să facă acela i gen de lucrări. Oportunitatea de a scăpa deș
UEE cu un an mai devreme de terminarea facultă ii i se pare o fericire. Îi vine săț
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sară  i  să-l  pupe de  bucurie  pe ochelaristul  nesuferit,  care  fără  de  voie devineș
binefăcătorul lui. 
             Bălan pierduse orice speran ă de a pleca de la UEE înainte de a i luaț ș
diploma de inginer. Hom Oswald, pe care el îl implorase să primească func ia deț
ef, se cărase inspector la inspec ia energetică, unde se sim ea foarte bine. Bălanș ț ț

intervenise la Ilie Toma, inginerul ef adjunct de produc ie, al cărui subaltern directș ț
este, ca să numească un ef la serviciul UEE, dar fusese expediat cu un: Stai acolo,ș
că e ti bun în grad.   ș
             Lui Partenie i se pare că UEE-istul zâmbe te la aflarea sanc iunii dispuseș ț
de el  i  asta  îl  năuce te.  El  este  obi nuit  ca oameni să-i ceară scuze  i  nu să-lș ș ș ș
înfrunte. 
              - Da tovară e inginer. Mâine diminea ă la prima oră voi semna decizia deș ț
numirea unui ef la serviciul UEE, spune Marin observând metamorfoza fe ii luiș ț
Partenie.
              - Să-mi trimi i o copie i să nu vă mai văd pe aici.ț ș
              - Să trăi i, spune Marin i Mirea într-un glas.ț ș
              Ei ies ferici i din biroul directorului general, urma i de Bălan, care ziceț ț
tare un “bună ziua”.
              - Alexandre, vino să te pup, spune Mirea bucuros.
              - Îi trebuia o lec ie nebunului ăsta de Partenie, care i-a bătut joc de noiț ș
două ceasuri, adaogă vesel Marin.
              - Păcat că trebuie să te schimbăm de la UEE, regretă sincer Mirea.
              - Pagubă în ciuperci, zice zâmbind Bălan.
              - tiu că- i convine s-o roie ti. Mi-a spus Toma că te-ai dus la el să-l rogiȘ ț ș
să numească un ef la UEE, spune Mirea.ș
              - i i-a propus pe cineva? întreabă Marin.Ș ț
              - Pe inginerul Ion Stănescu.
              - E bun, spune Marin. 
              - Da. Stănescu are o experien ă bună cu consumatorii, că doar a fost efulț ș
Sectorului Pite ti. E păcat însă de retrogradarea lui Alexandru, regretă Mirea. ș
              - Nu va fi nici o retrogradare. El este salarizat ca inginer principal i nu caș
ef de serviciu, a a că va rămâne la UEE cu aceia i leafă. Alexandru este cel ce aș ș ș

pus pe roate UEE-ul, fără să fie plătit după cum ar fi fost normal, spune directorul.
             - A avut el grijă să câ tige destul cu inven iile i inova iile.ș ț ș ț
             - Tovară e inginer ef, eu n-am întocmit documenta ii de inova ii cuș ș ț ț
inten ia neapărată de a câ tiga bani. Ele sunt necesare pentru a ob ine aprobarea deț ș ț
a opera modificări în instala ii.  ț
              - Asta e adevărat. Altfel s-ar alege praful dacă fiecare s-ar apuca să facă
modificări în scheme după cum îl taie capul. 
             - Victore, Alexandru a fost recompensat pentru o altă muncă i nu pentruș
activitatea lui de ef, este replica directorului.ș
              - Atunci cum rămâne cu sanc iunea dispusă de Partenie? întreabă Mirea.ț
              - I-am spus că voi numi ef la serviciul UEE i asta voi face. În decizie vaș ș
apărea că i se ridică lui Alexandru calitatea de ef al serviciului, delegare care n-aș
fost  dată  prin  vr-un act.  Se  va  specifica  salariul  pe  care  îl  va  avea  ca  inginer
principal cu derogare de studii, pe care dealtfel l-a avut  i până acum. Nu-i ajungeș
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că el a muncit ca ef, fără să fie plătit pentru ce face din cauza lipsei celor “pai peș ș
metri pătra i de diplomă”, cum zice Virgil Rusoiu? Altul în locul lui i-ar fi cerutț ș
demult drepturile. De când îi sunt director el n-a cerut niciodată mărirea salariului,
a a cum m-au bătut mul i la cap cu a a ceva.           ș ț ș
              - Cu alte cuvinte se alege praf de sanc iunea dispusă de Partenie i celț ș
câ tigat e Alexandru, spune bucuros Mirea. ș
              - A i fi fost i mai câ tigat dacă mă muta i de la UEE, zice Bălan, ca iș ș ș ț ș
cum ar vorbi singur.
              - Termină tu facultatea i o să scapi i de UEE. Deocamdată este încăș ș
nevoie de tine acolo, până se pune Stănescu la punct cu lucrările, decide Marin.
              - Alexandre, e ti bun de cinste, spune Mirea.ș
              - i dumneavoastră, dă replica Bălan.Ș
              - Ai dreptate. Ne-ai scăpat să mai venim mâine din nou la minister ca să
încasăm o altă mu truluială. ș
              - Să mergem la Grădini a să luăm o gustare, că-mi chiorăie ma ele deț ț
foame, propune Marin.
              - De acord. Alexandre, hai cu noi să te cinstim, spune Mirea.
              - Cu cel să-l cinstim! Poate cu un pahar de sifon, că el nici de bere nu se
atinge, de parcă ar fi adventist, spune Marin.
              - E bun i sifonul, zice Bălan.ș
              - Băi nasolule, cum i-ai bătut joc ne noi atunci la restaurantul Arge ! î iț ș ș
aminte te Marin.ș
              - N-am avut o astfel de inten ie.ț
              - Când am aflat că nu bei, mi-a trecut supărarea pe tine, că altfel î i găseamț
eu ac de cojoc. Nevastă-mea când a auzit ce ne-ai făcut s-a bucurat i mi-a zis căș
meritam o lec ie de felul celei pă ite de Bugoi.ț ț
              Pe timpul când întreprinderea era la Târgovi te, sindicatul organizase oș
excursie la Bolboci cu salaria ii care au dorit să meargă. Evenimentul a avut loc cuț
ocazia inaugurării  cabanei de pe valea Ialomi ei, construită de întreprinderea deț
electricitate. Ea este situată în amonte de cheile Orzei, unde este amplasat barajul
hidrocentralei  Dobre ti.  Apari ia  lui  Ion  Bugoi,  eful  Sectorului  Pătroaiaș ț ș
surprinsese pe toată lumea.  El purta o pălărie  nouă.  Acest   lucru apărea  atunci
destul de excentric, întrucât to i salaria i purtau apcă sau bască. Pălăriile nu se maiț ț ș
găseau  în  comer  dinnaintea  războiului,  când  fabricile  primiseră  comenzi  mariț
pentru urgen e militare. ț
              Cu pu ine zile înainte de excursie,  Bugoi fiind într-o deplasare laț
Bucure ti văzuse la magazinul Victoria ni te pălării frumoase. El, care purtase a aș ș ș
ceva când era flăcău i-a cumpărat una pe care a luat-o în excursie. Obiceiul pentruș
astfel  de ocazii  era ca salaria ii  să se îmbrace cu haine lor bune, cumpărate peț
punctele din cartelele de îmbrăcăminte. 
              Virgil Rusoiu, care era atunci eful Sectorului Târgovi te a remarcatș ș
pălăria colegului său i începuse conform obiceiului lui să facă bă călie de acesta,ș ș
zicându-i:  “Să  trăi i  boierule”,  sau  “Sărut  mâna  cona ule”.  Bugoi  un  om   deț ș
caracter n-a luat în seamă circăria. Rusoiu nemul umit că ironia lui nu este luată înț
seamă, apelase la lucruri i mai nesărate, dar nici acestea nu s-au bucurat succes. Elș
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n-a abandonat ideea de a-i distra pe cei din jur pe seama pălării lui Bugoi i aș
a teptat un moment mai potrivit. ș
              Aproape de sfâr itul ospă ului de la cabană, când toată lumea vorbea iș ț ș
nimeni nu mai asculta,  lui Rusoiu îi  venise o idee trăznită.  El ceruse lui Bugoi
pălăria pretextând că vrea s-o probeze să vadă cum i-ar sta cu a a ceva. După ce s-aș
scălămbăit un timp cu pălăria pe cap i văzând că lumea nu prea râde, s-a dus înș
spatele cabanei i a urinat în ea. ș
              - Colega te felicit.  Ai cumpărat  o marfă pe cinste.  Uite că este iș
impermeabilă, spusese Rusoiu, întorcându-se la masă inând pălăria de boruri, ca săț
nu se verse lichidul din ea.
              Moni Nicolaescu presupunând că Rusoiu turnase în ea apă a observat că
aceasta nu mai era limpede, i spusese:ș
              - Virgile n-ai dreptate. Nu vezi că-i iese vopseaua? S-a colorat apa. 
              - Băi prostule, în pălărie e pi at nu apă. Fă- i i tu nevoia în ea, că mai eș ț ș
loc.
              Deabia atunci lumea izbucnise în hohote de râs, făcându-l pe Rusoiu
fericit că i-a reu it gluma. Bugoi în loc să se supere a râs i el de năzdrăvănie.ș ș
Directorul  Marin îl  luase  deoparte  pe Rusoiu i  l-a  certat,  obligându-l  să-i  deaș
imediat  lui  Bugoi  douăzeci  i  cinci  de  lei,  contravaloarea  pălăriei.  Rusoiu  s-aș
conformat, dar Bugoi zâmbind a refuzat politicos banii. Lucrul acesta l-a indispus
rău pe Rusoiu, care nu i-a mai ars de petrecere când a văzut că de fapt el este cel ce
se făcuse de râs.
              Masa de la Restaurantul Grădini a de pe bulevardul Magheru, s-a lăsat cuț
mai  multe  pri uri,  Marin  i  Mirea,  bucurându-se  că  au  scăpat  cu  bine  deș ț ș
confruntarea cu eful lor din minister.ș
              - Alexandre, te tiam eu că e ti iste , dar nu credeam că e ti ocna . Ce i-aș ș ț ș ș ț
venit să-l contrazici pe Partenie? întreabă Marin, bine dispus.
              - N-ar trebui să ne fie i nouă teamă de el? întreabă Mirea zâmbind iș ș
făcând cu ochiul.
              - De ce?
              - Fiindcă ne-am cam ab iguit de fa ă cu el? ț ț
              - Nu- i fie teamă Victore. Alexandru e om de caracter, spune directorul. ț
              - Asta o tiu eu mai demult.ș
              - Atunci de ce-ai mai pus întrebarea?
              - Am vrut să văd dacă mai sunte i supărat pe el, pentru atunci când i-aț ș
vărsat coniacul sub masă.
              - Păi, nu spusei mai înainte că mi-a trecut când m-a certat zdravăn
nevastă-mea. Atunci ea a avut  ocazia să-mi repro eze multe lucruri, printre care iș ș
faptul c-a ajuns un subaltern să se eschiveze de la o be ie demarată de mine. Nuț
i-am zis nimic. Avea dreptate.
              - Orice lucru are păr i bune i rele. Dacă nu s-ar fi întâmplat chestia aia,ț ș
n-am fi aflat că Alexandru este i un mare mecher, exagerează Mirea, în semn deș ș
simpatie pentru Bălan. 
             - Alexandre, dacă e ti a a de mecher cum zice Victor, de ce nu i-a datș ș ș ț
prin cap să- i gole ti paharele în frapieră? Nu ne-ar mai fi bănuit cei din restaurant,ț ș
care au văzut lăcanul de sub masa noastră, că ne-am îmbătat de ne-am pi at pe noi.ș
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              - Înseamnă că nu sunt deloc mecher, cum crede tov Mirea.ș
               
                                                                 
                                                                XVI

              Sărbătorirea lui “23 August” a căzut anul acesta într-o zi de duminecă,
fapt ce-i face pe unii să regrete pe cea de anul trecut, când aniversarea eliberări ăriiț
de sub jugul  fascist  a  fost  într-o vineri  i  s-au bucurat  de  trei  zile  libere.  To iș ț
salaria ii  ora ului  au  fost  anun a i  să  se  prezinte  la  ora  apte  la  sediileț ș ț ț ș
întreprinderilor lor, de i defilarea va începe peste două ore.ș
              Jenică Nicolescu, pre edintele sindicatului de la IREA, convocase în ajunș
pe cei apte responsabili de grupe sindicale i le predase materialele de propagandăș ș
ce urmează a fi purtate de coloana de oameni ai muncii din electricitate la defilarea
ce  se  va  desfă ura  pe  strada  mare.  Nicolescu  se  întrebuin ase  serios  pentruș ț
cumpărarea  zecilor  de  steaguri  ale  republicii  i  partidului,  portretele  membrilorș
CC-ului (Comitetul Central), pânză ro ie, vopsele i pensule pentru confec ionareaș ș ț
placardelor  cu lozinci  i  grafice.  Tot el  a  avut multă bătaie de cap cu execu iaș ț
cozilor  pentru  steaguri,  ramelor  pentru  tablouri,  scrierea  lozincilor  i  desenareaș
graficelor  cu indicatorii  de produc ie.  Dar i în această diminea ă el  se agită înț ș ț
continuare,  fiindcă  garoafele  naturale  comandate  din timp,  n-au  sosit.  Ideea  cu
florile îi venise lui Nicolescu, pentru ca fiecare salariat să poarte câte ceva în mână
i să nu i se mai repro eze că ar proteja pe cineva. ș ș

              Pre edintele sindicatului fusese criticat de mul ii muncitori, că la defilărileș ț
din anii preceden i el repartizase materialele de defilare mai mult lor i mai pu inț ș ț
func ionărimii din centrală. Pentru a evita astfel de discu ii el transferase grupelorț ț
sindicale sarcina repartizării pe salaria i a obiectelor pentru defilare. Responsabiliiț
de grupe sindicale încă au de furcă cu lămurirea tovară ilor lor de muncă ca săș
ridice portretele conducătorilor de partid i de stat, rămase pe lângă gard. Oameniiș
se codesc să le poarte, nu numai că aceste sunt mari i grele, dar după defilare eiș
trebuie să le ducă la un camion ca să fie aduse la întreprindere. 
              La sosirea garoafelor se produce o mare hărmălaie. De data aceasta
femeile se înghesuiesc să apuce cât mai multe fire. Agita ia încetează la epuizareaț
stocului  de flori.  Nicolescu i  ajutoarele  lui  cer  salaria ilor  să se încoloneze  peș ț
rânduri de nouă in i. Trecând în revistă coloana e îl zăre te pe Bălan i fa a i seș ș ș ț
congestionează.
              - Ce este efu’, nu v-a primit la tribună? ș
              - Nu m-am dus.
              - Duce i-vă repede că mă nenoroci i.ț ț
              - Trimete pe altcineva.
              - Nu se poate. Sunte i nominalizat pe tabelul dat la partid.ț
              - Jenică, de ce dracului mă pui în situa ia asta?ț
              - V-am avertizat de la mare, că anul acesta o să privi i defilarea de laț
tribună. Merge i repede, că trebuia să fi i acolo.ț ț
              În drumul spre tribuna oficială instalată în fa a Casei Armatei, Bălan î iț ș
aminte te de vizita lui Jenică, pe plaja de la Eforie Sud.ș
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              - În sfâr it, v-am găsit când nu mai aveam nici o speran ă, spuseseș ț
rotofeiul de Nicolescu, transpirat tot.
              - Ce e cu tine Jenică? 
              - Păi, puteam să rabd că să fim în aceia i perioadă la mare i să nu vă văd?ș ș
              - Dezbracă-te, să- i coci pielea. Ar fi fost de datoria mea să te caut. Mi-aiț
spus că e ti la Hotelul Europa din Eforie Nord cu so ia. Era mai u or pentru mineș ț ș
să vin la tine pe motocicletă.
              - Cum dracului să mai ave i timp i de mine, când v-a i luat pe plajăț ș ț
ditamai căr oaia! spune Nicolescu descăl ându-se de sandale i dezbrăcând căma aț ț ș ș
i pantalonii.ș

