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Naratorul Sandu Barbu şi memoria sa afectivă

O  nouă  carte,  acelaşi  autor:  un  povestitor,  sincer,  cald.  Cu  marcată 
predispoziţie spre memorialistică, Sandu D Barbu rescrie un itinerar de tinereţe, 
autobiografic,  într-un  fel  de  romanţare  limpede,  aşezată,  cuminte,  protagonistul 
“lumii” sale  (ce  se  vrea generic  una în  schimbare!)  fiind tânărul  de 21 de ani 
Alexandru Bălan. Desigur: un alter ego, un personaj credibil, viabil, fiu de deţinut 
politic, ce va plonja în universul muncitoresc, proletar, după 1953, din normator 
evoluând la “rangul” de tehnician şi aspirant la o facultate tehnică.

Între Dâmboviţa şi Teleorman, trecând prin Târgovişte şi Găieşti, dar şi 
prin  Zimnicea  şi  Cervenia,  “eroul”  memorării  afective  va  cunoaşte  oameni, 
muncitori,  specialişti  în  petrol  şi  electricitate,  povestirea  insistând  pe  relaţiile 
“uzinale”, de şantier, dar şi pe atmosfera de familie. Căci cititorul va pătrunde şi în 
casa ex-învăţătorului Dumitru Bălan cu dosar politic, în familia de oameni normali, 
care  nu  trăiesc,  de  fel,  vreo  dramă,  tema  epică  fiind  una  fără  asperităţi,  fără 
stridenţe. Dar cu numeroase dialoguri care imprimă o dinamică anume povestirii 
lui Sandu D Barbu, scrisă parcă dintr-o răsuflare.

Eroul e silit a-şi asuma dosarul patern. El a suplinit în învăţământ. Va fi 
ajutat  de o mătuşă (farmacistă)  să  se angajeze la  Sovrompetrol.  Detalii,  lucruri 
mărunte,  obişnuite  dau  tonul…care,  nu-i  aşa!  face  muzica,  oferă  culoarea, 
atmosfera,  redând şi  restituind –într-o fidelă şi  pedantă reconstrucţie- crâmpeie, 
fărâme de viaţă. Veridic, realist, necesare. Cu aglomerări de topos-uri, de urme, de 
figuri, de amănunte ce compun şi recompun tabloul unei epoci “socialiste” cu un 
raisonneur pe post de povestitor, de erou, de narator, omniscient şi…atent la tot şi 
la toate –vorba poetului.

Autorul se plimbă, cu vioiciune de condei,  aşadar,  prin medii  similare, 
prin mici destine, deşi doar destinul lui Alexandru contează, atât existenţial, cât şi 
epic,  căci  el  ştie  şi  vede,  trăieşte  (şi  re-trăieşte)  totul,  fără  a  omite  vreo  notă, 
secvenţă, oportunitate recuperatorie, a memoriei individuale şi voluntare.

Uşoara tendinţă de uniformizare a lucrurilor, un oarecare tezism şi ambiţia 
de  a  crea  atmosfera  din  detalii  pot  scădea  tensiunea,  fluxul  unei  epici  bine 
articulate, ca un tablou de epocă stalinist - dâmboviţeană, cu nume tipice: Moise, 
Săndulescu, Voiculescu, Popescu, Niţulescu, Muţat, Tanţa, Mihoc, Alemănuţ, dar şi 
mai  exotice  ca:  Fugali,  Polişewski,  Leordeni,  Pucioasa.  Fapte  cotidiene,  mici 
traume, tribulaţii  (deloc sentimentale) se conjugă, absolut firesc,  cu imixtiuni şi 
incursiuni în şedinţe “ideologizate”, cu ieşiri pe teren, cu schimbări de cadre, de 
decor.  Prin  birouri,  norme  (republicane),  cantină,  chenzină,  navetă,  centrale, 
baracă,  “sovrompetrol”,  şoferi,  garaj,  taxi,  “nene”,  foi  de  parcurs  şantier.  Prea 
puţine popasuri ori portrete, scene tari, pitoreşti, incitante epic.

Autorul este un bun observator al vieţii, al mişcării oamenilor, are voinţa 
predilectă de a face restitutio in integrum din tinereţea eroului său, stări cu parfum 
de  epocă,  abuzive,  oferă  culoarea  locală  a  unui  ev  proletar,  din  care  nu  prea 
transpare drama. Rămâne o certitudine ce reverberează cu adevărul şi realitatea, cu 
conştiinţa faptului ”narativ” împlinit: omenia. Şi alături: prietenia. Şi încă un cult al 
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suportabilităţii unor oameni tineri, al unor părinţi ori prieteni, al unor adversari –de 
idei – care au trecut prin sau pe lângă viaţa protagonistului nostru.

Miza  prozei,  formarea  tânărului  Bălan.  Cu ironii,  aluzii,  un  episod  cu 
doftoroaia,  limbaj familiar,  arareori  nervos,  alert,  cu umor.  Scrupulos în istorie, 
prompt de restituirile de fapte şi chipuri. Drumuri, popasuri, mici incidente, invidii 
şi beţe-n roate, logici imperturbabile ale existenţelor ce se confruntă în biografia 
autorului-personaj,  toate  generează  tabloul  anilor  1950-60,  cu  un  martor-cheie: 
Alexandru.

Epica se doreşte una a exactităţii, a detaliului, de sorginte reportericească. 
Veridic, aspirând la o specializare, efortul lui Alexandru de a deveni specialist este 
concludent în măsura în care acesta dispune de argumente prozaistice. Dialogurile 
sunt miezul “operaţiunii” epice, memoralistice, fără destine conturate deplin, dar 
cu un personaj central credibil, cu biografie şi destin, apt, într-o lume conformistă, 
să observe şi să se observe, să comunice şi să se comunice afectiv dar şi social, în 
planul unei vieţi obşteşti, economice, cu infuzii ideologice, imposibil de eludat.

Fără elan ori veleităţi introspective, mai curând retrospectiv şi expozitiv, 
demersul epic al lui Sandu D. Barbu are un aer de epocă, de fotografiere a realităţii, 
relevant în bună parte. Formula gazetărească precisă, clară, dezinvoltă, în care se 
spune că “fiecare individ este un unicat”.

Fără preţiozităţi sau formule la modă, eterogene, fără sofisme şi capricii 
de autor închipuit, Sandu D. Barbu e memorialistul departe de fenomenul scriiturii 
“ultras”,  de  ultragierea  sentimentului  temporal  şi  spaţial,  dar  este  un  spirit  ce 
priveşte înapoi cu înţelegere şi înţelepciune şi nu cu mânie.

“Memoriul”  epic,  depoziţia  narativă  sunt  mai  elaborate  în  finalul 
povestirii,  selecţia  “amintirilor”  fiind  ceva  mai  exigentă,  decantând  anumite 
semnificaţii.  Dialogurile  implementate  sunt  totuşi,  adesea,  conjuncturale, 
circumstanţiale. Cronica de familie, de “serviciu”, de cuplu, nu e deloc permisivă 
ficţiunii.

O proză coerentă, compactă, fără de crize metafizice, existenţiale, un flux 
al amintirilor miilor de români care şi-au consumat tinereţea între anii 1950-60. 
Evoluând către…”omul nou”. Fără ură şi părtinire. Pur şi simplu.

Dar “saga” continuă…Şi merită să fim…pe recepţie.

Profesor doctor Ştefan Vida Marinescu
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
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I

Bulevardul gării din oraşul Târgovişte impresionează plăcut pe orice nou 
venit cu castanii lui falnici, ce îl străjuiesc pe ambele trotuare. Ei trebuie să fi fost 
plantaţi cu mulţi zeci de ani în urmă, gândeşte Alexandru Bălan. Deşi grăbit să 
caute o întreprindere al cărui nume nu îl ştie, el se opreşte din loc în loc să admire 
frumuseţea străzii  şi a caselor scăldate de soarele echinocţiului  de primăvară al 
anului 1953. Alexandru Bălan sosise de o oră în acest oraş şi îşi lăsase la farmacia 
Spitalului TBC cufărul lui din lemn, cu care făcuse armata. Acolo lucrează mătuşa 
lui, farmacista Maria Dumitrescu, care cum l-a văzut c-a sosit, l-a şi expediat în 
mare grabă.

-  Lasă-ţi  valiza  aici  şi  du-te  repede  la  şefa  serviciului  de  cadre  a 
întreprinderii de lângă cazarma de pe bulevard.

- Cum se numeşte întreprinderea?  întrebase nepotul.
- Nu i-am reţinut numele, că este unul lung, dar când se vine de la gară 

spre oraş pe partea dreaptă a bulevardului este o unitate militară şi următoarea casă 
este a întreprinderii la care am vorbit să te angajeze. Grăbeşte-te că peste un ceas se 
termină programul de lucru pentru ziua de astăzi.

- Cum o cheamă pe şefă? 
- Nu ştiu. Este o doamnă scundă, trecută de patruzeci de ani şi poartă nişte 

ochelari  cu  rame negre.  Hai,  fugi,  că  este  aproape  ora  două,  îşi  zorise  mătuşa 
nepotul.

- Îi spun că sunt trimis de dumneavoastră?
- Nu-mi ştie numele. Am cunoscut-o săptămâna trecută, când am început 

să colind sediile sovromurilor să-ţi găsesc un serviciu. S-a întâmplat că în prima 
întreprindere în care am intrat să dau peste această doamnă cumsecade. Dânsa m-a 
ascultat şi mi-a promis că face tot ce poate, 
după ce i-am povestit despre necazurile voastre.

- Ce necazuri?
- Că sunteţi patru fraţi şi părinţii voştri n-au cu ce să vă ţină, deşi au avut 

destulă  avere,  că tatăl  tău tocmai a  fost  eliberat  de la Canalul  Dunăre - Marea 
Neagră după cinci ani de întemniţare ca deţinut politic şi că mama ta a fost epurată 
anul trecut din învăţământ, după ce a fost 24 de ani învăţătoare.

- Tanti, eu am fugit în lume ca să-mi pierd urma şi dumneavoastră aţi spus 
şefei de la cadre tocmai ce eu nu vreau să se ştie! se mirase supărat Alexandru 
Bălan.

- Mă băiete, nu este bine să trăieşti în minciună. Te sfătuiesc să nu ascunzi 
nimic, ca să nu roşeşti când se va afla adevărul. Tu crezi că nu se va afla cine şi al 
cui eşti?

- Şi v-a zis să mă prezint pentru angajare, după ce a aflat situaţia părinţilor 
mei?

- Mie mi s-a părut că n-o interesează asta şi că au nevoie de un normator. 
Când  te  întorci  mă  găseşti  la  camera  mea  de  aici  din  spital,  zisese  Maria 
Dumitrescu, dorind ca nepotul ei să ajungă cât mai repede la întreprinderea al cărui 
nume nu-l reţinuse.

5



Alexandru  Bălan  părăsise  curtea  spitalului  cu  regretul  pentru  reproşul 
făcut mătuşii sale. El îşi dă seama că ea, deşi n-a împlinit treizeci şi trei de ani, nu 
s-a adaptat  în 5 ani  de zile la noul curs al vremurilor. Mătuşă-sa nu pricepe că 
lumea este în schimbare!?! Ea pe ce lume trăieşte dacă încă nu ştie că trebuie ţinută 
secret originea ta socială atunci când aceasta este una “nesănătoasă”, adică te tragi 
dintr-un  neam de  “burjui”?  Regimul  consideră  la  grămadă ca  burghezi  atât  pe 
bogătaşii  ale  căror  proprietăţi  au  fost  naţionalizate  la  11  iunie  1948,  cât  şi  pe 
chiaburimea satelor. Toţi aceştia sunt încriminaţi c-au exploatat clasa muncitoare şi 
îi consideră, nu fără motiv, ca duşmani ai orânduirii comuniste.

Şi totuşi mătuşă-sa procedase bine, gândeşte Alexandru, fiindcă îl scuteşte 
să ascundă situaţia social-politică a părinţilor şi nu va sta mereu cu frica în sân că 
va fi descoperit. Maria Dumitrescu are dreptate: Nu poate fi necunoscută mult timp 
situaţia părinţilor lui, fiindcă cei de la serviciul de cadre al întreprinderii pe care o 
caută pot afla uşor originea lui socială trimiţând o scrisoare la Sfatul Popular. Cu 
acest  sentiment  de uşurare,  Alexandru începe să  observe  geometria  frumoasă  a 
parcului  pe  care  îl  traversează  şi  interesanta  arhitectură  a  catedralei  din  partea 
sudică a acestuia.

Ajuns pe bulevard,  privirea lui Alexandru Bălan este atrasă de faţadele 
frumoase ale vilelor cochete. Ele trebuie să fi fost casele construite de burghezia 
oraşului. Acum ele sunt naţionalizate. Firmele afişate pe faţadele lor arată că au 
devenit sediile unor întreprinderi socialiste, înfiinţate recent de noul regim după 
modelul sovietic. Tânărul se trezeşte în faţa clădirii căutate. Pe peretele acesteia 
este o placardă albă, inscripţionată cu litere albastre: Sovrompetrol – Trustul de 
aprovizionare cu materiale tehnice – OFAMT Târgovişte.

Intrat în biroul serviciului de cadre al Oficiului pentru Aprovizionarea cu 
Materiale Tehnice,  Alexandru Bălan o vede pe femeia descrisă de mătuşa sa. După 
ce dă bună ziua el i se adresează:

-A vorbit mătuşa mea cu dumneavoastră pentru a fi angajat într-un post de 
normator.

- Bine că ai venit. În fiecare zi îmi cere Săndulescu de la N.T.S. să-i fac 
rost de un normator. Du-te la el să stai de vorbă şi dacă te acceptă, faci o cerere de 
angajare, pe care el să-şi pună avizul. Are biroul la parter, spune şefa de cadre.

Alexandru Bălan este surprins de simplitatea discuţiei de la Serviciul de 
Cadre, pe care şi-o imaginase ca una foarte lungă şi complicată, în care trebuia să 
completeze toate rubricile din formularul tip de autobiografie. Nu mai are timp să 
se dezmeticească şi ajunge la uşa pe care scrie: Biroul Norme Tehnice şi Salarizare.

În birou, un bărbat subţirel, în jur de treizeci de ani, discută cu o frumoasă 
şi elegantă funcţionară, mai tânără ca acesta cu câţiva ani. Pe biroul lui este deschis 
un  ziar,  ce  acoperă  parţial  nişte  teancuri  de  documente.  Bălan  recunoaşte 
formularele tipizate de foi de parcurs pentru autovehicule, după care prietenul său 
din armată,  Adrian Ghigeanu, făcea normarea şoferilor Secţiei  de Mecanizare a 
şantierelor de construcţii, ce executau extinderea Combinatului Chimic Făgăraş.

- Bună ziua.
-  Spune  repede  cine  eşti  şi  ce  vrei,  că  n-avem timp  de  pierdut,  zice 

bărbatul pe un ton răstit, supărat că este deranjat în toiul discuţiei.
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- M-a trimis la dumneavoastră de la Cadre, pentru un post de normator, se 
adresează  Bălan  omului  puţintel  la  trup,  bănuind  că  acesta  trebuie  să  fie 
Săndulescu.

-  Scuză-mă  că  te-am  primit  aşa,  dar  sunt  înnebunit  de  şoferi  ca  să-i 
normez. Ce şcoală ai?

- Liceul teoretic, răspunde Bălan.
- Asta nu este suficient, nouă ne trebuie unul care să ştie să normeze, nu 

să-l învăţăm noi, spune dezamăgit Săndulescu.
- Am făcut armată la D.G.S.M. şi acolo am normat servanţii de utilaje.
- Ce fel de utilaje?
-  Troliuri  de  boburi,  screpere,  buldozere,  compresoare,  generatoare 

electrice de sudură, dumpere, tractoare…
- Opreşte-te. Şoferi ai normat?
-  Nu,  dar  există  o  instrucţiune  specială  pentru  normarea  conductorilor 

auto.  Este  o  cărţulie  cu  copertă  portocalie,  după  care  un  coleg  al  meu  făcea 
normarea şoferilor.

- Asta este? întreabă Săndulescu, scoţând din sertar o broşură.
- Exact, răspunde Bălan.
- Şi ştii să normezi după ea? întreabă Săndulescu, cu speranţa de a auzi un 

răspuns afirmativ. 
- Acum nu ştiu, dar dacă am s-o citesc voi putea face acest lucru, răspunde 

ferm Bălan.
- Fugi domnule d-aci şi nu te mai lăuda, se repede frumoasa funcţionară, 

care fusese numai ochi şi urechi la convorbirea celor doi bărbaţi. Eu am fost la 
garajul Forajului Sovrom de la Viforâta, unde soţul meu este contabil şef, şi nici ăia 
nu sunt în stare să normeze şoferii şi te găsişi dumneata să faci pe viteazul. Când ai 
să deschizi cartea şi o să vezi formulele matematice de acolo o să dai imediat bir cu 
fugiţii.

-  Tovarăşa  Badea,  te  rog  să  nu-l  sperii  pe  tovarăşul.  Poate  că  se  va 
descurca, spune Săndulescu într-o încercare disperată de a găsi pe cineva care să-l 
scape de coşmarul normării şoferilor. 

Voiculescu, directorul mare al OF.A.M.T-ului, îi dăduse lui Săndulescu un 
ultimatum  categoric,  spunându-i  că  dacă  nu  este  în  stare  să  facă  normarea 
conductorilor auto pe luna martie, începând cu întâi aprilie să-şi ia catrafusele şi să 
se ducă de unde a venit. De mai multe luni secretarul de partid îl presa pe director 
cu doleanţa şoferilor. Aceştia sunt supăraţi că normarea lor se amână de pe o lună 
pe alta. Ei critică serviciul N.T.S. şi chiar pe director, atât în şedinţele de sindicat, 
cât şi în cele de partid. Oamenii nu vor să mai fie plătiţi în regie, cu un tarif fix pe 
oră, care este de un leu şi zece bani pentru ajutorii de şofer şi de un leu şi jumătate 
pentru muncitorii din categoria a opta, cea mai înaltă categorie de calificare. Şoferii 
speră ca prin aplicarea normării să câştige ceva mai mulţi bani la salariu.

Conductorii de autocamioane sunt încurajaţi să ceară plata muncii lor în 
acord  de  propaganda  făcută  fruntaşilor  în  producţie  în  ziare  şi  la  difuzoarele 
staţiilor de amplificare. Regimul politic al ţării vrea să extindă această formă de 
salarizare  în  scopul  ridicării  productivităţii  muncii.  Este  foarte  cunoscut  cazul 
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strungarului  Vasilache de la  Uzina Metalurgică Târgovişte,  care a  fost  făcut  de 
curând erou al muncii socialiste şi câştigă un salariu de două ori mai mare decât cel 
al directorului. El lucrează la UMT de pe vremea când uzina aparţinea Arsenalului 
Armatei şi a reuşit să îmbunătăţească performanţele strungului său printr-o serie de 
inovaţii personale, printre care schimbarea motorului electric cu altul de putere mai 
mare pentru a tăia un şpan mai gros şi modificarea unor pinioane pentru realizarea 
unei viteze de rotaţii mari a universalului. La inovaţiile introduse de Vasilache se 
adăugă talentul şi îndemânarea lui în mânuirea strungului, el obţinând dintr-odată 
cotele impuse la piesele strunjite, nefiind necesare operaţii de ajustare.

Cazul lui Vasilache este unul deosebit, dar şoferii OFAMT-ului speră în 
depăşirea normei cel puţin cu câteva zeci de procente, aşa cum se întâmplă în mod 
curent  la  toate  întreprinderile  industriale  ale  raioanelor  Târgovişte  şi  Pucioasa. 
Articolele din ziarul local pe care Săndulescu îl are pe masă măriseră supărarea 
acestuia. El citise nişte reportaje despre succesele filatoarelor de la “Olga Bancic” 
Zărăfoaia, ţesătoarelor de la “Trainica” Brăneşti, sticlarilor de la “Steaua Electrică” 
Fieni,  a  minerilor  de  la  Expoatările  Carbonifere  Şotânga  şi  Mărgineanca,  a 
sondorilor din schelele Aninoasa, Dragomireşti şi Şuţa.

- Cum zici că te cheamă? întreabă Săndulescu pe tânăr.
 - Bălan Alexandru.
-  Eu  sunt  Săndulescu,  şeful  serviciului  N.T.S.,  iar  tovarăşa  Badea 

Constanţa este normatoare.
-  Mi-aţi  promis  că  de  la  întâi  martie  mă  faceţi  normatoare  şefă,  se 

adresează dulceag funcţionara şefului ei.
- Vă avansam dacă normaţi şoferii. Postul de normator şef va fi al celui ce 

ştie să normeze pe “neamul lui manivelă”. Tovarăşe Bălan, te simţi în stare să faci 
asta?

- Da.
- Şi crezi că vei reuşi? întreabă Săndulescu neîncrezător.
- Dacă îmi daţi instrucţiunea, mâine dimineaţă mă prezint cu ea învăţată, 

răspunde Bălan, care, observând strâmbătura femeii, îşi dă seama că doar intrase în 
acest  birou şi  călcase în străchini,  presupunând că răspunsul lui  este interpretat 
drept o fanfaronadă.

- Dacă n-ai să pricepi instrucţiunea, să nu dispari şi să ne laşi fără ea, că 
nu mai avem alta, zice sarcastic normatoarea.

Lui  Alexandru  Bălan  îi  este  clar  că  şi-a  făcut  rost  de  un  duşman  în 
Târgovişte, înainte de aş fi făcut un prieten.

-  Unde  locuieşti?  întreabă  Săndulescu,  făcându-se  că  nu  observă 
impoliteţea funcţionarei faţă de noul venit, nefiind nici el convins că Bălan îl va 
scoate din încurcătură, cu toată fermitatea răspunsurilor lui.

- Încă nu ştiu. Cred că îmi va găsi mătuşa mea unde să stau.
- Ea n-are casă?
- Nu. Locuieşte într-o cameră la Spitalul T.B.C.
 - Ce lucrează acolo?
- Farmacistă.
- Uite ce este, dacă reuşeşti să faci normarea şoferilor pe luna martie, de la 
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întâi aprilie vei fi încadrat ca normator şef, decide Săndulescu.
- Bine că se brodeşte să fie tocmai de Ziua Păcălelilor, aşa că nu va fi nici 

o nenorocire dacă nu vei reuşi. Mie mi s-a promis postul începând cu Mărţişorul şi 
tot s-a lăsat cu păcăleală, zice otrăvită femeia la auzul promisiunii şefului ei.

- Tovaraşa Badea, te rog să fii politicoasă şi să nu-mi adresezi apropouri 
jignitoare.  Postul  era  al  dumitale  dacă  te  ţineai  de  cuvânt  şi  făceai  normarea 
şoferilor.  Ne  vedem  mâine  dimineaţă.  Bună  ziua,  spune  Săndulescu,  care  îşi 
îmbracă grăbit  raglanul  loden,  îşi  ia  pălăria  din cuier  şi  iese supărat  din birou, 
trântind uşa cu zgomot.

 Bălan,  surprins  de  vorbele  şi  plecarea  precipitată  a  lui  Săndulescu, 
mormăie un “sărut-mâna” şi părăseşte încăperea.

- Ce nesuferit! El de ce nu ştie să normeze şoferii? Şeful trebuie să ştie 
cum se fac lucrările,  că d-aia  are salariu  mare,  bombăneşte enervată Constanţa 
Badea în timp ce strânge hârtiile de pe birouri. 

Normatoarea pune documentele într-un dulap metalic pe care îl închide cu 
cheia şi apoi îl sigilează cu o sfoară fixată pe uşi cu plastilină, peste care aplică 
sigiliul primit de la biroul de documente secrete.

Cum ajunge în stradă, Alexandru Bălan începe să răsfoiască instrucţiunea 
în căutarea misterioaselor formule matematice cu care îl ameninţase normatoarea. 
El găseşte chiar la începutul cărţii expresia timpului normat, care rezultă dintr-o 
fracţie care are la numărător şi la numitor nişte produse de mai multe binoame 
literare în care unii termeni sunt fracţionari. El zâmbeşte, constatând simplitatea 
relaţiei matematice, ea fiind o ecuaţie de gradul întâi, în care necunoscuta este deja 
separată. Mai jos de formulă, instrucţiunea detaliază ce înseamnă fiecare literă şi 
cum  trebuie  deduse  cifrele  din  înscrisurile  de  pe  foile  de  parcurs  zilnice  ale 
autovehiculelor.

Dar cum orice lucru nou pe care îl învaţă cineva i se pare la început uşor 
înainte de a-i afla dificultatea, Alexandru Bălan îşi dă seama că marea problemă 
este tocmai această înlocuire a literelor cu cifre. El ajunge în parcul oraşului şi se 
aşează  pe  o  bancă  pentru  a  citi  atent  instrucţiunea,  căutând  să  înţeleagă 
semnificaţia fiecărei litere din formulă. Este vorba de o mulţime de date cu: timpi 
în parcurs, timpi în staţionare pentru încărcare sau descărcare, timpi de aşteptare la 
dispoziţia beneficiarului, capacitatea camionului, greutatea transportată, categoria 
mărfii, kilometrii parcurşi, durata transportului, categoria de drum şi multe altele. 
Lui Bălan îi  pare rău că n-a avut idea de a cere câteva foi de parcurs pentru a 
încerca să extragă din ele valorile cu care trebuie înlocuite literele formulei. După 
aproape trei ceasuri de la plecarea de la OF.A.M.T., el ajunge la mătuşa sa.

-  Unde  ai  întârziat  atâta,  că  este  trecut  de  ora  şase?  Fără  a  aştepta 
răspunsul Maria Dumitrescu întreabă: Te angajează?

 - Nu ştiu, răspunde Alexandru.
-  Cum  nu  ştii?  Spune  cum te-a  primit  şefa  Cadrelor.  Şi-a  amintit  de 

discuţia ei cu mine?
- Da, eram aşteptat. M-a trimis la şeful serviciului de normare şi salarizare 

să-mi dea avizul pe cerere.
- Şi ţi l-a dat?
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- Nu i l-am cerut, pentru că el vrea să vadă mai întâi dacă am să pot norma 
foile de parcurs ale şoferilor.

- Dar ce ţi-a spus, te angajează?
- Mi-a spus că dacă voi şti să normez mă avansează normator şef începând 

cu întâi aprilie.
- Deci, te angajează?
 - Nu mi-a spus asta. 
- Vorbeşti trăsnăi! Nici nu ştii dacă te primeşte şi-ţi e gândul la avansare. 

Mai întâi trebuie să te angajeze, ca să vadă ce este de capul tău.
-  Dacă mâine sunt în stare să normez şoferii  cred că îmi va da avizul 

pentru angajarea de probă. Pe şef nu-l interesează unul pe care să-l înveţe el ce are 
de făcut, ci numai pe unul care ştie.

- Şi tu ştii?
- Acum nu ştiu, dar sunt sigur că voi putea norma.
- Vorbeşti în dodii de nu mai înţeleg nimic. Spui că nu ştii cum se face, dar 

eşti sigur că vei norma!
- Tanti, am stat pe o bancă în parc şi am citit instrucţiunea de normare a 

şoferilor. Dacă aş fi  cerut câteva foi de parcurs, încercam să le normez în seara 
aceasta, aşa că numai mâine voi face acest lucru.

- Bine, dacă eşti aşa de sigur pe tine, înseamnă că o să te angajeze. Hai să 
te duc la o familie unde am vorbit să te găzduiască provizoriu, zice Maria. 

Mătuşa şi nepotul ies din curtea spitalului şi parcurg nişte străduţe înguste. 
Maria Dumitrescu se interesează despre starea sănătăţii lui Dumitru Bălan. Vărul ei 
primar fusese eliberat de curând din închisoarea de deţinuţi politici de la Capul 
Midia, după o întemniţare de  aproape cinci ani. Ea află despre rana de la picior a 
acestuia şi întreabă o sumedenie de amănunte. Alexandru nu ştie să răspundă la 
toate întrebările pe care i le pune mătuşa sa.

Mătuşa şi nepotul  ajung pe o stradă şerpuită, pavată cu bolovani de râu, 
ce poartă numele lui Maxim Gorki. La numărul 35 este o căsuţă bătrânească având 
două  cămăruţe  joase,  despărţite  între  ele  de  un  antreu,  ce  este  folosit  drept 
bucătărie. Ei sunt întâmpinaţi de doamna Polişewski, proprietara casei.

- Poftiţi, intraţi domnişoara Dumitrescu. El trebuie să fie nepotul despre 
care mi-aţi vorbit. Ce tânăr e! Cred că este cam de vârsta fiului meu, şi fără să se 
oprească din turuit gazda întreabă: Câţi ani ai?

- În iulie împlinesc douăzeci şi unu, răspunde Alexandru.
- Eşti mai mare cu un an ca Puiu. Ai să locuieşti în camera lui, că el este în 

armată. Se zbate bărbatu-meu cu cei de la Petrol să-l scutească de armată şi se pare 
că în curând o să-i dea drumul,  pentru că Sovrom-ul a  intervenit  la Ministerul 
Forţelor  Armate  pe  motiv  că  are  nevoie  de  specialişti.  Puiu  a  terminat  Şcoala 
Medie Tehnică de Petrol şi are calificarea de tehnician. Dar, hai, intră în cameră, că 
oi fi obosit de pe drum, zice doamna Polişewski, deschizând uşa camerei dinspre 
curte.

Cămăruţa are în mijloc un pat cu tăblii metalice şi acesta este singurul 
mobilier din încăpere care îl interesează pe Alexandru Bălan. El priveşte patul fără 
să-i pese de restul obiectelor şi aşteaptă nerăbdător ca cele două femei să plece, 
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pentru a se culca. Gazda însă continuă să sporovăiască. Alexandru, obosit, nu poate 
urmări conversaţia.  El  îşi scoate paltonul şi îl  agaţă în cuier.  Femeile pricep că 
trebuie să iasă. Alexandru stinge becul, se dezbracă în grabă, îşi îmbracă una din 
cămăşile de noapte cusute de mama lui. Se culcă şi adoarme.

- Scoală-te, că e şase jumătate. Ăsta este un blestem pe capul bieţilor copii 
de astăzi, să-i scoli din somn cu noaptea în cap, ca să plece la serviciu. Ce mă mai 
chinuiam să-l scol dimineaţa pe Puiu, ca să nu întârzie la şcoală! Şi îmi era aşa de 
milă de el că trebuia să-i întrerup tocmai somnul cel dulce. Dar acuma bietul de el 
că-l scoală la cinci dimineaţa? se întreabă gazda gândindu-se la unicul ei odor.

Alexandru  Bălan  se  trezeşte  buimac.  El  nu-şi  dă  seama  unde  se  află. 
Visase  toată  noaptea  numai  foi  de  parcurs  şi  coeficienţii  formulei  buclucaşe, 
nereuşind să termine calculul normei de timp. Dezmeticit din somn, el se bucură că 
a fost doar un vis urât, se îmbracă ca la sunarea alarmei în armată şi aleargă pe 
străzile întortocheate, întrebând trecătorii: “Cum poate ajunge la Gara de Sud?” El 
aflase din tren că oraşul mai are o gară de nord şi o haltă la Teiş, cartierul vestic al 
oraşului.

Bălan  ajunge  la  O.F.A.M.T.  şi  intră  în  biroul  NTS  cu  o  întârziere  de 
aproape  un  sfert  de  ceas,  spre  dezamăgirea  normatoarei,  care  tocmai  spusese 
şefului ei că lăudărosul nu va mai veni.

- Bună dimineaţa.
- Bună, răspunde Săndulescu adăugând curios: Ai priceput instrucţiunea?
- Da. Îmi pare rău că nu v-am cerut nişte foi de parcurs ca să fi încercat 

normarea lor.
-  Nu este  voie  să  se  ia  acasă  documentele  întreprinderii.  Dezbracă-te, 

aşează-te la biroul liber şi tovarăşa Badea îţi va da foile. După ce normezi una să 
mi-o arăţi.

Normatoarea,  atentă  la  scurta  convorbire,  înainte  ca  Săndulescu  să 
termine ce vrea să spună, începe să scoată din dulapul metalic maldăre de pachete 
cu foi de parcurs legate cu aţă şi le pune pe biroul la care s-a aşezat tânărul. Bălan 
se ridică să ia documentele din mâinile normatoarei, scutind-o să facă drumul de la 
dulap până la masa lui de lucru.

Din grămada de documente de pe biroul  lui,  Bălan deznoadă aţa  unui 
pachet luat la întâmplare. Este cel cu foile de parcurs din prima jumătate a lunii 
martie ale şoferului Stamate Ion. În zadar caută Bălan să găsească cifrele cu care să 
înlocuiască literele în formula de normare. Stamate nu completase toate rubricile 
formularului tipizat. Pe fiecare rând sunt înscrise numai localităţile între care s-a 
făcut  transportul,  lipsind  ora  plecării,  ora  sosirii,  greutatea  şi  felul  mărfii 
transportate,  distanţa  şi  categoria  drumului  parcurs,  timpii  de  staţionare  pentru 
încărcare, descărcare, aşteptare şi multe altele. Bălan răsfoieşte şi celelalte foi din 
pachetul desfăcut şi constată dezamăgit că la toate lipsesc datele necesare normării. 
Leagă  foile  lui  Stamate  şi  desface  un  alt  pachet  la  care  constată  acelaşi  mod 
neglijent de completare. Tot desfăcând şi legând la pachete, Bălan ajunge şi la cel 
al  şoferului  Moise Gheorghe,  în  care  foile  sunt  ceva  mai  bine  completate,  dar 
insuficient pentru deducerea datelor cerute de literele formulei. Şeful serviciului 
NTS şi  normatoarea  urmăresc  fiecare  mişcare  a  tânărului.  Ei  sunt  surprinşi  că 
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acesta în loc să lucreze, răsfoieşte la nesfârşit prin maldărul de hârţoage. Lor li s-a 
părut de la început că Bălan nu ştie să normeze, dar după două ceasuri de aşteptare 
Săndulescu îşi pierde răbdarea şi îl întreabă:

- Care este problema, că văd că n-ai început să normezi nici o foaie de 
parcurs?

-  Nici  una  nu  poate  fi  normată,  răspunde  Bălan.  Ele  nu  sunt  corect 
complectate şi n-am de unde să scot datele pentru calculul timpului normat. Dintre 
toate foile pe care le-am văzut numai cele ale şoferului Moise sunt cu mai puţine 
omisiuni, dar nici în ele nu sunt trecute toate valorile necesare.

- Şi atunci ce facem? Dacă nu le normăm şi vom arunca vina pe şoferi că 
n-au completat bine foile, iese un scandal de va lua foc OFAM-ul, zice disperat 
Săndulescu.

- Ar trebui să le dăm foile îndărăt şi să le spunem cum trebuie completate, 
propune Bălan.

- Şi ştii să le spui cum trebuie făcute? întreabă pe un ton de îngrijorare 
Săndulescu.

- Desigur, vine hotărât răspunsul.
- Hai să le ducem la garaj. Să nu se piardă vreuna din ale scandalagiului 

de  Moise,  că  ăsta  e  cel  mai  al  dracului  dintre  toţi.  Mi-a  mâncat  ficaţii  pe 
nemestecate.

Săndulescu şi Bălan pleacă grăbiţi spre garajul ce se află dincolo de liniile 
de triaj ale Gării de Sud, la un loc cu depozitul. După traversarea şinelor gării, 
Bălan este surprins să vadă nişte drumuri cu şleauri înnoroite printr-o mulţime de 
stive cu ţevi metalice, aliniate şi grupate după diametre. Deşi păşesc cu atenţie pe 
aceste drumuri desfundate, încălţările li se murdăresc peste carâmbi. Pantofii lui 
Săndulescu  s-au  afundat  de  mai  multe  ori  în  noroiul  clisos,  care  i-au  tencuit 
ciorapii şi manşetele sumese ale pantalonilor. Bocancii lui Bălan s-au încărcat cu 
un strat gros de noroi, îngreunându-i mersul. La efortul de ridicare a unui bocanc 
din noroi, celălalt se afunda şi mai rău.

Cei doi bărbaţi ajung cu greu la baraca garajului, dar cu stări sufleteşti 
diferite: Săndulescu supărat, stăpânindu-şi cu greu o explozie de mânie şi Bălan 
vesel de caraghioslâcul situaţiei, abţinându-se să nu izbucnească în hohote de râs. 
Bădan, şeful garajului, îi întâmpină zâmbind, bucurându-se în sinea lui de necazul 
birocraţilor veniţi pe teren. Fără nici o introducere, Săndulescu îi explică lui Bădan 
necesitatea întocmirii corecte a foilor de parcurs.

- Da, înţeleg ce vreţi dumneavoastră, dar nici eu nu ştiu să le spun cum se 
face asta, că nu prea le am cu scriptele, răspunde şeful de garaj.

- Le pot arăta eu, se oferă Bălan.
- Nu ştiu cum ai putea să faci asta? se întreabă Bădan. Acum şoferii sunt 

plecaţi în cursă şi vin pe rând seara târziu şi nu toţi deodată, iar dimineaţa nu pot 
să-i  ţin să plece după ora şapte până îi  instruieşti  mata,  că întârziem expediţia 
materialelor aşteptate în schele.

- Pot veni mai devreme, zice Bălan.
- Atunci să vii mâine la şase, zice şeful de garaj. Las vorbă impegatului să 

le spună şoferilor, când sosesc din cursă, să fie prezenţi cu o oră mai devreme, că 
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vii mata să le faci instructajul.
-  Vă las  foile,  ca să le dăm conductorilor să le  complecteze cum cere 

formularul, zice Bălan.
- Tovarăşe Bădan, este o treabă serioasă,  îl  atenţionează Săndulescu pe 

şeful garajului. Trebuie să fie toţi şoferii la instructaj. Pe cei ce îşi vor completa 
corect foile, tovarăşul normator Bălan îi va norma în acord, iar la cei ce nu pot face 
asta le spui că vor fi plătiţi mai departe cu salariul tarifar.

- Nu cred c-o să priceapă ei cum să facă hârţoagele astea, că noi n-avem 
decât  patru  clase  primare,  ş-alea  făcute  târâş  grăpiş.  Chiar  dac-om fi  ştiut  noi 
cândva  ceva,  am  cam  uitat,  dacă  n-am  mai  pus  mâna  pe  carte.  Dar  în  fine, 
încercarea  moarte  n-are.  Te  aşteptăm  dimineaţa  la  şase,  se  adresează  Bădan 
tânărului.