               Bălan se îngrozize când i-a văzut prietenul în slip. Nicolescu are o burtăș
ce pare a fi mai mare decât a unei gravide cu gemeni în luna a noua.
              - Jenică, am luat-o ca să-mi treacă timpul mai repede.
              - Eu nu vă în eleg cum de vă place astfel de căr i. Când văd paginile asteaț ț
pline  cu  scheme  i  formule,  îmi  vine  ame eala,  spune  Nicolescu,  răsfoind  dinș ț
curiozitate manualul de “Protec ii prin relee” al profesorului Sergiu Călin.ț
              - Fiecare cu sticle ii lui.ț
              - Bine, c-a i spus-o, că la asta mă i gândeam.ț ș
              - Jenică, în sesiunea din februarie trebuie să dau toate cele apte exameneș
de anul ase, ca să pot face proiectul de diplomă i să mă prezint la examenul deș ș
stat în iulie.
              - Nu încerca i să vinde i castrave i verzi la grădinar. Când nu era i student,ț ț ț ț
nu tot căr i din astea citea i?!ț ț
              - Domnilor, vă supăra i dacă ne lipim cear aful de al dumneavoastră?ț ș
întreabă o brunetă cu corp de afrodită.  
              - Vai de mine coni ă, cum să ne supărăm că lângă noi vin două fete gigea!ț
răspunsese Jenică jovial.    
              - Pe poteca dintre cear afurile noastre trece multă lume i aruncă nisip peș ș
ele, intervenise blonda pentru a-l pune la punct pe Nicolescu, care li se adresase
prea amical.
              Cele două femei, ce aveau pu in peste douăzeci i cinci de ani, se a ezauț ș ș
de câteva zile lângă bărbatul care n-are ochi decât pentru cartea i caietul lui, înș
care desenează scheme i scrie formule. Toate încercările lor de dialogare e uaseră.ș ș
Ele intraseră de fiecare dată în mare, când Bălan se ducea în apă, cu speran a de aț
face cuno tin ă, dar acesta înota dincolo de geamandurile, care semnalau pericolulș ț
de  înec.  În  sfâr it  ele  descoperiseră  în  câteva  minute,  cam  cine  este  trufa ulș ș
enigmatic i dornice de a afla i  alte amănunte,  apelase la pretextul  cu evitareaș ș
nisipării cear afului lor.  ș
              - De unde sunte i doamnelor de v-au lăsat so ii să pleca i la mare?ț ț ț
întrebase Nicolescu care cu mintea lui ageră sesizase delicatul afront, iar cu ochi
lui de uliu le văzuse verighetele.
              - Din Valea Jiului.
              - Sunte i mineri e?ț ț
              - Eu sunt contabilă i ea este ingineră, răspunsese în epată blonda.ș ț
              - Dar lucra i la întreprinderile miniere?ț
              - Da, vine răspunsul.
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              - Nu m-am în elat când vă zisei că sunte i mineri e. Am făcut armata la unș ț ț
deta ament de  muncă la minele din Petro ani i  tiu că acolo cu asta se ocupăș ș ș ș
lumea.
              - A i lucrat în mină? se interesase bruneta.ț
              - La început am împins la vagone i în mină, până m-au dat la un birouț
topometric.
              - Sunte i topometru?ț
              - Am făcut coala medie de îmbunătă iri funciare din Timi oara i amș ț ș ș
diplomă de tehnician topometrist.
              - i cât a i stat în Valea Jiului?Ș ț
              - Trei ani bătu i pe muchie. V-au lăsat so ii să pleca i singure la mare?ț ț ț
repetase Nicolescu întrebarea, dornic să le descoasă pe intruse.
              - Numai eu sunt căsătorită. Silvia poartă inelul răsucit ca să se dea
măritată, răspunsese bruneta.
              - Din contră aici nevestele  tinere î i scot verighetele i se dau că-s fete! seș ș
mirase Nicolescu.
              - Îi este frică c-o agă ă cineva pe aici i se mărită, zisese râzând bruneta.ț ș
              - Vai Maria, ce- i iese din gură! se sclifosise Silvia.ț
              - Nici un pericol domni oară din partea noastră. Amândoi suntem însura i,ș ț
se sim ise dator Nicolescu s-o în epe pe blonda, ce făcuse pe pre ioasa.ț ț ț
              - Pe dumneavoastră cum v-au lăsat so iile singuri la mare? întrebaseț
Maria.
              - Asta v-am întrebat  eu mai înainte i nu mi-a i răspuns, replicaseș ț
Nicolescu.
              - Trebuia să vin cu so ul, dar cu câteva zile înainte de plecare s-a produsț
un accident  la  mina la  care  el  este  ef.  A trebuit  să rămână pentru anchetă.  Aș
rugat-o pe Silvia să mă înso ească. Ea este prietena familiei noastre.ț
              - Ave i copii?ț
              - Am o feti ă de cinci ani. Am vrut s-o iau la mare, dar nu mi-au dat-oț
părin ii mei. ț
              - De ce? 
              - Ei o cresc i le este teamă s-o lase pe mâna mea?ș
              - Cum se poate una ca asta!
              - Tata zice că sunt severă.
              - Înseamnă că-i mai da i câte o palmă la fundule .ț ț
              - Numai când se obrăznice te.     ș
              Bălan deranjat de pălăvrăgeală plecase să înoate. Dialogul lui Nicolescu
cu Maria continuase până când tot vorbind de Valea Jiului, el a descoperit că ea
locuie te  într-un  bloc  vecin  cu  cel  în  care  î i  are  apartamentul  familia  suroriiș ș
nevestei lui. i-au mai găsit i alte cuno tin e comune. Nicolescu întrebase de ceiȘ ș ș ț
pe care îi cunoa te, de dragul de a discuta cu o femeie frumoasă i comunicativă.ș ș
Dar i Maria a profitat să tie cât mai multe lucruri despre Bălan, fapt ce l-a făcutș ș
pe Nicolescu să bănuiască că bruneta era hotărâtă să se dea în stambă cu eful lui.ș
Ca să verifice cât de pornită este, el spusese:  
              - Eu i so ia îmi vizitez cumnatul i cumnata din Petro ani i de două oriș ț ș ș ș
pe an, spusese Nicolescu urmărind  reac ia inginerei.ț
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              - Mi-ar face plăcere să ne revedem. Vă rog să ne vizita i neapărat. Dar nuț
vre i să intrăm în mare?ț
              - Mai e vorbă! răspunsese Jenică, mul umit de rezultatul invesiga iei.ț ț
              - Silvia ia mingea să jucăm în trei. Va fi mai frumos decât noi două.
              - Bine dragă, răspunsese acru Silvia. 
              Cele două femei îl încadrase pe bărbatul scund i rotofei în drumil lor spreș
mare. Intraseră în apă până la brâu i î i aruncau mingea de la unul la altul.ș ș
              - Cheamă-l i pe prietenul dumitale, să jucăm în patru, ceruse Maria. ș
              - Când s-o întoarce. Eu nici nu-l văd pe unde o fi, acceptase Jenică. 
              Lui Nicolescu i se întăre te părerea că Maria este a a de hotărâtă, că niciș ș
nu-i pasă dacă bărbatul ei va afla de aventura pe care ea o punea la cale. Când el
pierduse  speran a  că  Bălan  va  reveni  curând  la  mal,  îl  vede  i  îi  iese  înainteț ș
zicându-i fără ocoli uri.ș
              - efu’, Mariei i se scurg balele după dumneata. Dac-o ier i, mă supăr rău.Ș ț
              - Lasă tâmpeniile, că e ti om serios.ș
              - Numai să-i face i un semn din coada ochiului i va trage ca bălana laț ș
traista.
              - Jenică, termină cu prostiile că mă supăr.
              - Ba eu mă supăr, că tiu ce spun. Vremea trece repede i mâine poimâineș ș
o să vă îngră a i ca mine. De geaba o să dori i atunci pe vr-una. Mă dădui eu laș ț ț
ochelarista aia de Silvia i mă trată cu grea ă, de parcă a i fi o scârbă. ș ț ș
              - Încheie subiectul. După amiază plec să văd Istria i poimâine plec spreș
casă.
              - Eu nu m-a i duce să văd ni te pietroaie de pe timpul lui tata Noe i să lasș ș ș
să-mi scape o minună ie de femeie. Nu vă mai întâlni i cu ocazia asta nici dacă a iț ț ț
rămâne tânăr încă o sută de ani. Gata am găsit. Nu plec d-aici până n-o văd suită pe
motocicletă. Uite-le că vin spre noi. Să nu deschide i gura că mă fac foc.ț
              - Discuta i secrete? întrebase Maria.ț
              - efu’, m-a invitat să mă duc cu el la Istria. A i fi vrut să-l înso esc, dar seȘ ș ț
supără nevastă-mea c-o las singură.
              - i eu a i vrea să văd cetatea antică.Ș ș
              - Perfect. efule uite ce companie de vis vei avea.Ș
              - Maria, nu- i este ru ine să te urci pe motocicleta domnului, pe care îlț ș
cuno ti de numai un ceas?ș
              - Silvia, te rog să taci. Dacă domnul mă ia, mi-ar place să fac o plimbare
pe motocicletă. 
              - Dar e ti femeie măritată!ș
              - Rela iile dintre un bărbat i o femeie pot fi i de respect reciproc,ț ș ș
răspunsese Maria.
              - Să pornim. Motocicleta e colo, propusese Nicolescu, arătând în vârful
scărilor ce urcă malul falezei.
              - De unde tii?ș
              - Păi întâi am găsit motocicleta i apoi am dat de dumneata.ș
              - Jenică, te-am rugat de zeci de ori să mi te adresezi la per tu, simte nevoia
Bălan să-i repro eze ceva lui Nicolescu, obsedat de încurcătura în care îl băgase. ș
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              - Nu pot efu’, răspunsese Nicolescu, în elegând că Bălan vroia să-l certeș ț
pentru codo lâcul lui, dar n-avea cum în fa a noilor lor cuno tin e.ș ț ș ț
              - Ba să po i. Altfel î i voi vorbi la fel, a a cum s-ar cuveni. Doar e ti maiț ț ș ș
în vârstă ca mine?! 
              - A a sunt obi nuit de zece ani i nu doresc să mă schimb.ș ș ș
              - E ti un încăpă ânat.ș ț
              - Nu vă întrec. Când vă intră ceva în cap nici dracul nu vă mai schimbă
părerea sau să vă întoarcă din drum.  
              - N-o scot la capăt cu tine. 
              - Nici eu cu dumneata. 
              -Trebuie să mănânc i să mă schimb, se codise Bălan stingherit de situa iaș ț
creată.
              - Mărioara lui nenicu, unde te găsim la ora unu? continuase Nicolescu
ofensiva, privindu- i ceasul.ș
              - În fa a cantinei Gagarin.ț
              - Gata, vom fi acolo, o asigurase Nicolescu.
              A a cum î i pusese în cap, Jenică Nicolescu nu s-a lăsat până nu l-a văzutș ș
demarând pe Bălan călare în a cu ingineri a la spatele lui.   ș ț
              Ar i a soarelui amiezii topise suprafa a asfaltului de pe oseaua ce iese dinș ț ț ș
Constan a. Relieful cauciucurilor unei coloane de vreo zece autocamioane “Steagulț
Ro u”, fabricate de curând la uzina din Bra ov, se imprimaseră în smoala lucioasă.ș ș
Ele erau goale i li se făcea rodajul de prototip. Viteza lor de înaintare îl făcuse peș
Bălan să încerce depă irea coloanei, oseaua fiind liberă pe celălalt sens. Numai căș ș
această manevră s-a făcut pe panta care coboară pe lângă Termocentrala Electrică
de la Ovidiu. Aici camioanele i-au mărit viteza i Bălan a trebuit să accelereze laș ș
maxim pentru  a  le  depă i  înainte  de  curba  ce  apărea  la  baza  pantei.  Exact  înș
momentul  când revenise  pe sensul de mers,  roata din spate a  făcut  explozie iș
traseul rectiliniu s-a transformat într-unul oscilant.
              - Nu te mi ca, ipase Bălan la înso itoarea lui.ș ț ț
              Femeia înlemnise de frică. Strângându-l pe motociclist de mijloc, ei
formaseră  cu  Jawa  un  corp  comun.  Bălan  stăpânise  cu  dificultate  ghidonul  iș
reu ise  să  iasă  cu  motocicleta  din  fa a  bolizilor.  Oprirea  motocicletei  înș ț
acostamentul oselei, exact acolo unde începe o curbă la dreapta, făcuse ca cei dinș
ea  să  respire  u ura i.   Ei  descălecaseră  emo iona i.  Se  a ezazeră  simultan  peș ș ț ț ț ș

marginea  an ului,  ca  i  cum cineva  le-ar  fi  comandat  acest  lucru.  Privirile  lorș ț ș
urmăriseră   ultimele  camioane ce  alergau  nebune te  prin fa a  lor.  Nici  unul  nuș ț
scosese o vorbă. Amândoi se gândeau la minunea care-i salvase de a nu fi toca i deț
ro ile celor zece autocamioane. ț
              Când ultimul camion dispăruse după curbă Bălan se ridicase, scosese
sculele din boxa lor  i  demontase  roata.  El  presupunea  că  explozia  s-a datoratș
smulgerii valvei precedată probabil de o dezumflare lentă a camerei prin vr-un por
sau în epătură  ce  nu mai  poate fi  descoperită  în  zdren ele  ce  au rămas  din ea.ț ț
Examinarea stării cauciucului îl mul umise că arăta bine. Desfăcuse apoi cameraț
nouă de pe ghidon, pusă acolo la orice călătorie mai lungă i o montase. Numai căș
roata nu putea fi umflată fiindcă pompa motocicletei, ce nu fusese folosită ani de
zile,  era  defectă.  El  nu  tia  acest  lucru  fiindcă  opera iile  de  între inere  aleș ț ț
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motocicletei în cei aproape cinci ani de când o are, sunt făcute de Nelu oferul. Ionș
Dinu  este  văr  primar  cu  so ia  lui  i  este  ofer  pe  telescopul  de  interven ie  alț ș ș ț
centrului de deranjamente din Pite ti. ș
              Nelu Dinu spală i lustruie te motocicleta, schimbă uleiul la cutie, verificăș ș
presiunea ro ilor, starea frânelor, func ionarea luminilor, cură area platinelor i aț ț ț ș
bujiei, ba se îngrije te i ca rezervorul să fie plin cu benzină amestecată cu ulei deș ș
motor în propor ie de patru la sută. Bălan se supărase pe el însu i pentru pompaț ș
găsită  în  stare  inutilizabilă,  fiindcă  exagerase  în  comoditate  i  nu-i  păsase  deș
între inerea motocicletei. El nu-l învinovă ea pe Nelu, care face totul din plăcere iț ț ș
nu numai din respectul pe care îl poartă na ului său. Bălanii îl cununase, îi botezaseș
băiatul, i-l rugase pe Ion Vasilescu, eful garajului, să-l angajeze ofer. Nelu Dinuș ș ș
î i luase carnetul de conducere pentru toate tipurile de vehicole în timpul stagiuluiș
militar  efectuat  într-un  regiment  de  motorizate.  De i  el  este  navetist  îi  placeș
serviciul cu ture de douăzeci i patru de ore, urmate de două zile libere, când elș
poate lucra în gospodăria lui din Puroinica. 
              Bălan a fost nevoit să pândească trecerea vr-unei ma ini pe care s-oș
oprească, ca să împrumute o pompă. A teptarea se prelungise i gândurile lui seș ș
oprise la accidentul de motocicletă pe care îl avusese în urmă cu trei săptămâni.
              În ziua de douăzeci iunie el sus inuse ultimul examen de anul cinci la TTIț
(Tehnica tensiunilor înalte) în fa a profesorului Gleb Drăgan. Anul acesta studen iiț ț
de la fără frecven ă fiind pu ini la număr, n-au mai avut o sesiune proprie i au datț ț ș
examenele  împreună  cu  cei  de  la  cursurile  de  zi.  După  examen  el  a  fixat
geamantanul  de  vinilin,  cu  lucrurile  pe  care  le  avea  la  cămin,  pe  portbagajul
telescopic din spatele eii i demarase spre Tu nad prin valea Prahovei, în loc să seș ș ș
întoarcă acasă.
              -Petrecere frumoasă, îi strigase Iulică Ispă escu, în poarta căminuluiș
studen esc de pe strada tefan Furtună. ț Ș
              După trecerea prin Sinaia lui Alexandru i s-a făcut foame. S-a oprit însă
tocmai  în  Predeal  ca  să  mănânce.  În  timp ce- i  parca  motocicleta  în  fa a  uneiș ț
cantine-restaurant, el a fost acostat pe Petre Haiducu, fiul măcelarului din comuna
lui.
              - Ce e cu dumneata Alexandre p-aici?
              - Dar cu dumneata nea Petre?
              - Eu m-am mutat cu familia în Predeal. Sunt bucătar la cantina asta, care
seara are i regim de restaurant.ș
              - Păi dumneata erai măcelar!
              - A a m-am angajat. După aia am devenit grataragiu i frigeam carnea peș ș
care o tran am în por ii. Văzându-mă priceput m-au pus mai marele bucătăreselor.ș ț
              - Pe la Cervenia ce mai este?
              - Cine mai tie, că n-am mai fost de mult p-acolo. Nici nu prea mai am deș
ce, dacă domiciliez cu familia aici, unde sunt cu serviciul. E ti aici în sta iune?ș ț
              - Nu, nea Petre. Sunt în drum spre Tu nad i oprii să-mi cumpăr ceva deș ș
mâncare.
              - Hai cu mine în cantină.
              Cei doi intraseră înăuntru i Petre i-a ospătat consăteanul cu o masă peș ș
cinste. Măcelarul devenit bucătar era curios să tie ce s-a ales de fii învă ătoruluiș ț
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său. Câte ceva a mai aflat i Alexandru despre oamenii pleca i din satul lui, ca să- iș ț ș
facă un rost pe alte meleaguri.
              Sătul i mul umit că- i întâlnise un consătean, Alexandru pornise la drumș ț ș
i înainte de amurg poposise în fa a vilei Rândunica din Tu nad. Nu a i Alexandraș ț ș ț ș

auzind zgomotul cunoscut al motocicletei, ie ise să-l întâmpine.ș
              - Bine ai venit, spusese so ia bucuroasă.ț
              - Bine v-am găsit, replicase Alexandru, ridicându- i copila în bra e.ș ț
              - Hai repede la cantină, că se apropie ora de închidere.
              - Merge i voi. Eu am mâncat la Predeal.  ț
              - i nu i s-a făcut foame până aici? Ș ț
              - Nici un pic.
              - Bine, du-te în camera cinci. Noi fugim că pierdem masa. 
              Nu a era cu Alexandra de câteva zile în Tu nad. Ele călătoriseră cu trenulț ș
pe  tichetele  din  biletul  de  odihnă  pentru  famili ti  cumpărat  de  la  sindicatulș
întreprinderii. 
              Alexandru s-a trezit diminea a bine dispus i după masa de diminea ă aț ș ț
plecat cu familia în excursie la Piscul Câinelui, loc vizitat de el în urmă cu zece
ani, ultimul lui an de flăcău. La intrarea în cantină pentru masa de prânz, Nu a aț
fost întâmpinată de o doamnă cu un băie el cam de vârsta Alexandrei.ț
              - Unde a i fost dragă? V-am căutat peste tot.ț
              - Ne-a dus so ul la Piscul Câinelui, dar mai întâi să vi-l prezint. Alexandreț
dânsa este doamna Frunzescu, profesoară la Universitatea din Bucure ti, cu careș
ne-am plimbat prin toată sta iunea.ț
              - Sunt numai lector domnule. Profesor ajungi spre bătrâne e, ori eu măț
consider  încă  tânără.  Felicitări  pentru  succesele  de  la  examene,  se  adresase
drăgăstos cucoana, întinzând măna.
              Alexandru ezitase să dea mâna, dar semnul disperat al so iei îl determinaseț
să atingă cu vârful nasului dosul palmei. El procedează în acest fel ori de câte ori
Nu a îl obligă să sărute mâna prietenelor ei. În acest mod el scăpa de cicăleala deț
acasă. Mare i-a fost mirarea, când eleganta i distinsa doamnă i-a strâns cu putereș
degetele.
              -Vă mul umesc, răspunsese acru Alexandru, supărat pe so ie că nici aiciț ț
nu se ab inuse de a nu se lăuda cu studen ia lui.ț ț
              - i pe tine te felicit dragă, că i-ai ales un bărbat tânăr i frumos. Eu m-amȘ ț ș
măritat  târziu  când  băie ii  de  seama  mea  se  însuraseră  de  mult.  A a  că  măț ș
mul umesc cu ce-am mai apucat. ț
              Semnul de strângere cu subîn eles a mâini, îi demonstra lui Alexandruț
contrarul spuselor simandicoasei femei.  
              Familia Bălan s-a sim it bine în concediul la Tu nad. Singurul lucru ce-lț ș
deranja pe Alexandru erau aluziile neru inate ale doamnei Frunzescu. Nu a le luaș ț
drept glume nevinovate i discuta ore în ir cu eleganta i inteligentă doamnă, înș ș ș
timp ce Alexandru se juca cu copiii.
              - De când a venit so ul dumitale, am scăpat de grija pruncilor no tri. Acumț ș
nu ni se mai poate spune că suntem doamnele cu mâr oage, zisese într-o zi madamț
Frunzescu.
              - Se cam potrive te la mintea lor.ș
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              - Ai dreptate dragă. După cum mi l-ai descris mă a teptam să fie un omș
comunicativ cu care po i schimba o vorbă, dar este un taciturn.ț
              - Nu totdeauna. Nu vede i cât de mult le vorbe te copiilor.ț ș
              - i cu noi de ce nu face asta?  Ș
              - A a este el ori de câte ori sunt cu o prietenă. Dealtfel nici cu mine nu-iș
place să discute prea mult.
              Nu a are dreptate. Dar ea nu tie i cauza. Alexandru se fere te să discuteț ș ș ș
ceva  mai  mult  cu  so ia  lui,  fiindcă  ea  îl  contrazice  la  orice  ar  spune  i  oț ș
argumentare în plus degenerează în ceartă. Nu a este o fire extrem de autoritară iț ș
nu acceptă să fie contrazisă. Solu ia pe care a adoptat-o el este eficientă i asigurăț ș
pacea în familie. Atitudinea so iei are i o parte benefică pentru Alexandru, pe careț ș
el o fructifică. Atunci când are ceva important de făcut, el îi spune nevestei. Din
contraziceri el î i verifică inten ia, depistând un eventual neajuns pe care poate să-lș ț
corecteze. Este un fel de o aplicare domestică a legii luptei dintre contrarii, care
stimulează progresul, învă ată la cursul de marxism. Seara Nu a î i cicălise bărbatulț ț ș
că este un necioplit ne inînd companie ei i distinsei doamne.ț ș
              În seara următoare el se plimbase cu so ia i cu doamna Frunzescu, pentruț ș
a se conforma dispozi iei primite. Era o seară cu lună plină i peisajul mirific făceaț ș
ca viligiaturi tii să se bucure de ce-i înconjoară. Doamna Frunzescu recitase ni teș ș
poezii i vorbise despre influen a binefăcătoare a astrului asupra îndrăgosti ilor iș ț ț ș
de puterea lui de a-i inspira pe poe i.ț
              - Este un satelit cu sol arid i fără atmosferă, unde via a nu este posibilă.ș ț
Slăvirea  lunii  este  o  aiureală  a  min ii  omene ti,  afirmase  Alexandru,  neputândț ș
suporta cele spuse de doamna universitară.
              - Vai ce lipsă de sensibilitate! 
              Atât i-a trebuit lui Bălan. El a demarat cu o lec ie de astronomie despreț
sistemul solar, începând cu ipotezele de formare i terminând cu legile lui Kepler iș ș
a lui Newton referitoare la atrac ia universală.  ț
              - Carevasăzică, dacă există o atrac ie între corpurile cere ti, de ce nuț ș
admite i  i  influen a  acestora  asupra  oamenilor?  izbucnise  victorioasă  doamnaț ș ț
Frunzescu, după ce ascultase cu multă aten ie ni te lucruri, pe care ea le tia bine.ț ș ș
              - Fiindcă asta înseamnă astrologie i misticism, răspunsese Bălan.   ș
              A urmat o demonstra ie amplă a lectori ei universitare cu conexiuni logiceț ț
a multiplelor forme de atrac ie, materială între planete, psihică între fiin ele vii iț ț ș
cea astrologică dintre planete i oameni. Bălan îi admirase erudi ia. ș ț
              - Sunt teorii frumoase în aparen ă, pe care le admit par ial. Asta fiindcăț ț
unele din ele sunt în stadiul de ipoteze. Cuantificările ce vor fi făcute în viitor le
pot infirma sau confirma, a a cum s-a întâmplat de multe ori în scurta istorie aș
tiin elor.  i  teoria  clasică  a  atrac iei  universale  între  corpurile  cere ti  a  fostș ț Ș ț ș

complectată i un pic zdruncinată de noua teorie a astronomului Hubble, un fostș
avocat de succes, referitoare la expansiunea i contrac ia universului. Fiin ele viiș ț ț
sunt în fond tot o formă de existen ă a materiei, spusese Alexandru pentru a nu fiț
din nou un “Gică Contra”.
              - Domnule, constat că e ti un adept convins al materialismului dialectic.ș
Mul i oameni i-au schimbat convingerile din tinere e cu vârsta.ț ș ț
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              - Este un lucru firesc. Prin acumularea i a altor cuno tin e î i pot întări sauș ș ț ț
anula convingerile. Dar până atunci ar trebui să i dormim în noaptea asta.ș
              Modul brutal al lui Bălan de a marca sfâr itul conversa iei a determinatș ț
bucuria copiilor că puteau merge la culcare i a so iei lui, care părea mul umită căș ț ț
el a putut face fa ă unei conversa ii cu o femeie inteligentă.  ț ț
              - Dragă, cum mai ajung eu la vilă, care este tocmai în capul celălalt al
sta iunii? Îmi este frică numai cu mâr oaga asta de copil pe un drum pustiu.ț ț
              -Vă duce so ul meu, intervenise Nu a.ț ț
              Pe drum doamna Frunzescu trecuse la atacul direct.
              - Domnule, luna din noaptea asta mă face să mă gândesc la ni teș
prostioare, care să se lase cu o tăvălire în iarba de la marginea pădurii.
              Bălan dorea să joace cartea tâmpitului, care nu în elege despre ce esteț
vorba. El nu era dispus să-i facă jocul, de i atrac ia trupească pentru chipe a femeieș ț ș
începuse să-l înmoaie. Îi făcuse semn, arătând cu capul spre băie el. ț
              - Îl duc să-l culc i revin cât pot de repede, optise fericită femeia.ș ș
              Drumul spre vila doamnei Frunzescu s-a făcut în mar  for at. Cândș ț
doamna i copilul ei au intrat în casă, Bălan a făcut stânga împrejur ca un pungaș ș
ordinar i nu s-a oprit până la Rândunica.ș
              Dacă l-ar fi întrebat cineva pe Bălan de ce fugise ca un la  de gra iile uneiș ț
femei, căreia îi dăduse de în eles că le acceptă, mai ales că veneau de la una care,ț
de i cam coaptă, era imposibil să nu-i placă, el n-ar fi tit să răspundă. Bălan nuș ș
este un sfânt pe care principiile morale să-l fi re inut de a petrece câteva clipe cu oț
femeie,  care  reu ise  să-i  a â e  dorin a.  Dar  i  el  ca  i  mul i  al i  oameni  dă  cuș ț ț ț ș ș ț ț
piciorul la lucrurile pre ioase ce se oferă deagata. O scuză i se poate găsi. Poate căț
el a devenit prea comod, din cauza vechii lui obsesii de a i proteja sănătatea inimii.ș
Comoditatea excesivă îl face să evite orice complica ie. O influen ă asupra lui o areț ț
i Iulică Ispă escu, care fuge ca dracul de tămâie de femeile ce-l curtează, chiarș ș

dacă acestea merită. Numai că prietenul lui se dă peste cap să ajungă la cele care îi
plac. Bălan n-a alergat niciodată după vreo fustă, mul umindu-se să aleagă din ce-iț
pică. Acest lucru este specific multor bărba i. Ei nu se dau decât la femeile care leț
fac zâmbre i sunt atât de pro ti încât rămân cu impresia că sunt ni te îndrăzne iș ș ș ț
grozavi.  În cazul doamnei Frunzescu se pare că Bălan nu fusese într-o stare de
încărcătură hormonală, ce-i face pe bărba i să- i piardă capul după orice fustă.ț ș
              Mintea femeilor este cu bătaie lungă, ele tiind cum să atragă bărbatul peș
care îl  doresc, în timp ce pornirea bărba ilor nu este filtrară prin creier.  Ei suntț
atra i de femeile frumoase, dar după o abstinen ă prelungită se unesc cu prima laș ț
îndemână. Pu ini sunt cei ce fac excep ie de la această regulă.      ț ț
              Singura femeie la care râvnise Bălan fusese Lenu a Dragne, când intraseț
cu so ia lui pentru ni te cumpărături în magazinul cooperativei din comuna natală.ț ș
Momentul nu era propice pornirilor lui instinctuale cu gestionara magazinului, dar
i  dacă  acesta  ar  fi  existat  el  nu  s-ar  fi  luat  de  frumoasa  femeie,  văzând-o  cuș

verighetă.  Din  copilărie  părin ii  lui  îi  imprimase  regulile  bunului  sim ,  care  îlț ț
opresc să dea cu râtul acolo unde nu se cuvine.
              A doua zi cele două prietene au continuat să se plimbe împreună, dar
doamna Frunzescu, ifonată de festă, nu l-a mai onorat pe Bălan cu nici o privireș
sau cu vr-o vorbă în toate zilele ce au urmat.
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              În ziua plecării Alexandru Bălan i-a suit copila i so ia în tren, apoi aș ș ț
demarat grăbit spre casă, să scape de ploaia ce se anun a prin nori negri ce veneauț
dinspre nord. El alergase fără oprire, gonit de frica ploii i a fulgerelor. Lui îi esteș
teamă de trăsnete, fiind la curent cu teoria lor din materia învă ată pentru examenulț
de TTI i cunoa te pericolul ce-l pa te.  Udătura de ploaie este un alt lucru pe careș ș ș
vrea să-l evite, de i el este îmbrăcat bine în sus, cu haină scurtă de piele ca aleș
aviatorilor, ce se închide cu fermoar până la gât, cu cască, ochelari de motociclist iș
mânu i lungi de piele ce îi acoperă haina până la coate. Pantalonii lui din stofă seș
vor uda însă nu numai de la picăturile de ploaie ci i de la apă azvârlită de roata dinș
fa ă.  Atunci  picioarele  ude  îi  vor  înghe a  în  curentul  de  aer  creat  de  vitezaț ț
motocicletei.
              Bălan trecuse cu bine Fundata i Mateia ul, dar la Mihăie ti când mai aveaș ș ș
câteva zeci de kilometri până la Pite ti, la prins o răpăială i el a ie it cu viteză înș ș ș
acostamentul  drumului  cu  inten ia  de  a  opri.  Când  a  pus  frână,  motocicleta  aț
derapat pe iarba udă de pe marginea oselei ajungând într-un an  larg înierbat iș ș ț ș
s-a îndreptat glon  în direc ia unui gard.  S-a încordat i a sărit ca o broască de peț ț ș
motocicletă,  aruncându-se pe  burtă  i  sprijinit  pe palme i  coate  a  evitat  să seș ș
lovească la cap. Casca lui de textolit se putea sparge u or dacă ar fi ajuns în gard.ș
Motocicleta, datorită reac iei la for a de aruncare, s-a înclinat i a alunecat culcatăț ț ș
pe o traiectorie divergentă. 
              Bălan s-a ridicat cu u urin ă i constatase că nu-l doare nimic. Verificândș ț ș
starea motocicletei a văzut că aceasta nu fuse nici zgâriată. Îmbrăcase genunchii în
ni te mâneci de pelerină cauciucată.  Neavînd unde se adăposti i cum fukgereleș ș
încetaseră, plecase prin ploaie spre Pite ti. Ajuns în fa a blocului, a descălecat i aș ț ș
fost surprins că nu- i mai simte picioarele de parcă ar fi fost ni te papainoage dinș ș
lemn. Îngrijorarea se diminuase, când ele i în acea stare îl purtau în direc ia dorită.ș ț
După parcarea motocicletei în boxa de sub scară i cu geamantanul în mână a intratș
în apartament.  S-a dezbrăcat  a umplut cada cu apă căldu ă i a făcut o baie peț ș
îndelete. A adăogat încet apă fierbinte până i s-au dezmor it picioarele. Îmbăiat iț ș
cu o pijama curată pe el, Alexandru Bălan se culcase fără de griji, uitând de ce i se
întâmplase.                  
              Diferen a dintre căzătura de la Mihăie ti i cea pe care o evitase peț ș ș
oseaua ce trece pe lângă localitatea Ovidiu, este că atunci putea muri numai el, iarș

în Dobrogea putea muri împreună cu o frumuse e de femeie despre care nu tiaț ș
mare lucru. Succesiunea a două accidente într-un interval de numai trei săptămâni
îl  determinase să ia hotărârea  ca drumul la Istria să fie ultima lui  călătorie  pe
motocicletă.  Tatăl  său îngrijorat  de mul imea celor  ce- i  pierd via a sau rămânț ș ț
schilodi i din căzături de pe motocicletă, îi spusese de multe ori: “Băi băiete, las-oț
dracului de motocicletă. Ţi-ai făcut damblaua destul” Sfaturile lui Dumitru Bălan îi
intrase pe o ureche i îi ie ise pe alta. A a cum se întâmplă la majoritatea copiilor,ș ș ș
ce se cred suficient de de tep i ca să nu mai asculte de părin i, când de fapt suntș ț ț
încă destul de pro ti. De la această regulă nici el nu putea fi o excep ie.ș ț
              Cât timp Bălan reparase roata, Maria a stat tristă pe marginea an ului iș ț ș
nu scosese o vorbă. Privirea lui Bălan o face să îndrăznească ca să î i spună gândulș
ce o tortura.
              - E ti supărat pe mine?ș
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              - Ce vorbă e asta? N-am nici un motiv.
              - Ba da. Din cauza greută i mele s-a dezumflat roata.ț
              - Ea este construită pentru o sarcină de o sută cinci zeci de kilograme, ori
noi împreună trecem cu pu in de o sută. A a a fost să fie. Bine că ai avut sânge receț ș
i nu te-ai speriat. Dacă te mi cai acum am fi fost transforma i într-o foi ă lipită deș ș ț ț

asfalt.
              - Oricum frânarea s-a făcut greu din cauza greută ii mele.ț
              - Ai dreptate dacă te referi la distan a de frânare. Din rela ia energieiț ț
cinetice, care este egală cu jumătate dintre produsul dintre masă i pătratul vitezeiș
aplicată la două corpuri ce se deplasează cu aceia i viteză, rezultă că cel mai greuș
are  o  energie  iner ială  mai  mare.  Aplicând  mobilelor  aceia i  for ă  de  frânare,ț ș ț
rezultă că cel cu masa mare necesită un spa iu mai mare până la oprire. În cazulț
accidentului  nostru practica  bate  cu teoria.  În  primele  clipe  după explozie,  era
necesară  men inerea  unei  viteze  suficient  de  mari  pentru ca  să ie im din caleaț ș
primului  autocamion,  care  nu  mai  avea  timp  de  frânare  i  impactul  ar  fi  fostș
inevitabil. Frânarea determinată de roata dezumflată, mic ora viteza motocicletei iș ș
men inerea  acesteia  cu trac iunea  motorului  era  imposibilă,  fiindcă  geanta  ar  fiț ț
alunecat în anvelopă. S-ar fi produs atunci i o for ă de derapare suplimentară ceș ț
amplifica pericolul de cădere. Am fost salva i datorită unor kilograme de masă înț
plus, care ne-a ajutat să avem o energie cinetică suficientă ca să ie im din osea cuș ș
o clipă înainte de  a fi  lovi i.  În  ceia  ce  prive te  distan a  de frânare  mai  mare,ț ș ț
aceasta n-a mai contat. După ce am ie it din osea pe acostament am avut spa iuș ș ț
suficient pentru o frânare lentă pe roata din fa ă.           ț
              - Pui în ecua ie orice i se întâmplă? ț ț
              - Nicidecum. Ce-am spus a fost un exerci iu.  ț
              - Adică? 
              - Am spus ra ionamentul în scopul de a depista o eventuală eroare. Nuț
l-am făcut în gând, cu inten ia de a fi auzit  i  de tine,  ca să mă corectezi  dacăț ș
gre esc undeva. ș
              - Mi se pare corect. Concluzia mă scapă să-mi mai imput vinovă ia. M-aț
ros gândul, că am fost cauza accidentului, spusese mul umită Maria. ț
              - Fii bucuroasă că am scăpat vii i nevătăma i. Putem spune că ni s-a dat oș ț
nouă via ă.ț
               Îngrijorarea de pe chipul mineri ei dispăruse apoi repede. Bălan seț
bucurase în primul moment, ca apoi să se teamă ca nu cumva în capul ei să-i fi
revenit speran a de a fi iubită în acea zi. El î i spuse în gând: “Degeaba te bucuriț ș
Măriu o, că nu tii ce canalie stă în fa a ta. Am să te aduc în Eforie mai fată mareț ș ț
decât te-a făcut maică-ta. Am o experien ă proaspătă cu Frunzeasca. Te pomene tiț ș
că pe tine te-o chema Foiasca?”. Ea se înveselise la zâmbetul lui. Nu bănuia că
motivul era unul răutăcios.  În depărtare apăruse un autocamion. Bălan ie ise înș
mijlocul drumului i făcuse semne oferului să oprească.ș ș
              - Vă rog să-mi împrumuta i pompa dumneavoastră să-mi umflu o roată.ț
              - Ce vi s-a întâmplat? întreabă oferul zărind resturile de cameră.ș
              - S-a smuls valva.
              - i cum de mai sunte i vii, după o explozie ca asta? A i avut ceva viteză!Ș ț ț
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              - După ce vă da i seama? întreabase Bălan, ca să evite pierderea timpuluiț
cu explica ii inutile.ț
              - După camera aia făcută zob. N-am pompă la ZIS, că ăsta are compresor.
Eu îmi umflu cauciucurile cu un furtun de la butelia de aer pentru frâne.        
              - Păi tot a a pot face i eu.ș ș
              - Butelia are patru atmosfere în ea i anvelopa dumitale nu suportăș
presiunea asta.
              - O să in furtunul trangulat i îi dau drumul câte pu in.ț ș ș ț
              - Să încercăm dacă crezi că nu- i  explodează.ț
              oferul desfă urase un furtun lung de câ iva metri. Bălan îi înfipsese capulȘ ș ț
ca să acopere bine eava ventilului. oferul deschisese un robinet i motociclistulț Ș ș
îndoise strâns furtunul, urmărind umflarea ro ii prin apăsare cu un levier în lateralulț
anvelopei. 
              - Opri i aerul, că e gata. Vă mul umesc mult. ț ț
              - Pentru pu in. Mare noroc a i avut, mormăise oferul ca pentru el,ț ț ș
strângându- i furtunul. ș
              – Să mergem, spusese motociclistul pornind motorul. 
              După ce inginera mineri ă se urcase în ea, Bălan privise cât s-a lăsatț ș
cauciucul,  din cauza greută ii  lor.  Mul umit  de presiunea din roată,  demarase iț ț ș
până în mijlocul ruinelor Istriei n-a oprit.
              Soarele mai avea câteva suli e până să dispară sub orizont. Singurătateaț
era deplină. Se auzea vuietul discret  al valurilor mării. Bălan desfăcuse pliantul
cetă ii Istria, pe care îl studiase în zilele precedente. Apoi el se oprea la relicvele ceț
i se păreau mai deosebite, căutînd în schi ele din bro urica turistică denumirea lor,ț ș
încercând să- i imagineze înfă i area cetă ii în timpul ei de glorie.ș ț ș ț
              - Ce fel de oameni or fi trăit aici? întreabse Maria.
              - Ca înfă i are, sim ăminte, grad de inteligen ă i multe altele erau ca noi.ț ș ț ț ș
              - Nu se poate. Erau mai înapoia i.ț
              - Numai ca tehnică. În rest la fel: Frumo i i urâ i, buni i răi, de tep i iș ș ț ș ș ț ș
pro ti, harnici i puturo i, cumpăta i i lacomi, echilibra i i excentrici, cuviincio iș ș ș ț ș ț ș ș
i destrăbăla i, în elegători i intransigen i, toleran i i înver una i, tineri i bătrâni,ș ț ț ș ț ț ș ș ț ș