Pe drumul de întoarcere de la garaj la birou, cei doi ajung cu dificultate pe 
asfaltul trotuarului de pe bulevard, fiecare cu gândurile lui. Pe Săndulescu nu-l mai 
interesează  noroiul  de  pe  pantaloni,  ciorapi  şi  pantofi.  El  este  preocupat  de 
întrebarea:  Ce va  face  dacă  Bălan  nu  va  reuşi  să  normeze blestematele  foi  de 
parcurs? Perspectiva posibilă de a fi dat afară îl înnebuneşte. Familia lui locuieşte 
în  Bucureşti  şi  el  o  vizitează în  fiecare sâmbătă,  rămânând acasă  până  luni  de 
dimineaţă. La Târgovoşte locuieşte într-o cameră închiriată şi mănâncă la cantina 
Trustului  de  Extracţie  Ţiţei  Nr.6.  El  este  absolvent  de  liceu  industrial  şi  are 
calificarea  de  desenator  tehnic.  Luptase  pe  frontul  din  vest  şi  după  terminarea 
războiului a fost lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent. Reuşise să se angajeze 
funcţionar la trustul din Bucureşti, unde avea un salariu de şase sute şaizeci de lei 
şi acceptase să fie transferat la Târgoşişte tentat de încadrarea cu un salariu aproape 
dublu faţă de cel din Bucureşti. Diferenţa substanţială de bani îi permite să-şi ţină 
soţia  acasă  pentru a  le  creşte  pe cele  două  fetiţe  ale  lor.  De când  s-a  auzit  că 
OFAMT-ul  se  va  muta  la  Leordeni,  Săndulescu  intervenise  pe  lână  inginerul 
Ţăranu,  şeful  NTS.-ului  de  la  trustul  din capitală,  să-l  reprimească,  sperând  să 
rămână cu acelaşi salariu, dar dacă va pleca de la Târgoşişte cu coada între picioare 
nu crede că va mai fi reprimit.

În timp ce mintea lui Săndulescu răsuceşte încurcătura situaţiei în care se 
află, în capul lui Bălan lucrurile sunt limpezi. Tânărul este sigur de reuşită, deşi are 
o  evaluare  a  multitudinii  de  dificultăţi.  Privirea  lui  este  atrasă  de  arhitectura 
frumoasă a două clădiri mari de pe partea stângă a bulevardului în sensul spre oraş, 
situate după cenuşia construcţie a  Şcolii  Medii  Tehnice de Petrol.  Bălan citeşte 
placardele de pe cele două case şi observă că ele sunt sediile a două trusturi ale 
Sovrompetrolului. El bănuieşte că acestea trebuie să fi fost nişte vile somptuoase 
ale unor oameni bogaţi, care au fost naţionalizate.

- De ce sunt două trusturi pentru extracţia ţiţeiului în Târgovişte? întreabă 
Bălan curios.

Săndulescu se dezmeticeşte, iese din şirul gândurilor negre ce l-au zăpăcit 
şi, în loc de răspuns, zice:

- Hai la cantină să mâncăm, că pierdem masa de prânz.
 Sală de mese a cantinei, aflată la demisolul uneia dintre fostele vile, acum 

sediul Trustului 6, este arhiplină. Săndulescu, urmat de Bălan, se strecoară până la 
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o masă la care mai sunt două locuri libere. Celelalte două scaune sunt ocupate de 
Teodor Alemănuţ şi Nelu Ionescu, funcţionari ai OFAMT-ului, ce aşteaptă să li se 
aducă farfuriile cu felul doi de mâncare.

- Sunt libere locurile, flăcăi?
- Da, tovarăşe Săndulescu, răspund în cor cei doi tineri.
- Ce fel de ciorbă este?
- Este de fasole ţucără, răspunde Alemănuţ. 
- Bine că nu mai este d-aia cu cartofi, deşi cât îmi este de foame, aş mânca 

şi pietre, zice Săndulescu.
O fată rumenă, ce plesneşte de sănătate, pune pe masă două farfurii cu 

şniţele pe piure de cartofi. Ea se adresează noilor veniţi.
- Bonurile dumneavoastră?
- Da, imediat zice Săndulescu, scoţând din portmoneu cartela şi rupând un 

bon.
- De unde se poate cumpăra bon? întreabă Bălan.
- De la tovarăşul cantinier, răspunde fata.
-  Îţi  împrumut  eu  unul,  zice  Alemănuţ  rupând  un  bon  din  cartela  lui, 

explicând: Dacă cumperi acum îţi dă bon de flotant. Costă doi lei şi cinci zeci de 
bani. Este mai scump cu un leu decât bonul de cartelă.

Teodor Alemănuţ este un tânăr de vreo douăzeci şi cinci de ani, cu un chip 
de om fin şi simpatic în ciuda cheliei mari ce îi “împodobeşte” destul de timpuriu 
capul. El auzise, de la colegele lui din Biroul de Expediţii în care lucrează, despre 
un tânăr ce vrea să se angajeze ca normator şi cum l-a văzut pe necunoscut intrând 
în cantină însoţit de Săndulescu, este convins că despre el vorbeau fetele. Lui i se 
pare simpatic şi acesta este motivul pentru care îi oferă bonul de masă.

- Vă mulţumesc, dar am să-mi cumpăr o cartelă.
- Cartelele se vând numai la chenzină, aşa că te rog să nu-mi refuzi oferta, 

îi răspunde Alemănuţ, bucuros că tipul este unul politicos.
 Fata pleacă cu bonurile şi farfuriile goale.
La  întrebarea  lui  Bălan  despre  costul  unei  cartele,  Alemănuţ  îi  spune 

preţul şi programul celor trei mese, adăogând:
- Avem noroc cu cantina că funcţionează şi duminica. Ne salvează de la 

post negru pe toată burlăcimea OFAM-ului. Şi dacă ai vrea să mănânci acasă, n-ai 
ce,  continuă  Alemănuţ.  Am  încercat  de  mai  multe  ori  să  cumpăr  ceva  pentru 
duminică, dar în magazine, în afara alimentelor cartelate, nu se găseşte nimic.

Săndulescu observă siguranţa cu care Bălan doreşte să-şi cumpere cartela 
de masă, ca şi când ar avea angajarea în buzunar. Tot la buzunar se gândeşte şi 
Bălan, dar într-o viziune reală. El îşi dă seama că nu are bani pentru o cartelă. Fata 
soseşte cu ciorbele aburind şi foamea îl pune la treabă, tăindu-i dorinţa de dialog.

La traversarea bulevardului, Săndulescu observă murdăria de pe pantofi şi 
de pe cracii pantalonilor. Noroiul începe să se usuce pe încălţările lui şi cele ale lui 
Bălan, contrastând cu curăţenia pietrelor cubice ce pavează bulevardul.

- Hai la robinetul din curte să ne spălăm botinele. Dacă intrăm aşa or să 
râdă ăştia de noi.

În  biroul  NTS.  Tanţa  Badea  discută  cu  Alexe,  normatorul  depozitelor 
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OFAMT de la Găieşti,  Pătroaia şi Leordeni. El este inginer agronom epurat din 
minister în ’48 şi de atunci locuieşte în casa părinţilor săi din comuna Dragodana 
de lângă Găieşti. Alexe este un om manierat, dar care fumează ca un turc, având 
degetele cu care ţine ţigara pătate maroniu. El n-a fost căsătorit niciodată, deşi este 
trecut de cincizeci de ani. 

- Doamna normatoare, n-am norme pentru tubing.
-  Tovarăşe  inginer  te  rog să nu-mi  mai  zici  doamnă,  că  dacă  ne  aude 

cineva dăm de dracul amândoi. După atâţia ani, dumneata nu te poţi schimba să 
vorbeşti cu tovarăşă în loc de doamnă!?!

- Vă rog să mă iertaţi, dar nu pot să vă zic tovarăşă.
- Eşti demodat rău nea Alexe, zice zâmbind frumoasa lui colegă. Trebuie 

să te obişnuieşti cu acest cuvânt, până nu dai de belea. Atât ţi-ar trebui, să te audă 
careva că-mi zici doamnă sau că te adresezi şefului cu domnule.

- Dacă mă vedeţi că nu zic cum trebuie, asta nu înseamnă că sunt şi prost. 
V-am zis doamnă, pentru că suntem singuri. Dacă mai era cineva de faţă potriveam 
eu în aşa fel vorba ca să nu folosesc cuvântul de tovarăşă. Dacă mi-ar fi uşor, aş 
zice şi acest cuvânt, dar de câte ori îl folosesc mi se pare că sună fals. Puteţi să-mi 
spuneţi ce fel de tovarăş sunt eu cu domnul director Voiculescu?! întreabă mirat 
Alexe.

- Ei, dânsul este un om deosebit. Ştii că, după terminarea şcolii normale, 
dumnealui nu s-a dus învăţător prin cine ştie ce comună, uitată de Dumnezeu şi s-a 
angajat la Schela Mare de la Gura Ocniţei? Acolo a învăţat dânsul materialele ce 
trebuie schelelor petroliere. Păcat că împlineşte în iunie vârsta de cincizeci şi cinci 
de ani şi iese la pensie. Dacă nu era dânsul director, de la întâi aprilie Oficiul s-ar 
muta la Leordeni şi eu aş rămâne fără serviciu.

- Puteţi face naveta ca mine. O să beneficiaţi de indemnizaţia de transfer 
şi de un spor la salariu pentru şantier greu, spune Alexe, făcându-se că nu observă 
că este tutuit.

- Nici nu mă gândesc să plec din Târgovişte. Cum să-mi las soţul aici şi eu 
să plec la noroaie? Aici locuim la părinţii mei, în casa făcută de tata, cu baie şi WC. 
Nu vreau să stau cu chirie prin cine ştie ce magherniţă cu privata în fundul curţii 
după şira de paie. Se zbate bărbatul meu să-mi găsească un post în oraş, dar nu 
găseşte, deşi e ditamai contabilul şef.

- Vă rog să-mi spuneţi cum se normează manipularea tubingului. 
- Nea Alexe, nu ştiu. Eu pontez lucrarea asta în regie.
- Muncitorii de la Pătroaia nu acceptă regie şi vor acord.
- Asimilează şi dumneata cu alte ţevi de caracteristici apropiate.
- Păi, asta e încurcătura, că nu se potriveşte cu nici unele.
Pe uşa biroului NTS intră Săndulescu urmat de Bălan.
- Bună ziua tovarăşe Alexe, salută Săndulescu.
- Să trăiţi, răspunde Alexe, neputând continua cu “tovarăşe şef”.
- Cu ce treburi pe la noi?
- A venit după norme pentru tubing, răspunde normatoarea în locul celui 

întrebat.
- Cum, n-ai norme pentru tubing? întreabă Săndulescu.
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-  Nu  există  normă  republicană  pentru  operaţiunea  de  descărcare 
tubingului din vagoane CFR prin rostogolirea lui pe plan înclinat şi de acolo mai 
departe pe pat de ţevi până la stivă.

- Bine, telefonez la trust să-l întreb pe tovarăşul Ţăranu dacă vreun alt 
OFAMT  din  ţară  a  făcut  normă  locală.  Tovarăşa  Badea,  te  rog  fă  dumneata 
comanda cu trustul.  Să vă fac cunoştinţă,  că în mod sigur nu vă cunoaşteţi,  se 
adresează Săndulescu celor doi bărbaţi.

- Dacă nu mă înşel, ...dumnealui trebuie să fie viitorul normator şef.
Fostul  inginer  agronom n-a  putut  zice:  “tovarăşul”  şi  a  făcut  o  pauză 

destul de lungă până a găsit cum să-şi continue fraza.
-  Da,  dânsul  este  tovarăşul  Bălan.  Dar de unde ştii  dumneata că va fi 

normator şef? întreabă Săndulescu.
- Mi-a spus ……colega Badea. Alexe se bâlbâie din nou până găseşte cu 

ce să înlocuiască cuvântul “tovarăşa”.
Tanţa Badea îi spusese oful ei lui Alexe: “c-a venit un mucos să-i sufle 

postul  ce  i  se  cuvenea  de  drept  ei”.  Pe  Săndulescu  începe  să-l  enerveze 
normatoarea cu pica ei pentru Bălan, dar nu ripostează. El se făce că nu sesizează 
răutatea informaţiei, dorind să nu genereze un alt conflict pe lângă cel pe care îl are 
cu normarea şoferilor. Telefonul sună şi Săndulescu vorbeşte la telefon cu şeful său 
din trust. Badea şi Alexe urmăresc cu atenţie întrebările lui Săndulescu, dar nu pot 
deduce ce i se spune.

- Tovarăşe Alexe, trustul n-are astfel de norme şi a zis să facem fişa de 
cronometrare, să elaborăm norma locală şi să le-o trimitem pentru aprobare, spune 
Săndulescu după terminarea convorbirii telefonice cu Bucureştiul.

- Da, dar eu nu ştiu cum se face asta, spune încurcat Alexe.
- Nici eu nu ştiu, dar mi-a spus tovarăşul şef Ţăranu să trimit pe cineva la 

el  să-l  instruiască.  Aşa  că  trebuie  să  te  duci  la  trust  pentru  instruire,  răspunde 
hotărât Săndulescu.

-E greu de învăţat un cal bătrân să meargă în buiestru şi vă spun sincer că 
îmi este teamă să încerc aşa ceva. Dacă norma se va dovedi prea mică, s-ar putea să 
mi se impute banii plătiţi aiurea, iar dacă o ieşi prea mare îmi pun în cap muncitorii 
că-i scot sub salariul de bază. Este o răspundere prea mare pentru mine. Vă rog să 
nu mă băgaţi în necaz, îşi imploră Alexe şeful.

- Atunci plăteşte echipele în regie, zise Săndulescu.
- Nici asta nu se mai poate, că le-am promis că vin la dumneavoastră să 

rezolvaţi problema.
-  Nu  procedezi  corect,  tovarăşe  Alexe.  Trebuie  să-ţi  asumi 

responsabilitatea până la capăt şi nu s-o arunci pe capul meu, răspunde Săndulescu. 
Gândindu-se cum poate scăpa de noua încurcătură, el continuă: Tovarăşa Badea, şi 
dumneata ai astfel de operaţii la depozitele din Târgovişte, aşa că vei merge la trust 
împreună cu tovarăşul Alexe, pentru instruire.

-  Şefu’,  nu vă supăraţi,  dar eu mă descurc pontând muncitorii  în regie 
pentru această operaţie. Cine vrea să plătească în acord, să-şi facă normă locală, 
răspunde obraznic normatoarea.

- Bine, dacă nici unul nu puteţi face asta, am să mă duc eu şi poate am să-l 

16



iau şi pe tovarăşul Bălan, dacă va reuşi cumva să rezolve normarea şoferilor, că 
dacă nu va putea, trebuie să ne găsească Serviciul de Cadre un normator priceput, 
să n-am în serviciu numai diletanţi, zice supărat Săndulescu.

- Bravo şefu’, acum ne faci şi diletanţi, în loc să ne apreciezi că ne-am 
descurcat singuri fără ajutorul dumitale, ripostează ţâfnoasă normatoarea.

Bălan părăseşte în grabă biroul, simţind că este gata să se declanşeze un 
scandal.  El  observase  cum  faţa  lui  Săndulescu  se  congestionase  la  replica 
nepoliticoasă  a  doamnei  Badea.  Pentru  a  fi  cât  mai  departe  de  biroul  NTS îşi 
propune să ajungă pe terasa de la etaj, unde observase, când venea de la cantină, că 
acolo erau ieşiţi nişte funcţionari să fumeze. Bălan ajunge la etajul clădirii, dar nu 
reuşeşte  să găsească accesul  spre terasa-balcon.  Bănuind că acesta  se face prin 
secretariat, ciocăneşte la uşă şi intră. Este o încăpere largă ce servise probabil ca 
salon de primire al celui ce construise casa, acum naţionalizată.

În secretariat sunt două dactilografe, ce ţăcănesc la maşinile lor de scris, şi 
o  doamnă în jur  de treizeci  de ani,  la  care Bălan remarcă pe lângă o eleganţă 
echilibrată şi un aspect distins. El vede că din încăperea mare a secretariatului se 
intră  în  alte  camere,  pe  uşile  cărora  sunt  prinse  plăcuţele:  Director,  Director 
Adjunct,  Inginer  Şef,  Contabil  şef  şi  Serviciul  Expediţii.  El  dă  bună  ziua,  şi 
încurcat că nu găseşte accesul spre terasă, întrebă:

- Vă rog să-mi spuneţi pe unde se iese în balcon?
- Prin Serviciul de Expediţii, tovarăşe Bălan, răspunde amabilă, cu o voce 

plăcută, frumoasa secretară.
Dactilografele  se  opresc  din  scris  şi  privesc  curioase  spre  tânăr.  El 

bănuieşte  că  se  vorbise  în  mod  sigur  în  acest  birou  despre  persoana  lui,  dacă 
doamna secretară îi ştie numele.

Biroul  Serviciului  de  Expediţii  este  unul  spaţios,  în  care  lucrează  trei 
bărbaţi şi foarte multe fete. Bălan dă bună ziua, recunoaşte pe Alemănuţ şi Ionescu. 
Pe  terasă  Bălan  întâlneşte  un  bărbat  îmbrăcat  elegant  cu  un  sacou  în  carouri, 
cămaşă şi cravată asortată, pantaloni călcaţi şi pantofi lustruiţi, trecut de patruzeci 
de ani. Necunoscutul trage tacticos dintr-o ţigară pusă într-un ţigaret lung. Este 
Gabi Schitu, şeful Serviciului Plan. Bălan îl salută şi îi cere voie să-şi aprindă o 
mărăşească.

- Dacă nu mă înşel, eşti nou la noi, zice elegantul bărbat.
- Da, răspunde Bălan, gândindu-se că ar mai trebui să spună ceva, ca să nu 

dea un răspuns sec, ce ar putea fi interpretat ca nepoliticos. Este salvat de venirea 
pe terasă a comesenilor săi de la cantină.

- Cum faci nea Gabi de arăţi totdeauna ca scos de la cutie? întreabă Nelu 
Ionescu.

- Este un lucru normal ca oamenii să se îmbrace în haine curate.
- Cred că aveţi mare succes la femei, încearcă să-l flateze Ionescu, dar 

simţind că a depăşit limita, după grimasa lui Schitu, continuă: Nu ca mine să umblu 
cu boarfe, care m-au nenorocit de nu mai ştiu ce să fac. Apropo, nea Gabi, mata ai 
avut boli lumeşti?

- Niciodată. M-am însurat tânăr şi am o nevastă frumoasă, răspunde grăbit 
Schitu, vădit incomodat de întrebarea tânărului, ce ar putea fi feciorul lui, dar din 
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delicateţe se face că nu observă impoliteţea.
Soţii Schitu sunt cunoscuţi de tot oraşul ca o pereche ideală de oameni 

culţi, frumoşi, eleganţi, manieraţi, cu gusturi rafinate şi buni interpreţi de romanţe. 
Trecătorii  îşi strâmbă gâtul privindu-i, atunci când îi  întâlnesc în obişnuitele lor 
promenade de pe strada mare.

- Nea Gabi, te rog să-mi ierţi întrebarea prea amicală, dar sunt înnebunit 
de un sculament rusesc, d-ăla cu scurgeri de puroi galben-verzui, de nu mai ştiu ce 
să mă fac, se plânge Ionescu.

- Caută şi mata un doctor bun şi tratează-te, se arată grijuliu Schitu.
- Nea Gabi, mă tratez de o lună la doctorul Lupu, care este cel mai bun 

medic de dermato-venerice din oraş şi n-aş putea spune că nu s-a mai ameliorat, 
dar nu mai pot suporta durerea când îmi bagă pe canal ţeava aia lungă pusă la o 
siringă de o jumătate de kil şi-mi facă spălături cu hipermanganat. Durerile sunt aşa 
de groaznice de-mi vine să mă omor şi să scap odată.

- Trebuie să suporţi tratamentul, oricât de dureros ar fi, dacă vrei să te 
vindeci şi să nu faci alte complicaţii. Să fii prudent şi să nu-l mai dai vreuneia, îl 
sfătuieşte Schitu.

Alemănuţ  şi  Bălan,  neinteresându-i  destăinuirea  lui  Nelu  Ionescu,  se 
retrag în alt colţ al terasei.

- De pe unde eşti? îl întreabă Alemănuţ pe Bălan.
- Dintr-o comună din raionul Zimnicea, regiunea Bucureşti.
-  Şi  eu  sunt  tot  de  la  ţară,  dintr-o  comună  de  lângă  Baia  de  Aramă, 

regiunea Oltenia. Am ajuns tocmai pe aici şi cred că mă voi stabili în acest oraş, 
pentru că m-am logodit cu o târgovişteancă. Urmează să ne căsătorim în toamnă, 
dar  mutarea  OFAMT-ului  din Târgovişte  la  Leordeni  îmi  încurcă  socotelile,  se 
plânge Alemănuţ.

- Se mută OFAMT-ul din Târgovişte? întreabă Bălan.
- Da, în mod normal ar fi trebuit să se fi fost mutat din ianuarie, că de 

atunci  este  decizia  Trustului,  dar  atâta  timp  cât  mai  este  director  domnul 
Voiculescu,  care se pensionează la  începutul  lui  iulie,  întreprinderea rămâne în 
Târgovişte.

- De ce trebuie mutat OFAMT-ul Târgovişte în Leordeni? întreabă din nou 
Bălan, îngândurat că se angajează la o întreprindere care se mută într-o comună 
despre al cărui nume auzise în cântecul “În gară la Leordeni”, interpretat cu farmec 
de cântăreaţa de muzică populară Maria Lătăreţu.

Bălan se întristează, imaginându-şi că Leordeni trebuie să fie tot un fel de 
comună ca şi Pietroşanii, unde el fusese profesor suplinitor, numai că aceasta are 
gară.

-  De  anul  acesta  numele  întreprinderii  a  devenit  OFAMT Leordeni  şi 
trebuie să-şi schimbe sediul ca să fie aproape de noile exploatări petroliere de la 
Gârleni,  Valea  Caselor,  Leordeni,  Stratoneşti  şi  Poiana  Lacului.  În  Târgovişte 
rămân  numai  depozitele  din  gările  de  Sud  şi  de  Nord,  pentru  aprovizionarea 
schelelor de la Aninoasa, Şuţa şi Cobia. Se aude că sediul se va muta din toamnă, 
îşi încheie Alemănuţ explicaţia.

- E bine, gândeşte Bălan cu glas tare.
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- Pentru tine cred că e bine, că eşti numai de ieri în acest oraş de care nu te 
leagă nimic. Va fi greu de cei cu familie şi chiar de mine, care sunt pe cale să-mi 
întemeiez una.

- Până la toamnă e timp berechet şi se pot întâmpla multe lucruri bune, 
concluzionează Bălan într-o notă de optimism, care îl lasă fără replică pe amabilul, 
politicosul şi delicatul Teodor Alimănuţ.

II

Ceasul gării arată ora şase fără un sfert, când Alexandru Bălan traversează 
grăbit şinele căii ferate. Dorind să fie punctual la întâlnirea cu şoferii OFAMT-ului, 
el o rugase pe doamna Polişewski, să-l scoale la ora patru şi jumătate, pentru a nu 
întârzia, aşa cum se întâmplase ieri în prima lui zi de slujbaş la Sovrompetrol.

Alexandru Bălana fusese aseară cu Teodor Alimănuţ la cantină şi apoi se 
plimbaseră pe strada mare. Discutând despre ei, au descoperit că se potrivesc în 
gândire şi le place să tăifăsuiască împreună. Amândoi ar fi dorit să mai facă câteva 
ture pe centru,  dar Alexandru,  presat  de grija  întâlnirii  de la garaj  şi  de regula 
culcatului său odată cu găinile, s-a scuzat şi i-a promis că vor continua discuţia 
despre alte multe fleacuri, până se vor plictisi unul de celălalt.

Bălan  aflase  că  Alimănuţ  fusese  student  la  ISEP  şi  că  abandonase 
facultatea ca să-şi ia serviciu. Bănuind că trebuie să fi fost nişte motive similare cu 
cele a lui Ioaniţescu, prietenul său din armată, ce fusese exmatriculat pentru că era 
fiu de preot, Bălan întrebase:

- Ai avut coleg pe unul Ioaniţescu Traian?
- Nu-mi amintesc de un astfel de nume. Dar, cine este tipul?
-A fost student la Finanţe şi Credit. Din cauza situaţiei politico-sociale a 

tatălui  său  înainte  de  23  August  ’44,  a  fost  dat  afară  din  facultate  şi  apoi  l-a 
încorporat la un detaşament de muncă. Am fost cu el în aceeaşi echipă, explicase 
Bălan.

- Dacă n-o roiam de acasă mă încălţa sigur şi probabil făceam armata tot 
în vreun detaşament de muncă. Acum trebuie să stau cu capul la cutie şi să nu-mi 
fac mutaţia de domiciliu pe buletinul  de identitate până nu împlinesc vârsta  de 
douăzeci şi opt de ani, vârstă de la care nu te mai încorporează pentru satisfacerea 
stagiului militar.

Din cele  spuse  de Alimănuţ,  Bălan  dedusese că  nici  acesta  nu avea o 
origine socială prea “sănătoasă”.

- Am înţeles că te vei căsători în toamnă? întrebase Bălan, vrând să evite 
discuţia despre originea lor socială, lucru ce nu convine nici unuia dintre ei.

- Da, aşa vreau.
- Atunci când va trebui să faci actele de căsătorie, nu te va prinde că n-ai 

mutaţie în Târgovişte?
- M-am gândit şi eu la asta şi m-am interesat, dar nu-mi trebuie. Declarăm 

căsătoria în Târgovişte, oraş în care domiciliază Gianina, logodnica mea.
- Păi ziceai că este de cetăţenie italiană? 
-  Ea  s-a  născut  aici.  Părinţii  ei  sunt  italieni.  Au  venit  în  România  să 
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lucreze la construcţia Fabricii  de Ciment Fieni,  după care au rămas pentru alte 
lucrări. Tatăl ei şi-a făcut o casă în oraş şi acum se apropie de vârsta de pensionare. 
Ei şi-au pierdut rostul din Italia şi nu se mai întorc acolo, deşi pot pleca oricând 
fiind paşaportari. Nu se duc nici să-şi viziteze rudele, că odată plecaţi nu mai sunt 
primiţi în România şi ar pierde drepturile de pensie şi casa de aici.

- Şi cum ai cunoscut-o? întrebase Bălan, gândind că Alimănuţ trebuie să 
fie  amorezat  rău  de  tot  dacă  îşi  complică  situaţia,  şi  aşa  destul  de  strâmbă, 
căsătorindu-se cu o fată de cetăţenie străină.

- Este nepoata gazdei mele, care şi ei sunt tot paşaportari. Domnul Filipo 
Fugali este şef de şantier la Trustul de Construcţii. Apropo, am vorbit despre tine 
cu doamna Fugali, ca să te primească în gazdă, ştiind că stai undeva provizoriu. A 
zis că te poate primi dacă accepţi să stai într-o cameră de trecere şi apoi să te muţi 
în camera mea după ce mă căsătoresc şi plec la casa viitorilor socri.

- Cât este chiria?
- Nu ştiu. Eu plătesc o sută de lei pe lună şi iarna îmi plătesc lemnele ce 

mi se cuvin pe cartelă. Poţi merge şi acum să vezi camera şi să afli ce chirie îţi 
cere.

- Am să-ţi spun eu dacă îmi va trebui gazdă, zisese Alexandru, gândindu-
se că totul depinde dacă va fi sau nu angajat.

-  După perioada de probă de două săptămâni  te  va angaja definitiv,  îi 
garantase Alimănuţ lui Bălan, ghicind cauza pentru care acesta amână închirierea 
camerei.

Interiorul barăcii din tablă ondulată a garajului fusese amenajat de ieri ca 
pentru o şedinţă importantă. Bădan, şeful garajului, pusese să se instaleze bănci pe 
care să stea şoferii, iar bancul cu menghină fusese curăţat de şmelţuri şi acoperit cu 
ziare,  urmând  ca  acesta  să  servească  drept  masă  pentru  cei  ce  vor  prezida 
presupusa şedinţă. El le spusese şoferilor că vine un mucos, căruia nu i-au căzut 
caşii de la gură, să-i instruiască.

La intrarea lui Bălan în garaj se instalează o linişte totală. Tânărului nu-i 
convine că este primit de parcă ar fi un mare şef. El dă bună dimineaţa şi înaintează 
până lângă Bădan. Observând transformarea peste noapte a garajului într-o sală de 
şedinţe  în  care  trebuie  să  se  dezbată  probleme  importante,  simte  şi  mai  mult 
dificultatea momentului. Atmosfera prea oficială, cu o abordare sobră şi rigidă, îl 
stinghereşte pe Bălan.

- Tovarăşi, a venit  tovarăşul  normator să vă înveţe cum să complectaţi 
foile de parcurs, rosteşte sobru şeful garajului.

Şoferii sunt numai ochi şi urechi, aşteptând atenţii, să-l audă vorbind pe 
cel de care depinde normarea muncii lor.

-  Nene  Bădane,  începe  Bălan  pe  un  ton  cu  care  vrea  să  îndepărteze 
atmosfera  ce-l  deranjează,  eu  n-am  venit  aici  să  vă  învăţ  cum  să  completaţi 
documentul  de parcurs,  pentru că eu nu mă pricep cum se face asta.  Eu n-am 
pregătire de conductor auto. Dumneavoastră ştiţi mai bine cum şi ce trebuie scris, 
fiind meseria dumneavoastră.

- Păi nu mi-aţi spus ieri că nu sunt complectate bine? întreabă surprins 
Bădan.
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- V-am spus că în foile de parcurs nu sunt înscrise toate datele prevăzute 
de formular. Dar ca să nu pierdem timpul vorbind despre cai verzi pe pereţi, vă rog 
să veniţi  aici,  fiecare cu foaia sa întocmită pentru ziua de ieri,  ca să ne uităm 
împreună peste ele şi eu vă voi spune de ce date am nevoie pentru normare, zice 
Bălan.

Oamenii  se  apropie  de  banc  cu  formularele  mototolite  de  purtarea  lor 
împăturită în buzunare. Bălan ia din mâna şoferului aflat în imediata lui apropiere 
foaia şi o pune pe masă. Vede că ea aparţine lui Dima Ilie.

- Ia să ne uităm pe foaia lui nea Ilie, zice Bălan. Dânsul a scris pe rândul 
de sus ora plecării din garaj şi pe ultimul rând ora sosirii în garaj. Asta este foarte 
bine, dar pentru normare trebuie trecută ora plecării şi ora ajungerii la destinaţie la 
fiecare cursă, cu înscrierea distanţei parcurse, felul şi greutatea mărfii şi celelalte 
date cerute de rubricile fiecărui rând. Nea Ilie, vă rog să complectaţi pătrăţelele 
goale şi apoi ne vom uita din nou peste foaie să vedem dacă mai sunt necesare şi 
alte date. Până atunci să ne uităm peste o altă foaie, spune Bălan.

- Ce, mai ţin eu minte când am plecat şi am sosit în fiecare cursă şi câte 
tone am transportat? protestează Dima.

- Dar cine ai vrea să ştie? îl repede Bădan. Dacă vrei normare, fă-ţi foaia 
şi s-o scrii cu creion chimic, nu cu d-ăla negru, care s-a şters de nu se mai vede 
nimic.

Cu chiu cu vai, şoferii reuşesc completarea foilor de parcurs pentru ziua 
precedentă, spre mulţumirea tuturor.  Atmosfera se transformă treptat într-una de 
destindere,  presărată  cu  glume între  şoferi.  Atitudinea  oamenilor  faţă  de  Bălan 
devine din distantă şi ostilă într-una de simpatie.

Săndulescu  intrase  în  garaj  imediat  după  începerea  tevaturii  de 
completarea foilor şi asistase discret într-un colţ întunecos de lângă intrare, fără ca 
cineva  să-i  remarce  prezenţa.  Mulţumit  de  ceea  ce  văzuse,  el  se  apropie  de 
îngrămădeala din jurul bancului cu menghină, ce fusese transformat iniţial în masă 
de prezidiu, ca apoi să devină masă de birou pentru şoferii ce s-au chinuit să-şi 
complecteze documentele.

- Bună dimineaţa tovarăşi, zice Săndulescu.
- Bună dimineaţa, îi răspund oamenii.
- Dacă n-aţi înţeles ceva, vă rugăm să întrebaţi acum.
- Am înţeles, răspunde Moise lui Săndulescu şi continuă: De fapt nu ni se 

cere mare lucru, trebuie să completăm doar datele despre fiecare cursă.
-  Tovarăşi,  să  vă  intre  bine  în  cap  că  eu  nu  vă  mai  vizez  foile 

necomplectate, îi ameninţă Bădan pe şoferi, continuând: Şi să nu le mai mototoliţi, 
de parcă le-aţi ţine în izmene.

Pe drumul de întoarcere de la garaj la sediul OFAMT Săndulescu gândeşte 
cu glas tare:

- Eu o să-i dau dracului cu OFAMT-ul lor cu tot, care se mută la ţară. Am 
să găsesc eu un post de desenator tehnic la vreun institut de proiectare în Bucureşti, 
ca  să  fiu  lângă  familie,  chiar  dacă  voi  avea  un  salariu  mai  mic.  În  definitiv 
cheltuielile pe care le fac cu chiria,  masa la cantină,  naveta săptămânală,  başca 
chinul meu de a fi departe de casă, nu compensează plusul de salariu pe care îl 
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primesc.
Bălan, preocupat de determinarea coeficienţilor din formula de normare, 

nu aude tânguirea şefului său şi cum ajung la birou el se apucă să lucreze. După 
terminarea calculului primei foi Săndulescu o ia şi o studiază atent, întrebându-l pe 
Bălan despre operaţiile efectuate pentru stabilirea timpului normat.

 Normatoarea Tanţa Badea mimase că pe ea n-o interesează activitatea 
celor doi inşi, dar fierbea de curiozitate să vadă o foaie normată. Până la urmă n-a 
mai putut să se prefacă a fi indiferentă, a luat foaia de parcurs şi după ce o citeşte 
începe  să  discute  cu  Săndulescu  despre  calcul,  manifestându-şi  scepticismul  în 
privinţa corectitudinii acestuia.

- Tovarăşe Săndulescu, eu nu cred că e bună normarea asta.
- Spuneţi unde este greşit.
- Cred c-ar trebui să o vadă cineva care se pricepe. Să mergem, dacă vreţi, 

cu nişte foi normate la Forajul de la Viforâta, să-i roage bărbatul meu pe cei de la 
normare să verifice calculele.

- Cum să verifice unii care nici ei nu ştiu să normeze şoferii? Am să mă 
duc mâine la Bucureşti, să vadă calculul tovarăşul Ţăranu, dacă nu o fi plecat în 
ţară.

-  Fac  eu o comandă cu trustul,  să  vorbiţi  cu dânsul,  se  oferă  doamna 
Badea.

Săndulescu începe să spere în reuşita normării lui Bălan, gândindu-se că 
de aceasta depinde revenirea lui în Bucureşti în condiţii onorabile şi mai ales cu un 
salariu bun. Nici nu mai vrea să pună ipoteza de nereuşită, lucru ce ar duce la 
aplicarea ameninţării directorului Voiculescu de a fi izgonit ca incapabil. Numai în 
câteva ceasuri gândurile lui negre încep să dispară. După serviciu Alexandru trage 
un pui de somn zdravăn şi apoi merge la spitalului TBC să-şi vadă mătuşa.

- Te-a angajat? îşi întreabă Maria Dumitrescu nepotul.
- Cred că mă va angaja. Mâine mă duc cu şeful la Bucureşti, ca să-mi 

verifice foile normate cei de la trust. Ne ia directorul Voiculescu cu GAZ-ul.
- Ce e ăla?
- O maşină mică rusească de tip militar, care are acoperişul din foaie de 

cort.
Maria  Dumitrescu  îl  descoase  pe  Alexandru  punându-i  tot  felul  de 

întrebări. Ea nu reuşeşte să afle de ce nepotul ei este aşa de optimist. Se teme ca 
acesta, fiind prea încrezut în forţele lui, într-o meserie în care n-are experienţă, să 
nu se facă de râs. Dacă nepotul ei nu va fi angajat la Sovrom, el va trebui să se 
întoarcă acasă, fiindcă ea n-are relaţii să-i găsească un alt post. Temerile ei nu le 
spune pentru a nu-l descuraja pe Alexandru.

- I-am făcut rost lui Mitică de un flacon de penicilină uleioasă. L-am pus 
în  cutiuţa  asta,  pregătită  gata  de  expediere.  S-o  duci  la  poştă  acum.  Am  pus 
înăuntru un bilet, ca să ştie cum trebuie făcute injecţiile.

Maria  Dumitrescu,  cu  firea  ei  milostivă,  renunţase  la  tratamentul  cu 
penicilină al bolii ei de plămâni, boală de care murise două dintre surorile ei, ca să-
şi poată vindeca vărul ei primar, despre a cărui rană aflase de la Alexandru, fiul 
acestuia.  Directorul  Spitalului  TBC obţinuse  cu  mare  greutate  de  la  Ministerul 
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Sănătăţii o duzină de flacoane de penicilină, deşi ceruse o sută. El a dat unul lui 
Maria Dumitrescu, ea aflându-se de mult timp în îngrijirea lui. Directorul spitalului 
reuşise să-i ţină boala pe loc,  dar Maria nu este  vindecată complect  de această 
maladie  nemiloasă,  care  răpune multă  lume.  Cu toate  că  ea  este  conştientă  de 
efectul  benefic  al  penicilinei  pentru  boala  ce  o  are,  o  dăruieşte  vărului  ei, 
considerând că acesta are absolută nevoie de flaconul miraculos.

După depunerea micului pacheţel la poştă, Alexandru Bălan se îndreptă 
spre cantina sovromului  pentru masa de seară.  Alimănuţ îi  oferise o cartelă  de 
masă,  spunându-i  c-o  are  în  plus,  urmând  ca  el  să-i  restituie  banii  la  prima 
chenzină. Alexandru nu ştie că noul său prieten cumpărase special această cartelă, 
intuindu-i strâmtoarea financiară.

Pe strada mare Teodor Alimănuţ şi Nelu Ionescu sunt postaţi în faţa CEC-
ului, sprijiniţi cu spatele şi coatele pe bara de alamă ce protejează vitrina Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni. Ei privesc indiferenţi la perechile ieşite la promenada 
de seară. Nici unul nu scoate o vorbă, Alimănuţ pentru că aşa îi este felul de a vorbi 
numai când trebuie, iar Ionescu fiind indispus după durerile groaznice suferite la 
spălăturile cu hipermanganat de potasiu făcute de doctorul Lupu pe canalul urinar 
în urmă cu mai puţin de o oră. Gândurile lui Alimănuţ se învârt în jurul chipului 
frumoasei sale logodnice şi la clipa căsătoriei, iar cele ale lui Ionescu la chinurile 
pe care trebuie să le suporte zilnic şi la necesitatea de a se însura de îndată ce se va 
vindeca de ruşinoasa boală lumească.

- Salve, flăcăi, li se adresează Bălan celor doi amici, folosind formula cu 
care mama lui îşi apela feciorii.

- Salut. Hai la cantină, că pe tine te aşteptam, zice Alimănuţ. 
- Noroc, răspunde cu întârziere la salut Nelu Ionescu.
- Îţi  mulţumesc de urare.  Chiar am nevoie de noroc.  Mâine mă duc la 

Bucureşti cu directorul şi cu şeful, spune Bălan.
- Eşti băftos, dacă în a treia zi de la angajare vei călători în maşină cu 

directorul. Eu sunt de doi ani în serviciu la OFAMT şi nu m-a luat directorul în 
maşină nici până la depozitul din gară, zice Ionescu, fără urmă de invidie.