sănăto i i bolnavi, în elep i i nebuni, boga i i săraci, egoi ti i filantropi, drep i iș ș ț ț ș ț ș ș ș ț ș
gelo i, ferici i i neferici i, …..ș ț ș ț
              - Ajunge, destul. De unde tii asta?ș
              - Aminte te- i de antici: Homer cu Odiseea i Iliada, Virgiliu cu Eneida,ș ț ș
Războaiele  lui  Cezar  cu  Galii,  Esop,  Sofocle,  Euripide,  Aristofan,  Aristotel,
Ptolomeu, Cicero….
              - Stop. Am în eles, spunea femeia râzând ca un copil fericitț
              Mariei îi placea din ce în ce mai mult omul de lângă ea. Îi convenea că nu
este unul care să profite nesă ios de împrejurare ca s-o răstignească pe pământ iț ș
s-o posede cu sălbăticie. Se temuse un pic de acest lucru i totu i riscase. Dacă ar fiș ș
fost cu bărbatul ei demult ar fi răsturnat-o pe iarbă, a a cum face când se matole teș ș
bine la picnicurilor din pădure. Amintirea damfului de băutură i de tutun a so uluiș ț
ei îi provoaca silă. Ea nu- i mai suporta bărbatul, care se dă la ea numai când esteș
beat. L-a acceptat o vreme, dar paharul s-a umplut. Îi pusese în vedere că nu se mai
culcă cu el dacă este băut. Respins de nevastă, bărbatul î i găsise alinarea în bra eleș ț
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Silviei, care îl prime te bucuroasă la ea oricât de beat ar fi. Maria nu este geloasăș
pe prietenei ei, dar vroia să termine cu starea confuză. Convinsă că bărbatul ei nu
se va lăsa de băutură, ea se gândise să nu- i toace via a lângă un be iv. Cuno teaș ț ț ș
via a chinuită a mama ei. Tatăl Mariei, un om de altfel foarte cumsecade, venea deț
la mină după ce- i bea oiurile la bufetul din drum. Ajunsese pensionar de boală iș ț ș
mama ei îngrijea un infirm.
              Maria pusese la cale aventura, sperând ca Silvia să o spună so ului i să seț ș
declan eze procesul de divor . O nelini tea durata lungă a procedurii, judecătoriiș ț ș
tergiversând aprobarea divor ului cu anii, dar Maria n-avea altă solu ie. ț ț
              Ea nu tia însă că Silvia n-are de gând s-o pârască. Silviei îi convineș
situa ia. eful minei nu se uită niciodată la ea când este treaz, lucru ce îi spune căț Ș
n-o vrea de nevastă.
              Soarele asfin ise i începea lăsarea întunericului. Bălan se pregătea deț ș
plecare. Maria presupunea că el simulează. Îl credea un mare pi icher, care se joacăș
cu ea să-i întărâte dorin a, ca tot ea să facă pasul cel mare. “ mechere gata, po i săț Ș ț
a tep i mult i bine. Dacă nu profi i, e treaba ta. Altă ocazie n-am să- i mai ofer. Euș ț ș ț ț
mi-am atins scopul” î i spusese ea în gând.ș
              - Suie, comandase scurt Bălan.
              Maria se conformase i motocicleta demarează. Femeia nu mai în elegeaș ț
nimic. “Ce fel de om o fi ăsta! N-are i el sânge în vine! Doar n-o crede că suntș
vreo boarfă?”
              La intrarea în satul Nunta i, prima a ezare de lângă Istria, o haită de câiniș ș
se repezise înaintea motocicletei. Orbit de lumina farului, un câine fusese lovit în
cap de telescopul ro ii din fa ă i impactul provoacase un dezechilibru amplificat deț ț ș
o groapă ce n-a mai fost văzută de ofer. Noua tentativă de accident îl determinaseș
pe Bălan să renun e la continuarea drumului spre Eforie Sud pe timp de noapte. Laț
câteva sute de metri de câinele lovit, el zărise în lumina motocicletei doi bărba iț
stând de vorbă pe marginea drumului. Oprise motorul lângă ei.
              - Bună seara, spusese motociclistul.
              - Bună, ziseseră simultan cei doi oamenii.
              - Vă rog frumos, nu ti i vreo casă de cre tini unde am putea înnopta?ș ț ș
Lovii un câine i era gata să cădem. Îmi este teamă să merg  noaptea obosit,  peș
drumuri pline de gropi, ce nu mai pot fi văzute.
              - Sunte i arge eni, întreabase un bărbat înalt i sub ire cam de vârsta luiț ș ș ț
Bălan, ce se chiorâse să citească numărul de circula ie de pe aripa din fa ă.ț ț
              - Din Pite ti. Suntem în concediu la Eforie Sud i am ajuns târziu la Istriaș ș
din cauza unei explozii pe roata din spate.
              - Păi dacă sunte i arge eni, pute i dormi la mine, venise invita ia bărbatuluiț ș ț ț
zvelt.
              - Ave i rude în Arge ?ț ș
              - S-ar putea, dar nu le cunosc. Bunicul meu e originar din Mârghia. 
              - tiu comuna. Se află situată în vestul oselei Pite ti-Slatina,  nu departeȘ ș ș
de Colone ti. ș
              - N-am fost niciodată acolo. Demult doresc să văd locurile acelea.
              - Nimic mai simplu. Este suficient să pleca i la drum i ajunge i laț ș ț
Mârghia să vă căuta i neamurile.ț
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              - U or de zis mai greu de făcut. Pofti i la mine. Locuiesc în această casă.ș ț
              Nepotul de arge ean deschisese porti a să facă loc oaspe ilor. Dupăș ț ț
intrarea în casă el î i cheamase so ia i o rugase să aducă ceva de mâncare. ș ț ș
              - Vă rog să nu vă deranja i, că nu ne este foame. Suntem obosi i i vrem săț ț ș
ne culcăm.
              - Tan i, fă patul în camera de la drum. Până atunci eu mai schimb o vorbăț
cu dumnealui.
              Maria plecase cu gazda, s-o ajute să facă patul. Ea se supărase că Bălan
refuzase mâncarea. Îi era o foame de o dureau ma eleț
              - Mă cheamă Bălan i lucrez la întreprinderea de electricitate. ș
              - La IRED?
              - Nu la IREA. IRED-ul este la Constan a.ț
              - Da în eleg, cu D de la Dobrogea. Eu sunt profesor la coala elementarăț ș
din comună, iar so ia mea este învă ătoare.ț ț
              Bălan cădea de somn i profesorul era dornic de taifas. Când învă ătoareaș ț
revenise în antreu, Bălan s-a ridicat, scuzându-se.
              - Sunt ame it de oboseală. ț
              - Poate discutăm ceva mai mult mâine diminea ă, spusese întristatț
profesorul, pu in supărat de nepolite ea oaspetelui.ț ț
              Bălan intrase în cameră i văzând-o pe Maria uitându-se la fotografiile deș
pe pere i, îi zisese:ț
              - Ce faci, nu te dezbraci?
              - După ce stingem lumina.
              - Hai, dă-i bice. 
              Bărbatul n-a a teaptat stingerea becului. S-a dezbrăcat în chilo i i a intratș ț ș
sub cear af.  Femeia întârzia voit, crezând că este dorită, după îndemnul spus de aș
se grăbi. Se fofilase câteva minute i la suirea în pat î i văzuse speran a zădărnicităș ș ț
din nou. El doarmea ca un bu tean. Ea se întristase rău de tot. Se sim ea batjocorită,ș ț
umilită i insultată de indiferen a bărbatului care doarmea fără grijă lângă ea. “Deș ț
ce mă tratează ca pe un obiect nefolositor?” Îi venea să urle, să- i rupă carnea dupăș
ea, să fugă i să dispară fără urmă. Păraie de lacrimi umezau perna. Rămânea totu iș ș
inertă, incapabilă să priceapă ce se întâmplă cu ea. Într-un tîrziu trupul obosit de
drum al unei fiin e zdrobite de mul imea emo iilor prin care trecuse, adormise. ț ț ț
              Cu mult înainte de ivirea zorilor femeia se trezise buimacă. Întunericul din
cameră n-o ajuta să se dezmeticească unde se află. Lumina pală a stelelor, zărită
prin ni te ferestre pe care nu le mai văzuse, o încurca i mai rău. Răsucirea în somnș ș
a omului de lângă ea îi amintise fulgerător de patimile i suferin ele ei. Odihna fărăș ț
de vise  o  făceau  să  vadă  lucrurile  altfel.  Se hotărâse  să- i  calce  în  picioare  iș ș
ultimul dram de mândrie femeiască, lipindu-se de trupul măgarului ce-o chinuise
fără milă. Vroia să se răzbune pe tot i pe toate. ș
              El se trezise. Dându- i seama de situa ie se hotărâse să renun e la ideeaș ț ț
tâmpită de a nu se apropia  de această  femeie frumoasă.  Durerile  ce nu le mai
avusese de când era flăcău, îi spuneau cât de prost fusese.  Se chinuise ca un idiot
lângă o femeie splendidă. Se hotărâse să ac ioneze spre firesc, dar lenea din el îlț
facea să mai amâne câteva clipe.
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              Ea, lunecase lin peste trupul bărbatului. Cu unduiri delicate î i străpunseseș
pântecele.  Încurajată de îmbră i area lui, încet,  dar progresiv se dezlăn uise fărăț ș ț
re inere. Plăcerea atinsese apogeul. Gemea fericită. Gustul dulce ei mărului din raiț ț
ar fi fost dumnezeiesc, dacă ar fi durat mai mult.
             După un timp reluase delicat unduirea. Încle tarea era reciprocă. Gemeteleș
ei se succedeau la intervale din ce în ce mai dese, devenind aproape continui. 
              Pe el  îl  bucurase  trăirile  femeii.  Savurase o plăcere  formidabilă,
participând aproape pasiv ca efort fizic. Î i amintise de povestirile colegului său deș
liceu, Paulică Moldoveanu, care atunci când se ducea la stabilimentul Maricăi din
spatele gării din Alexandria, acesta alegea totdeauna pe fata care “mânca semin e”ț
în timp ce el o iubea. Acest lucru îl bucura pe Paulică fiindcă era lăsat să se bucure
de ea de mai multe ori, fără a i se cere bani în plus. Dar el nu mănâncase semin e.ț
Participarea lui fusese efectivă, numai gândul evadase o clipă în trecut. Întâmplarea
îi hărăzise fericirea de a se bucura de pasiunea unei femei rar de întâlnit: frumoasă,
dulce, blândă, delicată în gesturi, dar în acela i timp grozavă ca for ă i rezisten ăș ț ș ț
în actul fizic al iubirii.   
              Lumina soarelui  inundase  încăperea.  Femeia  respira  cu zgomot,
zbătându-se i  mai sălbatic.  Într-un târziu zdrobită  i  cu măruntaiele  zdren uite,ș ș ț
alunecase u or de pe masculul mul umit. ș ț
              Ea era prima oară cu un alt bărbat. Toate plăcerile trupe ti petrecute cuș
so ul ei nu echivalau cu cele sim ite de ea în acea diminea ă. Satisfac ia i-a depă itț ț ț ț ș
orice închipuire. Se fericea că a avut parte de o astfel de împrejurare, împăcându-se
cu ideea că meritase să suporte umilirea i jignirea femeii din ea. Nu-i pasă nici căș
primul ei amant nu-i spusese măcar de formă că ar plăcea-o. Totul se desfă uraseș
pe tăcute.  Erau i ei  de fapt  tot ni te vie uitoare.  Comportarea lor identică cu aș ș ț
necuvântătoarelor fusese sublimă. Un dialog ar fi stricat  totul. Acest  pericol n-a
existat, bărbatul adormise din nou.
              Mintea femeii se luminase, ca i zorii zilei însorite de miez de vară. Vedeaș
altfel situa ia ei conjugală. Îi fusese greu să găsească un amant de ocazie. Mult maiț
dificil ar fi ca cineva mai bun decât so ul ei s-o ia de nevastă. Despre bărbatul cuț
care mu case din mărul raiului nu tia mare lucru. Poate nici nu vrea să se maiș ș
culce cu ea. În mod sigur n-ar lua-o de nevastă. Îl auzise pe Nicolescu că el are
familia lui. i dacă prin absurd s-ar întâmpla acest lucru, de unde tie ea că el nuȘ ș
are o mie i una de defecte, cu o mie mai mult decât cel al bărbatului ei.ș
              Inten ia ei de a divor a dispăruse ca prin farmec. Dorea să se întoarcă laț ț
bărbat supusă ca o mielu ică. Feti a ei are dreptul să- i aibă tatăl alături. Nu va maiș ț ș
avea preten ia ca el să n-o iubească când este beat. Poate că acest lucru îi u ureazăț ș
calea de a face i  cu bărbatul  ei  năzdrăvănii  la fel  ca cele cu primul ei amant.ș
Gîndea că rela iile Silviei cu so ul său, vor înceta sigur, dacă ea î i va satisfaceț ț ș
bărbatul atunci când el dore te. Ea n-o să se certe cu Silvia. Se va preface că nu tieș ș
de adulterul so ului. Î i va răci însă treptat prietenia cu Silvia până la anulare. Darț ș
dacă Silvia îi va spune bărbatului de aventura ei de la mare? Va nega. Dacă nu va fi
crezută?  Va  ataca.  Îi  va  repro a  bărbatului  infidelitatea  i  modul  în  care  esteș ș
manevrat de amantă. Ce va face dacă a rămas gravidă? Era tocmai într-o perioadă
cu o astfel de posibilitate. Avorturile sunt interzise prin lege. Să se dea pe mâna
unei moa e? Nici vorbă. Nu vrea să- i ri te via a. Va face copilul i-l va cre te. Îiș ș ș ț ș ș
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va aduce aminte de momentul de răscruce prin care trecuse. Credea că va fi precis
un copil reu it, fiind procreat mânată de instinctul primar. Dar dacă acesta nu vaș
semăna cu ea i cu atât mai mult cu bărbatul ei? Nici o grijă. Văzuse ea mul i copiiș ț
care nu seamănă în nici un fel cu ta ii lor legitimi, ce nu se sesizează. Ea tia că înț ș
aproape toate familiile există lucruri ru inoase foarte mari, care se ascund tacit. Deș
ce n-ar exista i o ru ine mică i în familia ei! Ce ea i so ul ei pot fi o excep ie fa ăș ș ș ș ț ț ț
de lumea ce îi înconjoară!?
              Femeii nu-i mai păsa de omul de lângă ea. Îl văzuse prima oară în urmă cu
o săptămână i  ajunsese în stare de a i  pierde min ile.  Traversase  o perioadă aș ș ț
legilor naturale din lumea animalelor.
              Dragostea femeilor se revarsă integral asupra copiilor, fiindcă ace tia vorș
asigura continuitatea existen ei unei părticele din trupul mamelor lor dincolo deț
moarte.  Simultan cu  dezvoltarea  dragostei  pentru  copii  lor,  afec iunea  femeilorț
pentru so i scade până la dispari ia totală. Ele rămân alături de bărbat numai dacăț ț
acesta este util sus inerii cre terii copiilor. Cu înaintarea în vârstă a so ilor, iubireaț ș ț
din tinere e a femeii pentru bărbatul ei se transformă într-una de ură, pe măsură ceț
îi descoperă defectele. În unele cazuri ele ajung să explodeze violent, dar de obicei
so iile au inteligen a de a afi a în societate o deosebită în elegere conjugală i astaț ț ș ț ș
numai pentru salvarea aparen elor.   ț
              Bărba ii sunt superiori femeilor numai ca for ă fizică i uneori sunt maiț ț ș
profesionali în meseriile tehnice. Mintea lor însă nu bate prea departe. Odată ce ei
se eliberează de presiunea hormonală, devin o plastilină în mâna femeilor lor, care
îi poate modela după dorin ă. A a poate fi explicată metamorfoza unor flăcăi iste iț ș ț
în so i docili până la imbecilitate. Ei rămân până la adânci bătrâne e ni te copii fărăț ț ș
o voin ă proprie i  ac ionează a a cum sunt manevra i  de so iile lor.  Cei ce auț ș ț ș ț ț
norocul de a avea neveste ce le insuflă ambi ii într-o direc ie bună, devin oameniț ț
importan i  ai  societă ii.  Sunt  i  cazuri  când  un  bărbat  poate  ie i  din  starea  deț ț ș ș
docilitate instalată după căsătorie, când o altă femeie reu e te să se implice în via aș ș ț
lui, mânată de interese tiute numai de ea.                ș
              Bucuroasă Maria se îmbracase i ie ise în curte. Gazda era o femeie tânărăș ș
ca i ea. Ele s-au simpatizat reciproc de la început legând  o conversa ie veselă înș ț
timp ce pregăteau masa. Amândouă râdeau bucuroase. Profesorul le ascultase atent,
încercând să le afle tâlcul. Când masa era pregătită, musafira fusese trimisă să- iș
aducă “so ul”.ț
              Profesorul pusese tot felul de întrebări despre meleagurile arge ene. Bălanș
încearcase  să povestească  câte ceva  din cele  ce tia.  La întrebarea  profesoruluiș
despre marea hidrocentrală aflată în construc ie, Bălan se afundase în amănunteț
prea tehnice, insistând asupra caracteristicilor i parametrilor noii hidrocentrale, peș
construc ia barajului i expusese nu prea succint planul amenajării hidroenergetice.ț ș
În  final  făcuse  o  descriere  a  lacului  Capra  de  pe  crestele  Făgăra ului  i  valeaș ș
pârâului cu acela i nume ce a săpat o vale adâncă ajutat de afluen ii ce-i întâlne teș ț ș
în cale, înainte de a se uni cu Buda la Cumpăna. 
              Ascultătorii observase că Bălan era un admirator înfocat al măre ieiț
mun ilor, dar i de meseria lui. El le împuiase capul cu prea multe date tehnice.ț ș
Ace tia re inuseră doar că energia căderilor de apă se va transforma în electricitate,ș ț
lucru pe care de altfel îl tiau i ei. Bălan, om născut în câmpia Burnazului, undeș ș
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trăise  până  la  douăzeci  de  ani,  manifestă  o  mare  admira ie  pentru  locurile  dinț
bazinul superior al Arge ului, pe care le vizitase ori de câte ori s-a ivit ocazia. ș
              Profesorul i femeile î i propuseseră să viziteze neapărat o parte din aceleș ș
locuri.  Prea  le  fusese  prezentate  ca  i  când  acolo  ar  exista  un  rai  pământean.ș
Timpul s-a scurs repede i soarele se apropiase de amiază. Gazdele mul umite căș ț
au avut parte de ni te musafiri simpatici, au regretat pleacarea lor.ș
              Pe drumul de întoarcere pasagerii de pe motocicleta Jawa cu număr de
Arge , î i rumegase gândurile fiecare în sine. Vedeau lucrurile opuse celor de laș ș
venire, similar cu situa ia sensurilor de parcurgere ale aceluia i drum. Motocicletaț ș
parcase la cantina-restaurant de la hotelul Gagarin. Ultimi ei pasageri mâncaseră
tăcu i  la  aceia i  masă,  fiecare  fiind  mul umit  de  ce  se  întâmplase  cu  ei.  S-auț ș ț
despăr it zâmbind cu o singură strângere de mână. Fiecare este sigur că traiectoriileț
vie ilor lor se întretăiaseră doar într-un sfâr it de concediu la mare. Poate că vorț ș
rămâne în suflet numai cu o amintire frumoasă.
              După amiaza Bălan î i predase motocicleta la magazia de mesagerii a găriiș
Eforie  Sud.  A  doua  zi  după  o  îndelungată  baie  în  mare  cu  înot  dincolo  de
geamanduri, plecase cu trenul de după amiază spre Bucure ti. Pe perenul Gării deș
Nord î i văzuse motocicleta, împinsă de un CFR-ist pe roatele ei pentru a fi urcatăș
în vagonul de bagaje al trenului cu care călătorea i el.ș
              Ajuns acasă, so ia îi deschisese i s-a mirat că nu este îmbrăcat caț ș
motociclist, observ\nd că el inea în mână geamantanul i două că ti de motociclist.ț ș ș
              - N-ai venit cu motocicleta?
              - Am venit cu trenul. 
              - i motocicleta?Ș
              - Am pus-o la mesagerie. Mâine mă duc s-o iau de la gară.
              - Tu ai pă it ceva de n-ai venit pe motocicletă?ț
              - După cum vezi sunt nevătămat i mâine po i constata că i motocicletaș ț ș
este într-o stare perfectă.
              - Nu în eleg de ce n-ai venit atunci pe ea! ț
              - Fiindcă renun  la ea. Mi-am făcut damblaua, vorba lui tata.ț
              - i ce i-au trebuit amândouă că tile, că doar ai plecat singur?Ș ț ș
              - Am avut în elegere cu Jenică să ne întâlnim la mare i să facem oț ș
plimbare împreună.
              - i v-a i întâlnit?Ș ț
              - M-a căutat el.
              - Păi, cât e ti de lene , te-ar fi a teptat degeaba.ș ș ș
              - Nu stau tot anul nas în nas cu el în acela i birou!ș
              - Eu simt totu i că trebuie să i se fi întâmplat ie ceva rău, de ai renun atș ț ț ț
să te întorci pe motocicletă!
              - Dacă vrei s-o tii î i pot spune.ș ț
              - Zi, nu mă mai fierbe.
              - Când am venit de la Tu nad am căzut cu motocicleta într-un an  laș ș ț
intrarea în Mihăie ti, iar la mare am avut o explozie de cauciuc i era să fiu strivitș ș
de o coloană de autocamioane.   
              - Ca niciodată de data asta i-am dus grija. Să cau i un cumpărător i să neț ț ș
luăm banii pe ea.
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              Coloana salaria ilor de la IREA se apropie de tribuna oficială. Ea este unaț
deosebită,  fiindcă oamenii  care nu poartă  steaguri,  pancarte  sau tablouri  flutură
garoafe deasupra capetelor lor. Tribuna este impresionată i îi aplaudă puternic peș
lucrătorii  din  electricitate.  În  fa a  coloanei  merge  conducerea  întreprinderi,ț
secretarul  de  partid  i  pre edintele  sindicatului.  Jenică  Nicolescu  cercetează  cuș ș
privirea  tribuna  oficială.  Î i  zăre te  eful  i  îi  zâmbe te  interogativ,  fluturândș ș ș ș ș
garoafele în direc ia lui.ț
              Defilarea continuă alte câteva ceasuri după trecerea Electricită ii. Luiț
Bălan i-au în epenit  picioarele  de nemi care.  El  îl  înjură  pe prietenul  lui  care-lț ș
potcovise cu o invita ie la tribuna oficială. Ultimii demonstran i sunt lucrătorii dinț ț
agricultura  raionului:  mecanizatorii  din  SMT-uri,  muncitorii  din  gospodăriile
agricole de stat i ăranii din gospodăriile agricole colective ale satelor din jurulș ț
ora ului. Defilarea fanfarei regimentului de tancuri încheie demonstra ia.ș ț
              Bălan se grăbe te spre casă. Aici so ia lui îl a tepta de două ceasuriș ț ș
împreună cu Alfred u elescu i so ia acestuia. u elescu, electricianul comuneiȘ ș ș ț Ș ș
Corbi, îi fusese elev cu vreo doi ani în urmă la coala de electricieni rurali.  ș
              - Bine a i venit, li se adresează Bălan musafirilor.ț
              - Eu tiu dacă am venit bine? zice Gena nevasta lui u elescu.ș Ș ș
              - Vă zic eu că a i venit bine. Ia spune i ce mai face i? Ce vă face fata? ț ț ț
              - Suntem bine cu to ii, dar dădurăm de un necaz, îndrăzne te tot Gena, înț ș
timp ce bărbatul ei stă ru inat cu capul în pământ. ș
              - Ce necaz?
              - Suntem în drum spre mare i ni s-a stricat MZ-ul. S-a calat motorul.ș
N-am de unde să cumpăr piese, că toate magazinele sunt închise până poimâine,
spune u elesu mototolindu- i basca în mâini.Ș ș ș
              - i cu ce pot să vă ajut?Ș
              - Să ne împrumuta i motocicleta dumneavoastră, îndrăzne te tot Gena.ț ș
              - Bine. V-o dau spune Bălan.
              Nu a rămâne perplexă. tie că bărbatul ei ine mult la motocicletă. El n-oț Ș ț
mai  împrumuta-se  nimănui  în  afara  inginerului  Stere.  Acesta  se  rugase  de  el
îndelung, ca să nu piardă o întâlnire la Bucure ti. Inginerul mergea prima oară săș
pe ească pe cineva, de i era trecut de mult de patruzeci de ani. ț ș
              - Vă mul umim foarte mult. Peste o săptămână v-o aducem, spune Gena.ț
              - Bine, hai s-o lua i, spune Bălan.ț
              - Mai întâi să mânca i ceva, propune Nu a.ț ț
              -Vă mul umim frumos doamna Bălan, dar nu ne este foame. Vrem săț
ajungem pe lumină la Constan a, zice Gena.ț
              Bălan coboră la parter, dă u ele tilor motocicleta i revine în apartament.Ș ș ș ș
              - Poftim la masă că i se răce te ciorba. O pusei în farfurie, crezând că n-aiț ș
de ce să întârzii atâta, spune Nu a bărbatului ei.ț
              - Îi arătai lui u elescu chichi ele jawei.Ș ș ț
              - Ce i-a venit să le dai motocicleta? întreabă supărată Nu a. ț ț
              - Fiindcă le trebuia i noi nu mai avem nevoie de ea.ș
              - i n-ar trebui atunci s-o vindem?Ș
              - Ba da, dacă se va găsi cineva.
              - Cum să nu se găsească!
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              - Bine. O vom da când vom găsi cumpărător.
              - i dacă o aduce stricată?Ș
              - O repar. Am piese de rezervă să mai fac una.
              - Păi ie nu- i pasă de bani, când îi arunci pe prostiile tale. Nouă neț ț
trebuiesc o grămadă de lucruri i pe tine nu te prive te.ș ș
              - Eu tiu că avem de toate.ș
              - Ba ne lipsesc multe.
              Bălan contină să mănânce, blocându- i auzul de nu percepe vreo vorbă dinș
spusele  nevestei.  El  s-a  perfec ionat  în  această  practică,  comutând gândurile  laț
comandă într-o direc ie departe de preocupările domestice ale so iei. Se bucură c-aț ț
împrumutat Jawa u ele tilor. Scăpase de prea multe ori de la accidente ce puteauȘ ș ș
fi fatale. Nu dore te să fie tentat de a se mai sui pe motocicletă. So ia continuă săș ț
vorbească singură i nefiind contrazisă, are satisfac ia învingătorului. Desigur că eaș ț
este o victorioasă, fiind ancorată în realitate, în contrast cu flu turaticul ei bărbat.ș
              - Mul umesc pentru masă.ț
              - Să- i fie de bine. ț
              El se duce în dormitor, se dezbracă i se culcă. Întins în pat el simte durereș
din picioare.  Stătuse în pozi ie de drep i prea multe ore pe treptele tribunei, darț ț
avusese ocazia de a admira pe viu ampla demonstra ie a oamenilor muncii de “23ț
August”. Uită de supărarea lui pe Jenică Nicolescu. 
                                                   XVII