Ionescu  aflase  de  la  colegele  lui  din  Serviciul  Expediţii,  informate  de 
Tanţa Badea, despre încurcata problemă a normării şoferilor şi de rezolvarea căreia 
depinde angajarea definitivă a lui Bălan. Lui Ionescu îi devenise simpatic Bălan 
chiar de la început şi dorea să-i fie prieten, deşi nu schimbase cu el prea multe 
vorbe şi nu ştie multe lucruri despre el.

Sala cantinei, deşi foarte spaţioasă, este aglomerată ca de obicei. Cei trei 
tineri  se  aşează  la  o  masă  la  care  mănâncă  Lenuţa  Oprea,  colegă  de  birou  cu 
Ionescu  şi  Alimănuţ.  Ea  terminase  Şcoala  Medie  Tehnică  de  Petrol  în  anul 
precedent,  are calificarea de tehnician sondor şi  fusese repartizată să lucreze la 
OFAMT. Fata este  delicată,  prietenoasă,  dar,  îmbrăcată modest,  ca dealtfel  mai 
toate salariatele de seama ei. Ea poartă o rochie de stambă cu flori roşii, peste care 
are  un  ilechi  verde  din  lână  îndrugată,  vopsită  şi  croşetată  în  casă.  Modesta 
îmbrăcăminte a fetei contrastează cu hainele aproape elegante ale lui Alimănuţ şi 
Ionescu, mereu puşi la cravată şi la cămăşi de poplin alb cu gulerele înţepenite de 
balenele introduse în tiv, pantaloni călcaţi şi pantofi lustruiţi. Şi îmbrăcămintea lui 
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Bălan face notă discordantă cu cea a băieţilor. El este îmbrăcat aproape sărăcăcios, 
cu o haină din stofă de lână ţesută în casă, pusă peste un pulover pe gât, din lână 
bej, cu flori verzi, croşetat de mama sa, cu o pereche de pantaloni pană călcaţi la 
dungă, dar cu turul bazonat, iar în picioare are o pereche de bocanci cu tocurile 
tocite  până  aproape  de  ramă.  În  drumul   spre  cantină,  el  observase  contrastul 
izbitor al bocancilor lui cu pantofii noilor săi prieteni şi hotărâse că din prima lui 
leafă  să  plătească  lui  Alimănuţ  cartela  şi  să-şi  cumpere  o  pereche  de  pantofi. 
Bocancii lui sunt aşa de uzaţi că nu mai pot fi reparaţi, având tălpile tocite şi feţele 
crăpate. El îi va arunca imediat ce va avea bani pentru cumpărarea altor încălţări, 
mai  ales  că  vremea friguroasă de  acum câteva  zile  s-a  schimbat  rapid într-una 
călduroasă de primăvară, şi purtarea unor bocanci chiar în stare bună nu mai este 
potrivită.

-E bun crepul Lenuţo? întreabă Nelu, referindu-se la grişul cu lapte din 
farfuria fetei, care are aspectul tălpilor de crep al pantofilor bărbăteşti produşi de 
fabricile de încălţăminte şi vânduţi în magazine pe puncte pe bonuri din cartela de 
îmbrăcăminte ce o primeşte fiecare salariat.

- Este bun, că e dulce, răspunde fata.
Dialogul lui Nelu cu Lenuţa continuă despre o încurcătură în scriptele lor 

cu nişte prăjini dricolare de foraj. În discuţie se angrenează şi Teodor Alemănuţ. 
Alexandru Bălan este atent să reţină denumirile unor materiale, despre care habar 
n-are ce sunt şi la ce folosesc. El doreşte să afle cât mai multe lucruri, fiind sigur că 
se va izbi de aceste materiale necunoscute lui cu ocazia normării operaţiilor de 
manipulare a acestora. Fata aşteaptă să termine masa şi colegii ei, după care pleacă 
împreună spre centrul oraşului. Ajunşi în Piaţa Mareşal Malinovski, ce se află la 
capătul dinspre oraş a bulevardului, Ionescu propune:

- Să facem câteva ture pe centru, ca să ne clătim ochii.
- Eu vă salut şi vă urez noapte bună, spune Bălan.
- Ce grabă ai?
- Vreau să mă culc.
- Somn uşor.
Bălan traversează grăbit parcul pentru a ajunge mai repede la gazda lui 

provizorie de pe strada Maxim Gorki. Chiar dacă n-ar trebui să plece a doua zi 
dimineaţă la Bucureşti, tot nu s-ar fi dus să se plimbe cu noii săi prieteni. El simte 
o oboseală şi o lipsă de putere, care îl obligă să stea cât mai mult în pat, deşi astăzi 
după serviciu dormise două ceasuri bune. Boala lui de inimă începe să-l supere 
tocmai acum când are nevoie de mai multă forţă. Asta îi reaminteşte că el primise 
de  la  serviciul  de cadre un formular  de fişă  medicală,  ce  trebuie  completat  de 
medicii de la Policlinica orăşenească şi se hotărăşte să se ducă acolo după ce se 
întoarce de la Bucureşti.

III

Şoseaua  dintre  Târgovişte  şi  Găieşti,  lungă  de  douăzeci  şi  opt  de 
kilometrii a fost parcursă de GAZ-ul OFAMT-ului în mai bine de două ceasuri. 
Denumirea de şosea este total improprie pentru acest drum desfundat, cu hârtoape 
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şi şleauri adânci pline cu noroi în toate stadiile de existenţă posibile; de la bălţi la 
mase vâscoase. În mai multe rânduri cei din maşină s-au dat jos şi au împins-o ca 
să poată fi scoasă din gropile în care se împotmolea. Şoseaua a ajuns la acest nivel 
de degradare datorită traficului de tractoare şi utilaje grele ale schelelor petroliere 
din zonă. Pe şosea,  în dreptul Parcului de separatoare gaze de la Şuţa,  zace cu 
şenilele  îngropate  în  noroi  un  tractor  “Stalineţ”.  De  la  ieşirea  din  Dragodana, 
şoferul  intră  pe  un drumeag de  câmp,  lung de  aproape  un  kilometru,  pentru  a 
ajunge  pe  scurtătură  în  şoseaua  betonată  Piteşti-Bucureşti,  evitând  ocolul  prin 
Găieşti.

-  Gata cu drumul  rău,  de aici  la Bucureşti  este  o  plăcere să mergi  cu 
maşina, zice directorul Voiculescu.

- Tovarăşe director, şoseaua proastă de la Târgovişte până la Găeşti face 
ca parcurgerea ei cu maşina să dureze tot atât cât face trenul de la Târgovişte la 
Bucureşti, spune Săndulescu, fărâmat de zdruncinăturile pe care le suportase.

-  S-ar  putea  să  ai  dreptate,  dar  eu  renunţ  la  confortul  din  tren  pentru 
plăcerea de a călători cu maşina, răspunde directorul.

Voiculescu şi Săndulescu vorbesc despre treburile ce le au de rezolvat la 
trust. Săndulescu profită de ocazie şi îi spune directorului despre dorinţa lui de a 
pune la punct problemele Serviciului NTS, ca să se poată transfera cât mai curând 
posibil la Bucureşti pentru a nu mai fi despărţit de familie. Voiculelescu, un om 
cumsecade, extrem de înţelegător, ce n-a purtat pică niciodată celor ce-l supăraseră 
cândva, îi promite că îl va ajuta.

- Puştiule, tu eşti mut? îl întreabă Voiculescu pe Bălan.
-  Nu,  tovarăşe  director,  răspunde  tânărul,  care  tocmai  făcea  legătura 

zdruncinăturilor  îndurate  cu  teoria  lui  Darwin,  gândind  că  dacă  aceasta  este 
valabilă ar trebui ca urmaşii celor ce circulă cu maşina pe astfel de drumuri să se 
nască având arcuri pe fese.

- Uite-l că are glas. Ia spune-mi unde ai mai lucrat?
- Înainte de armată am fost profesor suplinitor de ciclul doi la o şcoală 

comunală, răspunde Bălan.
- Şi normarea unde ai învăţat-o?
- În armată. Am normat servanţii de pe utilajele de construcţie, la Secţia 

de Mecanizare a şantierelor de construcţii de la Combinatul Chimic Făgăraş.
- De unde eşti?
- Din comuna Cervenia, raionul Zimnicea, regiunea Bucureşti.
- Şi cum ai aterizat în Târgovişte?
- Am o mătuşă, care lucrează la Spitalul TBC.
- Nu te-ai mai întors în învăţământ?
- Nu.
- De ce? întreabă Voiculescu.
- Nu am calificarea necesară.
-  Eu am fost  învăţător şi  tot  am renunţat  la învăţământ,  când eram de 

vârsta  ta,  pentru  un post  de merceolog la  Schela  Mare,  ca  să câştig mai  bine. 
Înţeleg de ce nu te mai întorci în învăţământ. Acolo sunt salarii mici şi n-ai nici 
perspectiva unui viitor mai ca lumea.
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Se pare  că  directorul  Voiculescu  ghicise  motivul  pentru  care  Bălan  îşi 
dorea  un  serviciu  la  oraş,  fiindcă  aici  există  mai  multe  şanse  de  împlinire 
profesională.

Până la intrarea în Bucureşti directorul discută cu Bălan despre locurile de 
unde vine acesta şi pe care el le vizitase de câteva ori, cu ocazia unor treburi de 
serviciu.  Săndulescu  urmăreşte  atent  convorbirea,  văzând  plăcerea  cu  care 
directorul discută cu Bălan, într-un mod atât de apropiat de parcă s-ar cunoaşte de 
când lumea.  Şi  directorul  Voiculescu,  ca oricare alt  bătrân,  se  bucură  când  are 
ocazia să converseze cu vreun tânăr. Asta îi aminteşte de tinereţea sa, că oricum 
timpul nu poate fi dat înapoi.

La  trust  lucrurile  se  desfăşoară  bine.  Bălan  face  o  impresie  bună 
inginerului Ţăranu, şeful serviciului NTS, un tip de patruzeci de ani, bine legat, cu 
vorbire  aleasă,  manierat  şi  foarte  bine  îmbrăcat.  După  verificarea  mai  multor 
normări de foi de parcurs inginerul dă verdictul:

- Normarea este corectă.
Săndulescu  se bucură în  sinea  lui  pentru  a  doua oară  în  această  zi  de 

mersul lucrurilor. Acum normarea şoferilor fiind rezolvată ca metodă de lucru, el se 
gândeşte că ar trebui să se intereseze şi de modul de elaborare a normelor locale, 
problemă ce-i fusese aruncată în spate de inginerul agronom Alexe, devenit prin 
forţa  împrejurărilor  normator  la  depozitele  OFAMT  din  Găieşti,  Pătroaia  şi 
Leordeni.

- Tovarăşe Ţăranu, mi-aţi spus la telefon că-mi daţi nişte instrucţiuni cu 
elaborarea normelor locale, zice Săndulescu.

- Le am pregătite. Am pus să fie multiplicate la geştetner şi sunt aranjate 
în acest dosar. Le citiţi acasă pe îndelete şi dacă veţi avea vreo încurcătură mă mai 
întrebaţi la telefon. În cazul că nu vom reuşi să lămurim problema prin telefon, 
veniţi din nou la Bucureşti, că noi nu prea avem timp să ne deplasăm în ţară.

Bălan, care terminase treaba pentru care fusese adus la trust, ia dosarul, se 
aşează la un birou liber  şi  începe să-l  citească cu atenţie,  fiind repede atras  de 
conţinutul acestuia de parcă ar fi fost o cărţulie despre “Aventurile submarinului 
Dox”. Citise multe zeci de astfel de fascicole pe vremea când era elev în clasele 
cursului inferior de liceu.

Odată, când Alexandru Bălan era în clasa a patra, fusese atât de absorbit 
de o astfel de carte, citită în gălăgia obişnuită a orei de latină, că n-a ştiut nimic din 
cele ce se petrecuse în clasă până în momentul instaurării  unei linişti,  anormale 
pentru orele profesorului Aurică Popescu.

Aurel  Popescu era un om liniştit,  extrem de indulgent cu elevii, motiv 
pentru care derbedeii clasei, în frunte cu Niţulescu, făceau o debandadă cu scandări 
de lozinci obraznice la adresa umilului profesor. La intrarea acestuia în clasă, cei 
din jurul lui Niţulescu erau obligaţi să strige: “Hei, hei. Aiurică e flăcău, hei, hei”, 
urmate de multe tâmpenii obscene. Cei din băncile din jurul celei a lui Niţulescu, 
de  voie,  de  nevoie,  trebuia  să strige  ce  le  dicta  bătăuşul  clasei,  pentru  a  evita 
duritatea pumnilor lui.

Niţulescu, fiul râzgâiat al unui negustor din oraş, era mai mare cu câţiva 
ani decât colegii săi, pentru că fusese de mai multe ori repetent, nu pentru că ar fi 
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fost prost, ci că era leneş şi puşlama. El era un tip foarte arătos cu tenul brunet, 
motiv pentru care avea porecla de Ţiganul. Brutalitatea şi construcţia lui atletică 
făceau ca toţi colegii săi să-i dea ascultare. De altfel, în acele vremuri tulburi de 
după război, manifestarea “democratică” a unor elevi de liceu se materializa prin 
tot  felul  de  obrăznicii  la  adresa  profesorilor,  care,  dezorientaţi  de  nebunia 
schimbărilor din ţară, nu îndrăzneau să-i pună la punct pe “adepţii democraţiei”. Se 
ajunsese la o stare a lucrurilor în care elevii fumau pe coridoarele liceului fără jenă 
în faţa profesorilor, urmând exemplul lui Nicolescu, secretarul Uniunii Tineretului 
Comunist pe liceu, care îşi aprindea ţigara în cancelarie, unde participa în calitate 
de reprezentant al elevilor la şedinţele consiliului pedagogic.

În  acea  oră  de  latină,  profesorul  Popescu  trebuise  să-l  examineze  pe 
Niţulescu, pentru că acesta era singurul elev din clasă ce nu avea notă. Clasa a 
amuţit  atunci  când  profesorul  a  avut  proasta  inspiraţie  de  a  scoate  la  tablă  pe 
derbedeul  clasei.  Popescu  îi  ceruse  să  citească  şi  să  traducă  un  text  din  carte. 
Niţulescu  schimonosise  o  frază  a  lui  Cicero,  semn  că  el  o  citea  prima  oară. 
Profesorul, fiind un tip delicat, văzând că elevul nu ştie să citească, l-a rugat să facă 
traducerea.

- Nu ştiu, răspunsese obraznic Niţulescu.
- Mulţumesc, poftim în bancă, îl invitase politicos profesorul, în timp ce-i 

scria nota în catalog.
-  Ce  notă  mi-aţi  pus?  Neprimind  răspuns  Niţulescu  urcase  piedestalul 

catedrei, întorsese catalogul spre el şi văzându-şi nota spusese: Tovarăşe profesor, 
nu  sunt  mulţumit  de  notă.  Eu  am ştiut  mai  mult  de  cinci  şi  desfăcând  limba 
briceagului înţepa catalogul cu lovituri sacadate.

Profesorul, înfricoşat de gestul ieşit din comun al cuţitarului, se ridicase 
de pe scaun şi în mare grabă ieşise din clasă, lăsând pe catedră nu numai catalogul, 
ci şi stiloul.

La scurt timp după plecarea profesorului de latină intrase în clasă Cojoc, 
dirigintele clasei, profesor de limba germană. Acesta fusese impresionat de intrarea 
în  cancelarie  a  sărmanului  profesor  de  latină,  speriat  de  moarte.  Cojoc  ştia  că 
Aurică  Popescu  este  o  fire  sensibilă  ce  nu  poate  suporta  brutalitatea.  Pe  front 
comandantul îl trecuse de pe linia întâi la serviciile sedentare, pentru că Popescu nu 
se putea opri din plâns când vedea sângele camarazilor lui morţi sau răniţi lângă el.

- Ce s-a întâmplat aici? întrebase tânărul profesor. În clasa amuţită încă de 
la ieşirea la tablă a lui Niţulescu, urmată de gestul lui idiot de înţeparea catalogului 
cu briceagul, nimeni nu scosese un cuvânt de frica acestuia, care l-ar fi cotonogit 
pe cel ce ar fi îndrăznit să-l pârască. În condiţii normale Cojoc ar fi ştiut cum să 
pedepsească un elev zurbagiu, dar situaţia politică neclară din ţară, cu tot felul de 
schimbări, îl pusese într-o situaţie din care nu ştia cum să iasă. În cele din urmă 
hotărâse: Toată clasa este pedepsită. Timp de o săptămână veţi fi în fiecare noapte 
prezenţi în curtea şcolii. Eu voi veni din când în când să vă verific prezenţa şi cei 
absenţi vor fi exmatriculaţi.

Profesorul Cojoc avusese o inspiraţie proastă. Dispusese o pedeapsă foarte 
bizară.  Elevii  clasei  a  patra  de  liceu  se  prezentaseră  seara  în  curtea  şcolii, 
dirigintele le făcuse prezenţa şi se părea că disciplina şcolarilor devine normală. 
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Numai că,  după miezul nopţii,  Niţulescu, impacientat  că dirigintele nu revenise 
pentru repetarea apelului,  aşa cum presupunea el,  luase un ciomag şi  lovise de 
mama focului  în  cuva  unei  varniţe  din  tablă  de  fier,  adusă  pentru  lucrările  de 
văruire a liceului. Lui i se alăturase alţi colegi, rezultând un vacarm de bubuituri ce 
răsunau în întregul orăşel. Zgomotele încetaseră doar la apariţia poliţailor, veniţi în 
mare grabă, speriaţi şi ei de infernul iscat în miez de noapte. Cum şi autoritatea lor 
devenise  destul  de  precară  din cauza  zvonurilor  despre  nişte  schimbări  ce  s-ar 
produce în poliţie, ei se apropiaseră prudent de cohorta liceenilor turbulenţi.

- Ce se întâmplă aici? întrebase un comisar cu pistolul în toc.
- Sunăm mobilizarea tinerilor voluntari ce pleacă în Grecia să lupte pentru 

eliberarea lui Nikos Beloianis, spusese Stelică Boşneag o minciună, într-un mod 
atât de natural, de credea şi el că este adevărată prostia pe care o rostise.

- Repede, încolonarea, comandase Niţulescu.
Elevii încolonaţi plecaseră în marş spre gară, urlând: “Ă ă ăăă ă ă ...” , pe 

melodia  unui  marş  militar  sovietic  ale  cărui  cuvinte  nu  le  ştiau.  Câinii  lătrau, 
oamenii treziţi din somn, speriaţi de urlete, ieşeau la porţi. Lumea buimacă, în miez 
de  noapte,  era  nedumerită  de  alaiul  zgomotos  asistat  de  neputincioşii  poliţai. 
Plutonul elevilor zurbagii se oprise la stabilimentul lui “Tanti Jana” şi apoi la cel al 
Maricăi,  strigând porcării.  Dimineaţa,  dirigintele  Cojoc,  care supraveghease din 
umbră  toată  evoluţia  nefericită  a  pedepsei  pentru  disciplinarea elevilor  clasei  a 
patra, le spusese:

- Gata, deseară nu mai veniţi.  Ajunge balamucul pe care l-aţi  făcut azi 
noapte.

Profesorul Cojoc intuise că elevii lui sunt aşa de nebuni c-ar putea face 
nişte trăsnăi mult mai mari, încurajaţi de pasivitatea poliţiei.

Acum, după mulţi ani de la citirea într-o neobişnuită oră de latină a unei 
fascicole despre aventurile submarinului Dox, lui Bălan i se întâmplă acelaşi lucru 
de a fi absorbit total de lectură, neştiind ce se petrece în jurul lui. Numai că de data 
aceasta faptul nu se datorează citirii unui roman de aventuri, ci a unor instrucţiuni 
metodologice  de normarea  muncii.  Deşi  prezent  fizic  în  birou,  Bălan n-a auzit 
discuţia  lui  Ţăranu  cu  Săndulescu  despre  mutarea  oficiului  la  Leordeni  şi  de 
dorinţa şefului său de a se transfera de la Târgovişte la trustul din Bucureşti. Dacă 
Bălan nu ştie la plecarea sa din trust  despre ce vorbiseră cei  doi  bărbaţi,  el  se 
lămurise  cum se  elaborează  o  normă  de  muncă  pentru  operaţiuni  de  frecvenţă 
redusă.

Săndulescu  rămăsese  în  Bucureşti,  la  familie,  urmând  să  revină  la 
Târgovişte  a  doua  zi  cu  trenul  de  dimineaţă.  La  intrarea  în  Pădurea  Râioasa 
directorul Voiculescu aţipeşte. Pe bancheta din spate, Bălan este chinuit de o foame 
îngrozitoare. Nici el şi nici ceilalţi nu mâncaseră nimic. Ei încercaseră să cumpere 
o pâine de la un magazin alimentar din Piaţa Chibrit, dar vânzătoarea nu le-a dat 
pentru că nici unul nu avea la el cartela de alimente din care să rupă bonul de pâine 
pentru  ziua respectivă.  În  magazin,  în  afara  alimentelor  cartelate,  se  găseau de 
“vânzare  la  liber”  doar  nişte  borcane  cu  castraveţi  muraţi.  Directorul  insistase, 
motivând că este din provincie, dar vânzătoarea nu s-a lăsat înduplecată spunând că 
n-are cum justifica vânzarea pâinii fără bon.
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În Tărtăşeşti, şoferul Niculaie Dragomir opreşte maşina la o fântână de pe 
marginea şoselei.

-  Ce  s-a  întâmplat  Nae?  întreabă  Voiculescu,  trezit  de  încetarea 
zgomotului de motor.

- Vreau să beau apă, tovarăşe director.
- Bună idee. Nu-mi este sete, dar poate îmi trece foamea, zice Voiculescu, 

scuturându-se de toropeala somnului.
Apa băută pe săturate a alinat un pic foamea celor trei călători din GAZ, 

dar în comuna Lunguleţu Bălan începe să se zvârcolească pe bancheta din spate, 
supărat de nişe crampe năprasnice la stomac. Mai avusese el cu mulţi ani în urmă o 
durere de burtă similară, când, înfometat, mâncase grăbit, aproape pe nemestecate, 
nişte scoverzi. Atunci durerile i-au încetat numai după ce Anica Zorilă, pricepută la 
toate, l-a tras de coleţ, o boală ce trece la o frecţionare energică pe abdomen.

- Ce ai copile? întreabă Vasilescu.
- Mă doare burta, răspunde chinuit de durere Bălan.
- E din cauza foamei. Astfel de dureri trec destul de repede. Am avut şi eu 

pe front de multe ori crize d-astea, atunci când terminam hrana. Nici nu e bine să 
mănânci cât timp te supără stomacul, dar acum nici n-ai ce. Numai după ce-ţi trece 
durerea şi asta se va întâmpla înainte să ajungem la Târgovişte, poţi înghiţi ceva, 
dar nu prea mult, pentru că atunci îţi apar nişte dureri şi mai rele.

Voiculescu a avut dreptate, lui Bălan îi trece durerea înainte de a ajunge la 
Titu  Târg.  Legănatul  maşini  îl  adoarme  pe  tânăr.  Bălan  se  trezeşte  în 
zdruncinăturile maşinii prin hârtoapele satului Picior de Munte. Visase că era cu 
mama şi fraţii lui la masa cu picioarele din ţăruşi bătuţi în pământul de sub dudul 
din faţa bucătăriei de vară şi mâncau nişte hartane de pui fript pe grătar, tăvălite 
prin  saramură  de  usturoi  şi  cu  pâine  aburindă,  tocmai  atunci  scoasă  din  ţest. 
Scuturându-se  din  vis,  Alexandru  parcă  o  vede  pe  mama sa,  zicându-i:  Vrabia 
mălai visează.

Restul  drumului  până  la  Târgovişte  este  un  adevărat  calvar,  cu 
împotmoliri  parcă  mai  multe  decât  cele  întâmplate  de  dimineaţă.  Şi  scoaterea 
GAZ-ului din hârtoapele în care se afunda este mult mai dificilă, de data aceasta 
lipsind aportul lui Săndulescu. Au noroc că la multe din aceste împotmoliri sunt 
ajutaţi  de  cei  din  maşinile  ce  parcurg  şoseaua  în  sens  invers,  interesaţi  în 
deblocarea drumului  pentru a putea merge la treburile lor.  În  dreptul  Staţiei  de 
separatoare  gaze  de  la  Şuţa  trecerea  este  mult  mai  dificilă,  datorită  şleaurilor 
adânci,  cu  direcţii  piezişe  drumului,  făcute  probabil  de  alte  tractoare,  ce 
despotmoliseră “Stalineţul”.

GAZ-ul ajunge în curtea OFAMT-ului după orele şase seara. Bălan merge 
direct  la  cantină,  deşi  nu-i  mai este  foame.  Recomandarea directorului  de a nu 
mânca prea mult este inutilă, mâncarea de seară la cantină fiind destul de puţintică. 
Lenuţa Oprea vine la masa lui. Fata vrea să lege o conversaţie, curioasă să afle 
noutăţi de la trust.

- Când se mută OFAMT-ul la Leordeni? întrebă Lenuţa.
- N-am auzit vorbindu-se despre asta.
- Sunt îngrijorată dacă trebuie să plec de lângă casă.
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- Păi, tu ca şi mine locuim la gazde. N-are importanţă dacă le schimbăm. 
- Da, dar eu sunt din comuna Văcăreşti, unde trăieşte mama mea.
- Aproape de Târgovişte?
-  La  vreo  7  kilometrii.  aş  vrea  să  rămân  pe  vreun  post  la  depozitele 

OFAMT-ului din oraş. Mama este văduvă de război şi nu mă are decât pe mine. 
Bea şi compotul meu.

- Mulţumesc, dar nu pot?
- De ce, că e dulce?
- Am avut nişte dureri de burtă pe drumul de întoarcere de la Bucureşti.
- Ai mâncat ceva ce nu ţi-a priit.
- Ba din contră. N-am gustat nimic de aseară.
- Atunci d-aia te-a durut stomacul. Să ne fie de bine. Mergi în oraş?
- Da, merg spre casă.
La ieşirea lor din cantină Nelu Ionescu, surprins că îi vede împreună, le 

zice:
- Să vă fie de bine puişorilor.
-  Mulţumim. Poftă bună, răspunde Alexandru Bălan, în timp ce obrajii 

fetei se îmbujorează la salutul cu subînţeles al lui Ionescu.
- Nelu bănuieşte că ne-am împrietenit.
-  Ce,  nu  este  adevărat,  dacă  mâncăm şi  mergem  pe  drum împreună? 

întreabă retoric Alexandru.
În Piaţa Mareşal Malinovski, Alexandru se desparte de Lenuţa, grăbit să 

ajungă la gazdă ca să se culce. Accentuarea palpitaţiilor de inimă îl îngrijorează.

IV

La rampa OFAMT-ului din gara Leordeni, echipa lui Stan Vasile descarcă 
ţevi tubing într-un ritm alert, ca şi cum ar participa la o întrecere nebunească în 
care miza ar fi viaţa sau moartea. Doi manipulanţi prăvălesc tubing de pe platforma 
unui  vagon CFR pe un plan înclinat  din ţevi,  iar  ceilalţi  membri  ai  echipei  le 
rostogolesc pe un pat de alte ţevi lung de peste o sută de metri, ca apoi să le ridice 
într-o stivă. Stan ţipă la oameni să se grăbească, argumentând că mai au alte cinci 
vagoane de descărcat şi există pericolul ca acestea să intre în penalizări de locaţie 
pentru depăşirea duratei de garare, dar în sinea lui el are o cu totul altă motivaţie.

Alexandru  Bălan,  cu  un  cronometru  în  mâna  stângă,  notează  timpii 
intermediari ai fazelor de manipulare a ţevilor pe o fişă specială, ce va servi ca 
bază de calcul pentru elaborarea unei norme locale de muncă. El este nemulţumit 
de  viteza  diabolică  cu  care  oamenii  muncesc,  dându-şi  seama  că  este  un  ritm 
anormal de lucru. Normatorul şef este sigur că aceştia vor obosi, fiind imposibil ca 
activitatea lor să se desfăşoare în acest mod de-a lungul întregii zile de muncă.

Ritmul de lucru al oamenilor îi aminteşte lui Bălan de echipa de groază a 
lui Mihoc din Detaşamentul de Muncă Făgăraş, atunci când acei soldaţi alergau 
drăceşte cu roabele încărcate cu pământ pe planul înclinat ce urca pe coronamentul 
malurilor de protecţie a viitoarelor depozite de explozivi. Efortul lor de a depăşi 
norma  le  afecta  mult  sănătatea.  Dorinţa  lor  să  câştige  nişte  de  bani  ca  să-şi 
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îndulcească un pic viaţa lor amărâtă, mai rea decât cea a ocnaşilor, era o adevărată 
sinucidere.

Inginerul Alexe urmăreşte atent notaţiile tânărului său coleg, avansat în 
funcţia de normator  şef la numai o săptămână de la angajarea sa ca salariat  al 
OFAMT-ului. Alexe şoptise muncitorilor despre misiunea pe care o are Bălan, dar 
mesajul lui fusese interpretat pe dos. Şeful echipei înţelesese că dacă se vor grăbi 
va ieşi o normă bună, care îi va ajuta să câştige un ban în plus faţă de salariul de 
mizerie pe care îl au şi asta comunicase el oamenilor săi. Raţionamentul lui Stan 
are  efect  contrar  dorinţei  sale,  deoarece,  numai  dacă  acum  când  se  face 
cronometrarea ar lucra normal, iar după elaborarea normei vor încerca să lucreze 
mai repede, atunci au ceva şanse de a câştiga ceva bani. Alexe îşi dă seama că 
făcuse  o  gafă  prin  comunicarea  lui  neexplicită  şi  nu  ştie  cum  să  mai  repare 
încurcătura, pentru care se consideră vinovat.

- Ritmul normal de lucru al echipei nu este cel pe care îl cronometraţi, 
spune  Alexe,  încercând  să  salveze  elaborarea  unei  norme  mari,  cu  urmări 
dezastruoase  pentru  plata  oamenilor,  gândindu-se  că  aceştia  nu  vor  mai  putea 
câştiga nici amărâtul lor salariu de bază.

Alexe,  inginerul  agronom  epurat  din  Ministerul  Agriculturii,  forţat  de 
împrejurări  să înveţe o altă meserie  în prag de pensie şi  influenţat  oarecum de 
Tanţa Badea, începuse să aibă oarecare teamă de Bălan. El bănuieşte că pica ei 
contra tânărului nu s-ar datora numai numirii acestuia ca normator şef chiar din 
perioada de probă, ci şi la zvonul că acesta va fi avansat ca şef de serviciu în locul 
lui Săndulescu, care se transferă la Bucureşti. De curând, normatoarea făcuse nişte 
demersuri pe lângă directorul adjunct Muşat:

- Tovarăşe director, vă rog frumos să mă mutaţi în altă parte.
- De ce tovarăşa Badea? o întrebase Muşat.
- Vă rog să mă credeţi că nu pot suporta să am şef pe un mucos, care n-a 

împlinit nici douăzeci şi unu de ani. Prefer să am şef pe unul prost, dar care să fie 
mai mare ca mine, decât să-l am şef pe Bălan.

- Am auzit că este băiat priceput. De ce vă deranjează vârsta lui? întrebase 
chipeşul bărbat de treizeci de ani.

-  Să  nu  credeţi  că  sunt  supărată  că  a  fost  numit  în  postul  pe  care  îl 
consideram că mi s-ar fi cuvenit mie. Recunosc cinstit că este priceput, aşa cum aţi 
auzit şi dumneavoastră,  încearcă femeia să dreagă lucrurile,  speriată că spusese 
motivul supărării ei fără să-şi dea seama.

- Şi la ce serviciu doriţi să vă mutaţi?
- La oricare; Expediţii, Contabilitate sau recepţioner la Depozitul din Gara 

Sud, răspunde cu gingăşie în glas frumoasa femeie.
Tanţa  Badea în  sinea  ei  doreşte  transferul  în  locul  pe care l-a  enunţat 

special la urmă, pentru că ar rămâne în Târgovişte după mutarea OFAMT-ului la 
Leordeni.

- Să vedem ce se poate face, a dat drumul Muşat la o promisiune vagă.
Directorul  adjunct  pricepuse  ce-şi  dorea  femeia,  deoarece  alte  câteva 

salariate îi ceruseră acelaşi post. Funcţionarii ce doresc să nu plece din oraş îl roagă 
pe  directorul  mare  să  fie  transferaţi  în  postul  de  recepţioner  la  Depozitul 
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Târgovişte,  iar  fetele  apelează  la  directorul  adjunct,  considerând  că  la  acesta 
cererea  lor  ar  avea  succes,  mirosul  lor  spunându-le  că  o  promisiune  a  lui 
Voiculescu n-are viitor, el urmând să se pensioneze înainte de mutarea oficiului la 
Leordeni.

- Vă rog foarte mult să mă ajutaţi tovarăşe director, insistase mieros tânăra 
femeie.

- Dacă mă gândesc bine, veţi pierde că plecaţi de la Serviciul NTS unde 
aveţi asigurat un post în oraş, fiind normatoarea Depozitului Târgovişte. Dacă vă 
schimbaţi într-un alt post peste câteva luni veţi fi transferată automat la Leordeni. 
Vă convine asta? întrebase Muşat.

- Nu-mi convine, dar sper să mă ajutaţi să trec recepţioneră.
- V-aţi ajuta mai mult dumneavoastră, dacă-l suportaţi câteva luni şef pe 

Bălan.
- Nu vor fi numai câteva luni, pentru că şi după plecarea lui la Leordeni, 

tot şef îmi va fi.
- Da, dar atunci îl veţi vedea o zi sau două pe lună şi vă va fi mult mai 

uşor,  sugerează  directorul  adjunct,  care  doreşte  stoparea  pornirii  mofturoase  a 
normatoarei.

- Nu ştiu ce să fac? se întrebase Tanţa Badea, conştientizată de prostia pe 
care este gata să o facă.

- Să staţi liniştită pe postul dumneavoastră, concluzionase Muşat, bucuros 
că pune capăt unei cereri stupide.

Bălan nu răspunde la remarca lui Alexe asupra ritmului anormal de lucru 
al  echipei.  El  fiind  concentrat  la  ceea  ce  face,  spusele  bătrânului  fuseseră 
depozitate  într-un  sertar  de  aşteptare  din  subconştientul  său.  După  descărcarea 
tubingului  din  vagon  şi  terminarea  stivuirii  acestuia,  muncitorii,  transpiraţi  şi 
gâfâind de oboseală, se aşează să se odihnească, neţinând seama de îndemnurile 
insistente ale şefului lor de echipă, care le cere să înceapă descărcarea tubingului 
din cel de al doilea vagon. 

-  Nea  Vasile,  lasă-i  să-şi  tragă  sufletul,  ce,  vrei  să-ţi  omori  oamenii? 
încearcă Bălan să-l potolească pe aprigul om.

- Păi dacă nu ieşim bine? întreabă nedumerit Stan Vasile.
-  Astăzi  facem  numai  cronometrarea,  iar  norma  se  va  aplica  după 

aprobarea  ei  de  Trust,  răspunde  Bălan,  care  se  bucură  în  sinea  sa  de  această 
întrerupere şi pe care o doreşte să fie cât mai lungă, pentru a mări durata totală. Lui 
îi este teamă că oamenii vor continua să lucreze alert şi va ieşi o normă care va fi 
imposibil de îndeplinit. În minte îi revine imaginea soldaţilor din echipa lui Mihoc 
în alergarea lor dementă de împingerea roabelor învârfuite cu pământ. Numai că 
oamenii  din  echipa  lui  Stan  au  vârste  între  treizeci  şi  cinzeci  de  ani  şi  nu  au 
rezistenţa  tinerilor  din  echipa  lui  Mihoc,  o  echipă  în  care  majoritatea  celor  ce 
lucraseră în ea se îmbolnăveau după numai câteva săptămâni. Trista experienţă din 
armată îl face pe Bălan să nu poată suferi efortul fizic exagerat al oamenilor ce-şi 
distrug sănătatea,  chinuindu-se să câştiga câţiva lei  nenorociţi,  de care au atâta 
nevoie.

- Hai, gata cu odihna, c-o să avem timp destul pentru asta pe lumea ailaltă, 
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strigă şeful de echipă la oamenii săi.
- Nu ăsta e ritmul normal de lucru al echipei, revine Alexe cu reflexia sa, 

considerând că Bălan n-a recepţionat-o.
- N-are importanţă, răspunde prompt tânărul.
- Cum să n-aibă? întreabă contrariat Alexe.
- Vă voi explica mai târziu, răspunde Bălan, regretând imediat că a dat un 

răspuns nepoliticos unui om mai în vârstă decât tatăl său, fiind presat de notarea şi 
cronometrarea fazelor de manipularea tubingului din cel de al doilea vagon.

Alexandru Bălan este mulţumit de slujba pe care o căpătase, atât pentru că 
îi place noua meserie, cât şi pentru salariul de peste nouă sute de lei pe lună. El 
reuşise  să  facă  normarea  şoferilor,  mulţumind  pe  toată  lumea,  şoferii  pentru 
câştigul  suplimentar  cuprins între  cincisprezece şi  patruzeci  la  sută,  conducerea 
întreprinderii pentru lichidarea conflictului şi pe Săndulescu care acum se poate 
transfera  la  Bucureşti  menţinându-şi  salariul.  Fuseseră  ceva  discuţii  mai  aprige 
pentru că şoferul Moise de pe camionul “Molotov” câştigase luna trecută aproape 
două  salarii,  dar  până  la  urmă  oamenii  au  recunoscut  corectitudinea  normării, 
deoarece acesta lucra mult peste program, inclusiv duminicile. 

La încasarea salariului pe martie, Bălan îşi achitase mai întâi datoria la 
Alimănuţ, care amabil îi plătise cartelă de masă, bănuindu-i sărăcia, apoi el şi-a 
cumpărat  bonuri  de  masă  la  cantina  Sovrom până  la  chenzina  următoare  şi  o 
pereche de pantofi pe cartela de puncte pentru îmbrăcăminte, pe care o primise 
după angajarea sa definitivă.

Bălan s-a mutat cu gazda de la familia Polişewski, la Filipo Fugali. Teodor 
Alimănuţ, noul lui prieten, aranjase ca să fie primit provizoriu în camera de trecere, 
urmând  ca  el  s-o  schimbe  după  mutarea  lui  Alimănuţ  în  casa  socrilor,  data 
căsătoriei cu frumoasa Gianina nefiind prea îndepărtată.