              Este o zi de sfâr it de februarie destul de călduroasă pentru această lună.ș
Soarele tope te ultimele resturi de zăpadă de pe marginea trotuarelor. Pe strădu aș ț
Balduvin  Pârcălabul  din  Bucure ti  pă esc  grăbi i  trei  bărba i  tineri.  Constantinș ș ț ț
Călin,  Iulică  Ispă escu  i  Alexandru  Bălan vin de la  căminul  studen esc de peș ș ț
strada tefan Furtună i se îndreaptă către Politehnică.  Ș ș
              - Se desprimăvărează, zice Bălan. 
              - Eu tremur de frica examenului i ie î i arde de cum este vremea! se mirăș ț ț
Ispă escu.ș
              - Pu in îi pasă lui Bălan. A luat deja cinci examene, mai are două iț ș
termină anul ase în sesiunea de iarnă. Noi, care am lăsat din start trei exameneș
pentru vară, s-ar putea să avem patru dacă-l picăm p-ăsta de azi, zice Călin.
              - Căline, de unde tii tu că le iau? întreabă Bălan.ș
              - Hai nu umbla cu bra oave, că în ase ani de zile de studen ie am ajuns săș ș ț
te cunosc foarte bine, se ră oie te Călin.ț ș
              - Alexandre, Călin Nebunu’ are dreptate. Dacă nu erai sigur că termini
anul în februarie nu alergai să- i iei tema pentru proiectul de diplomă.ț
              - Băi Ispas, i-am zis de o mie de ori să nu mă faci nebun.ț
              - Căline, eu te alint cu un nume de erou eminescian.
              - N-am nevoie de o alintare tâmpită. Te mai aude cineva i rămân cuș
porecla asta.
              - i ce dacă. Este una poetică.Ș
              - Eu te dau dracului cu poezie cu tot. Din cauza ta or să râdă subalternii de
mine.
              - Care va să zică te i vezi mare ef!ș ș
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              - Păi de ce ne-am zdrobit creierii ase ani de zile, ca să rămânem totș
dispeceri de tură!?
              - Ajungem ingineri pentru că ni s-a pus sula în coaste să ob inemț
calificarea func iilor în care am fost promova i acum opt ani. După mine dacă nuț ț
mi-ar fi fost ru ine că râd cei din întreprindere că nu sunt în stare să iau examenulș
de admitere la Politehnică nu mă înhămam la atâta muncă. 
              - Ispas, aici ai dreptate. 
              - Pentru fiecare examen din ace ti ase ani a trebuit să învă ăm grămezi deș ș ț
demonstra ii tâmpite i teorii idioate de ni s-au dus ochii în fundul capului.ț ș
              - Nu e numai asta. Douăsprezece luni din fiecare an n-am tiut de via aș ț
noastră. Am luat zeci de examene nu numai cu o muncă ce ne-a chinuit zilele, dar
am mai i tremurat pentru fiecare din ele. ș
              - Dă-le dracului.  Nu-mi aduce aminte de emo iile prin care am trecut,ț
acum când trebuie să intrăm la examenul de Automatizări i Telemecanică.ș
              - Mă i mir de cum mai suntem întregi la minte.ș
              - Nu vă mai văita i ca pro tii. Ce numai noi a trebuit să învă ăm atât deț ș ț
mult. Oricine vrea să se facă inginer îndură acelea i chinuri ca i noi. ș ș
              - Bălane n-ai dreptate. Cei ce fac studen ia la cursurile de zi înva ă numaiț ț
în sesiuni noti ele luate la cursuri, pe câtă vreme noi de la fără frecven ă pe lângăț ț
faptul că muncim în întreprindere, unde avem func ii de răspundere, a trebuit săț
descifrăm singuri teorii din sute de pagini de carte pentru fiecare examen, apoi să le
conspectăm i după aia să le învă ăm dumnezeie te,  că altfel profesorii ne-ar fiș ț ș
trântit, a a cum s-a întâmplat cu fo tii no tri colegi, de am ajuns în anul ase doarș ș ș ș
trei gu be i.ș ț
              - De ce mă-sa aproape to i profesorii au fost mai ai dracului cu noi decâtț
cu cei de la zi!?
              - Iulică. ei au certitudinea că studen ii lor au auzit materia predată, pe câtăț
vreme despre noi nu puteau crede c-am fi fost în stare să parcurgem singuri i maiș
ales să în elegem maldărul de căr i prevăzut în bibliografia dată. ț ț
              -Unii au fost destul de răi, exageând în tematica examenelor cu capitole pe
care ei nu le predau celor de la zi.
              - Severitatea lor ne-a prins totu i bine.ș
              - Bălane, cum po i spune o astfel idio enie?ț ț
              - A a simt eu. Tu, după ce ai ajuns să fii tobă de teorie nu- i explici maiș ț
u or fenomenele fizice petrecute în instala ii.ș ț
              - Până să învă  la TTI despre supratensiumi atmosferice i de comuta ie nuț ș ț
puteam pricepe de ce avariile cu străpungerea izola iei la barele de medie tensiuneț
din sta ii se produc în majoritatea cazurilor la unul din capetele lor. Acum cunoscț
toată  teoria  cum  i  de  ce  în  acele  puncte  unda  de  supratensiune  î i  dubleazăș ș
valoarea.
              - Fenomenul este similar loviturii de berbec la închiderea rapidă a unei
vane pe o conductă de aduc iune a unei hidrocentrale în func iune. ț ț
              - Din vorbă în vorbă ajunserăm în sala de examen.
              - În loc să fi repetat vr-una din chichi ele examenului de automatizări,ț
pierdurăm timpul cu teoria chibritului.
              - Examenul ăsta este cel mai al dracului cui din anul ase.ș
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              - Băi, pe mine m-a apucat iar durerea de burtă.
              - Iulică tii solu ia. Aleargă repede la WC. Ai un sfert de oră să- i revii,ș ț ț
zice Bălan privindu- i cadranul ceasului Pobeda.    ș
              Isp escu o tule te ca din pu că.ș ș ș
              - Bălane, ce dracului are Ispas de-l apucă diareea înainte cu câteva minute
de fiecare examen! El nu se duce diminea a la toaletă?ț
              - tii bine că da, Ș
              - Atunci!
              - Probabil că emo ia îi provoacă senza ia de stomac deranjat.ț ț
              - La mine se manifestă altfel. După ce trag biletul cu subiectele de
examen, câteva minute nici nu pot să le citesc. Îmi joacă scrisul în fa a ochilor deț
parcă a i călători într-o droagă de camion ce aleargă pe un drum cu hârtoape.ș
              Ispă escu revine în clasă i până la apari ia examinatorului nimeni nu maiș ș ț
scoate o vorbă. Cei trei colegi sunt cuprin i de febra examenului. Stresul cre te înș ș
intensitate. Uită de existen a lor fizică. Trag i citesc biletele. Mecanic  încep săț ș
scrie pe hârtie rezolvarea subiectelor primite, sub o concentrare ce îi separă de tot
i de toate. ș

              Automatizările i Telemecanica este cel mai de temut examen i asta nuș ș
pentru că lectorul D. Mihoc, ar fi un nebun, ci din cauza enormei bibliografii ce a
trebuit studiată. Învă area celor trei volume groase d-un lat de palmă fiecare a fostț
o treabă  extrem de  complicată.  Dacă  în  oricare  capitol  din  primul  volum s-au
confruntat  cu amănunte teoretice  descifrate  prin aprofundarea  unor demonstra iiț
în irate  pe  nenumărate  pagini,  în  celelalte  două,  pline  cu  scheme  electrice  deș
automatizare,  le-au  memorat  numai  după  ce  au  priceput  secven ele  logice  aleț
circuitelor electrice.
              Căr ile celebrului profesor Cornel Penescu, tipărite la Editura Tehnică, aț
u urat într-un fel studierea automatizărilor electrice de cei trei studen i ajunji înș ț
anul ase la cursurile fără frecven ă ale sec iei de electroenergetică din Facultateaș ț ț
de Energetică. În ele au găsit o prezentare sistematizată a unui un vast material, dar
studierea i însu irea lui a necesitat un efort extraordinar. Voluminoasele căr i ceș ș ț
însumează  cursurile  de  Automatizări  i  Telemecanică  ale  profesorului  Cornelș
Penescu,  i-au  adus  acestuia  porecla  de”Bilu ă”.  Nu  se  tie  care  student  de  laț ș
cursurile de zi din promo iile precedente îl  poreclise astfel. Probabil că acel insț
fusese impresionat nu numai de mărimea capului profesorului Penescu i de formaș
lui, asemănătoare unui geoid de rota ie cu axa orientată orizontal ce-i trece prinț
urechi, ci mai ales de capacitatea lui gigantică de ordonare inteligentă a materiei
dintr-o  bibliografie  enormă  referitoare  la  tot  ce  s-a  publicat  în  lume  despre
sistemele automate i schemele principiale ale acestora. Profesorul, putând citi înș
germană, rusă, franceză i engleză, a studiat un camion de căr i a căror traducere înș ț
română n-ar fi posibilă nici într-un viitor îndepărtat, moment în care multe lucrări
vor deveni perimate, dată fiind viteza progresului tehnic rapid în acest domeniu.   
              După aproape două ore, Călin, Ispă escu i Bălan termină pregătireaș ș
subiectelor  i  ies  aproape  simultan  la  trei  table  diferite  din  mul imea  celor  ceș ț
mobilează pere ii sălii de examen. Conform obiceiului din Politehnică ei î i scriuț ș
mai  întâi  numele  i  apoi  în iră  demonstra iile  cu  figuri  i  rela ii  matematiceș ș ț ș ț
referitoare la primul lor subiect. Mihoc îi examinează pe rând. Cel ce scapă de
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întrebări terge tabla i trece la subiectul următor. Odată cu finalizarea sus ineriiș ș ț
subiectelor numărul trei, Mihoc le înmânează carnetele cu notele ob inute. Numaiț
Călin îl deschide curios să- i vadă nota. Ceilal i doi le pun în buzunar. tiu că auș ț Ș
luat  examenul,  deoarece  numai  în  caz  de  reu ită  examinatorul  înscrie  nota  iș ș
semnează în carnetul de student. Pornesc înstinciv spre ie ire. Mersul lor seamănaș
cu  al  unor  turmenta i  cu  trăscău.  Calcă  alandala  cu  pa i  mărun i  pe  traiectoriiț ș ț
sinuoase în ni te coridoare întortochiate.  Ajun i în una din cur ile interioare aleș ș ț
Politehnicei, chipurile lor arată nefire ti unor oameni întregi la minte. Privirile lorș
sunt îndreptate spre nicăieri.  Ei  nu se pot elibera de presiunea care  le strive teș
gândirea. Ispă escu se a ează pe o bancă i ceilal i, ca oile, repetă gestul coleguluiș ș ș ț
lor. Nici unul nu scoate o vorbă. Timpul se scurge într-o lini te siderală. Târziuș
Ispă escu se dezmetice te i întreabă:ș ș ș
              - De ce dracului stăm aici, de parcă ne-am tâmpit?
              - Băi Ispas, mu că- i limba, că n-a lipsit mult s-ajungem nebuni.ș ț
              -  La vârsta noastră efortul cu care ne chinuim creierii ar putea să ne facă o
astfel de figură.
              - Nici după examenul cu abac nu m-am sim it a a de rău ca astăzi.Ș ț ș
              - Bine c-am trecut, că n-a i mai fi în stare să repet nenorocitul ăsta deș
examen. 
              - Ne înecăm ca iganul la mal?ț
              - Dacă nu-l luam, a i fi dat-o dracului de inginerie.   ș
              -- Bine c-am scăpat. Acum mă simt ca i cum a i avea diploma în buzunar.ș ș
               - Dă-o dracului.
               - Cum po i zice a a ceva! Ob inem diploma după ase ani de muncăț ș ț ș
titanică.
               - Tocmai d-aia. Sacrificiul a fost prea mare pentru ni te prăpădite deș
scoar e din carton.ț
               - Băi Ispas. Tu te-ai prostit de vorbe ti a a!ș ș
               - Dar, cum ai vrea! Ce ne a teaptă vreo fericire? Parcă văd că mă mută deș
la dispecer i mă dă într-alt post care-mi va amărî din nou zilele cum am pă it cândș ț
m-a mutat  for at  Dobri an  din  postul  de  tehnician  cu  pregătirea  lucrului  de  laț ș
sectorul Pite ti, dispecer la Târgovi te.ș ș
              - Da, dar acum ai revenit în Pite ti. ș
              - Am avut i eu odată un noroc în via ă, că s-a mutat întreprinderea i amș ț ș
revenit aproape de locurile natale. 
             - Eu nu mi-a i dori  să am parte d-un noroc ca al tău.ș
             - Pentrucă e ti idiot.ș
             -  Ba deloc.  Ce-a i  putea face eu cu meseria  mea într-un oră el  caș ș
Drăgă anii?ș
              - N-ai găsi o slujbă ca în Bacău.
              - Posturile mari sunt în Bucure ti i eu acolo vreau să ajung.ș ș
              - Treaba ta dacă- i place s-alergi cu limba scoasă după măriri în grad. ț
              - Ţie i-ar conveni să îmbătrâne ti dispecer de tură?  ț ș
              - Ţi-am mai spus că nu-mi place să fiu mutat dintr-un loc într-altul.
              - În zilele noastre toată lumea este în mi care. Cu voie sau de nevoieș
industrializarea  este  motorul  unei  migra ii  generale.  Oamenii  se  mută  de  coloț
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dincolo, unde pot să muncească i să câ iige un ban. Curentul ne poartă în direc iaș ș ț
lui de curgere, iar noi nu suntem ni te lei paralei s-avem for a să ne contrapunem. ș ț
              Călin are o viziune mai clară a lucrurilor. În neamul lui de oltean multe
din rudele sale i-au părăsit de mult satele i au năvălit în ora e să muncească laș ș ș
construirea de fabrici, blocuri, coli, străzi i tot felul de edificii într-o ară pornităș ș ț
pe  calea  unei  dezvoltări  rapide.  Lumea  aleargă  după  un  trai  mai  bun,  dar
deocamdată acest lucru este o himeră. Oamenii muncesc mai mult i câ tigă câtș ș
să- i târască zilele. Via a li se scurge din chenzină în chenzină. Pentru majoritateaș ț
cohortelor de noi salaria i, fericirea înseamnă să cumpere în rate strictul necesar caț
apoi să tragă targa pe uscat, mâna i de speran a să apuce ziua când vor avea ce leț ț
trebuie.  Călin se zbate pentru un post mai mare, crezând că va avea o leafă pe
măsură ca să-i amelioreze via a,  fapt  dealtfel  imposibil datorită politicii  statuluiț
socialist de nivelare a salariilor.    
              Ispă escu are imprimat în caracterul său un conservatorism autentic,ș
determinat poate de tradi ie. Mo ii i strămo ii lui au trăit în hotarele strâmte aleț ș ș ș
văilor dintre dalurile arge ene. Degeaba încearcă el să se  opună mersului lucrurilorș
că n-are nici o ansă să facă ce-ar vrea. Asta era posibil pe vremea bunicului său. Înș
acele timpuri doar câ iva săteni î i părăseau vremelnic gospodăria mo tenită: varaț ș ș
la  munte  pentru  pă unatul  vitelor  i  toamna  la  es  pentru  schimbarea  oalelor,ș ș ș
merelor, po ârcii i altor produse ale familei lor pe grâu i drugi de porumb. ș ș ș
              Bălan n-are gândurile de mărire ale lui Călin i nici nu este consrvator caș
Ispă escu să ină mor i  să fie aproape de meleagurile natale. Chiar dacă iube teș ț ț ș ș
acele locuri, cum este în firea oricărui român, el a fost nevoit să plece în lume. Mai
întâi, ca i în cazul lui Călin, Teleormanul fiind o zonă agrară există un surplus deș
bra e  de  muncă  datorită  mecanizării  agriculrurii.  În  al  doilea  rînd,  originea  luiț
socială, fiind mai “nesănătoasă”, decât a lui Ispă escu a fost nevoit să fugă ca să- iș ș
piardă urma. Între timp lucrurile s-au mai îmbunătă it. În planurile de perspectivăț
îndepărtată este posibilă o industrializare modestă a zonelor agricole, iar “lupta de
clasă”, care îl alungase d-acasă, tot ascu indu-se anapoda i-a tirbit tăi ul.   ț ș ș ș
              - Alexandre, tu ce dracului ai, de te-a lovit mu enia? întreabă Ispă escu.ț ș
              - Nu mă interesează disputa voastră.
              - Asta nu- i stă în fire. Mereu ai păreri contrarii.ț
              - De data asta sunt de acord cu voi.
              - Nu vezi că ne contrazicem!
              - Tocmai d-aia. 
              - Explică-te.
             - N-am chef de filozăfări aiurite. Mai bine ne-am grăbi să prindem cantina.
Vreau  să  pun  capac  examenului  de  Automatizări  cu  un  somn  până  mâine
diminea ă, când trebuie s-o luăm de la capăt cu învă ătura.ț ț
              - Oricum examenul de Re ele Electrice, chiar dacă n-am avea parte de oț
cumsecădenie  ca  cea  a  profesorului  Arie  A  Arie,  tot  ar  fi  o  bagadelă  fa ă  deț
labirintul infinit al automatizărilor i telemecanizărilor.ș
             
                                                              XVIII
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              Fa adele vestice ale noilor hoteluri din Mamaia strălucesc puternic înț
lumina soarelui mijlocului de vară. Este ora cinci după amiază. Căldura împră tiatăș
de astru, amplificată de radia ia asfaltului îi in pe majoritatea turi tilor sechestra iț ț ș ț
în camerele confortabile ale hotelurilor. Umbra clădirilor înalte nu acoperă decât
pu in din plaja largă, pe care a revenit pu ină lume, dornică să prindă ultravioleteleț ț
de  seară.  Mirosul  sărat  al  brizei  marine  umple  nările  celor  câ iva  călători  ceț
coboară din troleibuzul ce vine de la gara din Constan a. Unul din ei intră în holulț
Hotelului Dorna.  
              -Bună ziua, spune noul venit.
              -Bine a i venit, răspunde zâmbitoare o tânără drăgu ă de după pupitrul deț ț
la recep ie.ț
              Bărbatul lasă geamantanul din mână i scoate din portmoneu ni te hârtiiș ș
pe care le înmânează recep ionerei.ț
              -V-a i ruga să-mi da i o cameră cu un pat i ceva mai răcoroasă, dacă seș ț ș
poate.
              -Avem numai camere cu două paturi, dar fi i sigur că ve i sta singur. Nuț ț
vom băga în camera dumneavoastră o a doua persoană i nici nu ve i plăti pentruș ț
cel de al doilea pat. Hotelul este pe jumătate gol. Este ceva mai greu să vă aleg o
cameră  răcoroasă,  unele au soare diminea a  i  altele  după amiază,  dar  toate auț ș
perdele groase, turuie amabil recep ionera.ț
              - Este perfect. Vă mul umesc.ț
              - Pentru pu in, răspunde zâmbărea a, înmânând cheia camerei. ț ț
              Bărbatul  î i  găse te  camera  după  numărul  ei  înscris  pe  plăcu aș ș ț
portcheiului.  Este  destul  de  răcoroasă.  Perdelele  groase,  despre  care  vorbise
recep ionera, ecranează lumina soarelui i fac o bună izolare termică. Lui Bălan îiț ș
place încăperea.  Se dezbracă, intră în baie, face un du , îmbracă pijamaua i seș ș
trânte te pe pat cu gândul de a trage un somnule , până la masa de seară.ș ț
              El regretă că so ia lui n-a vrut nici în ruptul capului să-l înso ească.ț ț
Fuseseră cu motocicleta trei ani la rând împreună la mare i de fiecare dată ea seș
îmbolnăvise, făcând ni te forme severe de insola ie. De doi ani Elena Bălan nu vreaș ț
să mai audă de mare. Ei fuseseră în concediu la începutul acestei luni în sta iuneaț
Sinaia împreună cu feti a lor i ea îi spusese: ț ș
              - Ar trebui să te duci i la mare. ș
              - Fără voi nu mă duc.
              - tii că nu pot. De fiecare dată m-am îmbolnăvit din cauza soarelui. ÎnȘ
plus concediul meu de odihnă este de numai cincisprezece zile lucrătoare în timp
ce al tău este de douăzeci i patru. ș
              - Să mergem cu to ii câteva zile, că pe Alexandra n-am dus-o niciodată laț
mare. 
              - N-aveam cum să mergeam to i trei pe motocicletă.ț
              - Bine că mi-a cumpărat-o u elescu.Ș ș
              - I-ai dat-o aproape degeaba.
              - Da, dar m-a scăpat de ea. Dacă o mai aveam poate că nu renun am la eaț
de tot. Să mergem împreună cu copilul la mare.
              - Nu insista că nu merg. În cele câteva zile de concediu, care îmi rămân
după întoarcerea de la Sinaia trebuie să fac cură enie în toată casa.ț
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              - Atunci nu mă duc nici eu. 
              - Eu zic să te duci singur, ca răsplată că ai terminat facultatea i e tiș ș
inginer cu diplomă i nu numai pe post. tiu cât de mult î i place marea. De câte oriș Ș ț
am fost împreună n-ai în eles nimic din cauza insola iilor pe care le-am făcut.ț ț
              - Vom mai vedea.
              - Nici un vom. Cum ne întoarcem la Pite ti te duci la ONT (Oficiulș
Na ional de Turism) i- i cumperi un bilet de douăsprezece zile la Mamaia, ca să teț ș ț
respec i i tu.ț ș
              - Este scump prin ONT.
              - i ce dacă. Ai destui bani pe cecul tău.Ș
              - De unde tii?ș
              - Păi degeaba lucrez eu la serviciul financiar al întreprinderii! tiu câ iȘ ț
bani ai încasat în afara salariului ridicat de mine i cât de zgârcit e ti. A a că î i po iș ș ș ț ț
permite să petreci boiere te la Mamaia, unde se duc numai străinii. ș
              Tot gândindu-se la modul în care fusese împins de la spate de nevastă să
vină la Mamaia, Alexandru Bălan în loc să a ipească a a cum î i propusese sare dinț ș ț
pat i începe să se îmbrace ca la cazarmă. I-a venit idea de a telefona so iei ca să-iș ț
trimită pe Alexandra prin socrul lui, care se află în concediu de odihnă. În mare
viteză el se îndreaptă spre oficiul telefonic din sta iune i comandă o convorbire cuț ș
numărul de acasă.
              - Salve, spune el auzind la celălalt capăt vocea so iei.ț
              - Ai ajuns bine?
              - Perfect. M-am instalat la hotelul Dorna, într-o cameră frumoasă cu două
paturi i în care nu-mi mai bagă pe nimeni. Te rog trimite vorbă la Puroinica săș
vină tata i să mi-o aducă pe Alexandra.ș
              - Ai nimerit bine. Nelu oferul iese din tură în seara asta i pleacă acasă. Îlș ș
a tept să treacă pe la mine, că l-am rugat să ducă ceva la Puroinica. Îi va spune luiș
tata chiar deseară. Poimâine va fi la tine cu copilul. La ce hotel zici că e ti?ș
              - La Dorna.
              - Am în eles.ț
              - Transmite-i că poate sta i dânsul câteva zile aici.ș
              - Bine. Altceva?
              - Sănătate.    
              - La revedere i petrecere frumoasă, spune so ia închizând telefonul.ș ț
              În drumul de întoarcere spre hotel Alexandru Bălan admiră frumuse eaț
sta iunii, extinsă mult în ultimii ani. S-au construit o mul ime  de hoteluri, fiecareț ț
cu o arhitectură proprie, neexistând repetitivitatea anostă a blocurilor de locuin eț
construite în ora ele ării. Prospe imea sta iunii este evidentă. Totul pare nou: plajăș ț ț ț
curată,  alei,  ronduri  de flori,  spa iile  cu iarba  de abia  răsărită,  pomi orii  firavi,ț ș
majoritatea planta i în această primăvară, parcări largi pe care asfaltul încă n-a fostț
călcat de ro ile automobilelor străinilor sosi i în Mamaia. El se bucură că so ia lui îlț ț ț
împinsese, în stilul ei autoritar, să vină aici. Ea se gândise ca el să petreacă un
concediu lini tit la mare, care să marcheze într-un fel special terminarea facultă ii.ș ț
              El sus inuse examenul de stat, exact în ziua următoare celei când împliniseț
treizeci i trei de ani. Proiectul lui de diplomă a avut ca temă un studiu de sistemș
energetic  cu patru mari  centre industriale situate la depărtare unele de altele ce
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trebuiau alimentate din trei termocentrale care urmează a fi construite în apropierea
unor centre miniere. Este un subiect de actualitate în concordan ă cu nevoile ării.ț ț
El sus inuse examenul de stat cu aceia i comisie la care se prezentau absolven ii deț ș ț
la cursurile de zi, de la cele serale i de fără frecven ă. ș ț
             Iulică Ispă escu venise special de la Pite ti ca să asistase la examenul lui.ș ș
El luase restul de examene de anul ase în sesiunea din această vară i urmează caș ș
în februarie viitor, să- i sus ină proiectul de diplomă.ș ț
              - Felicitări Alexandre pentru examen i la mul i ani pentru ziua de ieri.ș ț
Gata e ti inginer cu diplomă, îi spusese Ispă escu.ș ș
              - Î i mul umesc de trei ori.ț ț
              - De ce?
              - M-ai felicitat, mi-ai făcut urare cu ocazia aniversări zilei mele de na tereș
i ai mai venit i special în Bucure ti ca să asi ti la examenul meu.ș ș ș ș

              - Păi se putea altfel! Acum ce gânduri ai?
              - Iulică, mâine diminea ă mă duc la director să-l rog să mă mute de la UEEț
i la inginerul ef să-mi aprobe concediul de odihnă. ș ș