Casa familiei Fugali se află pe strada Vasile Roaită. Grădiniţa de flori din 
faţa casei este plină acum cu zambile înflorite, ce răspândesc un parfum discret şi 
deosebit de plăcut mirosului. În casă se intră dinspre vest într-un salon larg, având 
în partea de sud uşile a două dormitoare, unul al bătrânilor şi celălalt al lui Teodor 
Alimănuţ, în partea de est uşa spre o cămară încăpătoare, iar în partea de nord uşa 
ce  dă  într-o  cameră  spaţioasă  şi  luminoasă,  ce  fusese  gândită  a  servi  drept 
sufragerie şi în care acum locuieşte Alexandru Bălan. Din fosta sufragerie se intră 
într-un coridor ce duce la camera de baie, WC şi bucătărie. Camera de trecere are 
în mijloc o masă de sufragerie cu şase scaune, iar pe peretele nordic o sofa de o 
persoană.  Ea  este  deosebit  de  luminoasă,  având  o  fereastră  mare  spre  vest  cu 
vedere în grădiniţa de flori.

Doamna Fugali, o femeie voinică, veselă şi vorbăreaţă, trecută demult de 
cincizeci de ani, l-a îndrăgit pe Alexandru din prima zi, probabil că acesta este de 
vârsta pe care ar fi avut-o copilul ei, dacă n-ar fi murit la scurt timp după naştere. 
Soţul ei, un bărbat amabil cu vorbă aşezată, este şef de şantier la Trustul Local de 
Construcţii, conducând în prezent lucrările de conservare ale Turnului Chindiei şi 
Palatului Domnesc.

Într-o după amiază de sâmbătă,  Alexandru fusese luat  de mătuşa sa în 
vizită  la  fratele  ei,  Titi  Dumitrescu,  la Pucioasa,  împreună cu vărul  său primar 
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Tomiţă.  Dumitrescu,  fiul  din  prima căsătorie  a  lui  Vasile  Bălan.  Tomiţă  fusese 
părăsit de maică-sa la scurt timp după naştere, ea fugind de la bărbat. Copilul a fost 
luat şi crescut de Matilda, sora mai mare a lui Titi Dumitrescu, şi apoi înfiat de 
acesta. Matilda botezase copilul cu numele lui Toma Bălan, bunicul lui din spre 
tată. Acum, Tomiţă este elev în ultimul an de şcoală la Liceul Nicolae Bălcescu din 
Târgovişte.  Titi  se  achită  ca  un  adevărat  părinte  de  întreţinerea  fiului  adoptat, 
insistând mult ca acesta să termine liceul, Tomiţă neavând o prea mare chemare 
spre învăţătură.

Titi  Dumitrescu,  după  terminarea  liceului  comercial,  intrase  în  Garda 
Financiară a judeţului Dâmboviţa. După reformele din 1948, Garda Financiară s-a 
desfiinţat şi el a fost preluat de Miliţia Economică, fiind mutat de la Târgovişte la 
Pucioasa, unde locuieşte într-o vilă frumoasă în centrul oraşului. Faptul că Nicolae 
Dumitrescu sărăcise după ce-şi pierduse averea într-o prăvălie la începutul anilor 
treizeci, când criza economică mondială acţionase din plin şi în România, i-a prins 
bine fiului său, care n-a fost epurat din serviciu. Titi, încă burlac la cei patruzeci de 
ani  ai  săi,  este  un  excelent  gospodar.  El  şi-a  tratat  rudele  cu  nişte  mâncăruri 
grozave  pregătite  de  el,  spre  bucuria  musafirilor,  care  veniseră  cu  maţele 
chiorăindu-le de foame. Seara, Titi îşi dusese sora, fiul şi nepotul la un concert de 
muzică  populară  cu  Maria  Lătăreţu,  Rodica  Bujor  şi  taraful  lui  Fănică  Luca. 
Noaptea, după spectacol, Titi şi-a invitat musafirii din nou la masă şi au stat de 
vorbă până după miezul nopţii, el dorind să-şi cunoască mai bine nepotul, pe care 
nu-l mai văzuse dinainte de război, de pe vremea când acesta era un ţâţoc. Titi, ca 
om cu experienţa vieţii, îl trăsese de limbă pe nepot pentru a vedea dacă este ceva 
de capul lui.

- Ia spune-mi, ce face tac-tu? îl întrebase Titi pe Alexandru.
- Unchiule, nici nu ştiu cum să zic. Spun bine pentru că s-a întors acasă, 

dar este slab de îi atârnă pieile obrajilor. Mai are şi o rană pe tibia stângă, care îi 
supurează de doi ani. I-am trimis un flacon de penicilină, procurat de tanti Maria.

- Cum s-a rănit aşa de rău?
- L-a lovit o piatră aruncată de o explozie de derocare, când era deţinut la 

Canal.
- Dacă rămânea sărac, n-ar fi avut necazurile astea. M-am supărat eu pe 

tata când eram ca tine, c-a tocat agoniseala, dar uite că ne-a prins bine. Vânzându-
şi averea a avut cu ce să ne ţină în şcoli şi ne-a salvat să nu fim daţi afară din 
serviciu.  Ba,  mai  mult,  frate-mi-o  Virgil,  din  muncitor  la  turnătoria  Uzinelor 
Malaxa, a ajuns director de siloz. De Maria e mai rău, că n-are casă şi trebuie să 
locuiască  într-o  cameră  de  spital,  dar  am promisiuni  de  la  Spaţiul  Locativ  din 
Târgovişte  că săptămâna asta  îi  va repartiza două camere într-un imobil  de  pe 
strada Eliade Rădulescu. Camerele sunt destul de deteriorate, cu duşumele putrede, 
gergevele rupte şi geamuri sparte, dar pot fi reparate. Numai că nu ştiu de unde să-i 
fac rost de nişte scândură? se întreabă Titi.

- Unchiule, am văzut în depozitele Sovromului multe stive cu scândură de 
tot felul. Am să vorbesc cu directorul, să-mi aprobe vânzarea. Câtă scândură vă 
trebuie?

- Sunt instrucţiuni precise să nu se vândă nici o aşchie la populaţie, în 
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afara lemnelor de foc ce se cuvin pe cartelă. Ce, nu sunt destule gatere în Moroeni 
şi Pietroşiţa? Dar degeaba, că nu se livrează decât numai la întreprinderile statului 
şi  numai  cu  repartiţie  de  la  CSP.  L-am rugat  pe  tovarăşul  comandant  să  ceară 
aprobarea  Sovromlemnului  pentru  doi  metri  cubi  de  scândură  de  duşumea,  pe 
numele întreprinderii comunale din Târgovişte, care urmează să facă reparaţia, dar 
a fost refuzat. Dacă nu s-a putut da repartiţie la o întreprindere, cum o să-ţi aprobe 
ţie vânzarea, care eşti persoană particulară?

- Unchiule, eu am să încerc.
- N-are cum să-ţi aprobe. E contra legii, iar fără forme să nu te atingi d-o 

aşchie, că este puşcărie curată.
- Lasă-l Titi să ceară, intervine Maria.
- O să-i spună, ce vă zisei eu. Acum la culcare. Noapte bună, le urase Titi, 

care pregătise cele două paturi duble, din camera alăturată.
Duminică  dimineaţă,  după  o  masă  îmbelşugată  ca  de  prânz,  Titi  şi-a 

condus  sora,  fiul  adoptat  şi  nepotul  la  tren.  În  gară  Alexandru  a  avut  plăcuta 
surpriză  să-i  vadă  pe  protagoniştii  concertului  din  seara  precedentă.  Cum el  îi 
auzise pe aceşti artişti la radio, încă de pe vremea când era copil, aseară îi văzuse în 
spectacol în carne şi oase. Numai că la lumina zilei lui nu-i venea să creadă ce 
vedea. Cântăreţele şi muzicanţii arătau ca nişte oameni obişnuiţi, care călătoresc cu 
trenul spre Bucureşti ca orice muritor de rând. Apropiindu-se de ei şi văzându-le 
hainele  uzate  şi  mutrele  lor  obosite,  sentimentul  de  admiraţie  al  lui  Alexandru 
pentru  aceşti  artişti  celebri  s-a  transformat  într-unul  de  milă.  Sunt  o  gloată  de 
oameni  amărâţi  ce  ţin  în  mână  câte  un  geamantănaş  de  carton  în  care  îşi  au 
costumul de scenă, iar cei din orchestră mai au şi instrumentul băgat într-o husă 
jegoasă.

- Ce te zgâieşti la ăştia? întrebase Tomiţă.
- Vreau să-i văd de aproape, răspunsese Alexandru.
- De ce? 
- Aseară mi se păreau frumoşi şi eleganţi în îmbrăcămintea strălucitoare, 

iar acum îi văd obosiţi şi în haine boţite.
- Sunt nedormiţi. Cred că au moţăit toată noaptea pe scaunele Casei de 

Cultură, că n-au avut alt tren spre Bucureşti, iar oraşul n-are hotel, îl informase 
Tomiţă pe ţărănoiul de văru-s-o, care nu ştie prea multe despre lumea oraşelor.

Oamenii din echipa lui Stan sunt epuizaţi de efortul pe care l-au făcut, ei 
reuşind  să  descarce  tubingul  din  toate  cele  şase  vagoane  înainte  de  orele 
cincisprezece.  În  tot  timpul  operaţiunilor  de  descărcare  Alexandru  Bălan  a 
cronometrat, notat şi calculat, sub privirea atentă a lui Alexe, care vrea să înţeleagă 
ceva din hieroglifele mâzgălite de acesta pe câteva zeci de foi de hârtie. El ar fi 
înţeles mult mai repede dacă scrisul lui Bălan n-ar fi unul indescifrabil, fiind stâlcit 
din cauza firii lui repezite. Totuşi, Alexe observase că pentru fiecare vagon Bălan 
calculase norme diferite.

- Veţi propune ca normă, media celor şase cazuri? întreabă Alexe.
- Nu. Le voi lua în consideraţie numai pe ultimele trei, dar voi prezenta la 

Trust toate cele şase fişe, cu specificaţia că echipa a lucrat în mare viteză, presată 
de timpul scurt  pentru evitarea penalizărilor de intrarea în locaţie a vagoanelor, 
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răspunde Bălan.
- Mi se pare corect să faceţi aşa. Stan nu a înţeles bine lucrurile, crezând 

că dacă vor lucra repede le va ieşi o normă bună, spune Alexe încurajat de faptul că 
Bălan nu face media celor şase cazuri, din care ar rezulta o normă greu de realizat. 
Nedumerit  de  calculele  pe  care  acesta  le  face  în  continuare,  Alexe aşteaptă  ca 
acesta să le termine şi apoi îl întreabă: Ce aţi mai calculat?

-  Am vrut  să  văd  ce  depăşire  de  normă  ar  fi  avut  echipa  astăzi,  din 
normarea medie a timpului de descărcare la ultimele trei vagoane, când se pare că 
oamenii au lucrat normal.

- Şi cifra de patruzeci şi trei la sută, notată de dumneavoastră la sfârşit 
reprezintă  depăşirea?  întreabă  Alexe,  care  nu  înţelesese  ultimele  calcule  ale 
tânărului normator.

-  Exact,  răspunde  Bălan,  tocmai  când  de  ei  se  apropia  Georgescu, 
inginerul  şef  al  OFAMT-ului.  Ei  veniseră  de  la  Târgovişte  la  Leordeni  cu 
autoturismul GAZ, însoţiţi şi de contabilul şef Gheorghiu.

- Gata, aţi terminat? se adresează Georgescu celor doi normatori.
- Da, tovarăşe inginer şef, răspunde Bălan. 
- Şi ce a ieşit?
- Norma pe care o propun ar conduce la nişte realizări de o sută patruzeci 

şi trei la sută, pentru ziua de astăzi, răspunde Bălan.
- Cam puţin, pentru cum am văzut eu c-au muncit oamenii. Dacă nu era 

chestia asta cu cronometrarea, intram precis în locaţie cu vagoanele. Ia spune-mi 
cum ai făcut?

- Am calculat o normă la fiecare vagon descărcat şi apoi am făcut media 
ultimelor trei cazuri pe care am aplicat-o la întreaga zi de muncă.

- Fă media numai la ultimele două cazuri şi vezi ce iese, zice inginerul şef 
aprinzându-şi o ţigară de la cea a lui Alexe, fumător înrăit ca şi el, amândoi având 
îngălbenite de nicotină degetele cu care ţin ţigara.

Inginerul şef Georgescu este un bărbat foarte chipeş,  arătând mai tânăr 
decât cei patruzeci de ani ai săi, îmbrăcat totdeauna la costum curat, cu dunga la 
pantaloni dreaptă, cămaşă de zefir şi cravată pe care o schimbă zilnic. El este un 
om cumsecade, politicos şi apropiat de oameni astfel încât oricine i se poate adresa 
atunci  când îi  este prin preajmă. Este priceput în meserie,  deşi  nu este inginer, 
având  numai  diplomă  de  conductor  tehnic,  fiind  absolvent  al  cursurilor  de 
subingineri ai Politehnicei din Bucureşti.

-  Iese o depăşire de cincizeci  şi unu la sută,  anunţă Bălan după câteva 
minute.

- Nu e mare brânză, dar tot e ceva. Aşa s-o propui la Trust, dă verdictul 
Georgescu.

- Am înţeles, răspunde Bălan cu o formulă cazonă, pe care el o învăţase la 
instrucţia din armată, dar căreia îi tăiase începutul cu: "Să trăiţi….”

- Hai că ne aşteaptă Gheorghiu la GAZ. Tovarăşe Alexe, avem un loc liber 
în maşină. Mergi la Dragodana?

- Vă mulţumesc. Nu îndrăzneam să vă  deranjez. Cu dumneavoastră voi 
ajunge mai repede acasă să-mi potolesc foamea, că n-am apucat să mă duc astăzi la 
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cantina Sovromului.
-  Nu deranjezi.  Îl  punem pe  Gheorghiu  să  stea  lângă  şofer,  iar  eu  cu 

dumneata şi cu Bălan stăm pe bancheta din spate. Cât despre foame nu-mi mai 
aduce aminte, că de abia mi-a amorţit stomacul.

 Până la Dragodana călătorii din GAZ n-au scos o vorbă, fiind obosiţi şi 
înfometaţi.  La  venire,  deşi  suportaseră  zdruncinăturile  maşinii  prin  hârtoapele 
şoselei şi coborâseră de multe ori pentru a o despotmoli, toţi avuseseră chef de 
vorbă.

- Dacă Gaz-ul ăsta,  care este o maşină destinată drumurilor proaste,  se 
împotmoleşte, ce ne-am fi făcut cu un automobil obişnuit? întreabă contabilul şef 
Gheorghiu, după ce reuşiseră să scoată maşina din ultima suspendare a şasiului de 
pe crestele dintre şleaurilor adânci ale drumului. 

Granicele de foraj,  mesele Rotary,  compresoarele  de gaze,  pompele de 
noroi şi multe alte utilajele petroliere grele sunt aduse de la gările din Târgovişte 
sau  Găieşti  cu  Lyland-uri,  nişte  camioane  englezeşti  uriaşe,  care  deşi  au  trei 
diferenţiale, ajung şi ele să patineze prin noroaiele drumurilor, adâncind şleaurile. 
În zona Schelei Şuţa drumurile sunt aşa de stricate încât nici Lyland-urile nu pot 
pătrunde spre sonde şi  atunci  utilajele  sunt transportate  pe nişte  sănii  din tablă 
groasă, care sunt trase să alunece peste noroaie de puternicele tractoare “Stalineţ”. 
Şi acestea patinează. Şenilele lor se îngroapă adânc în şleaurile pe care singure şi le 
sapă. În urma acestor bizare sănii fără tălpici şoseaua rămâne netedă, acoperind 
gropile adânci, care ne mai putând fi văzute, devin o capcană inevitabilă pentru 
vehicule.

Un tractor cu şenilele îngropate în mijlocul drumului din satul Şuţa Olteni 
blochează şoseaua. Maşinile sunt nevoite să se strecura cu mare dificultate pe lângă 
el.  Starea  dezastruoasă  a  şoselei  dintre  Târgovişte  şi  Găieşti,  transformă  într-o 
adevărată aventură parcurgerea ei chiar şi de un autoturism GAZ, construit special 
pentru drumuri desfundate.

- Automobilele sunt făcute pentru oraş şi şosele asfaltate. Ele nu pot fi 
folosite pe astfel de drumuri, pentru că au garda joasă şi ar rămâne suspendate pe 
burtă  cu  roţile  în  aer,  remarcă  cu  întârziere  Georgescu  la  întrebarea  retorică  a 
contabilului şef.

- Ştiu asta, dar eu tot mi-aş dori să am unul, zice visător Gheorghiu.
- Pune-ţi pofta în cui, că n-ai nici o şansă. N-ai nici de unde şi nici cu ce 

să-l cumperi, spune Georgescu.
- Hei, dacă aş avea bani aş găsi eu unul, se laudă contabilul şef.
- Unde să găseşti, că acelea care au scăpat de la rechiziţionările din timpul 

războiului sunt acum naţionalizate? Sunt sigur că nu mai există niciun automobil 
particular în ţară.

-  Am văzut  eu  într-o  curte  în  Bucureşti  un  Topolino  de  două  locuri, 
suspendat pe butuci.

- Trebuie să fie vre-o rablă abandonată ce nu mai poate fi reparată. 
- Ce dacă e rablă? aş face-o ca nouă, continuă să viseze Gheorghiu.
- Cum s-o repari dacă nici roţi zici că n-are? De unde faci rost de ele?
- Sunt mulţi meseriaşi buni care ar improviza ceva.  
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- Nu te mai gândi la lucruri imposibile. Cât vom trăi noi nu vom mai 
vedea automobil particular, spune Georgescu, într-o ultimă încercare de a-l aduce 
pe contabilul şef cu picioarele pe pământ.

-Ştiu, dar eu tot îmi doresc un Topolino. 
Contabilul  şef  Gheorghiu este  un bărbat  înalt,  slab şi  mai în vârstă  cu 

câţiva ani decât Georgescu. Cu vocea lui gravă,  vorbeşte de câte ori are ocazie 
despre dorinţa  lui de a avea un Topolino.   

Georgescu zâmbeşte, venindu-i în minte cum ar încăpea ditamai lunganul 
într-o tărtăreaţă construită parcă pentru pitici. Ca să abandoneze subiectul devenit 
plictisitor îl întreabă pe contabilul şef despre scopul deplasării la Leordeni, intrând 
într-o discuţie profesională. Când dialogul celor doi ia sfârşit, Bălan se adresează 
lui Gheorghiu: 

-  Tovarăşe contabil  şef,  îmi puteţi  aproba să cumpăr doi  metri  cubi de 
scândură?

- Ce faci cu ea?
-  Mătuşa  mea  a  primit  o  repartiţie  pentru  două  camere  într-o  casă 

naţionalizată, dar în care nu ne putem muta dacă nu se înlocuiesc duşumele.  
- Vei locui acolo?
- Aşa mi-a promis mătuşă-mea. Ea va locui într-o cameră, iar eu cu un văr 

primar, ce este elev la liceu, vom sta în cealaltă.
- Având în vedere că se rezolvă problema de locuinţă a unui salariat, eu 

pot să dispun emiterea facturii, dacă ai o aprobare de la conducere.
- Aprobarea mea este bună? întreabă Georgescu.
- Cum să nu fie! Eşti  inginerul  şef şi  ai semnătură în bancă,  răspunde 

Gheorghiu.
-  Puştiule,  vii  mâine  dimineaţă  la  mine  cu  o  cerere,  se  adresează 

Georgescu  lui  Bălan,  căruia  nu-i  vine  să  creadă  că  aprobarea  de  cumpărare  a 
duşumelei o poate obţine atât de uşor.

Când GAZ-ul trece pe podul de supratraversare a căii ferate şi intră în 
oraş, toţi cei din maşină răsuflă uşuraţi, că scapă de hurducăielile ce le-au fârmat 
trupurile.

A doua zi, Georgescu, înainte de a pleca la depozitul din Gara Târgovişte 
Nord, îl chemă pe Bălan.

- Dă-mi cererea să ţi-o aprob. Să te duci astăzi să-ţi iei duşumelele. Eu 
plec şi nu mai mă întorc până mâine.

- Nu pot cumpăra scândura înainte de chenzină.
- N-ai bani?
- Nu.
- Hai cu mine la Gheorghiu să vedem dacă poate face ceva. Ajungând în 

biroul  contabilului  şef,  Georgescu  îi  zice:  Gheorghiule,  puştiul  n-are  bani  de 
scândură până la chenzină şi aş vrea s-o ridice astăzi înainte de a se epuiza stocul. 
Cine ştie când ne mai soseşte alta.

- N-are nimic. I se va face avizul de expediere astăzi, iar eu voi dispune să 
i  se  reţină la  chenzină  contravaloarea  scândurii,  pronunţă  soluţia  Gheorghiu cu 
vocea lui de bas, mai gravă decât a cântăreţului Ştefănescu-Goangă de la Opera din 
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Bucureşti.  Aseară,  Bălan  ascultase  la  difuzor  “aria  calomniei”  interpretată  de 
marele artist, iar acum remarcă extraordinara asemănare a vocii celebrului cântăreţ 
cu cea a contabilului şef, care întreabă: Cu ce iei scândura?

- Nu ştiu, răspunde Bălan ale cărui gânduri îi zboară la faptul că dacă ar 
avea cu ce transporta scândura, n-ar şti unde s-o ducă. 

- Bine, rămâne pe mâine. O să-ţi dau camionul lui Moise, că astăzi este 
plecat la Gura Ocniţei, zice Georgescu.

Înainte de masa de seară de la cantină, Alexandru o vizitează pe mătuşa sa 
în  camera  de  la  Spitalul  TBC,  unde  este  şi  Tomiţă,  vărul  său  primar,  venit  la 
mătuşă-sa să o ciugulească de ceva parale.

- Ia stai jos şi spune-mi de ce ai venit, că după cum te ştiu nu-ţi pierzi 
timpul cu vizite de curtoazie, îşi întâmpină Maria Dumitrescu nepotul.

- Tanti, mi-a aprobat cumpărarea scândurii de duşumea. Mâine dimineaţă 
îmi dă un camion pentru transport şi nu ştiu unde s-o duc.

- Ia-o încet, că m-ai ameţit. Câţi bani costă?
- Nu ştiu.
- Trebuie să ştii, ca să fac rost de bani s-o plăteşti.
- N-o plătesc acum, îmi vor reţine banii din următoarea chenzină.
- Bine că ţi-o dă pe datorie, că sunt lefteră şi n-aveam de unde face rost de 

bani în seara asta. Scândura o duci în camerele ce trebuie reparate.
- Dar nu cunosc rostul acolo! se miră Alexandru, ştiind că încăperile sunt 

deschise vraişte.
- Te va aştepta Tomiţă, că n-are şcoală dimineaţa.
 - La ce oră să fiu acolo? întreabă Tomiţă.
- Nu ştiu, răspunde Alexandru.
- Şi eu să stau ca prostul,  să aştept până cântă cucul? întreabă mofluz 

Tomiţă, căutând un motiv să scape de corvoadă.
- Ca să nu te plictiseşti, ai face bine să te duci de dimineaţă la Alexandru 

la serviciu, ca să-l ajuţi să încarce scândura, spune Maria mofturosului Tomiţă.
- Păi nu ştiu unde are biroul, încearcă Tomiţă o altă eschivă.
- Nu mai face pe prostul, leneşule, îl apostrofează Maria. 
- Bine, voi fi mâine dimineaţă la tine, spune plictisit Tomiţă lui Alexandru, 

nemulţumit de ce i se pusese în cârcă. 
Tomiţă fusese crescut în puf şi cu dragoste de cei din numeroasa familie a 

lui Niculaie Dumitrescu, fapt ce a determinat ca el să fie râzgâiat, considerînd că 
toată lumea îi datorează atenţie, iar el nu are nici o obligaţie.

- Tanti, sărut-mîna.
- De ce te grăbeşti Alexandre?
- Să nu pierd masa de seară.
Intrând în cantină, Alexandru o zăreşte pe Lenuţa Oprea. Fata sosise cu 

câteva minute înaintea lui. Ei tocmai termină felul întâi când la masa lor se aşeză 
Alimănuţ şi Ionescu.

-  Ce  zici  Teo  de  puişorii  ăştia,  că-i  găsim  mereu  împreună?  întreabă 
Ionescu.

Întrebarea lui Ionescu este destul de deranjantă. El îi mai văzuse împreună 
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cu câteva seri în urmă plimbându-se  pe centru. Ionescu remarcase atunci că Bălan 
întârziase să se culce înaintea găinilor. 

Între Lenuţa şi Alexandru exista o oarecare prietenie colegială, dar destul 
de departe de presupunerile colegului lor. Lor le face plăcere să discute sau chiar să 
tacă, fiecare cu gândurile lui, numai să fie împreună ceva timp. La o săptămână de 
la  angajarea lui  Alexandru ieşind, împreună de la cantină,  Lenuţa îl  invitase la 
cinematograf.

- Te rog să mă scuzi, dar nu pot merge.
- De ce nu poţi? întrebase fata, vrând să lămurească natura refuzului.
- Din două motive: N-am bani de bilet şi obişnuiesc să mă culc devreme.
- Biletele le cumpăr eu, dar de ce trebuie să te culci devreme?
- Aşa obişnuiesc.
- Nu-ţi face plăcere să mergi cu mine? insistase fata.
-  M-ai  înţeles  greşit.  Uite,  dacă  vrei  putem  merge  la  matineul  de 

duminecă.
-  Nu pot  la  matineu,  că  mă duc la  mama la  Văcăreşti,  dar  am să vin 

devreme şi putem merge la film de la ora patru.
Alexandru  şi  Lenuţa  văzuse atunci  un  film sovietic  de  război,  în  care 

Stalin, după fiecare victorie a armatelor sale, îşi aprindea tacticos luleaua, pufăind 
mulţumit, iar spectatorii din sala de cinematograf aplaudau momentul ca şi când 
succesele de pe front se datorau vitejiei “marelui generalisim”.

- Fii politicos Nelule, zice Alimănuţ, vrând să-şi reţină prietenul de la alte 
observaţii.

- Ce, nu sunt politicos? întreabă Ionescu, înţelegând mesajul lui Alimănuţ.
În  ziua  următoare,  la  încărcarea  camionului  lui  Moise  cu  scândură,  în 

ajutorul  lui  Alexandru Bălan vine şeful  de depozit,  care aduce cu el  mai mulţi 
muncitori, spre bucuria lui Tomiţă, care se codeşte de la orice treabă.

După ce camionul este încărcat, Moise nu poate pleca. Drumul de ieşire 
dintre  stivele  de materiale  este  blocat  de  un  “Stalineţ”  oprit  de  câteva  minute. 
Încercarea muncitorilor de a da de urma tractoristului pentru aş urni namila din loc 
rămâne fără rezultat spre enervarea tuturor. Bălan se suie pe şenila din dreapta a 
tractorului, ridică capota motoraşului de pornire, un motor pe benzină în doi timpi, 
înfăşoară sfoara pe fulia acestuia şi trage puternic de capătul ei. Toţi cei de faţă 
urmăresc miraţi acţiunea normatorului. Motorul auxiliar începe să păcăne. Bălan îl 
accelerează şi  cuplează  antrenarea  motorului  principal.  După ce  tuşeşte  de mai 
multe ori dieselul începe să bubuie, scoţând pe eşapament rotocoale de fum negru. 
Bălan se urcă în scaun, manevrează levierele şi tractorul demarează lin printre stive 
fără să le acroşeze.

- Când ne-a făcut instructajul cum să completăm foile de parcurs, ne-a 
minţit că nu se pricepe la meseria noastră! Numai unul care a lucrat pe un astfel de 
tractor putea să-l scoată din strâmtoarea asta fără să dărâme ceva, zice admirativ 
Moise.

Bălan învăţase în armată cum se conduce un Stalineţ. El opreşte tractorul 
lângă o grămadă înaltă de nisip, pe care sare cu avânt pentru a nu coborî în noroi. 
Când picioarele i s-au afundat adânc în nisip, el scote un vaiet de durere, rămânând 
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chircit pe vârful grămezii.  Toţi cei  de faţă,  ce tocmai îi  admiraseră iscusinţa în 
manevrarea tractorului, vin să-l ajute, fiind convinşi că normatorul s-a accidentat

-  Ce-ai  păţit  şefule?  întreabă   îngrijorat  şoferul  Moise  pe  Bălan,  care, 
încercând să se ridice în picioare, scoate un geamăt şi se prăvăleşte ca un ghemotoc 
până la baza grămezi.

- Nu ştiu, scrâşneşte Bălan, încolăcit de durere.
Moise şi şeful depozitului îl ridică cu greutate pe accidentat, dar acesta, 

încercând să stea în picioare, este străfulgerat din nou de durere la glezna piciorului 
drept, pe care îl ridică instinctiv, rămânând sprijinit numai în celălalt picior. El îşi 
priveşte pantoful şi observă că laba este sucită cu talpa înclinată spre celălalt picior. 
Atunci când i se afundau picioarele în nisip, el a simţit călcătura piciorului drept pe 
ceva tare, care i-a răsucit talpa. Şeful depozitului se aşează pe vine la picioarele 
normatorului, îi ridică cracul drept al pantalonului, priveşte şi pipăie uşor, dar când 
îi atinge umflătura de lângă oul piciorului, Bălan ţipă de durere.

- Moise, du-l repede la spital, ordonă şeful depozitului, presupunând în 
sinea lui că piciorul este fracturat.

Bălan este luat pe braţe şi urcat în cabina camionului. Stând pe banchetă 
între şofer şi Tomiţă, durerea se mai potoleşte.

- Mergem la spital sau la policlinică? întreabă Moise.
- Ducem întâi scândura, spune hotărât Bălan.
-  Hai  la  spital  şi  las-o dracului  de scândură,  că din cauza ei  ţi-ai  rupt 

piciorul, zice Tomiţă.
- O descărcăm întâi şi apoi vom vedea ce e de făcut. Nu-l putem lăsa pe 

omul ăsta cu camionul încărcat, argumentează Bălan.
Ajunşi la casa din strada Heliade Rădulescu, Bălan n-a putut fi oprit de a 

nu  se  sui  pe  caroseria  camionului  să  ajute  la  descărcare,  cu  toată  opoziţia 
însoţitorilor săi. Sprijinindu-se numai într-un picior, el aruncă jos scândură după 
scândură, pe care Moise şi Tomiţă le cară în dărăpămătura de casă.

- Acum, haideţi sus, să vă duc la spital, comandă Moise lui Bălan.
- Vă mulţumesc pentru tot şi vă rog să vă duceţi la depozit unde sunteţi 

aşteptat. Eu am să mă descurc cu Tomiţă. Să n-aveţi nici o grijă. Ajung eu la spital, 
răspunde Bălan.

- Eu sunt omul dracului şi nimeni nu mă poate scoate din ale mele. Să 
mergem repede, că nu este timp de stat la tocmeală, zice Moise, urcându-l pe Bălan 
în cabina camionului.

La  spital,  Bălan  este  consultat  de  un  doctor,  care  constatând  luxaţia 
gleznei, hotărăşte punerea piciorului în ghips pentru o lună de zile.

- Şi eu cum am să mă duc la slujbă cu piciorul în ghips? întreabă Bălan.
- Îţi voi da concediu medical şi vei sta o lună acasă, răspunde doctorul.
- N-am cum să lipsesc, spune speriat Bălan. Gândindu-se la încurcăturile 

ce  vor  apare  datorită  întârzierii  lucrărilor  de  normare,  termenul  de  predare  ale 
acestora, pentru întocmirea ştatelor de salarii, fiind peste câteva zile, el spune: Don 
doctor, vin sâmbătă pentru ghips, până atunci am de rezolvat nişte lucrări ce nu pot 
fi amânate.

-  Treaba  dumitale,  dar  nu  e  bine  ce  faci,  răspunde  doctorul  bizarului 
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pacient.
Bălan, sprijinit de Moise, părăseşte cabinetul doctorului.
- Vă duc eu la o babă din Răzvad, care ştie să tragă de scrântitură. O să vă 

facă bine imediat, spune şoferul tânărului normator.
- Ba mai bine mă lăsaţi la birou şi dumneavoastră mergeţi la depozit, că 

amândoi suntem aşteptaţi la treburile pe care le avem azi de făcut.
-  Nu-mi mai ziceţi  nimic,  că ştiu  eu ce am de făcut,  răspunde Moise, 

oarecum supărat de insistenţa lui Bălan de a-l expedia la depozit.
Baba de la Răzvad, o femeie trecută de cincizeci de ani, nu prea voinică şi 

îmbrăcată toată în doliu, după ce vede umflătura de la picior, îi invită în casă pe cei 
doi tineri şi le oferă două scaune pe care să stea până face ea pregătirile pentru tras. 
Bălan  urmăreşte  neîncrezător  pe  această  ţărancă  modestă  şi  numai  teama  că-l 
supără pe şofer îl face să nu-i ceară acestuia să-l ducă înapoi la Târgovişte.

Doftoroaia aduce din curte un pietroi de râu greu de trei - patru kilograme, 
ridică plita sobei de gătit, aşează bolovanul pe arzătorul de gaze, pune plita la loc şi 
aprinde focul, deschizând robinetul la maxim. În timp ce jetul de flacără înfierbântă 
pietroiul, femeia pune un ceaun mare la picioarele lui Bălan. Lângă tuciul gol ea 
aşează un scăunel şi un ibric cu apă. Când piatra se roşeşte, femeia închide gazele, 
ridică plita şi cu nişte vătraie pune bolovanul în ceaun. Femeia îl descălţă pe Bălan, 
îi  sumete pantalonul,  stă  pe  scăunel,  ia  în  mână laba  piciorului  scrântit,  o  ţine 
deasupra ceaunului, acoperă piciorul cu şorţul ei şi toarnă de mai multe ori puţină 
apă peste pietroiul încins. În aburul de deasupra ceaunului ea frecţionează delicat, 
fără ca pacientul să simtă vreo durere. Când umflătura se înmoaie, femeia apăsă 
uşor cu degetul mare într-un loc de lângă oul piciorului şi spune:

- Ai simţit ceva?
- Nu, vine răspunsul.
- Eşti gata. Pune piciorul în pământ.
Bălan execută ce i se spune şi constată că nu-l mai doare glezna. El încalţă 

pantoful  şi  mearge  şchiopătând  prin  cameră,  nevenindu-i  să  creadă  minunea 
înfăptuită de această femeie, pe care o privise la început cu multă neîncredere.

- Te mai doare şefule? întreabă Moise.
- Deloc.
- Atunci de ce şchiopătezi?
- Aşa îmi vine.
- Calcă fără frică.Dacă mergi strâmb faci scurtă sus, zice femeia. 
-  Vă  mulţumesc  mult.  Cât  vă  datorez?  întreabă  Bălan,  desfăcându-şi 

portmoneul.
- Nimic. Să fii sănătos şi să te apere Dumnezeu de cele rele.
Bălan scoate o hârtie de douăzeci şi cinci de lei şi o pune pe masă.
- Maică, i-aţi banii, că eu fac asta de mila oamenilor. Nu-mi trebuie nici o 

plată  şi  luând banii  femeia îi  îndeasă  în  buzunarul  tânărului  cu toată opunerea 
acestuia zicând: Ce să fac cu ei? La prăvălie nu-ţi vinde nimic, dacă n-ai cartelă. 
Săptămâna viitoare trebuie să fac pomană de un an lui bărbată-mi-o şi nu-mi vinde 
zahăr nici pentru o colivă.

Bălan scoate din portmoneu o cartelă de alimente întreagă şi o dă femeii 
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spunând:
- Poftiţi cartela mea.
- Şi dumneata ce-o să faci fără cartelă?
- Eu n-o folosesc,  că mănânc la cantină.  Cartela se pierde degeaba, că 

săptămâna aceasta expiră luna.
-  Bogdaproste  maică.  În  drumul  spre  poartă  femeia  observă  o  uşoară 

şchiopătare a tânărului şi îi zice: Mergi drept maică, că nu te mai doare, sau îţi mai 
pasă vreun pic?

- Nu simt nici o durere, dar păşesc cu grijă de frică să nu mi-l scrântesc 
iar.

-  Dacă nu calci  strâmb nu-ţi  mai sare.  O săptămână trebuie să păşeşti 
atent, până se întăresc vinele, îşi sfătuieşte doftoroaia pacientul vindecat.

Moise şi Bălan sunt bucuroşi. Pe drumul de întoarcere la oraş ei discută 
veseli despre isprava femeii din Răzvad.

În biroul NTS ajunsese de mult vestea că Bălan a sărit de pe un tractor şi 
şi-a fracturat piciorul. Doamna Badea a uitat de pica ce i-o purta normatorului şef 
şi îl compătimeşte, în timp ce Săndulescu blesteamă ghinionul pe care îl are. Lui îi 
este teamă că i se va amâna plecarea la Bucureşti, tocmai astăzi când directorul 
urmează să-i semneze transferul lui la Trust şi decizia de numire a lui Bălan ca şef 
al serviciului NTS

La revenirea în birou, Săndulescu, care este un om destul de rezervat, se 
repede şi îl îmbrăţişează pe Bălan, exclamând uşurat:

- Bine că eşti întreg şi nu ţi-ai rupt piciorul, aşa cum am auzit.  
Chipul  vesel  al  lui  Tanţa  Badea,  exprimă  o  bucurie  sinceră  că  vestea 

proastă pe care o auzise, nu este adevărată.

V

Dumitru  Bălan  munceşte  de  câteva  săptămâni  cu  bucuria  şi  pasiunea 
omului liber, scăpat dintr-o nedreaptă şi grea detenţie. El vrea să cârpească câte 
ceva din mulţimea stricăciunilor produse în gospodăria sa în ultimii cinci ani cât a 
fost deţinut politic în penitenciarele din Turnu Măgurele, Aiud, Ocnele Mari şi apoi 
la Canalul Dunăre – Marea Neagră. La chinurile îndurate în temniţele comuniste se 
adăugase dorul de familie, de şcoala primară din comună unde slujise ca învăţător 
de la  terminarea şcolii  normale şi  până la arestarea sa de Securitate,  de lumea 
satului în care se născuse, dar şi de această gospodărie, în care el îşi cheltuise două 
decenii din viaţă, muncind din greu pentru a o ridica aproape din nimic.

Din starea înfloritoare pe care gospodăria lui Dumitru Bălan o avusese în 
primăvara lui 1948, când fusese arestat, au mai rămas încă destule lucruri; o casă 
cu unsprezece încăperi, un şir de acareturi cu grajduri şi magazii goale, clădirea cu 
maşinile de dărăcit lână şi bumbac, vaporul şi batoza de treierat grâu, adăpostită 
sub un şopron. Lui nu-i pasă de grosul averii pierdute, printre care şi un tractor 
Hanomag nou, ce fusese importat din Germania în mai ‘944. Numai schimbarea în 
rău a aspectului gospodăriei îi provoacă o strângere de inimă. În locul freamătului 
de lucru de altădată, totul pare acum lipsit de viaţă. Au dispărut vitele din grajduri 

43



şi casa a rămas fără copii. Din cei patru fii ai familiei foştilor învăţători Florica şi 
Dumitru Bălan a rămas acasă doar cel mic. Aurel este elev în clasa a patra la şcoala 
generală din comună. Alexandru, feciorul cel mare are o slujbă pe la Târgovişte, 
Eugen lucrează ca mecanic de utilaje pe şantierul Casei Scânteii, iar Nelu este elev 
la Iosif Rangheţ, o şcoală profesională din Bucureşti.