              - Ai o idee fixă cu plecatul de la UEE.
              - Doar tii că m-am jurat să nu mai lucrez nici măcar o zi acolo după ceș
termin facultatea. M-am săturat să fac acelea i lucru timp de doisprezece ani.ș
              - D-aia î i iei concediul de odihnă?ț
              - Nu numai. Poimâine plec cu nevasta i copilul la Sinaia. ș
              - Prin sindicat? 
              - Da. Avem un bilet de familist pentru douăsprezece zile. Cartelă de masă
pentru copil o vom cumpăra de acolo.
              - Bine, astea sunt preocupări de moment, dar pentru viitor cred că ai tu
ceva planuri în cap?
              - Păi asta e, că nu prea am nimic.
              - Când s-ajung i eu să spun asta?ș
              - În februarie viitor, dar să tii că nu este o situa ie de invidiat.ș ț
              - Adică?
              - În mai am predat proiectul i de atunci bat urca.ș ț
              - Asta este foarte bine.
              - S-o crezi tu că e bine. După ce timp de ase ani am avut de luptat cuș
timpul contra cronometru pentru pregătirea examenelor i ne-am obi nuit cu acestș ș
mod de via ă, este greu să te treze ti că în afară de slujbă nu mai ai nimic de făcut.ț ș
Plictiseala este un lucru mai greu de suportat decât grija examenelor. Este neplăcut
să- i pierzi vremea de pomană. ț
              - E ti nebun dacă gânde ti a a!ș ș ș
              - Deloc. O să vezi i tu că vei sim i acela i  lucru. După ce cape iș ț ș ț
antrenamentul i obi nuin a de a învă a este greu să întrerupi acest mod existen ial.ș ș ț ț ț
              - Te pomene ti că te apuci de vr-un doctorat?ș
              - Nu. i-am spus că n-am nici o idee! Ț
              - Mie îmi pare rău că se găsi Gheorghiu-Dej să moară tocmai în primăvara
asta.
              - Iulică tu e ti prost! Ce- i veni  să-l regre i?ș ț ț
              - Nici vorbă de a a ceva.ș
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              - Atunci?
              - Ne-a procopsit Ceau escu, care i-a luat locul, cu botezarea Politehniciiș
cu numele predecesorului său.
              - i ce dacă?Ș
              - Alexandre, mie nu-mi convine să am diplomă de inginer pe care o să fie
în antet “Politehnica Gheorghe Gheorghiu-Dej.
              - Nu face o dramă din asta. Noi totu i am făcut facultatea în timpul lui.ș
Oricum dezvoltarea energeticii române ti se datorează i preocupărilor lui pentruș ș
planul de electrificare a ării. ț
              - Asta i s-a năzărit din lozinca lui Lenin: “Comunism înseamnă puterea
sovietelor plus electrificarea întregii ări”ț
              - Este păcat că Dej n-a avut un ministru capabil la energie. Din punctul de
vedere al meseriei noastre, el a gre it că l-a inut ca ministru al energiei electrice peș ț
Cioară până a adus sistemul energetic de râpă, ca apoi să îl desfiin eze, afiliindu-lș
întîi  la  Ministerul  Industriei  Grele  i  văzând  că  nu  merge  nici  a a  treaba  săș ș
înfiin eze Ministerul Minelor i Energiei Electrice. Nu a ie it nimic bun. Ba chiarț ș ș
energia  electrică  a  ie it  în  pierdere,  politica  energetică  ajungând  pe  mânaș
minierilor, ocazie cu care ei au ocupat i jumătate din clădirea fostului minister alș
energiei  electrice,  construită  de  Nicolae  Caranfil,  directorul   fostei  Societă iiț
Generale de Energie Electrică. 
              - i ce te prive te pe tine cum este condusă energia electrică?Ș ș
              - Îmi pare rău că ministerul n-a avut în fruntea lui un zmeu care să impună
o politică de dezvoltare potrivită nevoilor energetice actuale i mai ales viitoare aleș
unei ări în plină industrializare. ț
              - A avut oamenii buni în linia a doua, care au avut grijă ca prin planurile
cincinale să se realizeze un sistem energetic unitar.
              - i care nu poate asigura furnizarea energiei electrice cerută de o industrieȘ
în continuă dezvoltare. Planul de construirea de hidrocentrale pe râurile interioare
nu  este  o  strategie  prea  bună  pentru  momentul  actual.  Orice  student  de  la
Energetică  tie  că  utilizarea  întregului  poten ial  hidroenergetic  al  ării  nu poateș ț ț
acoperi  necesarul  de  energie  electrică  i  că  ridicarea  de  hidrocentrale  necesităș
cheltuieli astronomice. Regimul pluviometric al ării nu justifică efortul material iț ș
uman.  Ăia  de  la  hidrocentrale  trebuie  să  a tepte  norii   să  se  pi e,  ca  să  li  seș ș
învârtească turbinele. Nu sunt absurd. Hidrocentrala de la Por ile de Fer, fiind oț
centrală  pe  firul  unui  fluviu  cu  debit  mare  i  aproximativ  constant  a  salvatș
deocamdată  deficitul  de  putere  din  sistemul  energetic,  alături  de  contribu ia  laț
vârful de sarcină a hidrocentralei de la Bicaz la care se va adăoga anul viitor cea de
pe Arge . Rămân la ideea că hidrocentralele de pe firul râurilor interioare ale ăriiș ț
nu vor acoperi necesarul de energie electrică al ări.ț
              - Hidrocentralele sunt oricum sigure în func ionare i le po i porni înț ș ț
câteva  minute,  fa ă  de  nenorocitele  de  termocentrale  care  le  pleznesc  cazaneleț
tocmai când este mai mare nevoie de ele.  Planul de construc ie i  dezvoltare aț ș
termocentralelor din Oltenia pe bază de lignit inferior nu tiu dacă vor face mareș
brânză.
             - Este cam unica solu ie în actuala etapă, care n-are cum rezolva necesarulț
de energie electrică.
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             - i ce crezi tu c-ar trebui făcut?Ș
              - Din materia învă ată pentru examenul de “Centrale electrice” cu Mo oi,ț ț
“Economie  energetică”  cu  Stăncesu,  “Organizare  i  planificare  energetică”  cuș
Moldoveanu i “Fizica Nucleară” cu Feraru, tiu că suntem o ară săracă în resurseș ș ț
energetice i cu actuala orientare vom depinde de importul combustibililor clasici. ș
              -  Ai  perfectă  dreptate.  Dorin a  de  independen ă energetică  a  luiț ț
Gheorghiu-Dej, după ce s-a stricat la din i cu ru ii prin tezele din aprilie de anulț ș
trecut ale plenarei CC ca răspuns la planul Valev, este o iluzie fără sens.       
              - Există totu i o alternativă: construc ia de centrale electrice nucleare.ș ț
Probabil  că  ceva  rezerve  de  uraniu  au  mai  rămas  după  exploatările
Sovromcuar inului. ț
              - Deocamdată nici nu se pomene te de un plan energetic nuclear i pentruș ș
asta îi găsesc i eu vinova i pe cei ce au condus energia electrică. ș ț
              - Lipsa orientări spre energetica nucleară va împovăra ara cu ni te costuriț ș
greu de evaluat acum. Dar să lăsăm dracului politica energetică, că nu suntem noi
în stare să tim ce-ar trebui făcut i nici n-avem putere s-o schimbăm. Iulică eu î iș ș ț
mul umesc că mi-ai inut pumnii strân i la examenul de stat.ț ț ș
              - Alexandre, anii de facultate pe care i-am petrecut împreună m-a legat de
tine de parcă am fi fra i.ț
              - N-ai găsit bună compara ia. Între fra i apar deobicei multe divergen e.ț ț ț
              - Ce noi nu ne-am contrazis totdeauna i asta ne-a întărit i mai multș ș
prietenia de parcă am fi un singur om?
              - Unul cu două creiere diferite.
              Cu depănarea acestor amintiri, Bălan revine la hotel. Mirosul bucatelor,
ajuns în holul recep iei, îi spune că este ora cinei. Intră în restaurant. ț
              - Bite on, i se adresează un chelner bătrânel, ie it în întâmpinarea lui.ș ș
              - Bună seara, răspunde Bălan.
              - Pofti i pe aici spune chelnerul, ducându-l la o masă, continuând: Aceastaț
este masa dumneavoastră pe tot  timpul sejurului.  Numai aceste  zece  mese sunt
pentru români. Celelalte sunt sectorizate pe na ii. Mă scuza i că v-am luat dreptț ț
străin. Ave i o figură impozantă i nu tiam de ce neam sunte i. ti i că semăna i aț ș ș ț Ș ț ț
lord?
              - A a vă peria i to i clien i?ș ț ț ț
              - Nicidecum. Prestan a dumneavoastră este de vină. Eu doar m-am bucuratț
când am văzut că sunte i român i am sim it nevoia de a vă spune din inimă ceț ș ț
simt.
              - Dacă mă simpatiza i a a de mult, pute i ca această masă să-mi fieț ș ț
rezervată numai mie?
              - Desigur. Am sim it eu că sunte i un om aparte i nu vre i să văț ț ș ț
amesteca i cu oricine!ț
              - Iar gre i i. Poimâine vine i fiica mea pentru restul concediului, iarș ț ș
câteva zile va sta i socrul meu care o aduce.ș
              - În eleg.ț
              - Cum pot cumpăra bonuri de masă pentru ei?
              - Nu este nevoie. Ve i fi servit de mine i îmi ve i plăti la terminareaț ș ț
sejurului.
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              - Ave i încredere să mă lăsa i până la plecare.ț ț
              - Domnule, eu am servit în via a mea tot felul de oameni. Am început caț
picolo în restaurantul tatălui meu. Părul meu alb este o mărturie că am experien ă.ț
Nu tiu cine sunte i i ce meserie ave i, dar sunt sigur că sunte i un om de onoare.ș ț ș ț ț
              - Vă rog să mă crede i că mă deranjează complimentul.ț
              - N-are de ce. Vi le-am adresat din suflet. Vă rog să consulta i lista iț ș
să-mi spune i numărul meniului pe care îl dori i. Sunt sigur că îl ve i alege pe celț ț ț
de la numărul trei, de i i celelalte sunt tot atât de bune.ș ș
              - Da a a este, spune Bălan după ce consultă lista. Cum de mi-a i ghicitș ț
gustul?
              - Chestie de fler. Nu v-am spus că mă pricep la oameni? 
              Sala restaurantului este enorm de mare i de i sunt multe zeci de turi ti, eaș ș ș
pare destul de goală. Na ionalitatea străinilor se recunoa te u or după stegule eleț ș ș ț
patriei  lor  puse  în  mijlocul  meselor  la  care  stau.  O  orchestră  de  tineri,  după
aparen ă încă studen i cântă o muzică u oară la modă din repertoriul interna ional.ț ț ș ț
Străinii care i-au terminat cina comandă sticle cu vin. Majoritatea preferă licoareaș
de culoarea paiului de grâu din podgoria Murfatlarului. Apar i primele perechi deș
dansatori, urmate de al i amatori i ringul de dans se aglomerează. Bălan se ridicăț ș
i pleacă spre camera lui, dornic să se culce.  ș

              Diminea a după micul dejun, Bălan în slip, lapi i cu un prosop de baie peț ș ș
umăr iese din hotel.  Chiar  în fa a dinspre mare a acestuia,  el  vede ni te ziduriț ș
înalte,  placate  cu  pătră ele  de  ceramică  emailată  de  un  portocaliu  închis.  Peț
frontispiciul  impozant  a  două  intrări  largi  spre  interiorul  închiderilor  este  o
placardă mare albă, scrisă cu litere bleu “Solar”, iar mai jos în stânga “Femei” i înș
dreapta “Bărba i”.  Hotără te să intre i plăte te taxa de un leu casierului  ascunsț ș ș ș
într-o încăpere dintre cele două intrări. Cabina este prevăzută cu câte o ferestruică,
deoparte i de alta pentru a se putea încasa banii pentru ambele intrări. Odată intratș
în solar Bălan este surprins că vede o mul ime de femei, bărba i i câ iva copii,ț ț ș ț
dezbrăca i  cum îi  făcuse  mamele lor,  făcând plajă în devălmă ie.  Contrariat,  seț ș
întoarce  să  mai  citească  odată ce  scrie  pe  intrare.  A nimerit  cumva la  “Mixt”,
indicator pe care nu-l văzuse?  
              - Bite, bite, strigă casierul văzându-l pe Bălan ie ind din solar după numaiș
câteva clipe de la cumpărarea biletului.
              - Ce dracului se întâmplă domnule înăuntru! Nu este solarul pentru
bărba i?ț
              - Ba da.
              - Atunci ce caută femei i copii înăuntru?ș
              - Sunt familii de turi ti străini.ș
              - i de ce le permite i femeilor să intre la bărba i?Ș ț ț
              - Ce ne prive te pe noi! Treaba lor dacă a a le place.ș ș
              - Uite că pe mine mă deranjează.
              - Curios, ar trebui să vă bucure!
              - Domnule mie îmi este ru ine să mă dezbrac în fa a atâtor femei.ș ț
              - Numai până vă da i slipul jos, că după aia vă obi nui i.ț ș ț
              Bălan se gânde te că ar trebui să renun e, dar încurajarea casierului îlș ț
hotără te să reintre  în solar.  La revederea  lumii  nude, el  î i  inte te  privirea  înș ș ț ș
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pământ  i  înaintează  către  o  zonă  mai  pu in  aglomerată  ce  se  află  în  mijloculș ț
solarului. Î i întinde prosopul, dezbracă slipul în viteză i se trânte te pe burtă. Caș ș ș
să-i treacă ru inea încearcă să asculte sfatul casierului i deschide ochii. La o micăș ș
distan ă de el este expus la soare peri orul pubian al unei tinere întinsă lângă unț ș
bărbat blond ca i ea.  Î i mută privirea i se treze te cu ochii în orificiile dintreș ș ș ș
picioare  a  trei  femei  tinere  ce  stau  pe  spate  cu  genunchi  ridica i  i  picioareleț ș
răscrăcărate. I se face silă i închide din nou ochii. Una este scârba de ce vede iș ș
alta sunt furnicăturile pe care le simte în plexul mezenteric inferior, ce manifestă o
părere contrarie. Î i face curaj. Dacă femeile î i expun cu neru inare trupurile nude,ș ș ș
de ce s-ar jena el să privească această lume? Lui îi este clar că nudi tii sunt străini.ș
Plimbându- i  privirea el  vede un bărbat  suplu,  trecut de mult  de prima tinere eș ț
stând de vorbă în picioare cu o blondă superbă. Bărbatul are pe umeri o căma ăș
bleu, confec ionată la fabrica de cămă i din Brăila. Bălan este sigur că acel om esteț ș
român. El se miră cum insul poate sta cu steagul bleg în fa a unei frumuse i ce teț ț
împinge la păcat. 
              Un grup de cinci fete tinere, ce se plimbă în lungul plajei, intră în solar
dinspre mare, unde acesta n-are zid. Ele privesc atent pe fiecare bărbat. Se pare că
ar căuta pe cineva cunoscut. Sau poate vor să vadă bărba i goi?ț
              La câ iva pa i de blondă i omul cu căma a bleu pe umăr, Bălan esteț ș ș ș
surprins să vadă ceva i mai scandalos. Un bărbat cu figură de lup de mare, dupăș
barba ro cată tunsă îngrijit i luleaua din care pufăie tacticos, este uns pe piele cuș ș
cremă de o feti ă tot nudă, ce n-are nici zece ani. Bălan nu mai poate privi. Scenaț
cu lupul de mare ce se lasă cremuit de feti a, ce pare a fi de vârsta Alexandrei, i seț
pare revoltătoare. Îi vine să se ducă la presupusul marinar i să-l pălmuiască, pentruș
această scârbo enie. Închide ochii i nu vrea să mai vadă pe nimeni. ș ș
              Soarele îi ro e te spatele lui Bălan. Ar trebui să se întoarcă cu fa a în sus,ș ș ț
dar nu poate suporta ru inea de a-i fi privită goliciunea de lumea din jur. Cineva seș
împiedică de piciorul lui.
              - Ischiuz mi, aude Bălan.
              El deschide ochii i rămâne surprins când vede că cel ce s-a împiedicatș
este omul în curul gol i cu căma a de la Braiconf pe umeri.ș ș
              -  Zi pe române te, că nu în eleg ce-ai zis.ș ț
              - De unde ti i că sunt român? întreabă bătrânelul.ș ț
              - După căma ă. Am una la fel cu a dumitale. Nu vă supăra i ce vorbea i cuș ț ț
blonda?
              - O simplă conversa ie de exersare a limbi engleze. Sunt profesor deț
engleză la un liceu în Bucure ti.ș
              - i cucoana este englezoaică?Ș
              - Nu, este suedeză, dar vorbe te o engleză impecabilă.ș
              - i cum a i putut sta cu scula bleagă în fa a unei asemenea frumuse i?Ș ț ț ț
              - Este o doamnă distinsă, care î i inspiră respect. Este împreună cu so ul ei,ț ț
domnul cu barbă i lulea. ș
              - Dar feti a care îl cremuia, cine este?ț
              - Este feti a lor.ț
              - Fi-le-ar distinc ia a dracului. Ă tia trebuie să fie o familie de deprava i deț ș ț
fac nudism împreună.
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              - Ba deloc. Ei sunt oameni foarte civiliza i.ț
              - Eu îi cred ni te sălbatici.ș
              - Gre i i, sălbatici suntem noi, dacă gândim a a ceva.ș ț ș
              - Îi dau dracului cu civiliza ia lor.ț
              - Este curios să văd aici un om care gânde te primitiv! De ce nu vă roti i iș ț ș
pe cealaltă parte? O să vi se bă ice pielea.ș
              - Păi asta e, că nu pot.
              - Sunte i un tânăr prea pu in versat. Trebuie să vi se înfipt ăru ul în nisipț ț ț ș
i a prins rădăcini acolo.ș

              Bălan se ab ine cu greu să nu-l înjure pe profesor. Se ridică în picioare iț ș
î i  acoperă  iute organul,  ce nu se  supune voin ei  lui  de  când a intrat  în  solar.ș ț
Blondele cu găurile genitale zgâite  la soare îi  observă pudicitatea i  bufnesc înș
chicote vesele. Cu prosopul înfă urat în jurul bazinului i cu slipul în mână el seș ș
grăbe te  să intre  în  mare  să se răcorească  de fierbin elile  pe care  le  îndură  deș ț
aproape un ceas. 
              După somnul de după amiază Bălan se îmbrăcă în costumul lui bun iș
pleacă să cineze. El vrea ca în această seară să meargă la spectacolul de variete de
la barul Melody. Remarcase în seara precedentă, când se întorcea de la Telefoane,
clădirea  modernă  a  barului.  I  se  păruse  grandioasă  în  compara ie  cu  subsolulț
cinematografului Patria din Bucure ti în care func ionează un bar cu acela i nume.ș ț ș
El fusese  acolo de mai multe ori  împreună cu Iulică Ispă escu,  pentru a cinstiș
reu ita la câte un examen mai dificil.ș
              Chicotul blondelor de pe plajă răsună din nou la intrarea lor în restaurant.
Ele recunosc pe bărbatul timid de pe plajă i se opresc să-l privească de aproape. Elș
nu ridică capul din farfurie. Nu vrea să fie văzut cum ro ete în fa a unor fâ e. Darș ț ț
fetelor de ce nu le-a păsat să- i expună goliciunea în văzul celor din solar? Să aibăș
dreptate  profesorul  din  Bucure ti,  că  ele  sunt  dintr-o  ară  civilizată  i  el  esteș ț ș
primitiv în concep ie!!!     ț
              Bălan intră în barul Melody. Cere un bilet cât  mai aproape de ringul sau
scena pe care vor evolua arti ti.  El  este surprins că prime te un plan al  săli  deș ș
variete,  pe  care  casiera   încercuie te  cu  stiloul  un  scaun  la  o  masă  de  patruș
persoane, spunându-i:
              -Acesta este locul dumneavoastră.
              Sala de spectacol este goală. Bălan a venit prea devreme. Ca să-i treacă
timpul vrea să viziteze încăperile de la parter, unde văzuse indicatoarele spre sălile
de jocuri de noroc: Chemin de fer, Bacara, Roulette.  El î i pune mâinile la spate,ș
a a cum îi  spusese inginerul  Pop, energeticul  Trustului  de Petrol  din Pite ti,  căș ș
proceda astfel când intra la  Moulin Rouge pe vremea studen iei lui la Paris. Luândț
o înfă i are mar ială el se plimbă prin sălile de joc i prive te din mers la străiniiț ș ț ș ș
maniaci ce- i risipesc banii. O chelneri ă ce aduce jucătorilor băuturile comandate,ș ț
îl urmăre te pe Bălan la câ iva pa i în spatele lui. Se vede că fata este într-o dilemă.ș ț ș
În cele din urmă, ea se apropie de Bălan i îi opte te:ș ș ș
              -Vă rog să ie i i. Aici n-au voie decât străinii.ș ț
              Bălan se face că nu aude i î i continuă vizita nestingherit. Cască ochii laș ș
jocul  străinilor.  Scene  similare  mai  văzuse  el  doar  în  ni te  filme  fran uze ti.ș ț ș
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Observă confuzia din mintea chelneri ei, care la ie ire din zona sălilor de joc, seț ș
înclină i îi spune.ș