Astăzi, Dumitru Bălan s-a sculat înainte de răsăritul soarelui, aşa cum face 
de o viaţă şi a săpat la cazma toată grădina de zarzavat. Transpirat de efort el intră 
în casă, lăsând brazdele îmbibate cu apa din mustul zăpezii topite să se zvânte în 
bătaia  razelor  calde  ale  soarelui  de  început  de  aprilie.  El  o  găseşte  pe  Florica 
brodând pe gherghef, cu maşina de cusut, nişte garnituri de pat comandate de o 
farmacistă. 

Din vara anului trecut, când Florica Bălan fusese epurată din postul de 
învăţătoare după 24 de ani  de activitate,  ea lucrează pentru bani  feţe  de masă, 
lenjerie de pat, lasetă şi multe alte obiecte cu dantele şi cusături. Trudind cu acul 
fosta învăţătoare, rămasă fără alt venit, reuşise să câştige hrana copiilor ei. De o 
lună de zile de când i s-a întors bărbatul din puşcărie, Florica Bălan munceşte cu 
mai mult drag, uitând de toate necazurile îndurate timp de cinci ani de fiecare ins 
din familia ei. 

- Ce făcuşi bărbate, de eşti năduşit? 
- Mai nimic.
- Dezbracă repede cămaşa să nu răceşti. 
Femeia  se  ridică  de  la  maşina  de  cusut  şi  aduce  bărbatului  o  cămaşă 

curată.
-  Nu răcesc  eu  uşor.  Sunt  obişnuit  să  fiu  cu  cămaşa  jilavă.  La  Canal 

îngheţa transpiraţia pe noi  iarna,  cât  dura drumul de întoarcere de la şantier la 
barăcile coloniei, încearcă bărbatul să-şi liniştească nevasta. 

La cei aproape patruzeci şi cinci de ani ai lui, Dumitru Bălan încă mai are 
un strop din vlaga de altădată, în ciuda muncilor istovitoare şi foamei îndurate în 
timpul detenţiei.

- Nu-mi spuseşi ce-ai robotit?
- Am săpat grădina. După amiază vreau să pun nişte răzoare cu arpagicul 

şi usturoiul de la Vasile.
- Astăzi n-avuseşi nici un client la maşină?
- N-avusei. Poate pe seară. 
De curând, autorităţile au ridicat interdicţia de funcţionare a maşinilor de 

dărăcit, permiţând prelucrarea restului de lână ce le rămâne sătenilor după predarea 
cotei  impuse  la  centrele  de  colectare  DCA.  Bălan  reparase  motorul  cardei  şi 
dărăcise  lână  la  câţiva  săteni,  câştigând  ceva  bani,  dar  mult  prea  puţini  pentru 
nevoile familiei sale.

-  O fi  aruncat  Anica  drăcovenia  aia,  că toată  noaptea  n-am dormit  de 
grijă? De câte ori am aţipit,  m-am trezit tremurând de frică,  pentru că-ţi  găsise 
pistolul şi te arestase din nou.

Într-o seară, pe întuneric, Anica Zorilă, vecina lor de încredere, venise la 
ei şi cu mare grijă scosese din sân un obiect înfăşurat într-un ştergar de borangic, 
spunând:
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- Na, domn Mitică?
- Ce e Anico?
-  Rivolverul dumitale. Mi l-a dat coana Florica să-l arunc, dar nu m-am 

îndurat.
- Tu de ce ai făcut asta Florico?
- L-a găsit Nelu în podul dăracului. 
- Şi nu puteai să-l arunci, fără să te ştie nimeni?
- Anico, eu ţi l-am dat să-l duci la gârlă, spusese Florica, fără să răspundă 

la întrebarea bărbatului.
- Ştiu coană Florico, dar l-am păstrat ca să îl dau lui don Mitică.
- Anico, tu n-ai minte? La ce i-ar mai folosi pacostea asta! Tu nu-ţi dai 

seama că putem fi arestaţi toţi dacă se află?
- Cum o să se afle! se mirase Anica.
- Anico, eu te rog să-l iei şi să-l arunci într-un loc în care să-l mănânce 

rugina şi nu poate fi găsit de nimeni.
-  Aşa o să fac don Mitică, zisese Anica şi plecase în grabă cu pistolul 

înfăşurat în ştergarul de borangic ascuns la sân. 
Din  război  Dumitru  Bălan  se  întorsese  acasă  cu  un  pistolet,  aşa  cum 

făceau toţi cei ce veneau de pe front. Unii aduseseră acasă carabine şi muniţie ca şi 
când ar fi schimbat frontul şi nu ar fi venit acasă. Revolverul îi fusese făcut cadou 
la Praga de comandantul său de companie, dintr-un stoc capturat. El vroise să-l 
refuze, dar fiindu-i jenă de căpitan l-a acceptat şi chiar l-a păstrat ca să-l aibă ca 
amintire de pe front. Pistolul îi fusese dat cu un încărcător de cinci cartuşe şi aşa a 
ajuns cu el acasă. Nu-l arătase la nimeni şi îl ascunsese într-un cotlon din podul 
clădirii maşinilor de dărăcit, crezând că acolo nu va fi găsit de nimeni, şi uitase de 
el.

La  o serbare câmpenească a  învăţătorilor  cu prilejul  deschiderii  anului 
şcolar  în  septembrie  ‘45,  învăţătorul  Pascal  Ciobanu  venise  cu  un  pistol  şi 
împreună cu ceilalţi  colegi  au făcut  un concurs de tragere la ţintă.  El dorise să 
demonstreze celor ce veniseră de pe front că şi el, care nu fusese concentrat, este 
un bun ţintaş. Învăţătorul Ciobanu, deşi mai în vârstă decât colegii lui ce fuseseră 
pe front, avea o bună pregătire militară, motiv pentru care a fost mulţi ani înainte 
de război instructor de premilitară a tinerilor din comună, numai că acele instrucţii 
nu se făcea cu arme adevărate ci cu nişte lemne cioplite grosolan în formă de puşti. 
Cu astfel de scule nu se putea învăţa mare lucru. 

Dintre toţi trăgătorii cu pistolul lui Pascal Ciobanu, cel mai neîndemânatic 
ţintaş fusese Bălan, care cu greu a fost înduplecat să concureze. Lui nu-i plăcuseră 
armele şi în afara tragerilor ce le făcuse în timpul stagiului militar el n-a mai tras cu 
arma,  deşi  a  făcut  ani  buni  de  concentrare  în  timpul  războiului.  Îndeplinind 
totdeauna funcţia de furier, el nu fusese obligat să poarte o armă.

La scurt timp după acea tragere s-a dat ordin ca toţi cei ce deţin armament 
adus de pe front să-l predea jandarmului comunal. Oamenii au dat puştile, dar unii 
din ei au mai păstrat câte un pistol pe care l-au îngropat, ca să nu poată fi găsit.

Aversiunea  lui  Dumitru  Bălan  pentru  uzul  armelor  îi  rămăsese  din 
copilărie, atunci când el îl însoţise la o vânătoare pe Nicolae Dumitrescu, bărbatul 
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mătuşei  sale.  Copilul de atunci  lăcrimase când a văzut cum alergătura iepurilor 
speriaţi de el se termina la bubuitul puştii, care într-o clipă le curma viaţa. Şi ca şi 
cum acest lucru n-ar fi fost de ajuns, unchiul lui, ţinându-i arma, l-a pus să tragă 
într-un stol de grauri. Cu toate că ochise vroit alături a împuşcat o pasăre, motiv 
pentru  care  unchiul  său  îl  certase,  prezicându-i  că  nu  va  ajunge  niciodată  un 
vânător bun. În palmele lui micuţe el mângâiase trupul neînsufleţit  al graurului, 
suferind cumplit că apăsase pe trăgaci. Copilului de atunci nu i-a păsat de cearta pe 
care i-o făcuse Nicolae Dumitrescu pentru cartuşul prăpădit. De la acea întâmplare 
Dumitru  Bălan  n-a  mai  avut  niciodată  dorinţa  de  a  trage  cu  o  armă  şi  numai 
insistenţa lui Pascal Ciobanu l-a determinat să-şi calce pe inimă şi să participe la 
concurs, bucurându-se în sinea lui că fusese cel mai prost ochitor.

Se pare că strămoşii Bălanilor au fost oameni paşnici, deoarece şi Vasile 
nu trăsese un cartuş în toţi cei trei ani petrecuţi în linia întâi pe frontul din Rusia. 
Vasile Bălan purtase arma cu ţeava înfundată cu vaselină din prima zi de război şi 
până când a aruncat-o la Cotul Donului, ca să poată fugi mai uşor şi să scape din 
încercuire. Nimeni nu-l observase pe Vasile că n-a tras cu arma cât a fost pe front 
în afara bunului său prieten Ghenu, un bulgar din Găuriciu, cu care se cunoştea de 
acasă  şi  au  rămas  prieteni  la  toartă.  Dumitru  şi  Vasile  Bălan  moştenesc  de  la 
străbunii  lor  nu  numai  dragostea  şi  respectul  vieţii  oamenilor,  dar  şi  pe  cea  a 
celorlalte vieţuitoare.

În dezordinea imediată de după terminarea războiului, purtatul armelor era 
un lucru obişnuit pentru bărbaţii mai fuduli, care aveau mereu o armă la ei, deşi nu 
le era de vreo trebuinţă. În noaptea în care Dumitru Bălan fusese arestat, el şi-a 
adus aminte de pistolul uitat în podul clădirii maşinilor de dărăcit, dar n-a avut cum 
să-i şoptească nevestei sale unde să-l caute ca să-l arunce.

- Tu de ce n-ai aruncat pistolul? îşi întrebase Bălan soţia, după plecarea 
Anichii.

- Nu ştiam unde. L-aş fi aruncat în privată, dar mi-a fost teamă de vreo 
percheziţie şi că s-ar putea să scormonească şi acolo, sau cine ştie, să iasă la iveală 
când golim haznaua. 

Teama Florichii de a arunca pistolul în WC fusese reală. Groapa cu pereţi 
din beton are prevăzut un chepeng în afara cabinei, prin care se goleşte ori de câte 
ori haznaua se umple.

Anica  Zorilă  nu  dormise  toată  noaptea,  gândindu-se  cum să  scape  de 
pistol. Ea nu se îndură să-l arunce în gârlă pentru a pieri mâncat de rugină. Femeia 
prinsese drag de frumuseţea armei gândindu-se la urâţenia perechilor ei de cleşti 
ţigăneşti,  cu care scoate dinţii şi măselele celor ce o roagă urlând de durere. În 
mintea ei  de ţărancă îi  urăşte pe stăpânii ţărilor de pretutindeni,  care,  în loc să 
comande să se facă scule folositoare lumii, irosesc muncă, pricepere şi talent ca să 
fabrice blestemăţii cu care să se omoare oamenii între ei. Spre ziuă Anica hotărâse 
să  arunce  încărcătorul  cu  cele  cinci  cartuşe  în  gârlă,  iar  pistolul  să-l  păstreze. 
Dimineaţa, ea i-a spus bărbatului ei că i s-a făcut dor de Crisanta, fiica lor cea mare 
măritată la Frumoasa. Anica plecase la drum având în sân pistolul şi încărcătorul cu 
cartuşe.  La  traversarea  podului  peste  Vedea,  femeia  privese  în  toate  părţile  şi 
crezând că n-o vede nimeni aruncase cartuşele unde i s-a părut că este apa mai 
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mare. Ajunsă la Frumoasa, Anica dăduse fiicei ei pistolul să-l pună bine, spunându-
i că e păcat să se piardă un lucru atât de frumos. 

Când după câteva zile Anica trecuse în fugă pe la Bălani, să le aducă o 
strachină de urzici potrivite cu mujdei de usturoi şi o oală cu lapte bătut, Florica, 
deşi era sigură că prietena lor aruncase arma, o întreabase:

- Anico, ai scăpat de chestia aia?
- Eu nu ştiu de nici o chestie, răspunsese hotărâtă Anica.
-  Bravo,  eşti  femeie  deşteaptă,  zisese  Florica,  mulţumită  de  negaţia 

subtilă.
- Ce mai e Anico prin mahala? 
- Mai bine coană Florico. Lumea se bucură c-a dat colţul ierbii şi a scăpat 

de iarnă. Dacă am început să gătim urzici, acuşi apar şi legumele. 
- Ai făcut cumva urzici?
- A cules Lenuţa o coşniţă, le-a ales, le-a spălat şi am făcut un ceaun plin.
- Şi nouă nu ne-ai adus?
- Păi d-aia venii.
- Şi unde sunt?
- Le pusei pe masă în bucătărie, că doar nu intram cu mirosul de usturoi în 

casă.
- Hai Mitică să mâncăm, că-mi lasă gura apă de poftă.
- Eu vă las cu bine.
- Mulţumim Anico şi  să-ţi  ţină Dumnezeu obiceiul ori  de câte ori  faci 

urzici. 
Florica şi bărbatul ei mâncaseră pe săturate prima trufanda a anului. 
- Ia vezi Mitică, de ce latră Azor. Trebuie să fie om străin.
În poartă este Gică Popescu, poştaşul comunei, fratele Didei, nevasta lui 

Vasile Bălan. Gică este însurat cu fata cea mare a lui Mieluş Rădulescu, unchiul 
Bălanilor, devenind prin căsătorie rudă din două părţi. Din cauza priviri lui crucişe, 
defect cu care se născuse, el scăpase de linia întâi a frontului făcând războiul la 
partea sedentară.

- Hai Gică, intră.
- Mi-e frică de câine, protestează poştaşul.
- Intră fără teamă, că e animal deştept. Nu vezi că nu te mai latră? A văzut 

că stăm de vorbă liniştiţi. S-ar repezi dacă ne-am certa şi am ţipa unul la altul.
- Nenicule, nu intru că mă grăbesc. Am venit să-ţi aduc un pacheţel trimis 

de Alexandru. Ia şi semnează de primire.
- Îţi mulţumesc. Ce mai faci?
- Cu alergătura.
Până să intre în casă, Dumitru Bălan desface pacheţelul în care se află un 

flacon de penicilină. El citeşte în grabă cele două scrisori aflate în cutie.
- Cine fuse Mitică?
- Gică a adus un pachet cu o penicilină de la Maria. Sunt şi două scrisori; 

una de la Maria în care scrie cum se face injecţia şi alta de la Alexandru.
- Dă-le să le citesc. Florica parcurge în grabă biletele şi zice bărbatului ei: 

Schimbă-te şi du-te la spital să-ţi facă penicilina.
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- Mă duc, că tot trebuia să merg la pansat. Văd că băiatul ăla se descurcă 
destul de bine. Scrie că are leafă bună şi îi place serviciul.

- Cât de bună ar fi slujba, ăsta n-are astâmpăr să stea într-un loc. Cred că 
nici acum nu va prinde rădăcini. Parcă văd că mâine poimâine ne spune că s-a 
mutat la altă întreprindere.

- De unde ştii tu asta, Florico?
- Păi, după terminarea liceului, în doi ani s-a mutat în cinci locuri. A fost 

secretar la şcoală, ajutor de cantinier la SMT Ulmuleţ, contabil la Spital, contabil şi 
cantaragiu la Staţiunea de Egrenat Bumbac de la Smărdioasa şi profesor suplinitor 
la Pietroşani, de unde pleca sigur, dacă nu-l lua în armată.

- A făcut foarte bine. Ce, alea erau meserii? 
- Şi e bine să tot schimbe slujbele până îmbătrâneşte?
- Să le schimbe până găseşte una de i se potriveşte.
- Păi ce, noi aşa am făcut?
- Cu noi a fost altceva. Acum toată lumea este în schimbare.. Este bine că 

s-a descurcat în orice a încercat şi n-a stat în locuri care nu i-au plăcut. 
- Aici ai dreptate. Omul chiar dacă face o muncă uşoară, dar care nu-i 

place, tot chin se cheamă. Mai rău e de amărâtul de Eugen care stă în ploaie şi în 
vânt pe şantiere. Nelu măcar e la “Iosif Rangheţ”, unde are internat, cantină, haine 
şi cărţi, iar când termină iese cu o meserie. Oricum, ca electrician tot o va duce mai 
bine decât ca mecanic, cum este Eugen. Ai văzut ce ne-a scris? Din toamnă vrea să 
urmeze cursurile serale ale liceului Şincai, aşa cum fac unii din colegii lui din anii 
mai mari. 

- Dacă învaţă şi îşi vede de treabă se va descurca mai bine decât dacă ar fi 
urmat liceul. Uite că se brodeşte să facă şi liceul odată cu profesionala şi va ieşi 
mai câştigat, zice Bălan, mulţumit de situaţia celui de al treilea său fiu.

- Mă supărasem eu că nu pot să-l dau la liceu, dar uite că vorba din bătrâni 
e sfântă:  Orice rău aduce şi  un bine.  Iar  se dă câinele.  Cine o mai fi?  întreabă 
Florica.

- Naşule, strigă Mitu Beaşcă la poartă, lătrat de Azor.
- Intră finule. 
Mitu Beaşcă, un ţăran voinic, îşi descalţă bocancii cu tălpi de lemn şi intră 

în casă. El a fost botezat de Tudoriţa, mama lui Dumitru Bălan, care i-a pus numele 
fiului ei cel mare, iar apoi, conform obiceiului, Mitu a fost cununat de Florica şi de 
Mitică. Dintre toţi finii Bălanilor el şi nevasta lui au venit cu plocon la naşi la toate 
lăsatele de sec de Crăciun şi  de Paşte, chiar şi în anii  când Dumitru Bălan era 
arestat. La lăsata de sec de Paşte din acest an au venit şi ceilalţi fini cu nevestele 
lor;  Traian Barbăneagră,  Mitu Ciobanu,  Virginia Joie şi  învăţătorul  Ciubanciuc, 
refugiat din Basarabia, căruia, deşi n-a fost cununat de Bălani, Florica îi botezase 
cele două fiice. Finii şi naşii s-au ospătat cu ciorbă de cocoş, friptură de raţă pe 
varză,  plăcinte cu brânză,  în care Florica pusese nişte răvaşe tipărite înainte de 
război şi pe care ea le păstrase pentru un eveniment mai deosebit. Un zaibăr gros a 
făcut ca mesenilor să le alunece mai uşor bucatele şi să le ia greaţa după prea multă 
mâncare.

Şi totuşi, lăsata secului din acest an n-a mai semănat cu cele de dinainte 
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de ’48. Atunci ei erau bucuroşi şi cheful ţinea până la ziuă. Acum, deşi toţi ar fi 
dorit să fie veseli, ceva în adâncul sufletului lor îi apăsa. Nici mâncarea bună şi nici 
vinul gustos nu le-a descreţit frunţile. Glumele din biletele de plăcintă, care odată îi 
făcea să nu se mai poată opri din râs, acum le-a scos câte o grimasă forţată ce se 
dorea să pară a fi  zâmbet. Toţi sunt marcaţi de suferinţele timpurilor pe care le 
traversează şi bărbaţilor le este chiar frică să nu fie anchetaţi în zilele următoare 
pentru că au petrecut în casa unui fost deţinut politic. Ei au venit pe furiş după 
lăsarea întunericului, neputându-se opune dorinţei nevestelor lor, care au dorit să 
respecte datina.

- Săru-mâna naşă.
- Să trăieşti finule. Ce faci?
- Mă duc până la Smărdioasa şi mă oprii să-i las lui naşu nişte seminţe 

pentru grădină, că vreau să-mi ţin promisiunea făcută la lăsata secului.
- Mitică a săpat grădina. N-a aşteptat nici să se zvânte pământul. A venit 

c-o poftă de grădinărit mai abitir ca în anii tinereţii.
- Naşă Florico, m-am gândit mereu la naşul Mitică. Ce dor i-o fi fost de 

grădină atâţia amari de ani, când ştiu cât îi plăcea să muncească în ea. Chiar atunci 
când aveaţi destule slugi şi ar fi avut cine să facă treaba, dânsului îi plăcea să o 
muncească singur. Nu-l lăsa nici pe Stan Piţigoi să-l ajute şi Stan este doar om 
priceput, că nu degeaba a muncit el de copil în grădina lui Banu. Eu cât aş fi de 
obosit de muncă, când intru în grădină mă apuc de treabă de mă uită sfinţii acolo, 
cum zice nevasă-mea. Acolo uit de toate. De la naşu am învăţat eu grădinăritul, pe 
care dânsul îl ştie din cărţi mai bine decât toţi zarzavagii bătrâni, strânşi la un loc. 

- Finule, nu-ţi mai lăuda naşul, că după cum ţi-am văzut eu grădina din 
fiecare an, eşti mai priceput decât el. Apropo, mie mi-ai adus seminţele de flori?

- Păi, cum era să uit? Să le arăt care cum sunt.
Mitu Beaşcă începe să pună pe masă o mulţime de pacheţele din hârtie de 

ziar pe care le scoate din paporniţa cu care a venit. El le desface pe fiecare în parte 
ca să se vadă seminţele, lăudând calităţile zarzavaturilor şi a florilor ce vor creşte 
din ele. Dumitru Bălan, care între timp s-a primenit să meargă la spital, urmăreşte 
atent explicaţiile finului său şi scrie cu un creion pe fiecare hârtie soiul seminţelor. 
Florica împachetează nişte cămăşi şi izmene, pe care le trăsese la maşină. Pânza de 
bumbac din care ea le făcuse era ţesută în casă şi îi fusese adusă de nevasta lui 
Mitu Beaşcă.

- Na fine, pune în paporniţă lucrurile astea pentru finul Mitu cel mic. 
Până în poarta spitalului Mitu Beaşcă, un om cumpătat la vorbă, vorbeşte 

naşului său despre schimbările din lumea satului în ultimii cinci ani. Într-un mod 
delicat el vrea să-l avertizeze pe Dumitru Bălan de răutatea unor oameni.

- Naşule, ăia din primărie s-au făcut aşa d-ai dracului, de parcă n-ar fi 
oameni d-aci din sat.

- Lasă-i în pace. Ce te priveşte cum sunt?
- Păi ne pune cote mari, ca să intrăm în colectivă.
- O să se facă şi asta. Aud la difuzor că puţine comune din ţară n-au încă 

Gospodării Agricole Colective.
- Cum adică, să-mi dau pământul, boii, carul, plugul şi ce mai am, ca să 
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rămân la mâna lor?
- Eu le-aş da tot şi mâine, ca să scap de dări şi de chiaburie. Nenorocirea 

este că nu mi le primeşte.
- Şi din ce-o să trăieşti naşule?
- Atâta timp cât omul poate munci, îşi poate câştige pâinea.
- Şi o să vii să munceşti cot la cot cu noi!?!
- De ce nu, dacă mă primeşte!
- Păi asta e. Zice că pe chiaburi nu-i primeşte în GAC.
- O să găsesc eu ceva.
- Învăţător nu vă mai pune şi alt servici nu vă dă.
- N-are nimic. O să m-angajez pe vreun şantier. 
- P-acilea pe la noi nu sunt d-astea.
- O să mă duc acolo unde sunt.
- Eu n-aş pleca din casa mea.
Timpul se scurge pe nesimţite. Mitu Beaşcă şi Dumitru Bălan se despart 

în  poarta  spitalului.  La  trecerea prin  coridorul  clădirii  spitalului  vechi  pentru a 
ajunge la Preventoriu, unde funcţionează chirurgia, Bălan este văzut din spate de 
doctorul Costache Dăniţă, care tocmai iese dintr-un salon.

- Bună ziua, domnule învăţător.
- Bună ziua, domnule doctor. Mă scuzaţi că nu v-am observat.
- N-aveai cum. Dumneata trecuse-i de uşa salonului din care tocmai am 

ieşit. Ai venit la pansat?
- Da, şi doresc să-mi facă şi un flacon de penicilină, trimis de o verişoară 

din Târgovişte.
- Trebuie să fie de la Maria Dumitrescu, pentru că numai la spitalele TBC 

s-a dat ceva penicilină. M-am gândit mult la rana dumitale după ce ţi-am văzut-o şi 
aş vrea să-ţi văd piciorul la raze. Hai cu mine să fac asta acum.

Doctorul  Costache  Dăniţă,  la  cei  cincizeci  şi  trei  de  ani  ai  săi,  se 
străduieşte  zi  şi  noapte  să-şi  îngrijească  bolnavii,  bucurându-se  de  aprecierea 
tuturor celor pe care îi tratează. El a depus multă muncă şi pasiune în bunul mers al 
acestui spital pe care îl conduce de un sfert de veac, nepărăsindu-şi locuinţa  sa de 
două camere din incinta spitalului, nici pe vremea în care a fost director general al 
Asigurărilor Sociale în guvernarea mareşalului Antonescu. Luându-şi doctoratul în 
medicină la vârsta de douăzeci şi opt de ani, el a renunţat la activitatea universitară 
şi cea de la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, pentru a alina suferinţele ţăranilor 
ce  trudesc  din  greu  în  câmpia  Burnazului.  Aici  el  a  dat  peste  coleţ,  o  boală 
necunoscută, pe care a cercetat-o, publicând un studiu clinic asupra acestei tetanii 
gastro-intestinale.  Doctorul Dăniţă a fost iniţiatorul construcţiei “Preventoriului” 
prin subscripţie publică, el figurând în capul listei. El trăieşte modest de când se 
ştie, mănâncă acelaşi meniu cu cel al bolnavilor şi nu l-a interesat niciodată să facă 
ceva avere, nici chiar să-şi facă o casă proprie. Banii pe care i-a câştigat i-a cheltuit 
pentru dotarea spitalului, cumpărând printre altele şi un costisitor aparat de raze X.

Dăniţă  examinează atent  imaginile de pe ecranul aparatului,  cerând lui 
Bălan schimbarea poziţionării gambei de mai multe ori.

- Domnule învăţător, nu-mi place deloc rana dumitale. Din practica mea 
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chirurgicală consider că trebuia să fii operat atunci, pentru îndepărtarea aşchiilor de 
os, evitându-se calcificarea produsă anapoda în jurul sfârmăturilor. N-aveaţi acolo 
chirurgi?

- Erau destui. Toţi lucrau la lopată ca noi ceilalţi. Numai domnul doctor 
Beca, fiind în vârstă, era ţinut la un fel de dispensar al coloniei, dar nici dânsul nu 
putea să opereze, neexistând nici un fel de instrumente. Dânsul mi-a dat un tub cu 
douăzeci de pastile cu sulfamidă. Păcat că la scurt timp după aceea s-a prăpădit.

-A murit? întreabă îngrozit Dăniţă.
- Da, dar vă rog să ţineţi secretul. V-am spun această veste rea, pentru că 

ştiu cât de bun prieten eraţi cu răposatul. Mă scuzaţi că v-am atras atenţia, dar îmi 
este interzis să divulg fapte din detenţie.

-  Dumnezeu  să-l  odihnească,  c-a  fost  un  mare  doctor,  clinica  lui  de 
chirurgie era renumită în toată ţara. Păcat că s-a pierdut un mare specialist şi care 
mai putea vindeca mulţi amărâţi. Cică el le-ar fi răspuns celor care l-au arestat, 
când i-au cerut să le spună unde ţine ascunşi cocoşeii de aur: Am mult aur. Este 
ascuns în capul şi în mâinile mele cu care operez bolnavii.

- A fost un om extraordinar.
- Domnule Bălan, mă ierţi că te întreb, ai făcut cerere de reintegrare ca 

învăţător?
-Nu domnule doctor. Eu nu voi mai fi primit în învăţământ niciodată şi 

nici nu mai vreau acest lucru.
-  De ce,  că acum este  o  mare lipsă de învăţători,  majoritatea celor  ce 

predau sunt suplinitori?
- Dacă în vara trecută mi-a fost dată afară soţia din învăţământ din cauza 

situaţiei mele, ar fi un lucru inutil să fac o astfel de cerere.
- Da, ai dreptate.
Doctorul puse întrebarea, gândindu-se că-l poate ajuta pe Bălan. El poate 

pune o vorbă pe la mai marii raionului, pe care el îi cunoaşte, aceştia preferând 
tratarea lor sau a rudelor la Spitalul din Cervenia. Îl cunoşte bine şi pe grăsanul 
comandant  al  securităţii,  ce  fusese  operat  de  doctorul  Stoian,  care-i  scosese 
apendicele dintr-o masă de osânză. Maiorul Grigore ştia că fusese o operaţie grea şi 
de câte ori trece prin Cervenia se opreşte la spital să le mulţumească doctorilor pe 
care  el  îi  venerează  pentru  priceperea  lor.  Maiorul  se  bucură ca un copil  când 
Dăniţă îl invită să mănânce cu el din mâncarea pregătită la cazan. Onoarea cu care 
îl tratează Dăniţă pe comandantul securităţii îl face pe acesta să se simtă fericit. Şi 
doctorilor  le  este  simpatic  maiorul,  care,  deşi  n-are  multă  şcoală,  este  un  om 
inteligent şi un partener plăcut de dialog. La maiorul Grigore se gândise Dăniţă să 
apeleze pentru reintegrarea în învăţământ a Bălanilor, dar îşi dă repede seama că va 
fi un mare caraghios să pretindă un lucru pe care nu-l poate face nici Gheorghiu-
Dej, primul secretar al Partidului Muncitoresc Român, cel mai puternic om din ţară 
în  momentul  actual,  pentru că şi  ăla  s-ar  teme să nu fie  acuzat  că ajută  pe un 
chiabur.

- Şi atunci ce vei face? întreabă îngândurat doctorul.
- Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să dau maşinile şi să scap de 

chiaburie, după care mă voi angaja pe vreun şantier din ţară, cât mai departe de 
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casă. Am fost la întreprinderea “Flamura Roşie” din Zimnicea cu o cerere pentru 
donarea  maşinilor  de  dărăcit,  dar  mi-a  fost  respinsă,  iar  batoza  de  treierat  şi 
locomobila le-am oferit SMT-ului Ulmuleţ fără succes. Până la urmă se va găsi o 
soluţie.

- Vrei să te duci să lucrezi din nou la lopată, ca la Canal?
- Pot să mă angajez ca mecanic. Am destulă practică şi pot pricepe repede 

şi alte lucruri, dar pot lucra şi la lopată, dacă altfel nu se poate. Ursitoarele au fost 
darnice cu mine să-mi placă orice muncă.

- Chiar dacă îţi place munca, să ştii că cea fizică nu ţi se mai potriveşte. 
Muncă brută ai făcut de când te ştiu, dar lucrurile s-au schimbat, atunci erai tânăr şi 
în putere.

- Şi acum sunt în putere, răspunde Bălan, care peste o jumătate de an va 
împlini patruzeci şi cinci de ani.

- Una este să te simţi puternic şi alta este să mai şi fii. Nu uita că sunt 
doctor  şi  mă  pricep  la  d-astea,  dar  mă  bucur  sincer  de  optimismul  dumitale. 
Dumneata eşti un om care mă uimeşti. Nu te-ai lăsat doborât de nenorocirile prin 
care ai trecut. 

- Domnule doctor, vă rog să nu mă flataţi.
- Mă ştii pe mine că umblu cu gratuităţi! Mulţi oameni pe care-i întâlnesc 

şi  îi  ştiu  de  mult  mi  se  plâng  pentru  tot  felul  de  nimicuri,  pe  câtă  vreme  pe 
dumneata nu te-am auzit niciodată văitându-te. Ba, din contră, eşti mereu vesel ca 
şi cum ar urma să te facă general. Mă întreb de multe ori, cât de strâmbă este lumea 
dacă i-a azvârlit în închisori pe cei capabili şi se lasă condusă de nişte neisprăviţi?

-  Domnule  doctor,  vă  mulţumesc  pentru  consult,  se  grăbeşte  Bălan  să 
curme dialogul, care alunecă pe o pantă periculoasă. Fostului învăţător nu-i place 
să asculte lamentările nimănui şi cu atât mai mult pe cele ale unui om de ispravă. 

- Când te întorci de la pansament, să treci pe la farmacia spitalului. O să 
primeşti de la domnişoara farmacistă un preparat pe care să-l iei regulat. Sunt sigur 
că penicilina va stopa supuraţia rănii dumitale, dar nu strică deloc s-o mai ajutăm şi 
cu un tratament suplimentar.

Doctorul Dăniţă sesizase delicateţea cu care Bălan evită un subiect la care 
el meditase mult şi consideră că învăţătorului îi este teamă şi de pereţii cabinetului 
de parcă aceştia ar avea urechi. 

Oprea Mieilă este ieşit la poartă în aşteptarea obişnuiţilor săi prieteni de 
taclale.  Deocamdată  discuta  numai  cu  Tănase,  fratele  său.  El  zăreşte  postat  la 
poarta Bălanilor un necunoscut.

- Băi, Tănase, ce-o fi cu janghetă ăla de stă acolo?
- Nu ştiu nene.
- Hai să-l întrebăm ce vrea.
Janghetă este porecla dată flăcăilor din Conţeşti, pe care dacă le-o zici în 

faţă sunt în stare să te înjunghie ca p-un porc de Crăciun. Ei poartă nădragi din aba, 
croiţi ca cei pentru cizme, ciorapi groşi de lână vopsiţi în roşu, ce le acoperă cracii 
pantalonilor până sub genunchi, pieptare de miel peste un ilechi gros de lână vopsit 
în verde şi cu căciulă pe cap chiar şi pe zădufurile verii. Mulţi oameni din Conţeşti 
ţin  în  ciorapii-jambieră  un  cuţit,  asemănător  stiletului  marinăresc,  dar  într-o 
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execuţie artizanală a fierarilor din sat.
- Bună ziua flăcău, zice Oprea Mieilă, dorind să intre în vorbă.
- Bună ziua, răspunde tânărul de nici douăzeci şi cinci de ani. 
 - Cauţi pe cineva? întreabă Oprea.
- Nu stă aici învăţătorul Mitică Bălan?
- Ba da.
- Pe el îl aştept.
- Este plecat până la spital să se panseze la o rană.
- Ştiu asta, că mi-a spus doamna dânsului.
- Dar ce treabă ai cu el? întreabă Oprea curios.
- Ce te interesează? se răţoieşte tânărul.
- Hai Tănase acasă, îl zoreşte Oprea pe fratele lui, simţind o furnicătură pe 

şira spinării după acest răspuns neprietenesc, care îi provoacă temerea de ascuţişul 
oţelului ascuns la ciorap. 

Fraţii  Mieilă,  întorşi  la  poarta  lor,  îl  supraveghează  cu  privirea  pe 
necunoscut,  întrebându-se  ce  treabă  ar  putea  să  aibă  conţeşteanul  cu  Dumitru 
Bălan. Nu după mult timp se apropie de ei, venind de la spital, fostul învăţător.

- Domn Mitică, ai grijă că te aşteaptă în poartă unul d-alde janghetă, zice 
Oprea grijuliu.

- Stai liniştit nea Opreo, răspunde Bălan pentru a îndepărta cine ştie ce 
închipuire din mintea vecinului său. 

Oprea  şi  Tănase  îi  văd  pe  cei  doi  că  schimbă  câteva  vorbe  şi  intră 
împreună în curte. 

- Domne învăţător, am auzit că vrei să dai batoza şi vaporul, zice tânărul 
din Conţeşti.

- Da. Aşa este.
- Cât ceri pe ele?
- Dacă vrei să-mi dai ceva, bine, dacă nu, ţi le dau gratis, răspunde Bălan, 

bucuros că scapă atât de uşor de batoză şi de vapor. În mintea lui nu poate pricepe 
cum un tânăr nu-şi dă seama că timpul averilor a trecut.

- Vă dau trei mii de lei. Mie nu-mi trebuie lucruri de pomană, răspunde 
hotărât tânărul.

În  comuna Conţeşti  există  de  cinci  ani  de  zile  o  Gospădărie  Agricolă 
Colectivă  şi,  de  curând,  un  activist  de  la  raion  îi  ameninţase  pe  sătenii 
necolectivizaţi că în acest an s-a dispus măsura de a nu li se mai treiera grâul.

- Este prea bine, zice Bălan.
- Uite banii, spune tânărul înmânându-i o înfăşurătură de hârtie de ziar, pe 

care o scoate de la chimir.  
- Mi-i dai după ce facem actele. 
- Nu, ia-i acuma, că am încredere în dumneata.
-  Dar nu mai  ştiu  cine face acum actele  de  vânzare-cumpărare,  spune 

Bălan.  Acum  Sfaturile  Populare  au  secretari  şi  nu  notari  cum  aveau  înainte 
primăriile.

- Actele se fac la Notariatul de Stat de la raion, răspunde tânărul, ce se 
vede că este bine informat. Mă duc la Conţeşti să vin cu boii să iau azi maşinile, iar 
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mâine vom merge la Zimnicea să facem actele.
În după amiaza aceleiaşi zile tânărul vine cu o ceată de oameni mânând 

opt perechi de boi înjugaţi la tânjale şi aducând cu ei şi un car. Convoiul boilor care 
duc spre Conţeşti batoza şi vaporul lui Bălan, urmat îndeaproape de carul încărcat 
cu bancul cu scule al batozei, este petrecut de privirile nedumerite ale cervenenilor.

Florica  şi  Dumitru  Bălan  urmăresc  bucuroşi  îndepărtarea  maşinilor.  Ei 
stau în drum până ce ele nu se mai văd. De vreun ceas Vasile Bălan, venind din sat, 
se oprise să vadă ce se întâmplă în curtea fratelui său. Cei doi fraţi repun acum în 
balamale porţile mari, ce fuseseră scoase ca să permită ieşirea maşinilor în uliţa 
Burcinilor.

- Mă nenicule, parcă ţi-a rămas curtea pustie, zice Vasile privind şopronul 
batozei gol şi locul de lângă clădirea dăracului rămas liber după luarea vaporului.

- Vasile, m-aş bucura dacă această curte ar arăta aşa cum am moştenit-o de 
la unchiul Mihalache.

De ce mă nenicule am ajuns să trăim timpurile astea, ca să-ţi arunci averea 
pe  nimic!  Ai  făcut  rău  că  nu  te-ai  tocmit,  precis  scoteai  mai  mulţi  bani. 
Conţeşteanul ăsta d-a cumpărat batoza a dat lovitura anul trecut cu pepenii.

- Copil eşti Vasile! Mai sunt timpurile să te tocmeşti? Cum l-am văzut la 
poartă şi am aflat ce vrea, l-am băgat repede în curte să-i arăt maşinile, să le laud 
ca un geambaş, deşi i le oferisem pe degeaba, numai să mă văd scăpat de ele.

- Şi i le-ai fi dat pe de gratis?
- Mai e vorbă!  
- Ai dreptate. Numai un nebun se înhamă în timpurile astea la o astfel de 

treabă. El nu ştie ce necazuri o să tragă de pe urma batozei.
- Eu mi-am făcut datoria să-i atrag atenţia că va avea de suferit.
- Şi nu te-a crezut?
- O ţinea una şi bună: “Ne rămâne grâul netreierat, că nu vrem să intrăm 

în GAC”. Tu ce faci?
- Fusei în sat să duc două flanele la alde Ologeanu şi văzui daravera d-aci.
- Îţi merge bine maşina?
 Merge nenicule, dar o duc prost cu acele, că tot s-au rupt şi am consumat 

aproape toată rezerva.
- Cumperi altele, că doar nu s-o fi oprit fabricarea acelor pentru maşinile 

de tricotat?
- Nu s-a oprit,  dar acum toate fabricile sunt de stat şi nu mai vinde la 

particulari.  M-am  dus  la  fabrică  la  Bucureşti,  de  unde  le  luam  înainte  de 
naţionalizare şi mi-a spus că vinde pe virament numai la fabricile de tricotaje şi 
numai cantităţi mari, împachetate în lăzi de zeci de kilograme. Aşa că dacă termin 
rezerva de ace n-am cu ce să mai fac flanele şi trebuie să caut altceva de lucru. Am 
norocul c-a încadrat-o pe Dida laborantă la farmacie. Nene, am o treabă pentru 
tine.

- Spune Vasile.
- Îl mai ştii pe Ghenu de la Găuriciu.
- Prietenul ăla al tău cu care ai fost pe front.
- Da, ăla.
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- Ce e cu el?
- El şi cu ai lui pun zarzavaturi pe locul ăla de lângă lacul de peste calea 

ferată şi le trebuie un motor pentru o  pompă de patru ţoli.
 - Vasile, eu nu dau motorul fără dărac.
- Păi nu vrea să-l cumpere, vrea să te duci la parte cu ei. Ce zici o fi bun 

motorul maşinii pentru pompa aia?
- Nu ştiu Vasile, trebuie să văd şi pompa şi locul de unde vrea să tragă apă 

şi la ce înălţime trebuie pompată.
- Vrei să mergem pe la el într-o zi?
- Mergem, că tot nu ştiu eu de ce să m-apuc.
 Dimineaţa, înainte de ivirea zorilor, flăcăul din Conţeşti bate în poarta lui 

Dumitru Bălan şi însoţit de acesta pleacă la gară să prindă trenul spre Zimnicea. La 
notariat li se face repede actul, după care Bălan având timp destul până la primul 
tren, trece să vadă rudele din partea soţiei lui. Toţi îl primesc cu lacrimi în ochi, 
bucuroşi că-l revăd după atâţia amari de ani, deşi nu mai au în faţă pe voinicul pe 
care îl ştiau. Şi Bălan observă schimbarea rudelor sale. În locul oamenilor veseli, 
cu gospodării îndestulate, găseşte nişte amărâţi, sărăciţi şi dezorientaţi, care nu se 
pot împăca cu lipsurile în care înoată. În locul curţilor pline de orătănii, grajdurilor 
cu vite, pătulelor încărcate, Bălan vede nişte oboare goale, fără glugi de coceni şi 
şire de paie, lipsind chiar şi grămada cu bălegar proaspăt de la vite. Bicu şi Chiţu 
cred că dacă vor da loturile lor de pământ şi intră în GAC, scapă şi de necazuri, 
deşi  nu  ştiu  din  ce  vor  trăi,  ei  fiind  oameni  bătrâni  şi  nu  mai  au  putere  să 
muncească pe ogoare. Bălan încearcă să-şi îmbărbăteze rudele, minţindu-i fără să 
pară, dar cu strângere de inimă în sufletul lui, că greul a trecut şi de acum înainte 
totul va fi bine. Ajuns acasă, Florica îi cere bărbatului să-i povestească ce-a făcut la 
Zimnicea şi dacă i-a văzut pe fraţii şi surorile ei.

- I-am văzut pe toţi.
- Şi ce fac?
- Bine, răspunde bărbatul, fără chef de vorbă, în timp ce se dezbracă grăbit 

pentru a se culca, zdrobit de alergătura de peste zi. “Dăniţă are dreptate. Nu mai am 
puterea d-altădată”, îşi spune Bălan în sinea lui.

- Hai, spune-mi cum i-ai găsit? insistă Florica, înţelegând din răspunsul 
lapidar al soţului faptul că fraţii şi surorile ei n-o duc prea bine.

-  Sunt  toţi  sănătoşi,  şi-au  săpat  oboarele  pe  care  le  vor  cultiva  cu 
zarzavaturi, aşa că vor avea legume din belşug.

- Mitică, mâine trebuie să te duci să cumperi nişte lemne că nu mai avem 
cu ce face mâncare. Am fiert o mămăligă cu nişte coceni pe care mi-i aduse Anica.

- De unde să cumpărăm lemne?
- Ştiu că n-avem de unde, dar trebuie să faci ceva.
Florica îndurase cu greu frigul iernii. Făcea doar dimineaţa şi seara câte o 

abureală de foc cu nişte crăci de salcâm. În toţi aceşti ani grei avusese noroc că pe 
locul de casă pe care îl au, lângă via cu viţă americană a lui Gheorghe Dogaru, 
creşte  în pământul  nisipos  un desiş  de salcâmi,  pe care îl  defrişează în  fiecare 
toamnă. Din buturugile rămase cresc în anul următor alţi salcâmi, care până toamna 
se înalţă la trei şi chiar patru metri. De primăvara şi până toamna, când vor fi tăiaţi 
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salcâmii  ce vor creşte peste vară,  Florica n-are cu ce face focul ca să gătească 
mâncarea.

- Pentru că avem banii ăştia luaţi pe batoză, mă duc mâine la Alexandria, 
să cumpăr un reşou cu butelie de aragaz.

- Ar fi bine, dacă ai găsi, zice Florica, bucuroasă că se găseşte o soluţie.
Dumitru Bălan, copleşit de oboseală adoarme cu gândul la Dăniţă, care îi 

vorbise despre scăderea puterii organismului odată cu trecerea tinereţii.

VI

Un autocamion încărcat cu salariaţi de la OFAMT aleargă pe şoseaua ce 
şerpuieşte paralel cu Dâmboviţa, înaintând în susul râului, dincolo de câmpul de 
sonde  de  la  Dragomireşti.  Încă  de  la  ieşirea  din  Târgovişte  ei  cântă  voioşi, 
bucurându-se de vremea frumoasă şi de locurile pitoreşti pe care le străbat, despre 
care mulţi dintre ei nici n-au auzit. Ieri,  în timp ce aşteptau intrarea în coloană 
pentru defilarea prin faţa tribunei instalate în piaţa Malinovski, cu ocazia zilei de 
Întâi  Mai,  inginerul  şef Georgescu propusese plecarea într-o excursie la Peştera 
Dâmbovicioara. 

Dis  de  dimineaţă  şoferul  Moise  a  aşteptat  în  curtea  sovromului  cu 
camionul pregătit ca de sărbătoare, excursia fiind un lucru nou pentru el. Astăzi el 
va transporta în camion oameni, în locul obişnuitelor materiale necesare schelelor 
petroliere. În după amiaza zilei de ieri el a spălat maşina, a improvizat nişte bănci 
fără spătar din scândură nouă, luată cu împrumut din depozitul întreprinderii şi în 
această  dimineaţă  a  împodobit  capota  motorului  cu  ramuri  înfrunzite  de  arţar, 
dorind ca totul să arate cât mai festiv.

Salariaţii OFAMT-ului, deveniţi excursionişti pentru o zi, improvizează în 
camion un cor, din care se distinge vocea frumoasă a unei fete. Toţi sunt încântaţi 
de interpretarea deosebită a necunoscutei. Ei se opresc din cântat, dându-şi seama 
că vocile lor sună disonant în comparaţie cu cel al tinerei domnişoare. La început 
ea se alăturase corului condus de vocile soţilor Schitu, buni interpreţi de romanţe. 
După câteva cântece aceştia au remarcat-o şi s-au oprit să asculte, admirând ca 
buni cunoscători cântecele înfrumuseţate de un glas divin.

- Cine este fata? întreabă şoptit Gabi Schitu pe Nelu Ionescu.
- Este verişoară primară cu Meri Sărăroiu de la Biroul de Expediţii.
- Are o voce extraordinară. Se vede că nu este o amatoare, remarcă soţia 

lui Schitu.
- Cânta la serbările liceului  de fete Carabela,  pe care l-a terminat  anul 

trecut, explică Ionescu, ca unul ce cunoaşte pe mai toate fetele din oraş.
- Şi acum unde cântă? întreabă Schitu interesat.
- Acasă, la Valea Voivozilor, în curtea lui ta-s-o.
- Gabi, trebuie s-o cunoaştem neapărat, zice nevasta lui Schitu soţului ei.
- Păi, uite că ai cunoscut-o. Este o fată frumoasă, care cântă mai bine ca 

noi şi mai ştii şi cine este.
-  Aş vrea s-o invităm la noi, zice doamna Schitu, dornică să o aibă ca 

parteneră la seratele ei muzicale.
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- De ce?
- O să-ţi spun dacă acceptă invitaţia, dar acum taci din gură.
Ileana Sărăroiu, aplaudată după fiecare cântec, trece repede la altul parcă 

şi mai frumos. După câteva romanţe ea o dă pe cântece populare pe care mulţi 
ocupanţi ai băncilor din camion nu le auziseră vreodată. După vreun ceas concertul 
ad-hoc este întrerupt de oprirea camionului pe o pajişte din apropierea stăvilarului 
din  buşteni  al  unei  mici  hidrocentrale  construită  pe  Dâmboviţa  în  amonte  de 
comuna Cetăţeni. 

-  Haltă  de  ajustare,  spune  voios  Georgescu,  coborând  din  cabina 
camionului.

Toată lumea se dă jos din camion şi tinerii încep să se zbenguie, călcând 
în picioare iarba crudă, ce le înverzeşte tălpile albe de crep ale încălţărilor noi. 
Doamna Schitu încearcă să intre în vorbă cu Ileana, dar nu reuşeşte. Fata este un 
adevărat  băieţoi,  ce  s-a  alăturat  celor  ce  joacă  capra.  Ea  sare  sprinten  peste 
spinările  înconvoiate  ale  băieţilor  şi  se  pune  piuă  după  ce  a  sărit  peste  trupul 
ultimului flăcău din şir. Ileana Sărăroiu este bine clădită şi rămâne neclintită, când 
fiecare jucător îi pune palmele pe spinare şi o sare în forţă. După ce este sărită de 
ultimul din şir, ea reîncepe chicotind jocul şi sprijinindu-se numai într-o mână pe 
spinarea  celui  pe  care  îl  sare,  îi  arde  o  palmă  peste  fese,  imitând  cu  succes 
măiestria şi agilitatea suplului Moise.  Ea nu se jenează când fusta ei largă i se 
ridică fluturând, dezvelindu-i coapsele, semn că încă gustă plăcerile copilăriei pe 
care adolescenţa nu i le-a şters. Ceilalţi excursionişti privesc bucuroşi jocul de-a 
capra şi aplaudă săriturile lui Moise, care se dă acum peste cap în aer după fiecare 
săritură, renunţând la lipăitul palmei peste fese, după ce văzuse că figura asta îi 
reuşeşte şi unei fete. Timpul trece repede şi inginerul şef întrerupe jocul.

- Moise, gata cu joaca, porneşte motorul că avem drum lung. Ne vom opri 
în alte locuri  şi mai frumoase,  spune Georgescu, drept scuză că întrerupe capra 
tinerilor.

La urcarea în camion, Ileana îl ia de mână pe Alexandru Bălan, forţându-l 
să se aşeze lângă ea. 

- Las-o pe baba aia că nu e de tine, îi şopteşte ea râzând, de parcă s-ar 
cunoaşte de când lumea şi nu doar de două ceasuri.

Până  la  oprirea  de  la  Cetăţeni,  Bălan  a  stat  între  dactilografa  Maria 
Popescu şi prietena acesteia, cu care el petrecuse după amiaza zilei de ieri, ieşind la 
o plimbare în afara oraşului.  Ei vizitaseră Mânăstirea Dealu. Seara o condusese 
acasă pe Liliana, care locuieşte pe o străduţă strâmbă şi amestecată într-un labirint 
de uliţe întortochiate.  Acolo el se rătăcise şi  găsise cu greu drumul spre gazdă, 
întârziind peste ora lui obişnuită de culcare. Liliana este o fată drăguţă, suplă, nu 
prea înaltă şi arată mult mai tânără decât o fată de douăzeci şi şapte de ani, vârsta 
pe care o are ea.

Imediat ce camionul demarează doamna Schitu, care a reuşit să se aşeze 
lângă Ileana, o roagă să cânte “Pe lângă plopii fără soţi”. Fata nu face mofturi şi 
încântă lumea din camion. După terminarea cântecului doamna Schitu îi cere să 
interpreteze o altă romanţă, ca în final să-i adreseze invitaţia ca Ileana s-o viziteze 
mâine după amiază, fiind zi de duminecă. 
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În centrul comunei Rucăr oprirea grupului de excursionişti durează mai 
mult.  Tuturor  le  place  satul  şi  mai  ales  să  admire  îmbrăcămintea  pitorească  a 
localnicilor. Bărbaţii poartă nădragi de dimie albă, o stofă groasă ţesută în casă din 
lână de oaie, dată la piuă, cămăşii albe cu cusături negre peste care au o vestă din 
stofă neagră,  strânsă pe gât  ca la anteriile preoţeşti,  iar femeile au nişte cămăşi 
lungii, tot în cusătură neagră,  cu un fel de fustă de stofă neagră cu cusături de 
culori pale, înfăşurată pe ele şi legate deasupra şoldurilor cu bete. Toţi rucărenii, de 
la copii la bătrâni, au obrajii roşii ca merele coapte.

-  Ce-o  fi  cu  ăştia,  de  s-au  îmbrăcat  toţi  în  costum naţional?  întreabă 
nedumerit Nelu Ionescu.

- Aşa se poartă oamenii pe aici, îi răspunde Moise, ca un cunoscător al 
portului pe care el îl remarcase cu ocazia călătoriilor lui prin ţară ca şofer.

-  Credeam că joacă în vreun spectacol  la Căminul Cultural,  zice Nelu, 
lămurit. 

Georgescu dă semnalul de plecare şi târgoviştenii urcă în camion. De la 
înălţimea  şoselei  de  pe  creasta  muntelui  de  unde  nu  se  mai  vede  Rucărul, 
excursioniştilor le apare imaginea de basm a unui găvan imens, înverzit de iarba 
fâneţelor şi pe fundul căruia se văd acoperişurile de ţiglă roşie ale caselor din Podul 
Dâmboviţei. În partea de nord a depresiunii geografice se zăreşte scobitura adâncă 
şi  îngustă  a  Cheilor  Dâmboviţei.  La  apariţia  peisajului  de  basm,  glasurile 
excursioniştilor  amuţesc  dintr-odată,  îngheţând  ca  la  comandă un  cântec  vesel. 
Privirile lor  devin lacome să înghită detaliile raiului  ce li  se  desfăşoară în faţa 
ochilor. Inginerul şef Georgescu cere lui Moise să oprească camionul şi la stingerea 
uruitului de motor se instalează o linişte de se aude freamătul frunzelor bătute de o 
pală de vânt. Nimeni nu scoate o şoaptă şi nu face nici-o mişcare. Excursioniştii 
devin pentru câteva clipe stane de piatră,  aliniate  pe băncile  din caroseria unui 
camion cu motorul oprit. Georgescu coboară din cabină, cu un aparat de fotografiat 
în mână, întrerupând liniştea divină.

- Toată lumea jos, să vă fac o poză.
Salariaţii OFAMT-ului coboară din camion şi se aşează unul lângă altul pe 

două rânduri,  cei  înalţi  în spate şi  cei  scunzi în faţă.  Aşteptând să fie pozaţi  ei 
continuă să aibă privirile lipite de peisajul mirific. La această oprire ei nu se mai 
zbenguie ca pe pajiştea de la Cetăţeni şi le dispare pofta de vorbă pe care au avut-o 
în Rucăr.

După  ce  face  câteva  fotografii,  Georgescu  grăbeşte  îmbarcarea  şi 
camionul  coboară  pe  serpentine  până  ce  acesta  traversează  podul  de  peste 
Dâmboviţa,  pod  de  la  care  se  trage  denumirea  localităţii.  De  la  capul  podului 
camionul părăseşte drumul ce duce spre Braşov şi coteşte la stânga, urcând în susul 
Dâmbovicioarei, un afluent al râului ce străbate Bucureştiul. 

La intrarea în Peştera Dâmbovicioara excursioniştii sunt ajunşi din urmă 
de o liotă de copii de ciclul doi ai şcolii elementare din sat, ce au la ei lumânări şi 
felinare.  Şcolarii  încep să explice modul de formare al peşterii  şi o mulţime de 
lucruri din trecutul geologic al acesteia. Se intră într-o grotă spaţioasă al cărei tavan 
este tapetat cu liliecii, ce atârnă cu capul în jos şi chiţcăie zgomotos, loc în care 
copiii vorbesc pe rând ca nişte actori, fiecare explicând ceva dintr-un întreg coerent 
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al unei poveşti despre un sihastru ce a locuit-o. Vorbind ca adevăraţi profesori şi 
dând  tot  felul  de  amănunte  despre  fiecare  parte  vizitată  în  peşteră,  şcolarii  îşi 
impresionează audienţa.

- Mă copii, de unde ştiţi voi toate astea? întreabă curios Alimănuţ.
- Ne-a învăţat tovarăşul profesor de Ştiinţe Naturale.
- La ce şcoală învăţaţi voi?
- Aici, în Podul Dâmboviţei.
La ieşirea din întunericul galeriei săpată de apa ce a dizolvat stânca de 

calcar  în  zeci  de  mii  de  ani  de  trecut  geologic,  salariaţii  OFAMT-ului  sunt 
întâmpinaţi de lumina orbitoare a soarelui, care scăldă în razele lui un peisaj de vis. 
Ei se tolănesc pe iarbă şi mănâncă merindele luate de acasă. Întinşi pe covorul de 
iarbă mulţi dintre ei aţipesc în dogoarea plăcută a soarelui. Trupurile obosite de 
zdruncinătura călătoriei îşi cer dreptul la puţină odihnă.

Alexandru  Bălan  ieşise  din  peşteră  cu  mult  înaintea  celorlalţi  colegi, 
simţind nişte ameţeli şi palpitaţii ale inimii sale slăbite de oboseala călătoriei, şi 
adormise de mult. Este trezit de nişte gâdilături în pavilionul uneia din urechile 
sale. La deschiderea ochilor el vede chipul vesel al Ilenei, întinsă pe iarbă lângă 
trupul lui, retrăgând o floare de păpădie a cărei  atingere repetată îi  întrerupsese 
somnul binefăcător, aducător de sănătate. Cum tinereţea îşi are legile ei, fără prea 
multe vorbe Ileana îl sărută pe tânăr fără să-i pese de cei care-i privesc. Sau poate 
că fata  o  face intenţionat  să-i  arate  Lilianei  că i-a  suflat  iubitul?  Georgescu se 
apropie de ei şi le imortalizează pe peliculă sărutul.

- Gata Moise, porneşte motorul, comandă Georgescu. 
Drumul  de  întoarcere  pare  mult  mai  lung.  Autocamionul  intră  în 

Târgovişte aproape de miezul nopţii, încărcat cu nişte oamenii obosiţi şi somnoroşi, 
dar  foarte  mulţumiţi  de  ce  văzuseră.  Inginerul  şef  organizase  fără  tam-tam  o 
excursie extrem de reuşită.

Doamna Fugali se trezeşte din somn când Teodor Alimănuţ şi Alexandru 
Bălan intră în casă. Ea îi întâmpină în salon şi îi întreabă cum a fost, ce-au văzut, 
cine a mai fost şi multe altele, pofta ei de vorbă fiind mereu nesfârşită. Conversaţia 
este purtată cu Teodor, pentru că Alexandru, fără nici o întârziere, intră în camera 
lui şi se culcă, mulţumind cerului pentru amabilitatea prietenului său de a satisface 
potopul de întrebări al gazdei. Alexandru este destul de obosit. El n-ar fi în stare să 
perceapă întrebările doamnei Fugali, darmite să-i mai şi răspundă. Oboseala lui se 
datorează problemelor de sănătate ale inimii lui suprasolicitate de efortul călătoriei. 
Ameţelile  şi  palpitaţiile,  pe  care  le-a  simţit  în  peşteră,  l-au  determinat  să  iasă 
primul din grotă, să se întindă pe iarbă şi să înghită o doză suplimentară de pastile 
recomandate de doctorul Ionescu de la Policlinica orăşenească. 

În  camion, pe drumul de întoarcere,  Alexandru fusese destul  de ursuz, 
ascunzându-şi  cu  greu  beteşugul  cardiac,  din  cauza  căruia  fusese  reformat  din 
armată. Celor ce l-au întrebat de vorbă le-a dat răspunsuri laconice, cu da sau bine, 
omorând din faşă orice început de conversaţie. Cel mai nepoliticos a fost cu Meri 
Sărăroiu, care-l rugase ca la şedinţa de salarizare a conducerii OFAMT-ului, din 
luna următoare, să-i mărească şi ei salariul.

Încă de ieri, de la defilare, Bălan observase că majoritatea salariaţilor îi 
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acordă o atenţie şi un respect exagerat,  lucru pe care el îl  consideră extrem de 
anormal, făcându-l să nu se simtă în apele lui. Săndulescu îşi luase transferul la 
trustul din Bucureşti şi începând din ultima zi a lui aprilie Bălan a fost numit şeful 
Serviciului  de  Normare  Tehnică  şi  Salarizare.  În  aceeaşi  zi  el  s-a  prezentat  la 
directorul  Voiculescu  cu  un  dosar  în  care  erau  mai  multe  cereri  de  mărirea 
salariului, moştenit de la Săndulescu, în dorinţa de a nu avea lucrări restante sau 
hârtii  nerezolvate  pentru  luna  următoare.  Spre  surprinderea  lui,  directorul  îi 
convocase pe inginerul şef, pe contabilul şef şi pe directorul adjunct pentru şedinţa 
de  salarizare,  în  care  Bălan  a  prezentat  cererile  din  dosar.  Cum  toţi  cei  din 
conducere  sunt  oameni  cumsecade,  aceştia  au  aprobat  măririle  destul  de 
substanţiale, aşa cum le propusese inima largă a lui Bălan, până la limita maximă 
permisă de lege pentru postul  ce-l  deţinea în schemă fiecare solicitant.  Imediat 
după şedinţă Bălan a redactat decizia cu noile retribuţii, a dat-o la dactilografiat, 
după care a luat semnăturile celor din Conducerea OFAMT-ului. Dactilografele au 
răspândit repede vestea, spre bucuria celor ce făcuseră cereri şi spre supărarea celor 
ce  nu  avuseseră  această  îndrăzneală.  Acest  eveniment  era  cauza  pentru  care 
salariaţii, veniţi la defilare, vorbeau şuşotit despre ascensiunea rapidă a lui Bălan, 
fiind  cu  toţii  de  acord  că  aceasta  se  datorează  calităţilor  acestui  puşti  de  nici 
douăzeci şi unu de ani.

Dar cum orice lucru bun are şi o parte neplăcută, aceasta n-a întârziat să 
apară.  Întâi a fost solicitarea lui Meri Sărăroiu. Bălan a fost surprins când el, un 
nimeni, venit în întreprindere de o lună şi o săptămână, să se pomenească în timpul 
excursiei cu cineva care să-i ceară mărirea salariului ca şi când acest lucru i-ar sta 
în putere.

- Nu te supăra, dar nu eu fac propunerile de mărirea salariului.
- Nu vrei să mă ajuţi, a protestat fata. La ăia de li s-a mărit alaltăieri leafa, 

nu tu le-ai propus salariul?
- Eu doar am prezentat conducerii cererile avizate de şefii lor şi am spus 

limitele  de încadrare în  schemă.  Dacă vrei  mărirea salariului,  fă  o  cerere către 
director, pe care după ce iei avizul şefului tău, o depui la registratură.

- Păi ce, tovarăşul Vişan o să-mi dea avizul?
- De ce să nu ţi-l dea? Nu mi-ai spus că meriţi mărirea? 
- Păi o să vrea şi ceilalţi colegi şi colege.
- Dacă merită le dă şi lor.
- Nu vrei să mă ajuţi, asta e. Nu mi-a spus mie tovarăşul director adjunct 

Muşat că ei au aprobat măririle aşa cum le-ai propus tu?
- Cred că e vorba de o înţelegere greşită a lucrurilor. Eu am spus numai 

nivelul până la care se poate face mărirea, propunerile de avansare erau făcute de 
şefi.

- Mă minţi. Se vede c-ai ajuns şef.
- Ţi-am explicat destul de clar ce trebuie făcut, dacă nu pricepi, nu e vina 

mea.
- Acum mă faci şi proastă.
Bălan,  amărât  c-a  dat  un  răspuns  sincer,  dar  lipsit  de  diplomaţie,  se 

străduise să evite cearta cu fata supărată pe el.
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După incidentul cu Meri Sărăroiu, a doua zi “a avut noroc” şi de un al 
doilea, mult mai neplăcut. Doamna Fugali îl scoală pe Alexandru, care nu se trezise 
deşi se apropia amiaza.

- Şcoală Aleşandrule, că acum apune soarele şi tu nu mai deschizi ochii.
- Săru-mâna. Cât este ceasul?
- Păi, e trecut de doisprezece. Todor a plecat la cantină.
- Cum să plece, fără mine? De ce nu m-a sculat?
- Cred că e supărat pe tine.
- N-are de ce. S-o fi dus întâi s-o vadă pe Gianina şi d-aia cred că nu m-a 

luat cu el. Nu-i place să fiu în preajma lor, atunci când se întâlnesc.
- Cu Gianina se întâlneşte după masă şi tu nu te mai face că nu ştii că e 

supărat pe tine.
- N-are de ce, doamna Fugali. Suntem prieteni la cataramă, ne înţelegem 

foarte bine şi n-am avut niciodată cu el vreo discuţie în răspăr.
- Îţi spun eu că e supărat pe tine. Am înţeles că ai mărit leafa la mulţi inşi 

şi la el nu te-ai gândit.
- A mărit direcţiunea leafa la cei ce au făcut cerere. El n-a avut cerere.
- Păi, de ce să se milogească să facă cerere? El ştie că este funcţionar bun 

şi trebuia să-i măriţi leafa pe merit.
Alexandru Bălan îşi dă seama de realitate şi se roşeşte de mânie. El vede 

că doamna Fugali, o femeie cumsecade, ştie nişte amănunte într-o altă viziune, care 
printr-o deducţie logică nu poate fi decât punctul de vedere al lui Alimănuţ. Nu-i 
vine să creadă că bunul său prieten vede atât de strâmb lucrurile. Cum ar putea să 
îşi  închipuiască  Alimănuţ,  care  este  un om normal,  cu  o  perfectă  cunoaştere  a 
lucrurilor, că el, Bălan, ar fi putut să facă ceva pentru el şi n-a vrut? 

Doamna Fugali continuă să vorbească, sporovăind despre nedreptatea că 
bărbatul ei, care este şef de şantier, are o leafă de numai şase sute de lei şi Sovrom-
ul îl plăteşte pe Alexandru cu o leafă dublă. Flăcăul pentru a evita răspunsul la 
întrebările  doamnei  Fugali,  se  îmbracă  precum la  sunarea  alarmei  în  armată  şi 
pleacă grăbit spre cantină. Pe drum se gândeşte că n-are cum să-i explice gazdei ce 
şi  cum  stau  lucrurile,  pentru  că  ea  nu  le  poate  înţelege.  Dacă  situaţia  a  fost 
interpretată complect aiurea atât de Meri Sărăroiu, cât şi de Teodor Alimănuţ şi 
probabil de mulţi alţii, trebuie să fi făcut şi el o greşeală. Dar ce? Când doi inşi îţi 
zic că eşti beat şi tu chiar dacă eşti negustat, trebuie să mergi acasă să te culci, îi 
vine în minte lui Alexandru o zicală din bătrâni în drumul lui spre cantină. El îşi 
scormoneşte mintea să afle unde a greşit, de-l găsesc vinovat. Este evident că la 
mijloc  trebuie  să  fie  vorba  de  invidia  oamenilor,  inclusiv  a  prietenului  său, 
determinată de ascensiunea lui rapidă, dar trebuie să existe şi partea sa de vină. Dar 
care este aia?

Dacă ar fi fost posibil un dialog cu mama sa, aceasta i-ar fi repetat lui 
Alexandru să se ferească de invidia lumii, evitând să facă lucruri mai cu moţ, cum 
le zicea ea la cele mai deosebite, că oamenii se vor răzbuna ori de câte ori vor avea 
ocazia s-o facă. Nu-i este teama de necazuri, în definitiv ce a avut şi ce a pierdut, 
caprele tot şapte sunt, îi vine în minte un răspuns pe care i l-ar fi dat tot mama sa.

În  capul  bulevardului  gândurile  lui  Alexandru  se  limpezesc.  El  îşi  dă 
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seama că greşise, rezolvând prea repede cererile din dosarul lui Săndulescu. Nu 
degeaba  acesta  le  lăsase  la  dospit.  Fostul  şef  de serviciu  ghicise  că  rezolvarea 
dosarului  îi  va mulţumi pe puţini,  dar  îi  va supăra pe mulţi,  care vor  sări  să-l 
lovească unde vor putea. Săndulescu, având o mai mare experienţă de viaţă, ştia 
mai multe despre firile oamenilor şi modul lor de reacţie mânaţi de invidie. Cu 
toată prudenţa sa, el nu putuse evita mânia şoferilor şi a fost la un pas de prăbuşire, 
dacă conflictul nu era lichidat de normarea făcută de Bălan.  Şi cum a existat o 
rezolvare fericită a situaţiei lui Săndulescu, Alexandru îşi zice că problema ce-l 
frământă este un vacs. El hotărăşte să se poarte normal, ca şi când nenorocita aia de 
decizie pentru mărirea salariilor n-ar exista, evitând orice explicaţie de genul celei 
eşuate cu Meri Sărăroiu. Din cărţi şi mai ales de la mama lui ştie că e greu să-i 
scoţi pe oameni din convingerile lor, mai ales când şi ei au partea lor de dreptate. 
Meri este îndreptăţită să i se mărească salariul, care nu-i fusese modificat niciodată 
de la angajare, ca şi lui Alimănuţ, iar pretenţia acestuia, ca şeful lui să-i propună 
avansarea şi nu să şi-o ceară el, este una de foarte bun simţ. Tocmai atunci  se 
apropia el de Alimănuţ şi Nelu Ionescu.

- Să vă fie de bine, le zice Alexandru Bălan.
- Mulţumim, poftă bună, îi răspund cei doi colegi, care trec mai departe 

fără să se oprească.
La  cantină,  Lenuţa  Oprea  parcă  aşteaptă  intrarea  lui  Alexandru  Bălan, 

întârziind să înceapă felul al doilea de mâncare.
- Poftă bună, zice Alexandru fetei.
- Mulţumesc, ia loc.
- Ce e cu tine? N-ai mai fost acasă la Văcăreşti?
- N-aveam cum să mă mai duc, dacă am venit după miezul nopţii. 
Cei  doi  tineri  mănâncă fără să dialogheze.  La  ieşirea în bulevard,  fata 

întreabă:
- Ce faci după amiază?
- N-am nici un plan, răspunde Alexandru.
- Vrei să mergem la cinematograf?
- Da şi aşa îţi sunt dator cu un bilet, că data trecută ai plătit tu.
- D-asta mergi cu mine, ca să-ţi achiţi datoria?
- Şi d-asta, răspunde Alexandru, regretând răspunsul pripit, care simte că 

răneşte mândria fetei. Dorind să cârpească ce se mai poate întreabă: Ce film o fi?
- Este unul sovietic, de război, d-ăla care îţi place ţie, că mă şi mir ce-oi 

găsi la ele?
- Să ştii că îmi plac foarte mult.
- Ce-ţi place, că toate sunt la fel? Stalin face câte o şedinţă cu comandanţii 

de fronturi la care le arată ceva pe o hartă întinsă pe masă, după care încep luptele, 
cu bubuituri din mii de tunuri, flăcări lăsate pe cer de proiectilele catiuşelor, asaltul 
în  urale  ale  ostaşilor sovietici,  ieşirea din tranşei  cu mâinile  ridicate  a  trupelor 
germane ce se predau, încheindu-se cu Stalin care-şi aprinde mulţumit luleaua în 
aplauzele puştilor din cinematograf.

- Nu e numai asta.
- Dar ce mai este?
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-  Pe  lângă  şablonul  pe  care  l-ai  arătat,  fiecare  film  are  partea  lui  de 
realitate.

- Şi care e aia?
- Este o treabă de istorie autentică. Majoritatea scenelor de  luptă sunt 

reale. Ele sunt imagini luate pe viu de operatorii de pe front, în care armamentul, 
exploziile,  distrugerile  şi  soldaţii  morţi  sau  răniţi,  sunt  lucruri  adevărate,  iar 
suferinţele  oamenilor  sunt  reale.  Şi  învinşii  şi  învingătorii  se  chinuiesc  într-un 
război în care i-a aruncat soarta lor de oameni nevinovaţi, condamnaţi de mai mari 
lor să se omoare între ei. 

După film Lenuţa pleacă la gazda ei, iar Alexandru se duce să-şi vadă 
mătuşa.

- Ce mai faci mă?
- Bine tanti.
- Cum merge cu slujba?
- Bine.
- Te-a definitivat?
- Da.
- E bine atunci. Mergi cu mine în vizită la o familie?
- Merg dacă nu e departe şi nu durează mult.
- Câte condiţii îmi  pui! Hai să plecăm până nu-ţi vin şi altele.
- Vreau să mă culc devreme, c-am fost ieri într-o excursie.
 - Şi dacă n-ai fi fost, tot devreme te-ai fi culcat. Asta îmi place la tine, că 

eşti băiat cuminte.
- Îmi lipseşte jujăul.
- Lasă, nu mai fă pe modestul cu mine, că mi-am dat seama că eşti un 

mare şmecher.
- De ce tanti mă faceţi şmecher?
 - Dacă te superi, îmi cer scuze. M-am gândit la faptul că eşti băiat deştept 

şi că te descurci bine cu serviciul. 
- De unde ştiţi dumneavoastră cum mă descurc eu la serviciu?
- Şi veştile bune călătoresc repede, nu numai cele rele. Şi te mai văd cât 

eşti de şpiţos. Când ai venit erai îmbrăcat în nişte pantaloni bazonaţi şi încălţat în 
bocanci cu tocurile tocite de tot, care în mod precis erau cu tălpile găurite, iar acum 
parcă eşti scos de la cutie, cu costum nou şi totul asortat, ca şi cum ai coborât dintr-
o poză din jurnalele de modă.

Alexandru, la venire din armată îşi găsise hainele, pe care le cumpărase pe 
cartelele de puncte cu economiile ce le făcuse din salariile câştigate la Staţia de 
Egrenat Bumbac din Smărdioasa, purtate de Eugen şi nu i le-a mai luat, convins că-
şi va putea face altele. Şi acest lucru s-a împlinit destul de repede, deoarece din 
prima de trei sute de lei, primită pentru luna martie, îşi cumpărase o stofă gri, din 
care Ureche, un fost croitor, nevoit să se angajeze magazioner la OFAMT pentru că 
se închisese atelierul de croitorie în care lucrase, îi cususe un costum ce-i venea ca 
turnat,  iar  din  chenzina  întâia  pe  aprilie  îi  rămăsese  destui  bani  cu  care  şi-a 
cumpărat lenjerie de corp, cravată şi o pereche de pantofi. 

- Uite c-am ajuns. Hai să intrăm, zice Maria Dumitrescu. 
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Spre surprinderea lui Alexandru vizita mătuşei sale este la o familie de 
profesori,  a  căror  fată  a  terminat  anul  trecut  liceul  şi  lucrează  la   Serviciul  de 
Contabilitate  al  OFAMT-ului.  Scopul  vizitei  Mariei  Dumitrescu  la  familia 
Bănulescu  era  să  le  restituie  o  carte  împrumutată.  Domnişoara  Bănulescu  s-a 
străduit  să  facă  conversaţie  cu  Alexandru,  acesta  aflând  că  fata  învaţă  să  dea 
examen de admitere la facultate. El şi-a adus aminte, fără să-i spună fetei, c-a avut 
şi el o astfel de încercare şi de atunci a scăpat de această de dorinţă. 

Doamna Bănulescu,  ştiind  de  la  fiica  ei  de  funcţia  importantă  în  care 
fusese numit nepotul prietenei sale, zice:

- Maria, cred că acum nepotul dumitale are o leafă foarte mare.
- Nu ştiu dragă, m-ar bucura să fie aşa. Ce leafă ai Alexandre?
- De ce tanti?
-  Ăsta  parc-ar  fi  neam de  evreu,  în  loc  să-ţi  răspundă  îţi  pune  o  altă 

întrebare. Aşa ca să ştim, că doar n-o fi salariul tău secret militar?
- O mie două sute, răspunde Alexandru, supărat că s-a pripit şi n-a evitat 

enunţarea cifrei. 
Maria Dumitrescu roşeşte şi grăbeşte plecarea în mare viteză. Ajunsă în 

stradă îi zice nepotului:
- Mă, trăseşi o minciună de mă trecu toate năduşelile! De ce te-ai lăudat?
- Tanti, de minţit n-am minţit, dar îmi pare rău c-am fost un prost şi v-am 

ascultat, spunând ce salariu am.
- Ai tu o leafă aşa de mare?
 - Tanti, dacă este să mă laud, să ştiţi că pe lângă acest salariu tarifar de 

bază mai am alte două sporuri, doisprezece la sută pentru tehnicitate şi treizeci la 
sută pentru şantier greu. În afară de aceste sporuri mai primim şi o primă lunară.

- Stai, că m-ai ameţit!
- Asta e.
- O fi aşa cum spui, dar nu e corect. Tu ştii că eu n-am nici cinci sute de 

lei pe lună, iar directorul spitalului are numai vreo opt sute.
- Şi care e vina mea?
- Păi asta e, că n-ai nici o vină. Şi ce faci cu atâţia bani?  
-  Păi nu-mi ziserăţi că sunt îmbrăcat după jurnal? Cu ce-mi cumpăram 

astea dacă n-aveam leafă mare?
- Să nu te apuci să cheltuieşti şi să trăieşti ca un bim-paşă şi de ăia de 

acasă să nu-ţi pese. Uită-te la frati-mi-o Titi, c-a trecut de patruzeci de ani şi nu s-a 
însurat ca să-şi ajute fraţii şi părinţii. Este bine că ai acum un serviciu aşa de bun, 
dar trebuie să te ţii de el şi să-ţi vezi de treabă şi în continuare. Să nu te înhăitezi cu 
cine ştie ce puşlamale şi să te compromiţi, că de acum înainte, după ce ai ajuns 
cineva, toată lumea e cu ochii pe tine şi la cea mai mică greşeală pe care o faci 
ajungi să intri în gura lumii şi nimeni nu te mai poate scoate basma curată, chiar 
dacă între timp ai deveni un sfânt. Nu este greu să-ţi faci o situaţie bună, dar este 
foarte  uşor  să  pierzi  totul,  că  de  recuperat  va  fi  imposibil.  Aşa  că,  să  nu  te 
înfumurezi că nu mai e nimeni ca tine, că d-abia d-acum înainte începe greul, ca să 
nu te faci de râs cu ceva în faţa lumii. Cu voia sau fără voia ta, vei avea mulţi 
duşmani, de care n-are cine te scăpa în afară de tine. Ţi-am spus toate astea, că eu 
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ştiu cât de egoistă este lumea şi tu ai ajuns prea repede într-o situaţie de invidiat. D-
asta ţi-am spus că vei avea mulţi duşmani, care vor să se răzbune pe tine pentru 
neîmplinirile lor. Aşa e lumea, perversă, să te laude în faţă şi în dos să te vorbească 
de rău, dorindu-ţi răul ca pe o mare mântuire a lor.