- Au revoire, monsieur. 
              Bălan trece indiferent i n-o onorează pe obraznică nici cu privirea. Esteș
mul umit  de  înfă i area  i  comportarea  lui.  Văzuse  cum chelneri ei  îi  dispăruseț ț ș ș ț
îndoiala că el n-ar fi un turist străin. O înjurase în gând. Nu suportă cultul exagerat
al românilor pentru străini. Să-i respec i? Da. Dar să- i păstrezi demnitatea.ț ț
              Bălan se bucură că spectacolul a început i la masa lui n-a venit nimeni.ș
Când tocmai credea că nu va fi deranjat, se a ează pe scaunele din stânga i dreaptaș ș
lui o pereche distinsă. So ia este o femeie frumoasă i foarte elegantă iar el unț ș
domn sobru.  Amândoi par că ar fi cam de vârsta românului. To i trei arată ca unț
cerc de prieteni cu acela i  rang social.  Bălan i bărbatul  străin urmăresc serio iș ș ș
spectacolul, iar femeia râde veselă de ce i se pare nostim. Vorbe te din când înș
când în germană so ului ei, care dă din cap i nu scoate un cuvânt de parcă ar fiț ș
mut. Dornică de conversa ie, nem oaica se adresează i lui Bălan. Acesta se scuzăț ț ș
în franceză că n-o în elege. Ea nu se dă bătută i îi cere bărbatului ei ceva. El scoateț ș
un stilou i din portmoneu câteva file de hârtie, toate de o mărime dublă decât cea aș
căr ilor de vizită. Ea începe să deseneze, ca să se facă în eleasă cu ce vrea să spună.ț ț
Bălan pricepe câte un cuvânt. Nici el nu tie cum după atâ ia ani de la învă area înș ț ț
liceu a unui pospai de germană î i mai reaminte te câte un cuvânt. Doamna esteș ș
surprinsă  când  Bălan,  chinuindu-se  îi  spune  în  nem e te  că  a  învă at  trei  aniț ș ț
germană în liceu. Ea este fericită i râde de el că tie prea pu ină germană, dacă oș ș ț
învă ase trei ani. Lui Bălan nu-i pasă de ironia superbei nem oaice Se miră cum deț ț
î i aminte te din ce în ce mai multe cuvinte germane. Se hotără te să mai înve e oș ș ș ț
limbă străină, dacă franceza nu-i este de folos. Dar ce limbă i-ar fi mai utilă? Ar
avea cu ce să- i umple surplusul de timp liber ce îl are la dispozi ie acum dupăș ț
terminarea facultă ii. ț
              Când spectacolul de variete se termină începe dansul. Cum au apărut pe
ring primele perechi de dansatori, doamna îl ia de mână pe Bălan i-l trage pe ring.ș
Dansează, râd i vorbesc fiecare pe limba lui până spre zi. Lui Bălan i se pare căș
femeia prea se dă pe fa ă la el fără să-i pese de so , care rămâne toată noaptea înț ț
aceia i atitudine rezervată. El i familia germană s-au despăr it în aceia i notă deș ș ț ș
indifere ă cu care se cunoscuseră. Nem oaica se folosise de el doar ca să aibă cuț ț
cine conversa i dansa.ș
              Bălan nici nu adormise bine, când a fost trezit de socrul lui. Sosise cu
Alexandra. Călătoriseră toată noaptea. Au schimbat câteva cuvinte i s-au culcatș
to i fiind rup i de oboseală.  Nu s-au sculat  din pat   până la amiază. Au prânzitț ț
împreună la restaurant i chelnerul a fost la înăl ime. Seara au petrecut i mai bine,ș ț ș
sărbătorind ziua onomastică a lui Ilie Dinu, fiind în douăzeci iulie.
              A doua zi Alexandru i fiica lui merg la plajă, iar socrul lui pleacă să- iș ș
vadă ni te cuno tin e din Constan a la care locuise cu so ia când se căsătorise iș ș ț ț ț ș
avea serviciul la CFR pe aceste meleaguri.
              În drumul spre plajă, Alexandru observă că rochi a frumoasă a fiicei luiț
este în disonan ă cu ce poartă copiii străinilor. Amână plaja i merge cu ea la unț ș
magazin unde îi  cumpără costum de baie,  un pantalona  scurt  bleu-marin i unș ș
tricou alb ambele  din bumbac.  Marea  problemă este  că  Alexandra  este  atât  de
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ru inoasă  încât  refuză  să  dezbrace  rochi a  i  să  îmbrace  noua  costuma ie,  niciș ț ș ț
ascunsă într-un boschet de sălcii. Îi place pudicitatea copilei i este mul umit că eiș ț
nu  trăiesc  într-o  ară  “civilizată”.  Oare  feti a  îi  mo tene te  caracterul  sau  esteț ț ș ș
chestie de educa ie?ț
              Seara Ilie Dinu se întoarce de la Constan a i la masa de seară îi spune luiț ș
Alexandru că ginerii morarului din Puroinica, na ul lui, au venit în concediu cuș
ma ini noi în locul motoretelor.ș
              - Să le stăpânească sănăto i.ș
              - Da, dar i voi a i putea să vă lua i, că ave i salarii mai mari decât ei.ș ț ț ț
              - Tată, ai fost de fa ă când i-am propus Nu ei să economisim câte o mie deț ț
lei pe lună i ea n-a fost de acord, spunând că ei nu-i ajung lefurile. Nu avem cumș
să punem i ceva deoparte.ș
              - tiu că-i place să cheltuiască fără măsură, dar impună-te ca tu e tiȘ ș
bărbatul.
              - A a cum faci dumneata cu soacră-mea!ș
              - Hei, la noi este altceva. Oricum timpurile în care ne-am trăit tinere eaț
erau grele. Nu se compară cu ce este acum, când  voi pute i cumpăra, dacă vre i, oț ț
ma ină.ș
              - Eu cred că Nu a are dreptate.ț
              - De ce?
              - Dacă am economisi câte o mie de lei pe lună, ne-ar trebui aproape aseș
ani să economisim bani pentru a ne înscrie la CEC pentru cumpărarea unei ma ini,ș
după care trebuie să mai a teptăm încă vreo doi sau trei ani până ne vine răndul săș
o primim. Este un efort prea mare i nu merită                    ș
              - Am să vorbesc eu cu ea i am s-o lămuresc. Al i cum reu esc să- iș ț ș ș
cumpere având lefuri mai mici decât voi!
              - Nu tii ce zice Nu a de ei?ș ț
              - Că dacă îi tai pe burtă nu le găse ti înăuntru decât iaurt i pâine, spuneș ș
socrul râzând.
              Mare i-a fost mirarea lui Bălan când a doua zi după amiază se pomene teș
în cameră cu Jenică Nicolescu.
               - Ce  cu tine Jenică? Cum de m-ai găsit?
               - V-am mirosit urma. efu’, sunt cu nevasta la Eforie i am venit săȘ ș
discutăm ceva împreună.  
              - Bine Jenică. Este i socrul meu. A adus-o pe Alexandra. Să-l căutăm iș ș
să mergem cu to ii la un pri . Cu un muscat-otonel de Murfatlar se poate sta maiț ș ț
bine la “un pahar de vorbă”.
              - N-am timp de a a ceva.  Am venit special ca să vorbim amândoi înș
lini te. Aici poate ave i răbdarea să mă asculta i, că la Pite ti mă lua i peste piciorș ț ț ș ț
i-mi da i flit.ș ț

              - Jenică, asta e impresia ta despre mine! 
              - Exact, dar de data asta vreau să fi i atent la ce vă spun. ț
              - Dă-i drumul.
              - Să mergem la aer. E zăduf în cameră asta.
              - Au fost ferestrele deschise.  
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              Cei doi prieteni merg spre plajă. Nisipul le intră în sandale. Ei ajung pe un
dig scund aproape de apa mării. 
              - Putem sta aici i privi valurile, propune Bălan.ș
              - efu’, m-a i aiurit de când a i venit în Pite ti, că nu pute i să vă înscrie iȘ ț ț ș ț ț
în partid fiind ocupat cu facultatea.
              - i ce, n-a fost a a?Ș ș
              - A fost i nu prea. Eu cred că n-a i vrut. Acum că a i terminat cuș ț ț
facultatea nu mă mai pute i îmbrobodi.ț
              - Jenică, nu- i în eleg pornirea.ț ț
              - Să nu-mi mai inventa i alt motiv, că nu sunt dispus să vă mai cred. Amț
adus un formular de adeziune, gata complectat. Vă rog să-l semna i.ț
              Nicolescu scoate un stilou i o hârtie împăturită din portmoneul luiș
              - Ce e cu graba asta la tine?
              - Nu e nici o grabă. Mi-a i promis că după ce termina i facultatea văț ț
înscrie i în partid. ine i-vă de cuvânt i semna i adeziunea.ț Ț ț ș ț
              - Ce interes ai tu să devin eu membru de partid?
              - O mie. Întâi: n-a i vrea să v-o ia al ii înainte. Doi: Vi s-a aprobat cerereaș ț
i a i fost mutat de la UEE, tot ca inginer principal la produc ie. Trei: Acolo nu văș ț ț

mai pot fi subaltern, că nu ve i mai ine locul de ef de serviciu ca la UEE. Dacăț ț ș
motivele astea nu sunt suficiente mai am i altele.ș
              - Jenică, tu n-ai în eles că eu nu vreau să fiu ef. Îmi convine să rămânț ș
“ingi princi” 
              - efu’, mult v-a i gândit să mă prosti i cu chestia asta?Ș ț ț
              - Jenică, vrei s-o tii pe cea dreaptă?ș
              - Păi, d-aia mi-am luat picioarele la spinare ca să vin aici. Spune i.ț
              - Chiar dacă a i dori să mă înscriu în partid, nu se poate.ș
              - De ce?
              - Tata a fost la chiaburi i de inut politic.ș ț
              - Nu mai contează astea acum. De când a venit Ceau escu la putere îiș
prime te în partid i pe fo tii burghezi. Nu ti i ce-au fost părin ii lui Topârceanu?ș ș ș ș ț ț
M-a trimis directorul pe mine în comuna în care s-a născut ca să-i fac verificarea de
cadre. Marin mi-a cerut să-i întocmesc un dosar bun, ca să-l putem face membru de
partid.  Era  nevoie  de  acest  lucru  ca  Topârceanu  să  poată  fi  numit  inginer  efș
adjunct cu investi iile. Dacă vă spun ce-am  aflat despre el în Ardeal, o să vă lua iț ț
cu mâinile de păr. A a că nu vă mai gândi i la asta. I-am făcut eu un dosar bun lui,ș ț
că m-a rugat  directorul i să nu vă fac unul gigea, tocmai dumneavoastră care îmiș
sunte i ef de zece ani i ne-am în eles bine! ț ș ș ț
               - Păi asta e problema. Eu nu vreau să se ascundă nimic.
               - Nu vă spusei că acum se poate i asta! Cântăre te mai mult în balan ăș ș ț
titlurile  de  inovator  i  frunta  în  produc ie,  decorat  cu  Medalia  Muncii,  decâtș ș ț
originea socială “nesănătoasă”, de care nu se mai ine seama acum.ț
              - Cu tine n-o scoate nimeni la cap.
              - Semna i-mi adeziunea i v-am lăsat în pace.ț ș
              - E ti nebun de legat. Am să văd când mă întorc la Pite ti.ș ș
              - Nu plec de aici până nu semna i. Respecta i-vă promisiunea de acumț ț
câ iva ani. Vă tiu ce vă poate pielea. ț ș
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              - De unde dracului m-am pricopsit eu cu un prieten ca tine!
              - efu’, nu vă codi i. Nu mai este loc de întors. Ce dracului, a i ajuns laȘ ț ț
treizeci i trei de ani i sunte i tot UTM-ist? Ve i fi scos pentru depă irea limitei deș ș ț ț ș
vârstă i atunci lumea se va întreba serios în ce ape vă scălda i.           ș ț
              - Lucrurile sunt mai complicate decât i se par. În toamna lui ’48, cândț
UAER-ul a fost înghi it de UTM, eu am fost exclus, fiind fiu de chiabur i de inutț ș ț
politic. În primăvara acelui an tata fusese arestat de Securitate. În vara lui ’50, când
mă străduiam să termin coala cu un an mai devreme, de teamă că nu voi mai fiș
înscris în ultima clasă de liceu, am fost arestat  i  eu de Securitate.  Fratele meuș
Eugen era acuzat că incendiase o batoză de treierat grâul i de sabotarea campanieiș
agricole. Am avut un noroc orb, pentru acea vreme, ca să fiu eliberat după câteva
zile i să-mi pot termina liceul, înainte de a fi exmatriculat pe motiv că sunt închisș
la Securitate. În toamna acelui an mi s-a respins înscrierea la examenul de admitere
în facultate pe motiv de origine socială i timp de doi ani am pierdut timpul cu totș
felul de slujbe. Am fost încorporat la un deta ament de muncă de la Făgăra .ș ș
               - i eu am făcut armata trei ani la muncă în Valea Jiului, la minele deȘ
cărbune.
               - Eu am făcut armată numai opt luni. Din cauza efortului fizic mi s-a
agravat boala de inimă pe care o căpătasem în copilărie din cauza răcelilor în gât.
Am  avut norocul de a fi reformat din armată i m-am angajat la Târgovi te. Deș ș
atunci încoace îmi cuno ti biografia.ș
               - Când a i intrat în UTM?ț
               - În ’57, când aveam douăzeci i cinci de ani.ș
               - Cum de a i intrat în UTM?ț
               - Împins de la spate de ni te prieteni ca i tine. Pe ei i-am ascultat săș ș
ocolesc adevărul asupra originii mele sociale i de opt ani de zile stau cu frica înș
sân că mi se descoperă minciuna i voi fi exclus cu haraimanul de rigoare.  Nuș
vreau să-mi continui via a cu aceia i obsesie, la care s-ar adăoga i un mare risc.ț ș ș
               - Nu pricep ce-a i risca!ț
               - Dacă devin membru de partid voi fi probabil avansat, a a cum îmiș
prezise i tu, spunându-mi că nu vrei să-mi ia al i înainte. În meseria noastră oricândș ț
po i fi implicat într-o avarie mare sau accident de muncă cu mor i. În anchetele ceț ț
vor fi făcute paralel de organele de Securitate va ie i la iveală originea mea socialăș
“nesănătoasă” i pot fi învinuit de ac iune du mănoasă îndreptată contra intereselorș ț ș
statului i clasei muncitoare.ș
               - Vă în eleg. Semna i-mi adeziunea că s-a făcut târziu i nu se duceț ț ș
nevastă-mea la masa de seară fără mine.
              - i după ce i-am spus toate astea mai vrei să semnez adeziunea?Ș ț
              - De ce nu! Vă promit că am să vă fac un dosar în care va fi trecut pe lângă
ce mi-a i spus i lucruri pe care nu le ti i sau pe care le ine i încă ascunse.ț ș ș ț ț ț
              - Jenică, mul i nebuni am întâlnit, dar nici unul de calibrul tău.ț
              - Cunosc placa asta de gramofon. Semna i repede că mă grăbesc. ț
               După ce Ilie Dinu a plecat, Alexandru petrece tot timpul în compania
fiicei lui. El încearcă să-i descifreze caracterul. Este fericit că Alexandra este nu
numai un copil cuminte, dar că ea are multă maturitate într-o gândire de foarte mult
bun sim . ț
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               Alexandru Bălan, un om nemul umit permanent de el însu i, se considerăț ș
totu i  un  norocos.  El  este  bucuros  că  trăie te  într-o  ară  unde  comportamentulș ș ț
oamenilor este cel mo tenit din mo i strămo i, ce n-a fost încă alterat substan ial deș ș ș ț
partea infinitezimală de aport negativ indus de condi ii de via ă mai bune. Este elț ț
un primitiv? Este incapabil  să în eleagă civiliza ia societă ii lupului de mare cuț ț ț
barbă ro cată?? A îmbătrânit el de tânăr, de-i place să rămână ancorat  în reguliș
tradi ionale???ț
               Cu bunele i relele lui progresul tehnic este de nestăvilit. El îl antreneazăș
pe cel social Lumea merge înainte. Noul înlocuie te vechiul. Omenirea se schimbă.ș
Tradi ia n-are cum fi bătută în cuie. ț

                                          Continuarea în Lumea prometeilor.
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Dacă  s-ar  putea  lipi  o  etichetă  pe  căr ile  domnuluiț
Sandu D Barbu, ea n-ar putea să aibă decât un singur text:

“Produs natural 100%”
Adică  fără  re ete,  fără  ingrediente  prelucrate,  fărăț

adaosuri  sintetice,  fără  coloran i  de  sinteză.  Desigur  că  unț
asemenea demers putea să-l ducă într-o înfundătură. Ceea ce îl
salvează este talentul său, care îl călăuze te cu o mână sigură.ș
Spiritul  de  observa ie,  selectarea  celor  mai  importanteț
momente,  arta  portretizării,  organizarea  cadrului  în
care se petrece ac iunea, dar, mai ales mânuirea dialogului, iatăț
calită i certe ale unui autor autentic.ț

Profesor  Marin Ioni ăț
Scriitor. Critic literar.
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