Alexandru  Bălan  nu  înţelege  rolul  dădăcelei,  fără  motiv,  pe  care  i-l 
administrează mătuşa sa.  El gândeşte că ea trebuie să fi suferit prea multe frustrări 
în viaţă, dacă a ajuns să gândească aşa de pesimist despre caracterul oamenilor. 
Filtrând cele spuse de Maria Dumitrescu, el consideră că din tot ce-i spusese nu-l 
priveşte pe el, pentru că la slujbă treaba merge bine. În locul doamnei Tanţa Badea 
venise domnişoara Florina, o fată bondoacă, durdulie, urâţică şi nemăritată la cei 
aproape treizeci de ani ai săi, dar foarte vrednică, care a priceput repede ce are de 
făcut.  Ea are o  fire  veselă,  fapt  ce o face foarte  simpatică.  Mai  fusese angajat 
Lucică Penescu, băiatul popii din Teiş, un om puţin la vorbă dar foarte inteligent şi 
serios, numai că acesta n-are de gând să facă pureci în serviciu, intenţionând să dea 
examen la Facultatea de Finanţe şi Credit. Singura lui problemă majoră, şi pe care 
n-a spus-o nimănui, este cea legată de starea sănătăţii inimii lui. 

La  Policlinica  Orăşenească,  ce  funcţionează  la  etajul  Băii  Comunale, 
Alexandru  Bălan  fusese  examinat  cu  atenţie  de  doctorul  Ionescu,  un  cardiolog 
renumit. Bătrânul doctor l-a ciocănit şi l-a ascultat pe toate părţile,  întrebându-l 
amănunţit  de la bolile  copilăriei  şi  până la internarea în spitalul  de la Făgăraş, 
inclusiv despre medicamentele ce-i fusese administrate şi efectul acestora. Aşa de 
mult  a  durat  consultul,  că  Alexandru  se  impacientase  că  nu  se  mai  termină, 
părându-i că doctorul atât aştepta, să-i cadă un pacient cu care să-i treacă timpul. În 
realitate doctorul constata o maladie în faţa căreia medicamentele nu puteau ajuta 
prea mult.

- Tinere nu prea stai bine deloc cu inima. Asta nu înseamnă că eşti pe 
moarte. O poţi duce mult şi bine, dacă vei duce un regim cumpătat de viaţă, lipsit 
în  special  de  efort  fizic  excesiv.  Îţi  este  interzis  fugitul,  fumatul  şi  fu…ul.  În 
practica mea am întâlnit  cazuri  de oameni cu boala ta,  ajunşi  la  bătrâneţe fără 
probleme fiindcă s-au menajat.

Alexandru gândeşte că regimul ce i se impune nu este unul extraordinar ce 
nu poate fi respectat. De fumat se poate lăsa imediat, de însurat şi aşa nu-i  trecuse 
prin  minte  să  se  însoare.  El  cunoscuse  destui  oameni  de  ispravă  ce  nu  se 
căsătoriseră  niciodată  şi  cărora  chiar  le  convenea  burlăcia.  Unul  dintre  ei  era 
doctorul  Gheorghe  Marinescu,  profesorul  lui  de  higenă  de  la  Liceul  Alexandru 
Ghica din Alexandria şi un alt caz îl avea chiar în familie, pe Titi Dumitrescu, vărul 
primar al tatălui său. Cu fugitul, ca să şi-l înfrâneze, este mai greu, din cauza firii 
lui repezite, de nu-şi poate tempera paşii, când are de mers undeva. În liceu era cel 
mai rapid alergător pe suta de metri, spre surprinderea colegilor săi, care-l ştiau că 
nu-i place să joace nici volei, nici fotbal, nici oină şi nici chiar ţurca, pe care o 
băteau toţii copiii imediat ce se desprimăvăra şi se usca noroiul drumurilor. 

- Zici că poţi renunţa la cele trei fu-uri?
-  Desigur,  domnule  doctor,  şi  aşa  situaţia  mea  nu-mi  permite  să  mă 

gândesc la căsătorie. Prin mintea lui Alexandru îi trecuseră vorbele mamei sale: 
Ce-i lipseşte chelului? Tichie de mărgăritar, la care el adăogă: Şi mie însurătoare. 
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- Ba nu, la însurătoare să te gândeşti şi s-o faci cât mai degrabă. Asta te va 
ajuta să duci o viaţă liniştită.

- Păi nu ziserăţi dumneavoastră să n-am relaţii cu femeile.
- Cu femeile e altă chestie. Atunci când eşti neînsurat şi-ţi vin pandaliile 

de o iei de nebun pe miriştii. Excesul de moment este inevitabil când eşti cu vr-una 
nouă şi consecinţele pot fi destul de grave, lucru ce nu se poate întâmpla dacă eşti 
însurat  şi  duci  o  viaţă  normală.  Eu  am să-ţi  dau  un  bilet  de  tratament  pentru 
douăzeci şi cinci de zile la Buziaş şi zicând acest lucru doctorul scosese din sertar o 
cutie în care erau o mulţime de bilete de tratament imprimate pe hârtie groasă din 
carton lucios. Poţi pleca imediat?

- Nu, nu pot.
- Dar când poţi?
 - Nu ştiu, când mi se va aproba concediul de odihnă.
- Nu-ţi  trebuie concediu de odihnă. Vei primi concediu medical  pentru 

toată  perioada  petrecută  la  tratament,  plus  o  săptămână  de  stat  acasă  pentru 
refacere.

- Domnule doctor, sunt angajat de nici două luni de zile şi nu va face o 
impresie prea bună plecarea mea într-un concediu medical  aşa de lung. Nu ştiu 
când aş putea pleca.

- Am un bilet de la întâi august.
- Eu ştiu?
-  Nu te  mai  codi,  pleci  şi  gata,  că  nu  s-o închide  întreprinderea  dacă 

lipseşti  tu.  Ai  nevoie de  cel  puţin  două tratamente balneare pe an.  Biletul  este 
gratuit, inclusiv transportul pe calea ferată, iar concediul medical îţi va fi plătit cu 
salariul  integral.  Chiar  dacă  ai  drept  la  concediu  de  odihnă,  nu  trebuie  să  ţi-l 
consumi pentru tratamentul din staţiune. M-ai înţeles?

- Da, domnule doctor.
- Eu ţi-l scriu şi va fi păcatul tău dacă pierzi biletul şi mai ales tratamentul. 

Doctorul a scris numele tânărului pe biletul de tratament şi o reţetă. Ia-le, zisese 
doctorul înmânându-i cele două hârtii. Reţeta ţi-o prepară la farmacia Policlinicii. 
Nu te costă nici un ban.

- Vă mulţumesc, domnule doctor.
- Să fii sănătos şi te aştept să te văd cum te prezinţi la venirea din staţiune. 

Asta nu înseamnă că dacă până atunci nu te simţi bine, nu trebuie să treci pe la 
mine să te văd.

În timpul cât Alexandru Bălan aşteptase prepararea reţetei, se frământase 
că n-are cum lăsa serviciul şi să plece o perioadă aşa de mare. Dar dacă până atunci 
OFAMT-ul se mută la Leordeni? Era prima oară când îşi punea problema ce va 
face dacă întreprinderea va pleca din Târgovişte. În definitiv n-a avut timp să-i 
crească rădăcini care să-l lege de oraş, dar nici să plece la ţară parcă nu-i cade 
tocmai  bine.  Până la  urmă îşi  zisese:  Ce-mi  bat  capul  cu  chestiile  astea?  Până 
atunci e timp căcălău şi se va găsi o rezolvare.

La serviciu treaba merge foarte bine, totul desfăşurându-se fără să apară 
vreo greutate în rezolvarea volumului mare de lucrări ale Serviciului de Normare 
Tehnică şi Salarizare. Ba, mai mult, Florina venise şi cu atribuţiile ei de contabil de 
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ştate,  pe  care  le  întocmeşte  veselă  într-o  viteză  imposibilă  pentru  oricare  alt 
funcţionar,  cât  ar  fi  de  bun şi  de  experimentat.  Alexandru  Bălan  se bucură  de 
atmosfera liniştită de la serviciu, neştiind când îi trece ziua cu vesela Florina şi 
mucalitul  de  Lucică,  cel  care  trânteşte  tot  felul  de  poante,  care  de  care  mai 
năzdrăvane.  Singurul  lucru ce deranjează atmosfera din birou sunt vizitele prea 
dese ale fetelor din întreprindere care vin să stea de vorbă cu Florina.

- Florino, ce dracului caută astea toată ziua bună ziua la tine? a întrebat-o 
odată Lucică Penescu.

- Lucică, nu fă pe prostul cu mine. Ce, astea vin pentru mine? Când eram 
la contabilitate nu mă băga nici una în seamă, că li se părea că sunt bătrână şi urâtă, 
dar de când lucrez cu voi, le-a lovit pe toate o dragoste subită de mine.

- Cred că vin pentru şefu’.
- Nu numai pentru el. Ce, tu eşti chior?
- Păi ce dracului or vedea ele la mine!
- Invită tu pe oricare din ele la cinematograf sau la o plimbare pe strada 

mare şi te asigur că nu vei fi refuzat.
- Nu te cred.
- Încearcă.
- N-am eu timp de aşa ceva. Trebuie să învăţ pentru facultate.
- Asta le-am spus şi eu, că tu eşti cu facultatea şi şeful nostru ţine nasul 

prea sus.
- Florino, gata cu bârfa, îi zice Alexandru.
- Gata şefu’, am înţeles că nu admiţi trasul de şireturi cu subalternii, dar a 

vorbit gura fără mine, răspunde râzând Florina.
- Fii atentă ce spui să n-o încurci, o atenţionează în glumă Lucică.
- Nu mie frică de şefu’. Dacă mi-ar fi fost nu ziceam prostia asta. V-am 

cântărit eu p-amândoi c-aveţi şapte ani d-acasă.
- Acum ne iei pe d-adevăratelea la mişto, zice Lucică.
- Lucică, eşti un fleţ, dacă asta înţelegi, răspunde Florina cu zâmbetul ei 

ce-i arată bunătatea, ca o adevărată soră mai mare. 

VII

Spre sfârşitul lunii iunie, directorul Voiculescu a făcut o ultimă deplasare 
cu autoturismul GAZ la Bucureşti,  pentru a-şi  lua rămas bun de la conducerea 
trustului. Tot drumul el a fost vesel, discutând cu Gabi Shitu despre gândurile lui 
de viitor pensionar.  

- De abia aştept să nu mai plec d-acasă.
- N-o să vă plictisiţi, tovarăşe director?
- Nu Gabi, am atâtea de făcut. Voi avea timp să-mi îngrijesc livada, via, 

stupii de albine şi trandafirii. Numai că trebuie să mai am şi puţină sănătate.
- De câte ori trec prin Moreni, mă opresc în faţa casei dumneavoastră să o 

privesc. Îmi place foarte mult, iar zona în care este amplasată este splendidă. În 
primăvara asta, când am fost cu GAZ-ul la Ploieşti, m-am oprit special ca o văd 
mai bine. Tocmai erau merii în floare. Se vede că este o mână de gospodar cu mult 
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gust, ca să ţină totul la linie şi atât de curat. Vila arata ca nouă cu zidurile proaspăt 
văruite. Grădina cu răzoarele aliniate, livada în floare cu trei rânduri de stupi de 
albine,  bolta  de  vie  modelată  ca  un  tunel,  aleea  de  trandafiri  şi  gardul,  toate 
formează  un  ansamblu  ca  de  expoziţie.  N-am fost  singurul  om rămas  cu  gura 
căscată  la  aşa  frumuseţe.  Am văzut  destui  de  mulţi  localnici  oprindu-se  să  vă 
admire gospodăria, deşi sunt sigur că n-o vedeau prima dată. În zona aceia mai sunt 
şi alte vile care trebuie să fi fost tot aşa de frumoase ca a dumneavoastră, dar acum 
sunt părăginite,  după ce au fost  naţionalizate şi date chiriaşilor.  Mă şi  mir cum 
dumneavoastră aţi scăpat cu proprietatea nenaţionalizată!

- N-avea de ce să mi-o naţionalizeze. Eu n-am fost exploatator, fiindcă 
toată viaţa am fost slujbaş. M-am angajat la Societatea Concordia când eram tânăr 
ca Bălan. Câţi ani ai puştiule?

- Săptămâna viitoare împlinesc douăzeci şi unu.
- Te-am văzut săptămâna trecută din maşină. Veneai pe bulevard dinspre 

gară cu o doamnă. Cred că era mătuşa ta care te-a adus în Târgovişte.
- Era mama. Venise cu trenul şi mergeam spre gazdă.
- Şi o duceai pe jos? Câştigi destui bani şi puteai să iei o trăsură. 
- Am vrut să fac treaba asta, dar dânsa a preferat să meargă pe jos pentru a 

vedea mai bine oraşul.
Florica Bălan venise să vadă cum trăieşte fiul ei cel mare, căruia îi duce 

dorul, deşi îl văzuse acasă de Florii,  de ziua ei. Ei i-a plăcut oraşul chiar de la 
început, admirând castanii bulevardului. Pe strada mare ea se oprise în faţa unei 
frizerii şi-l obligase pe fiul ei să intre şi să-şi radă mustaţa. Alexandru purta de pe 
timpul când făcea armata o mustăcioară de culoarea spicului de grâu copt. Mama 
lui îi ceruse de când îl văzuse cu mustaţă să şi-o dea jos, spunându-i că îl urâţeşte. 
El promisese de prea multe ori că îi va îndeplini dorinţa, fără însă să o şi facă. 

- Mă bărbieresc la gazdă că am lamă nouă în aparat.
Alexandru are de la tatăl său un frumos aparat de bărbierit, adus de acesta 

de pe frontul din Cehoslovacia.  
- Nu plec mai departe dacă nu-ţi razi mustaţa acum. M-ai minţit de prea 

multe ori, ca să te mai cred.
Neavând cale de scăpare Alexandru îndeplinise ordinul mamei lui, care se 

bucurase văzându-şi fiul ieşind întinerit din frizerie. 
Doamna  Fugali  o  primise  pe  Florica  Bălan  cu  multă  bucurie,  fiind 

încântată că mama lui Alexandru are o fire deschisă, este foarte agreabilă şi mai 
ales că poate discuta cu ea despre orice. Doamna Fugali o plimbase pe Florica la 
piaţă şi prin tot oraşul, făcându-i cunoştinţă cu prietenele ei de taifas, după care 
veneau acasă, unde continuau să vorbească până noaptea târziu. Florica Bălan s-a 
bucurat  cum  doamna  Fugali  îi  îngrijeşte  fiul,  găsindu-i  toate  rufele  spălate  şi 
călcate la linie, iar pe el îmbrăcat cu rufărie curată. La amândouă le-a părut rău 
când  Florica  a  trebuit  să  plece,  după  ce-şi  prelungise  şederea  la  insistenţele 
doamnei  Fugali  de  la  câteva  zile  la  o  săptămână întreagă.  La  plecare,  doamna 
Fugali  a  rugat-o  să  revină  cât  mai  curând  în  Târgovişte,  mama lui  Alexandru 
promiţând că va face acest lucru când treburile gospodăriei îi vor permite.

- Tânăr şi frumos am fost şi eu ca Bălan, atunci când m-am angajat la 
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Schela Mare. Parcă a fost ieri, aşa de repede mi-a trecut viaţa. Am avut noroc de un 
serviciu bun unde am câştigat foarte mulţi bani de nu ştiam ce să fac cu ei. D-aia 
am putut să-mi fac o gospodărie cum mi-am dorit. Dacă din grămada de bani pe 
care o câştigam aş fi cumpărat şi ceva acţiuni, cum au făcut colegii mei, acum şi 
casa mea era naţionalizată. Cam toţi funcţionarii mai răsăriţi de pe la societăţile 
petrolifere  îşi  economiseau  banii  cumpărând  acţiuni,  fapt  ce  a  determinat 
naţionalizarea  vilelor  lor.  Astea  din  Moreni  sunt  un  fleac  faţă  de  palatele  din 
Câmpina, ridicate de şefii noştri, care câştigau grămezi de bani. Prietenii mei n-au 
fost  lăsaţi  nici  chiriaşi  în casele lor,  pentru care au muncit, din cauza c-au fost 
acţionari, fără să se ia în seamă că pachetele lor de acţiuni erau subţirele, băgându-i 
la grămadă cu boşii noştri. Nici nu ştiu când au trecut anii şi am ajuns un moş, care 
de săptămâna viitoare va fi pensionar.

- Acum că scăpaţi de muncă, să vă bucuraţi de viaţă şi de tot ce aveţi.
- Şi eu m-am gândit toată viaţa la pensionare, privindu-o ca pe o perioadă 

de bucurie când voi fi liber să fac ce-mi place. Numai că bătrâneţea vine nu numai 
cu  bucuria  unor împliniri,  cu copiii  la  rostul  lor,  unul  din cele  mai  importante 
lucruri făcute în viaţă, dar aduce şi unele suferinţe. Am aşteptat vremea să-mi cresc 
liniştit nepoţii şi când colo mi-a apărut o boală de prostată ce trebuie operată. În 
locul liniştii la care visam încep să umblu prin spitale.

- Şi nu există alt tratament fără operaţie?
- Am fost la doctorul Burghelea, un mare specialist în astfel de boli şi mi-a 

spus că nu se poate fără operaţie. Aşa că e bine să-ţi trăieşti viaţa cât eşti în putere, 
că fericirea deplină la care speri că o vei avea la pensie e un fel de fata morgana, 
alergi după ea toată viaţa şi n-ajungi să pui mâna pe ea niciodată. Eu mulţumesc lui 
Dumnezeu că am avut o viaţă îmbelşugată şi că voi fi iarăşi sănătos, aşa cum mi-a 
spus doctorul, că mă voi face bine după operaţie şi voi trăi încă mulţi ani. 

- Nu vă e frică de operaţie, tovarăşe director?
- De ce să-mi fie teamă? Doctorul ăsta la care am fost taie patru cinci inşi 

în fiecare zi şi  zice că aproape toţi  se fac bine.  N-am eu ghinionul ăla să nu-i 
reuşească operaţia tocmai la mine.

- Eu aş muri de frică înainte de a mă opera.
 - Ce eşti aşa fricos, că doar ai fost mulţi ani pe front!
- Am fost ofiţer de intendenţă, n-am luptat cu arma. Dumneavoastră aţi 

fost pe front?
- Eu am fost mobilizat pe loc, fiind salariatul Concordiei, dar am fost ca şi 

pe front. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu unde era bombardamentul mai 
mare. Nici nu ştiu cum am scăpat. Odată, înainte să sosesc la rafinăria Târgovişte, 
unde aveam o treabă, a început bombardamentul american, care a transformat-o 
într-un morman de fiare strâmbe şi arse. Am avut mare noroc. Astăzi nici nu se mai 
cunoaşte locul unde a fost rafinăria.

-  Eu  o  mai  ţin  minte.  Era  pe  terenul  unde  avem  acum  Depozitul 
Târgovişte, îşi aminteşte Schitu.

- Aşa este.
- Tovarăşe director, nu ştiţi pe cine va numi în locul dumneavoastră?
- Unul Ioan Borş.
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- N-am auzit de el. De pe unde o fi?
- Nu ştiu Gabi. Nu l-am văzut niciodată. Am aflat de numele lui de la 

consilierul sovietic Cornilov.
- N-ar fi fost mai bine să numească pe tovarăşul director adjunct Muşat 

sau pe tovarăşul inginer şef Georgescu? întreabă Gabi Schitu.
-  Ar fi  fost,  că sunt oameni  care cunosc bine întreprinderea,  dar  aşa a 

hotărât rusul.
-  D-ar  fi  un  om  cumsecade,  măcar  pe  jumătate  din  cât  aţi  fost 

dumneavoastră.
- Gabi, nu ţi-e ruşine să mă perii tocmai acum la despărţire?
- Sunt sincer tovarăşe director. N-am motiv să umblu cu periuţa. Mi-aţi 

fost  director  cinci  ani  şi  mereu  m-am  întrebat  cum  de  v-a  pus  director  pe 
dumneavoastră care aţi fost şef la Concordia?

- N-am fost unul prea mare.
- Aţi fost cel mai cumsecade director pe care l-am avut în viaţa mea de 

funcţionar.  
- După tine directorii trebuie să fie oamenii răi? 
- Nu neapărat, dar după cum ştiţi şi dumneavoastră mai toţi directorii de la 

alte întreprinderi din oraş sunt oameni cu patru clase primare. Pe dumneavoastră de 
ce v-o fi pus, că totuşi aţi fost şef de serviciu la Concordia, adică, cum se zice, aţi 
fost omul capitaliştilor!

- Pe directorii de la Sovrompetrol i-a numit consilierii ruşii. Ei au cerut 
dosarele funcţionarilor de la marile societăţi petroliere şi din ăia au ales directorii 
după ce stătea de vorbă cu fiecare. Pe mine m-a numit Cornilov, după mai multe 
audieri.

-  Înseamnă că de atunci vă simpatizează Cornilov şi de aia nimeni n-a 
îndrăznit să se ia de dumneavoastră.

- Fii serios. Dacă nu mergeau treburile bine în întreprindere mă schimba 
rusul de mult. 

- Nu vă schimba. Toată lumea ştie cât de bun prieten sunteţi cu Cornilov. 
Mă rog la  Dumnezeu  ca  rusul  să  aibă  aceiaşi  inspiraţie  şi  să  ne  numească  un 
director cumsecade, măcar pe sfertul dumneavoastră.

- Mai coborâşi pretenţia. Adineaori vreai unul pe jumătate. 
Teama lui Schitu s-a dovedit foarte îndreptăţită. Noul director i-a băgat 

frica în oase din prima zi. În iulie s-a prezentat la post Ioan Borş, un munte de om, 
îmbufnat şi taciturn. Câteva zile el a vizitat depozitele, notând permanent într-un 
carnet gros câte ceva de nimeni nu ştie ce, fără să scoată o vorbă. Acum a început 
să-i cheme în biroul lui pe fiecare şef. Le cere să-i prezinte situaţia serviciului pe 
care îl conduce. După ce omul vorbeşte de crede că nu mai are ce să spună, Borş îl 
întreba:  “Şi?”  Bietul  şef  îşi  scormoneşte  mintea  şi  spune  alte  amănunte  din 
activitatea serviciului, iar când crede că a scăpat, având clăbucii la gură de atâta 
vorbit, Borş îl întreba din nou: “Şi?” Omul începe iar să vorbească şi până nu i se 
usucă gura, de-i seaca glasul, nu-l lăsa. Are noul director o răbdare să asculte de i-a 
înnebunit pe toţi cu care a stat de vorbă. Oamenii ies de la el dezorientaţi, cu feţele 
roşii ca racul fiert, neştiind să mai spună nici cum îi cheamă. Printre ultimii este 
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chemat şi şeful Serviciului Normare Tehnică şi Salarizare. Directorul Ioan Borş, 
fără să răspundă la salutul lui Bălan, îl întreabă:

- Eşti de la Normare?
- Da.
- Cheamă-l pe şef.
- Eu sunt.
- Spune de când eşti şef şi ce faci acolo?
Vorbeşte  Bălan  de  peste  un  ceas.  El  expune  directorului  schema 

organizatorică a întreprinderii, continuă cu sarcinile serviciului NTS şi tehnicile de 
salarizare  prin  aplicarea  normelor  republicane  şi  a  celor  locale,  elaborate  în 
întreprindere.

- Şi? întreabă Borş.
- Tovarăşe director, cred c-am spus totul despre activitatea serviciului.
- Şi altceva?
- Ce v-ar interesa în mod deosebit?
- Totul, răspunde supărat directorul.
Bălan îl priveşte mirat. Nu ştie ce-ar mai putea să-i spună. Informaţiile pe 

care i le dăduse erau prea numeroase şi destul de detaliate, imposibil de reţinut de 
un om normal. Să fie Borş un tip foarte inteligent,  expert în stenografie, reuşind să 
noteze mulţimea problemelor auzite? Bălan este convins că directorul nu pricepuse 
mare lucru şi  că notiţele  acestuia  sunt nişte  mâzgălituri  năroade,  din ce putuse 
descifra el, citind pe dos în carnet. Tânărul crede că Borş este un tâmpit, care vrea 
să  facă  pe  omul  deştept  şi  autoritar.  Dacă  această  presupunere  este  adevărată, 
atunci directorului îi reuşeşte de minune stratagema, evitând să vorbească, în afară 
de  stupida  întrebare:  “Şi?”  pe  care  o  repetă  de  i-a  înnebunit  pe  bieţii  oameni 
interogaţi  în  zilele  precedente.  Văzând  că  Bălan  nu  mai  are  de  gând  să  mai 
deschidă gura, directorul Borş întreabă din nou:

- Şi?
Bălan, pripit din fire, este gata să răspundă: “Şi atât”, dar până să deschidă 

gura l-a străfulgerat idea că pe idiot trebuie să-l tratezi ca pe un zeu, dacă nu vrei să 
ai necazurile pe care le poate inventa mintea unui cretin. În capul lui Bălan chipul 
lui  Borş  devine într-o clipă  identic  cu cel  al  lui  Constantin,  jandarmul  devenit 
miliţian şi de la care Alexandru Bălan are drept amintire trei coaste rupte şi sudate 
strâmb, fapt pe care îl constată ori de câte ori face baie şi se săpuneşte peste locul 
cu pricina. 

Fără  să mai  piardă  timpul  tânărul  şef  de  serviciu  începe  să vorbească 
amănunţit despre modalitatea de cronometrare şi elaborare a normelor locale. Borş, 
transpirat,  se  străduieşte  să noteze ca un şcolar  silitor.  Bălan nu se opreşte  din 
explicaţii. Are el destulă abilitate de a expune frumos, ca un fost profesor de ciclul 
doi al şcolii elementare, o lecţie pe care o ştie bine. Când Bălan trece la normele de 
manipularea tubingului de sonde, directorul îi ordonă:

-  Mâine  dimineaţă  să  găsesc  pe  biroul  meu schema  cu  tot  personalul 
OFAMT-ului. Ai înţeles?

-  Da,  tovarăşe director,  răspunde Bălan,  înjurându-l  în gând de mamă, 
observând că tâmpitul ştie totuşi să-i ceară un lucru important.
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Florina şi Lucică îl aşteaptă pe Bălan morţi de curiozitate, dar şi cu teamă, 
ca nu cumva noului director să i se pună pata pe prea tânărul lor şef, care, neavând 
experienţă de viaţă, nu se poate descurca la fel ca ceilalţi şefi de serviciu. Şi dacă 
aceia ieşiseră tărbăciţi, erau siguri că Bălan va fi făcut pulbere. Teama lor este ca 
nu cumva să le schimbe şeful şi să le strice traiul liniştit pe care îl au la serviciu. Ei 
sunt surprinşi să-l vadă pe Bălan intrând liniştit în birou, contrar firii lui repezite.

- Cum a fost şefu’? întreabă Florina, sub privirile de motan ale lui Lucică 
Penescu.

-  Ce  anume?  întreabă  Bălan  în  loc  de  răspuns,  ca  să  aibă  răgaz  să-şi 
limpezească gândurile.

- Cum a fost la director?
- Bine.
- Hai şefu’, nu ne lua drept nişte copii proşti ca să credem baliverna asta! 

Schitu,  Vişan,  Teodoru şi  toţi  ceilalţi  au  ieşit  de  la  director  ca  nişte  zdrenţe  şi 
tocmai cu dumneata să se fi purtat bine! Ceva trebuie să fi fost, că eşti prea calm. 
Hai spune-ne cum a fost? se milogeşte Florina.

Alexandru Bălan simte o durere în suflet. Pentru prima oară în viaţa lui 
trebuie să-şi ţină ascunse gândurile. Un om de pe câmpia Burnazului, crescut într-
un  spaţiu  de  sinceritate,  îl  doare  că  trebuie  să  mintă.  O  soluţie  de  a  ascunde 
adevărul fără ca să apeleze la minciună este să tacă, dar şi această alternativă este 
un lucru extrem de greu de realizat de un om vorbăreţ şi cu sufletul deschis până 
dincolo de linia  orizontului.  El  nu suferă fiindcă nu-şi  poate descărca  of-ul,  ci 
pentru că începe să devină un om necinstit cu el însuşi, dacă nu-şi mai poate spune 
deschis gândurile. Impresia lui despre Borş este destul de proastă, dar ea nu poate 
fi  spusă nici  prietenilor  săi  apropiaţi,  cum sunt  Lucică şi  Florina.  Cât  ar  fi  de 
secretoşi colegii lui Alexandru Bălan tot va răsufla o parte din părerile lui despre 
noul director, care vor fi  amplificate şi aflate de acesta de la vreun trepăduş de 
vorbe, ce vrea să se pună bine cu Borş.

-  Ţi-am  spus  cum  a  fost,  dar  va  fi  foarte  rău  dacă  mâine  dimineaţă 
directorul  nu va avea pe birou schema cu personalul  OFAMT-ului,  răspunde în 
viteză Bălan, pentru a ieşi din starea calmă pe care Florina i-o interpretase ca fiind 
anormală firii lui.

- Nimic mai simplu. Iau tabelul cu schema de salarizare a personalului, îl 
actualizez şi îl dau la bătut la maşină. Ce facem de dactilografă, că nu termin până 
la sfârşitul programului?

- Trebuie să prezentăm directorului trei feluri de scheme, una este cea pe 
care te-ai oferit tu să o faci, eu voi face tabelul cu schema de atribuţii, iar Lucică va 
desena schema de personal pe un carton format “A 1”. Am rugat dactilografele să 
vină una din ele la ora cinci după amiază. S-a oferit să vină Marioara Popescu.

- Aia vine de curioasă. Crede că se va repeta bomba care a fost cu decizia 
de mărirea salariilor. O să ia plasă când s-o trezi că trebuie să stea toată noaptea să 
bată nişte amărâte de tabele, zice râzând Florina, căreia i-a dispărut starea de teamă 
şi i-a revenit veselia.

- Eu nu ştiu cum să desenez o schemă de personal, zice nedumerit Lucică 
Penescu.
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- Lucică, eu nu te cred că nu ştii. Este ca schema aia bătută la maşina cu 
carul mare. Trebuie însă să desenezi nişte dreptunghiuri cu o culoare diferită pentru 
fiecare treaptă de subordonare.

- Şi concret cum se face?
- Sus în centru vei face un dreptunghi mare de culoare roşie în care vei 

înscrie  pe  rândul  de  sus  cuvântul  director  cu  litere  mari,  pe  rândul  din  mijloc 
numele lui, iar pe cel de jos grupa şi treapta de salarizare, adică XIV A. Sub asta 
vei desena cu albastru trei dreptunghiuri pentru Inginerul Şef, Directorul Adjunct şi 
Contabilul Şef.

- Gata, ştiu cum vine mai departe. Sub fiecare din ei fac alte dreptunghiuri 
pentru serviciile, depozitele sau secţiile pe care aceştia le au în subordine.

-  Dreptunghiurile  le  legi  între  ele  cu  săgeţi  care  să  indice  filiera  de 
subordonare.

- Ştiu, dar e foarte mult de muncă.
- Mult, puţin, avem destul timp până mâine dimineaţă.
- Şi dacă le facem mâine, ce are? întreabă Lucică supărat, că nu mai poate 

pleca acasă.
- Se vede că n-ai făcut armata, unde ordinul se execută şi nu se discută.
- Şi cum să stau nemâncat până termin?
- Mergi la cantină cu noi. Îţi dau eu un bon.  
 - Ba mă duc să mănânc acasă, că se supără mama.
- Te duci şi vii repede, îi răspunde Alexandru.
- Şi dacă nu mai vin astăzi? întreabă Lucică, mustăcind ca un cotoi.
- Atunci nu mai ai ce căuta nici mâine, îi răspunde râzând Florina.
Aproape  de  miezul  nopţii  Alexandru,  ajutat  de  Florina  şi  Lucică, 

instalează planşa sub geamul de pe biroul directorului, iar deasupra pe sticlă pun 
două dosare cu titulatura scrisă în tuş negru.

- Sefu’, mâine vă cheamă directorul să vă strângă mâna pentru lucrare.
- Florino, vezi-ţi de treabă. Este imposibil ce spui.
- Ştiu asta, dar am făcut o glumă.
Directorul  Borş  soseşte  dimineaţa,  cu  o  jumătate  de  oră  înainte  de 

începerea programului. El răsfoieşte cele două dosare şi le aruncă într-un sertar ca 
pe nişte lucruri nefolositoare, dar priveşte mulţumit planşa. 

În final, şi Bălan este mulţumit că ursuzul director nu l-a mai chemat. Din 
acea  zi  directorul  Borş  are  alte  preocupări.  El  doreşte  să  mute  OFAMT-ul  la 
Leordeni,  cât  mai urgent posibil,  familia lui  fiind instalată de curând în Piteşti. 
Mutarea întreprinderii la Leordeni este o necesitate, datorită deplasării centrului de 
greutate al activităţii OFAMT-ului, prin dezvoltarea rapidă a schelelor petroliere de 
la Valea Caselor, Poiana Lacului şi Băbeni.  

La  întâi  august  fiind zi  de duminecă,  Alexandru şi  Florina au venit  la 
birou pentru a termina lucrările de încheierea lunii iulie.

- Şefu’, când pleci la Buziaş?
- De azi într-o săptămână.
Bălan are aprobată plecarea în concediul de odihnă, începând cu sfârşitul 

săptămânii  următoare,  pentru  a  pleca  la  Buziaş,  având  în  buzunar  biletul  de 
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tratament pe care i-l  dăduse doctorul  Ionescu de la Policlinică.  Deşi  doctorul  îl 
sfătuise  să  profite  de  concediul  medical  la  care  are  dreptul,  Bălan  preferă  să 
folosească concediul de odihnă legal, pentru a nu se afla în întreprindere de boala 
lui.

- Singur?
- Dar cu cine?
- Ce întrebare? Cu Liliana, doar ai fost cu ea şi la Festivalul din Bucureşti 

şi ai dormit la soră-sa. 
În urmă cu câteva săptămâni avusese loc Festivalul Mondial al Tineretului 

şi Studenţilor. Într-o sâmbătă,  după program, Alexandru plecase la Bucureşti cu 
Liliana, unde rămăsese peste noapte la o soră a acesteea. El era convins că nimeni 
nu ştie ceva de această excursie şi este surprins să audă amănunte de la Florina. 
Bănuieşte  că  spusele  aruncate  drept  apropo,  sunt  cunoscute  de  la  Marioara 
Popescu, care este confidenta Lilianei. Alexandru văzuse cu prietena lui o mulţime 
de  spectacole,  în  majoritate  de  tip  folcloric  cu  cântece  şi  dansuri,  susţinute  de 
delegaţiile de tineri din multe ţări ale lumii şi prezentate pe scenele amenajate în 
parcurile  Bucureştului.  Era  pentru  prima  oară  când  tineretul  din  Republica 
Populară Română se întâlnea la el acasă cu străini, nu numai din ţările lagărului 
socialist, dar şi cu cei din foarte multe ţări capitaliste. Totuşi, pentru români marea 
surpriză pe care le-a oferit-o festivalul a fost că în magazine au apărut alimente 
necartelate.   Bomboane şi  franzele,  articole de  care puţini  îşi  mai  aminteau de 
gustul lor, începuse să se vândă în magazinele alimentare. 

- Singur, răspunde Alexandru.
Ca să taie conversaţia cu Florina, despre un subiect prea personal, Bălan 

iese din birou şi se îndreaptă spre secretariat, ca să ia o lucrare de la dactilografiat. 
Deşi  este  duminecă,  majoritatea  salariaţilor  au  venit  la  lucru  pentru 

încheierea lucrărilor de sfârşit de lună. În secretariat Nelu Ionescu patronează o 
şuetă. El îşi face de lucru destul de des pe aici, curtând-o pe frumoasa doamnă 
secretară.

-  Ce ne facem fraţilor,  dacă de luna viitoare se mută întreprinderea la 
Leordeni? întreabă Ionescu patetic.

- Mergem acolo, că doar n-om sta fără slujbă, răspunde ferm Alimănuţ.
- Din iunie a luat fiinţă IET-ul, spune Ionescu.
- Ce e ăla, întreabă secretara.
- Întreprinderea de Electricitate Târgovişte. 
- Şi ce e cu asta? întreabă Vişan.
- Păi, zice că au posturi libere, răspunde Ionescu.
- De unde ştii? întreabă Bălan.
- Mi-a zis un prieten care s-a angajat acolo.
- Şi unde are sediul IET-ul ăsta? insistă Bălan.
- În vila naţionalizată a unui fost avocat, pe strada Nicolae Bălcescu, vis-

à-vis de Turnul Chindiei. Vrei să te muţi acolo?
- Am întrebat doar aşa de panplezir, răspunde Bălan. 
-  Eu aş  putea să mă angajez acolo,  dar  vreau să pasc iarba pe care o 

cunosc şi cred că nici nu-mi aprobă transferul tovarăşul director.
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- Uite unde fuse specialistul de care nu se poate dispensa întreprinderea! 
zice secretara, luându-şi în balon curtezanul.

- Păi să ştii că nu se poate lipsi uşor de mine. Sunt singurul care cunosc 
GOST-urile sovietice şi corespondenţa lor cu STAS-urile româneşti pentru toate 
materialele şi utilajele pentru sonde.

- Ba, a zis tovarăşul director că aprobă transferul la toţi cei ce-şi găsesc 
post în oraş. Dânsul îi ia la Leordeni numai pe cei care se mută cu casa acolo, că nu 
vrea să se încurce cu navetişti, spune atotştiutoarea secretară.

Bălan revine în birou cu idea fermă de a se transfera la nou înfiinţata 
întreprindere  de  electricitate,  având  dorinţa  de  a  se  califica  într-o  meserie  de 
tehnică adevărată. El vrea să renunţe la postul funcţionăresc pe care îl are acum, 
despre care crede că se potriveşte mai bine femeilor decât lui. 

Luni  dimineaţa  Bălan  spune Florinei  că  are  o  treabă  în  oraş  şi  pleacă 
întins spre IET. El urcă scările fostei vile şi trecând printr-un mic antreu intră într-
un salon mare asemănător cu cel al OFAMT-eului. Aci ţăcănesc la maşini de scris 
câteva  dactilografe,  iar  o  cucoană  pune  în  mape  hârtii  ce  poartă  ştampila  de 
înregistrare. Încăperea are încă trei uşi în afară de cea de intrare. Pe ele sunt bătute 
plăcuţele: Serviciul Muncă şi Salarii, Serviciul Cadre şi Director.

- Bună ziua, răspunde doamna cu mape pe biroul ei, la salutul lui Bălan. 
Pe cine căutaţi?

- Vreau să mă transfer la întreprinderea dumneavoastră.
- Intraţi la Cadre.
În încăperea Serviciului Cadre se află patru mese de birou.  Pe peretele 

din spatele biroului mai mare, la care stă parcă ascuns un omuleţ cam de patruzeci 
de ani, sunt portretele lui Marx, Engels şi Lenin, iar dedesubt pe o hârtie roşie este 
scris cu cretă albă: CADRELE HOTĂRĂSC TOTUL. Dintre celelalte trei mese 
sunt ocupate numai două,  una de un tânăr  tot  puţin la  trup şi  alta  de o tânără 
drăguţă cu o statură ca cea a unei eleve de clasa a şaptea elementară. “Am nimerit 
în biroul piticilor”, îşi spune Bălan în sinea lui, observând staturile anormal de mici 
ale celor din biroul de cadre.

-Bună ziua, şi după ce aude un mormăit drept răspuns al omuleţului mai în 
vârstă,  Bălan  i  se  adresează:  Doresc  să  mă  transfer  la  întreprinderea 
dumneavoastră.

- Unde lucrezi?
- La Oficiul de Aprovizionare cu Materiale Tehnice al Sovrompetrolului.
- Şi de ce vrei să pleci de acolo?
- Se mută unitatea la Leordeni.
- Şi nu vrei să te duci la ţară?
- N-aş vrea, dacă găsesc un post la dumneavoastră.
- Ce funcţie ai acolo?
- Şef Serviciu Norme Tehnice şi Salarizare.
- Cu ce categorie de încadrare?
- 12 A.
- Cam mare. Nu avem posturi de şef.
-  Nici  nu vreau unul de şef,  fiindcă nu cunosc specificul întreprinderii 
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dumneavoastră.
- Tovarăşul Ciocan, du-te cu tovarăşul la tovarăşul Anghel, poate are un 

post la Muncă şi Salarii, se adresează omuleţul în vârstă celuilalt omuleţ.
- N-aş vrea post de funcţionar.
- Dar ce-ai vrea?
- Doresc să lucrez într-un serviciu tehnic.
-  Tovarăşe  Ionescu,  este  un  post  de  referent  tehnic  la  Serviciul  UEE, 

spune Ciocan.
-  Du-l  pe  tovarăşul  la  tovarăşul  inginer  Codreanu  să-l  vadă  şi  dacă-l 

acceptă să-i pună avizul pe cererea de transfer.
 Pe drumul până la demisolul clădirii unde este biroul UEE, Ciocan se 

dovedeşte a fi un om extrem de amabil, încurajându-l pe Bălan. 
- Este un post bun, iar tovarăşul inginer are mare nevoie de un tehnician. 

Toată ziua dânsul face referate la director să-i angajeze un referent tehnic, pentru 
că nu se poate descurca numai cu o statisticiană. Intrând în biroul UEE, Ciocan 
spune: Tovarăşe inginer, v-am adus pe tovarăşul, să vedeţi dacă este bun pentru 
postul de referent tehnic.

- Ia stai jos tinere, să stăm de vorbă, ca să ne cunoaştem. zice inginerul cu 
o voce destul de prietenoasă. Dar mai întâi cum te cheamă, unde şi ce lucrezi?

- Sunt Bălan Alexandru şi lucrez la o unitate a Sovrompetrolului unde am 
funcţia de şef al Serviciului Norme Tehnice şi Salarizare.

-  Eu  sunt  Stelian  Codreanu  şi  tovarăşa  statisticiană  se  numeşte  Maria 
Rădulescu. Dânsa este sora tovarăşului Inginer Şef. Ce pregătire ai?

- Liceul teoretic Alexandru Ghica din Alexandria.
- Şi cum ai ajuns în Târgovişte.
- Am o mătuşă, farmacistă la Spitalul TBC din oraş.
-  La  serviciul  de  utilizarea  energiei  electrice  trebuie  să  cunoşti  bine 

electricitatea din punct de vedere teoretic, pentru că lucrările practice le vei învăţa 
pe parcurs. Noi, cei de la UEE, ne ocupăm de câteva mari probleme: întocmirea 
balanţelor lunare a consumurilor de energie electrică, aplatizarea curbei de sarcină 
şi  determinarea  factorului  de  putere  la  marii  consumatori  industriali,  urmărind 
măsuri  de  îmbunătăţirea  acestuia,  în  vederea  reducerii  pierderilor  în 
transformatoarele şi reţelele electrice.

Bălan ascultă potopul de sarcini ale Serviciului UEE, neînţelegând deloc 
ce sunt acestea.

- Eu am ceva noţiuni teoretice de electricitate, dar trebuie să recitesc fizica 
din liceu.

-  Nu este  suficientă  cartea  de  fizică din liceu,  pe care o  cunosc bine, 
pentru că am fost profesor de fizică la un liceu, după ce m-a scos din armată. Am 
să-ţi dau o carte de electrotehnică de Kuzneţov. Este o carte foarte bună, tradusă 
din limba rusă. Ţi-o împrumut cu condiţia să n-o pierzi. Inginerul Codreanu scoate 
din sertar o carte cu coperta bleu şi o înmânează lui Bălan. Ia-o şi învaţ-o. Când vei 
crede că o ştii bine, vino să stăm de vorbă. Dacă te străduieşti se poate învăţa cam 
într-o lună, învăţând zece pagini pe zi. După ce te voi examina şi voi constata că 
ştii bine electrotehnica teoretică, îţi voi da avizul să fii angajat, după care vei fi 

76



trimis  la  Întreprinderea  de  Electricitate  Câmpina,  din  care  s-a  desprins  IET-ul, 
pentru  instructaj  şi  preluarea  documentelor  deţinute  acolo,  referitoare  la 
consumatorii din zona noastră.

- Pot veni mai devreme de o lună, dacă termin cartea.
-  Desigur,  dar  fii  atent  că nu trebuie citită  ca pe un roman,  ci  trebuie 

învăţată ca să poţi rezolva toate problemele din ea. 
Inginerul Codreanu Stelian arăta destul de bătrân la cei cincizeci şi cinci 

de ani ai săi. Nu este deloc arătos, în nişte haine cam tocite şi are o figura de lăutar 
din cauza tenului său brunet. Are degetele, în care ţine o ţigară din care trage cu 
sete,  îngălbenite  de viciul  lui  de mare fumător.  El  îşi  luase diploma de inginer 
electrician la L’Ecole Centrale d’Electricite din Paris unde a fost trimis ca student 
bursier al armatei române. Codreanu a promovat în carieră de la secretar pe lângă 
ataşatul militar de la Ambasada României din Paris până la funcţia de comandant al 
Arsenalului Armatei din Târgovişte, cu gradul de căpitan, de unde a fost epurat 
după  transformarea  Arsenalului  din  Târgovişte  în  actuala  UMT,  o  uzină 
metalurgică de utilaj petrolier. Din convorbirea avută cu inginerul Codreanu, Bălan 
îşi  dă  seama că acesta  este  un om manierat  şi  priceput  în  meserie,  lucru ce  îl 
încântă de a fi discipolul unui om instruit.

În  aceiaşi zi, Bălan începe să studieze serios cartea încă de la birou şi 
după somnul de după amiază, se aşează la masă pentru conspectarea celor citite. La 
mesele de seară de la cantină el se duce în mare în viteză, înapoindu-se la gazdă 
pentru a continua întocmirea conspectelor la cartea de electrotehnică, renunţând la 
şuetele pe care le avea cu prietenii săi înainte, când obişnuia să stea în fiecare seară 
sprijinit cu spatele de bara ferestrelor CEC-ului de pe strada mare, ca să privească 
promenada perechilor îndrăgostite.

Bălan  renunţă  să  plece  la  Staţiunea  Buziaş  pentru  tratament.  El  vrea 
neapărat  să  obţină  aprobarea  transferului.  Nu  mai  poate  da  curs  recomandării 
doctorului Ionescu de a fi tratat într-o staţiune pentru boli de inimă şi trebuie să se 
limiteze numai la medicaţia prescrisă şi la evitarea efortului fizic. La câteva zile 
după intrarea în concediul  de odihnă Bălan termină conspectarea cărţii,  apoi  el 
reciteşte conspectele şi rezolvă toate problemele din carte.  Convins că ştie bine 
cartea lui Kuzneţov el se prezintă la IET, unde inginerul Codreanu îl examinează 
dându-i  să  rezolve  mai  multe  probleme  din  nişte  cărţi  ale  lui.  Mulţumit  de 
cunoştinţele tânărului, însuşite în nici două săptămîni, inginerul formulează un aviz 
în termeni foarte favorabili. Cu cererea de transfer avizată de şeful UEE, Bălan se 
prezintă la Serviciul Cadre. Pentru că Ionescu, şeful Cadrelor plecase între timp în 
concediu, amabilul Ciocan îl duce pe Bălan la directorul Ion Marin.

Într-o încăpere elegantă, cu covor persan şi cu un dulap cu uşi de sticlă, pe 
rafturile căruia sunt expuse volume cu operele lui Marx, Engels şi Lenin, în spatele 
unui birou mare, lustruit de curând, stă un tânăr bine făcut, în vârstă de douăzeci şi 
şase de ani. Bălan sesizează lipsa operelor lui Stalin, criticat de curând de Nichita 
Hruşciov în şedinţa Congresului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Bălan 
remarcă  că  şi  în  acest  cabinet  este  respectată  moda ca  în  spatele  birourilor  de 
director să existe o bibliotecă pe ale cărei rafturi să stea volumele groase cu operele 
“Marilor  Dascăli  ai  Comunismului”.  “Cărţile  astea  sunt  puse  de  poză,  ca  să-şi 
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impresioneze subalternii, că de citit nu cred să fi parcurs vreo pagină” gândeşte 
Bălan.

Directorul Marin îi primeşte cu amabilitate pe Ciocan şi Bălan. El  citeşte 
atent cererea şi avizul, stând în picioare ca şi musafirii lui, deşi, de o parte şi de alta 
în faţa biroului său, tronează două bogate fotolii din piele de Cordova. Directorul le 
luase din dotaţia  Uzinei  Hidroelectrice Dobreşti,  ce fusese pusă în funcţiune în 
1932, uzină ce este acum în subordinea IET-ului. 

Directorul Marin Ion este bucureştean şi lucrase ca electrician la Uzina 
Electrică Grozăveşti. După punerea în funcţiune a Termocentralei Doiceşti el a fost 
transferat pe postul de maistru şef de tură la camera de comandă a termocentralei. 
Fiind membru de partid şi băiat dezgheţat a fost ales preşedintele sindicatului pe 
Termocentrala Doiceşti şi la alegerile de anul trecut a fost uns deputat în Marea 
Adunare Naţională. Cunoscut ca un om destoinic de adjunctul ministrului Energiei 
Electrice,  Nicolae  Gheorghiu,  de pe  vremea când  Marin lucra  ca  electrician  la 
Grozăveşti,  el  a  fost  numit  directorul  Întreprinderii  de  Electricitate  Târgovişte 
înfiinţată la întâi iunie ’53, prin divizarea Întreprinderii de Electricitate Câmpina. 
IET-ul  a  apărut  ca  urmare  a  nevoilor  de  dezvoltare  a  sistemului  energetic  în 
regiunea Argeş. Alimentarea cu energie electrică a puzderiei de schele petrolifere 
apărute în această zonă este una din sarcinile majore ale noii întreprinderi.   

- Este curios că renunţi la un post bun de şef de serviciu, pentru un post de 
referent tehnic.

- Vreau să mă calific într-o meserie tehnică.
-  Treaba  dumitale,  dar  să  ştii  că  şi  salariul  va  fi  mult  mai  mic.  Ce 

încadrare are postul  de la UEE, tovarăşe Ciocan?
- 10 B şi dânsul are acum 12 A, o scădere de salariu aproape la jumătate.
- Renunţi atât de uşor la şase sute de lei pe lună?
- Poate îmi acordaţi categoria unsprezece.
- Nu ştiu dacă se poate şi directorul se apleacă şi apasă pe butonul unei 

sonerii, instalat pe piciorul biroului. Intră secretara şi Marin îi zice: Cheamă te rog 
pe tovarăşul Anghel de la Muncă şi Salarii.

- Tovarăşe Ciocan mai avem multe posturi libere la serviciile tehnice?
- Mai sunt încă vreo cinci sau  şase posturi, tovarăşe director.
Pe uşă intră un bărbat cam la treizeci de ani.
 - Tovarăşe Anghel, vrem să angajam pe tovarăşul Bălan referent tehnic la 

UEE, dar dânsul are la Sovrompetrol clasa 12 A, iar postul la noi este de 10 B. Nu 
se poate să-i dăm clasa unsprezece?

- Cred că se poate tovarăşe director, dacă obţinem aprobarea de la Energo-
Trust.

- Pune să bată repede o scrisoare şi ad-o la semnat că vreau să scap de 
referatele tovarăşului inginer Codreanu, care mă pisează cu hârtii kilometrice în 
fiecare săptămână.

- Da tovarăşe director, în cinci minute vă aduc scrisoarea la semnat, zice 
şeful de la Muncă şi Salarii şi iese pe uşă.

- Vă mulţumesc, zice Bălan.
- Nu-mi mulţumi până nu vedem aprobarea, răspunde directorul.
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- Să trăiţi tovarăşe director, spune Ciocan făcându-i semn lui Bălan să iasă 
împreună din biroul directorului.

- Eu am să mă duc la Sovrompetrol ca să vă pot face referatul de cadre şi 
cred că poimâine puteţi  veni  să vă luaţi scrisoarea de transfer,  dacă vreţi să vă 
angajaţi pe 10 B şi când vine aprobarea Trustului să vă treacă la clasa 11, spune 
Ciocan lui Bălan după ieşirea de la director.

-  Sunt  în  concediu de odihnă  până în  septembrie.  aş  prefera să aştept 
aprobarea.  Ştiu  că  este  destul  de  greu  să  ţi  se  mărească  leafa  după  ce  ai  fost 
încadrat.

-  Aveţi  dreptate.  Totuşi,  daţi  pe  aici  peste  o  săptămână  poate  vine 
aprobarea.

- Voi veni. Vă mulţumesc, spune Bălan amabilului inspector de cadre.
- Bine la revedere şi vă aştept. 
Alexandru  Bălan  ajuns  la  gazdă,  se  trânteşte  pe  patul  din  camera  lui 

răcoroasă şi  adăpostit  de zăduful  de afară,  se  frământă ce să facă o săptămână 
întreagă stând degeaba. Plecarea la Buziaş a devenit imposibilă, mai întâi  că el 
întârziase mult peste data prezentării la staţiune, deşi dacă ar merge acolo i s-ar 
aproba decalarea perioadei de tratament, aşa cum îi spusese doctorul Ionescu, dar 
nu mai are timpul disponibil pentru cura legală. Nici în Târgovişte nu are rost să 
rămână să taie frunză câinilor, mai ales că de când intrase în concediu şi stătea 
toată  ziua  la  masă,  tocind  la  Electrotehnica  lui  Kuzneţov,  doamna  Fugali  îl 
bombarda cu tot felul de întrebări,  îngrijorată că el este pe cale să facă o mare 
prostie şi să rămână fără serviciu. Ea începuse să ţină la tânăr, ce îi aminteşte de 
copilul pe care îl pierduse.

Doamna Fugali are obiceiul de a pleca în fiecare dimineaţă la piaţă înainte 
de  ora  şapte  şi  revine  aproape  de  amiază.  Ei  îi  place  să  vorbească  cu  orice 
cunoştinţă pe care o întâlneşte în drumul spre piaţă, în piaţă şi mai ales pe drumul 
de întoarcere acasă. Ea este la curent cu tot ce se întâmplă în oraş, mai abitir decât 
soţul ei care oricum stă toată ziua pe şantier şi are legătură cu mulţi oameni. Astăzi 
trebuie să se fi întâlnit cu cineva tot aşa de vorbăreaţă ca ea, dacă este trecut de 
amiază şi încă nu s-a întors de la piaţă. Alexandru aude în sfârşit vocea puternică a 
doamnei Fugali, care întârzie în poartă, stând de vorbă cu cumnata ei, care îi este 
vecină cu casa. 

Alexandru se hotărăşte  să plece pentru o săptămână acasă la părinţi  şi 
începe să-şi  pregătească în  grabă noul  lui  geamantănaş  de carton,  renunţând la 
valiza militărească din lemn cu care venise în acest oraş.  El pune câteva lucruri de 
schimb, urmând să umple geamantanul cu ceva cadouri pentru cei de acasă, pe care 
urmează să le cumpere din oraş. Doamna Fugalii intră în camera lui în trecere spre 
bucătărie.

- Ce e Şandrule, abia acum te-ai sculat? 
Doamna Fugalii ştie că el se uită adormit după ce ea îl trezeşte înainte de 

plecarea ei la piaţă şi nu de puţine ori a avut surpriza să-l găsească dormind când se 
întorcea. Atunci începea să-l boscorodească cu: Şcoală Şandrule că te dă afară de la 
serviciu. 

- Astăzi n-am lenevit. Am fost la IET după ce m-aţi sculat dumneavoastră. 
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Adineaori m-am întors.
- Ai dat examenul?
- Pentru asta am fost.
- Şi ce-ai făcut?
-  Bine.  Mă  angajează.  Săptămâna  viitoare  trebuie  să  mă  duc  să  iau 

scrisoarea de transfer.
- Slavă Sfintei Fecioare, făcătoare de minuni, că-mi era frică că rămâi fără 

servici, dacă nu te duci cu Teodor la Leordeni. Şi îţi  dă o leafă tot aşa cum ai 
acum?

- Asta nu se poate. Nu mă duc pe post de şef.
- Şi cu cât este mai mică leafa?
- Cam la jumătate.
- Păi ce eşti prost? Mai bine du-te la Leordeni şi rămâi cu leafa întreagă. 

Uite la Teodor că se însoară şi pleacă cu Gianina de la casa ei din oraş, numai să 
nu-şi piardă slujba bună, mai ales acuma că i-a mărit leafa şi-l avansează şef în 
locul lui Vişan, care se pensionează. Vezi-ţi de treabă nu te duce la ăştia, să pierzi o 
grămadă de bani la leafă, numai ca să rămâi în oraş, deşi mie îmi convine să nu 
pleci.

- Gata, zarurile sunt aruncate. Mă transfer la IET.
- Păi, de ce te încăpăţânezi şi faci prostia asta?
- Doamna Fugali, postul pe care îl am la Sovrompetrol, este de funcţionar, 

fără o calificare deosebită, post care acum există, dar care poate fi şi desfiinţat dacă 
se renunţă la plata muncii în acord. Şi oricum chiar dacă n-ar dispărea normarea 
muncii, tot nu-mi place să rămân toată viaţa un prăpădit de funcţionar. Vreau să 
obţin o calificare într-o meserie tehnică, cum este domnul Fugali.

- Păi, de ce Teodor nu face ca tine, ca să nu plece din casa Gianinei şi să 
ajungă să stea cu ea prin cine ştie ce coşmelie?

-  Lui  îi  place  treaba  pe  care  o  face.  El  a  fost  student  la  Academia 
Comercială şi dacă stă în postul ăsta vrea să-şi continue facultatea la cursurile fără 
frecvenţă.

- Înţeleg eu că amândoi aveţi dreptate, dar nu mă împac cu gândul ca el să 
se ducă la ţară şi tu să pierzi o leafă mare. Acum ce faci cu geamantanul?

- Plec acasă pentru o săptămână de zile.
- Nu te mai duci la staţiune?
- Nu mă pot duce, că nu mai am timp.
- Păi ce, nu te poţi transfera şi după ce vii de la Buziaş?
- Nu pot să risc. Inginerul care îmi va fi şef are nevoie să-şi completeze 

schema  acum  şi  dacă  apare  un  alt  candidat,  poate  chiar  unul  cu  calificare  în 
electricitate, n-o să mă aştepte pe mine să vin de la băi.

- Vorbesc eu cu nevasta ţiganului ăla de Codreanu, c-o cunosc foarte bine. 
Şi astăzi stătui cu ea de vorbă în piaţă aproape un ceas.

- Vă rog să nu-i ziceţi ceva, că-mi încurcaţi socotelile. Vă las cu bine. 
Sărut mâna.

- Mergi sănătos. Salut-o pe mama ta din partea mea şi spune-i c-o aştept, 
că mi s-a făcut dor de dânsa.
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-  Vă rog să-i  spuneţi  lui  Alimănuţ  să-mi  ridice  salariul  şi  să-l  lase  la 
dumneavoastră, dacă cumva se mută la Leordeni până mă întorc eu.

-  Mi-a  spus  Teodor  că  de  ieri  au  început  să  le  care  birourile.  Până 
săptămâna viitoare, zice că întreprinderea lor va fi mutată.

VIII

Alexandru Bălan a călătorit toată noaptea. El a schimbat trenul în Gara de 
Nord şi întins pe o banchetă a adormit înainte ca trenul să iasă din Bucureşti. În 
compartimentul lui mai este o pereche tânără din Craiova, ce fusese la Bucureşti 
pentru  comandarea verighetelor  pentru căsătorie  şi  cum n-aveau  de  gând  să  se 
culce, fiind ocupaţi cu giugiuleala, Alexandru i-a rugat să-l trezească la Roşiori. 
Ştiind că are un somn adânc,  ca orice tânăr  lipsit  de griji,  el  era  sigur  că fără 
ajutorul acestora va ajunge cine ştie unde. 

Cu gândul la întoarcerea pe locurile copilăriei, el visează o amestecătură 
de  întâmplări  petrecute  cu  mulţi  ani  în  urmă.  Zgâlţâitura  puternică  a  mirelui 
craiovean şi vocea fetei, ce seamănă cu cea a mamei lui, îl trezesc la intrarea în 
gara Roşiorii de Nord dintr-un vis în care el tocmai pleca din curte cu tatăl său, 
pentru  a  ara  cu  tractorul  lotul  din  spatele  bisericii.  Pe  acel  pământ  fusese  via 
moştenită de tatăl său, ce fusese scoasă din ordinul regelui Carol al doilea, care 
dorea să rămână în istorie ca viteazul Buerebista, regele antic ce unise ţinuturile 
locuite de daci. Numai că lui Carol al doilea lucrurile i-au ieşit pe dos. El, fiind o 
puşlama interesată  numai  de  acumulare  de avere  din  şperţuri  şi  matrapazlâcuri 
pentru  viaţa  lui  de  huzur  destrăbălat,  a  cedat  fără  lupte  Basarabia,  Bucovina, 
Cadrilaterul şi Ardealul de Nord.

Evenimentul avusese loc în realitate şi Alexandru Bălan scăpase atunci de 
la moarte printr-un adevărat miracol. El se afla în picioare pe tractor şi se ţinea cu o 
mână  de  spătarul  scaunului  pe  care  stătea  tatăl  său.  La  zvâcnitura  demarării 
tractorului, el căzuse pe spate în spaţiul dintre tractor şi plugul cu cinci brăzdare. 
Ţipătul disperat al mamei sale, ce se afla pe prispa dinspre curte a casei şi privea 
plecarea  din  curte  a  tractorului,  l-a  făcut  pe  tatăl  său  să  frâneze  brusc.  Dacă 
tractorul ar mai fi parcurs numai câţiva centimetrii ţeasta lui Alexandru ar fi fost 
străpunsă de fierul unui brăzdar, iar umărul stâng de altul, al cărui vârf îi spărsese 
pielea dintre clavicula stângă şi omoplat. A fost un moment în care el a scăpat de la 
moarte ca prin minune, dar nu singurul din viaţa lui.

Întâmplarea de la primul lui scăldat în Vedea, când Alexandru s-a aruncat 
de pe mal în gropanul gârlei, ducându-se la fund ca un pietroi, fiind scos la mal de 
Voicu Camber,  viitorul  lui  coleg de şcoală primară,  a  fost  un prim moment  de 
răscruce  a  cursului  vieţii  sale.  Atunci,  cei  doi  preşcolari  nici  nu  percepuseră 
pericolul de înec de la care fusese salvat Alexandru.

Scăpase cu viaţă şi din febra mare ce o avusese în armată, ca urmare a 
răceli după baia făcută în Combinatul Chimic Făgăraş într-o după amiază geroasă 
de început de ianuarie. Pe drumul de întoarcere la cazarmă el aproape că îngheţase, 
fiind îmbrăcat ca şi ceilalţi soldaţi în rubăşti subţiri din doc. Atunci trupul şi inima 
lui erau slăbite de munca supraomenescă în brigada spărgătoare de norme a lui 

81



Mihoc.  Acesta  este  un  alt  motiv  pentru  care  Alexandru  Bălan  se  consideră  un 
norocos şi că ursitoarele i-au hărăzit să scape din orice necaz ce-i apare în viaţă.

Faptul  că Maria Dumitrescu îndrăznise să intervină pentru el  când era 
arestat la securitatea din Zimnicea şi brutalul comandant să fie înduplecat ca să-l 
elibereze în seara dinaintea susţineri ultimului examen de sfârşit de an din clasa a 
zecea, este un alt mare noroc pe care Alexandru l-a avut, permiţându-i să termine 
cu  bine  liceul,  scăpând  de  exmatricularea  definitivă  din  şcolile  statului.  Acea 
întâmplare îl face să simtă încă un ceva, care îi spune că într-un viitor va face o 
facultate, deşi nu mai are astfel de preocupări după respingerea dosarului său de 
înscriere  la  examenul  de admitere  la  medicină şi  apoi  la  politehnică  din cauza 
originii lui sociale “nesănătoase”.

Alexandru este un optimist şi în privinţa bolii lui, fiind convins că aceasta 
nu-i va curma curând viaţa,  deşi  din recomandările doctorului  Ionescu se poate 
deduce  un  viitor  destul  de  sumbru.  Dealtfel  pe  când  avea  zece  ani  şi  fusese 
consultat de doctorul Ştefan Milcu, când acesta făcea o vizită doctorului Costache 
Dăniţă la spitalul din comuna natală, celebrul medic îl examinase pe fiul cel mare 
al învăţătorului Bălan şi copilul de atunci auzise ce-i spusese mamei sale, că cei cu 
maladia lui nu depăşesc vârsta de optsprezece ani, previziune ce nu s-a îndeplinit, 
el împlinind de curând douăzeci şi unu. 

Siguranţa lui Alexandru că va trăi mult îl face să nu se gândească că va 
exista un moment, care să-i aducă moartea înainte de a îmbătrâni, lucru firesc mai 
tuturor tinerilor de a se considera nemuritori. Se pare că din plămădeală el este 
clădit  să  posede  un  optimism ieşit  din  comun.  Poate  că  asta  îl  face  să  nu  se 
mulţumească niciodată cu ceia ce realizează. Fiecare ţel al lui odată atins nu mai 
are  importanţă,  devenind  un  nimic,  ca  şi  când  n-ar  fi  fost  ceva  obţinut  prin 
strădanie, atenţia lui comutându-se spre un alt ideal, apărut între timp.

Firea lui de nemulţumit, chiar şi de succesele obţinute în mulţimea lui de 
slujbe prin care trecuse, îi dă puterea de a abandona totul ca pe o zdreanţă, imediat 
ce  apare  posibilitatea  de  a  îmbrăţişa  o  profesie  ce  i  se  pare  mai  interesantă. 
Alimănuţ, doamna Fugalii, Florina, Lucică şi toţi cei ce-l cunosc nu-l înţeleg cum 
de renunţă la postul  important  de şef de serviciu la Sovrompetrol,  obţinut  la  o 
vârstă neobişnuit de tânără,  pentru a se angaja la Întreprinderea de Electricitate 
Târgovişte într-o meserie pe care n-o cunoaşte. Toţi cred că transferul lui Bălan va 
fi o mare nereuşită, fiindcă aleargă după o himeră, dând vrabia din mână pe cioara 
de pe gard.  Numai lui nu-i trece prin minte o astfel de ipoteză şi este sigur de 
succes, fără a se baza pe ceva concret. Să fie vorba de credinţa exagerată în puterile 
lui cu care a fost hărăzit, venită din subconştient?

Florica Bălan cunoaşte bine firea primului ei fiu. Deşi nu este un copil 
pretenţios, permanenta lui nemulţumire şi indiferenţă faţă de reuşitele lui în viaţă 
îngrijorează inima ei de mamă pentru dorinţa fiului ei de a începe mereu ceva nou, 
aţâţat de convingerea că va face o treabă mai bună şi mai deosebită.

Garnitura trenului de Zimnicea, este gata garată. Deşi vagoanele nu sunt 
foarte  aglomerate,  Alexandru  nu  mai  găseşte  o  canapea  goală  pe  care  să-şi 
orizontalizeze trupul pentru aş relua somnul întrerupt. El îşi rezemă capul într-un 
colţ al vagonului, închidă ochii şi moţăind visează la bucuria revederi părinţilor, 
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fraţilor şi mulţimii de consătenii ce fac parte din ansamblul trăirilor copilăriei sale 
fugită în istorie. La oprirea trenului în gara Alexandria, Alexandru Bălan se trezeşte 
d-a  binelea.  El  revede  banca  de  sub  castanul  peronului,  martorul  mut  al 
convorbirilor lui cu Paulică Moldoveanu, coleg şi prieten, când filozofau despre 
scalaritatea ireversibilă a timpului. Aici, urcă în vagon Emilia Popescu colega lui 
de clasă din ultimii ani de liceu. Şcolăriţa de acum trei ani s-a transformat într-o 
domnişoară  splendidă.  Mulajul  rochiţei  de  zefir  ce-i  acoperă  trupul,  lasă  să  se 
ghicească rotunjimile nudului tinersc, ce plesneşte de sănătate. Ea este surprinsă 
că-l vede în carne şi oase pe cel ce fusese prima ei dragoste. Fără să stea pe gânduri 
fata se îndreaptă spre Alexandru Bălan. El n-o observă, privirea lui fiind focalizată 
pe banca ce-i răscoleşte amintirile despre filozofările din adolescenţa apusa. Emilia 
îl bate pe umăr. Alexandru întoarce privirea şi chipul lui capătă o mutră mirată, 
nevenindu-i să creadă că frumuseţea din faţa lui este copiliţa ce fusese prima lui 
iubită. El se ridică în picioare şi îi  strânge mâna, într-o atitudine vădit distantă, 
blocând pornirea fetei spre o îmbrăţişare. Bucuria reîntâlnirii se stinge repede pe 
chipul tinerei. 

- Ce e cu tine? De unde vii? Mai are putere să întrebe fata.
- Vin de la Târgovişte şi mă duc câteva zile pe acasă. Dar cu tine ce e?
- Eu sunt în vacanţă şi merg să-mi văd bunica. Ce bărbat te-ai făcut! se 

miră Emilia, nereuşind să-şi ascundă sentimentul de admiraţie. 
- Tu eşti o fată foarte frumoasă şi sunt convins că mulţi aleargă după tine.
- Este un compliment nesincer. Dacă ar fi fost aşa cum spui, mă sărutai în 

loc să dai mâna cu mine tovărăşeşte, ca şi când am fi doi străini. Te-ai maturizat 
mult şi ai o mutră prea serioasă pentru vârsta noastră, spune cu părere de rău fata.

- Zi ce faci? întreabă Alexandru, vrând să fugă de subiect şi să pară mai 
apropiat.

-  Mă plictisesc. Nu mai e nimeni în oraş din prietenele mele. Au fugit 
toate de parcă ar fi ciumă. De abia aştept să reînceapă cursurile la facultate şi să mă 
reîntorc la Bucureşti.

- Eşti studentă la filologie?
- De unde ştii?
- Presupun, după cum te ştiu din liceu.
- Vreau să ajung profesoară de liceu şi dacă s-ar putea în Bucureşti.
- Vei ajunge, dacă asta îţi doreşti. Ce ştii de colegii noştri ?
-  Nelu Dumitrescu şi  Nela Avramsecu sunt  studenţi  la  medicină,  Mişu 

Vişinescu şi Mitică Oncescu sunt la facultatea de matematică, Mitică Pângă e la 
Institutul  Pedagogic,  Nicu Mănoiu, Petrică Costache şi  mi se pare că şi  Stelică 
Boşneag  sunt  la  Facultatea  de  Mecanică  din  Braşov,  Zoica  Georgescu  e  la 
Facultatea de Farmacie din Timişoara, Nela Ionescu e la Universitate cu mine, Ion 
Dumitrescu la Silvicultură din Braşov şi de restul nu prea mai ştiu pe unde sunt. 
Apropo Niţulescu Ţiganu a ajuns răsfăţatul balerinelor de la operă.

- Era băiat frumos.
- Dar era şi obraznic cu fetele.
- Ce ştii de Paulică Moldoveanu?
-  Se  pare  că  este  un  inadaptabil.  S-a  izolat  complet  de  lume.  Stă  în 
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cămăruţa lui şi face exerciţii de matematică. Mi-a spus soră-sa că-i este frică să nu 
înnebunească de atâta carte şi mai ales de singurătatea în care se complace. Dar tu 
ce faci?

- Bine.
- Ăsta nu e un răspuns. Auzisem c-ai fost în armata aia de muncă şi fără 

arme.
- Am fost opt luni.
- Şi cum ai scăpat, că acolo se fac trei ani? 
- M-au lăsat la vatră.
- Trebuie să fi fost ceva, că nu se scapă uşor de acolo. Se ştie că cei ce fac 

armata la muncă îndură un regim ca de puşcărie. Spune-mi cum ai reuşit să scapi?
- Nişte nimicuri de sănătate.
- Trebuie să fi fost ceva grav de ţi-au dat drumul. Ce ai avut, că acum te 

văd sănătos?
- O epuizare fizică trecătoare, care după cum vezi a dispărut fără urme. 
- Mă bucur că ai scăpat de acolo, unde te-ai fi chinuit şi ai fi pierdut în 

mod inutil trei ani din viaţă. 
- Văd că eşti informată de parcă ai fi fost acolo. De unde ştii toate astea?
- Veştile rele circulă repede. L-am întâlnit înainte de vacanţă pe Costică 

Popescu în Gara de Nord. Era îmbrăcat soldat cu semnele de lopată şi târnăcop 
încrucişate  pe  epoleţi.  El  mi-a  spus  c-ai  lucrat  la  cărat  pământ  cu  roaba,  te-ai 
îmbolnăvit şi te-a reformat. Unde eşti şi ce faci acum?

- Sunt la o unitate a Sovrompetrolului din Târgovişte?
- Şi ca ce lucrezi acolo?
- Lucrez la un serviciu de norme tehnice şi salarizare.
- Trebuie să ai o funcţie mare. 
- Asta de unde o mai ştii? 
- Te văd îmbrăcat foarte şpiţos. Trebuie să câştigi destul de bine. 
- Vorba ţiganului: Am meserie bună. Dau nuiele la ăl de îngrădeşte.
- Văd că eschivezi răspunsul. Te-ai schimbat mult. Nu mai eşti vorbăreţ. 

Nu-mi place că eşti prudent în ce spui şi faţă de mine.
- Ţi se pare.
- Ba deloc. Ştiu cum erai înainte. Te-ai maturizat nu numai fizic. Îmi pare 

rău că îţi ascunzi gândurile. Mai eşti supărat pe mine?
- N-am fost niciodată. 
- Nu se poate să nu fi fost supărat. Te-am ocolit tocmai când traversai un 

moment greu.
-  Nicidecum. Chiar  m-am bucurat  că  eşti  o  fată  inteligentă,  evitând  o 

întâlnire  stupidă,  într-un  moment  nepotrivit.  La  amândoi  ne-a  fost  clar  că 
vremelnica mea arestare de Securitate pune capăt prieteniei noastre.

- N-am greşit deloc când îţi spusei că ştii să-ţi ascunzi elegant gândurile. 
Eu am suferit  pentru că am fost  o proastă şi  n-am revenit  în oraş când dădeai 
examenele  de clasa a  unsprezecea în  sesiunea  integrală  din toamnă,  reuşind să 
promovezi două clase într-un an.

De fapt orice rău este cu binele lui, gândeşte Alexandru Bălan, amintindu-
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şi de nopţile de pomină petrecute cu frumoasa Mari şi care n-ar fi  existat dacă 
Emilia ar fi fost atunci în oraş.

- Lasă prostiile. Ai procedat foarte bine. Lucrurile erau prea încurcate şi 
riscul de a te întâlni atunci cu mine era fără sens. Nu te pregăteşti să cobori?

- Nici n-am observat că intrăm în haltă. Emilia coboară grăbită, condusă 
de Alexandru. Trenul se pune în mişcare şi ea îi strigă: Caută-mă la Universitate. El 
ridică din umeri, ţinând palma pâlnie la ureche în semn că n-o aude. Ea zice în sine 
ei: Te-ai făcut un rău.

Florica Bălan se bucură de sosirea primului ei copil. Ea este în bucătăria 
de  vară  şi  pregăteşte  mâncarea,  ajutată  de  Nelu  şi  Aurel.  Eugen  este  la  SMT 
Ulmuleţ, unde lucrează ca mecanic agricol, iar bărbatul ei este la grădina bulgarilor 
de la Găuriciu, unde supraveghează motorul dăracului, instalat de el să acţioneze o 
pompă, care scoate apă din lac pentru irigarea câtorva pogoane de zarzavaturi.  

- Ce e cu tine maică, n-ai mai plecat la Buziaş?
- N-am putut pleca. Vreau să mă transfer la Întreprinderea de Electricitate 

din Târgovişte şi a trebuit să rămân ca să învăţ ceva electrotehnică şi să susţin un 
fel de examen.

- Păi de ce pleci de la Sovrom?
- Se mută la Leordeni.
- Şi nu vrei să te duci la ţară?
- Nu neapărat de asta. S-a ivit ocazia cu înfiinţarea acestei întreprinderi, 

unde presupun că voi avea posibilitatea calificării într-o meserie tehnică.
- Păcat că aveai o muncă uşoară. Ajunsese-i şef, cu leafă mare şi erai şi 

bine văzut. Ce ţi-o trebui să alergi după cai verzi pe pereţi,  nu înţeleg deloc. La 
Sovrom aveai o meserie foarte bună.

- Nu-mi place să fiu funcţionar.
- Zi mai bine că nu poţi să sta mult timp în aceiaşi slujbă. Dacă o iei iar de 

la început înseamnă că o să ai şi o leafă mai mică?
- Nu contează, dacă reuşesc să am o meserie care să-mi placă.
- Cum să nu conteze? N-ai minte deloc, vorba aia: “Unde-i bine nu-i de 

mine, unde-i rău hop şi eu.” Mai poţi renunţa la plecarea de la Sovrom?
- Mai pot, dar nu vreau.
- Treaba ta. Dacă asta ţi-o fi soarta n-ai cum te opune. Cum ţi-e scris, în 

frunte ţi-e pus, zice Florica Bălan, trecându-i repede supărarea pentru nestatornicia 
fiului ei, zicându-şi că poate este mai bine acum să alerge după o meserie care-i 
place, decât să se chinuiască toată viaţa cu ceva ce nu i se potriveşte.

Nelu  ciuguleşte  puţin  din  mâncarea  de  dimineaţă,  preocupat  să 
urmărească discuţia mamei sale cu fratele său cel mare, în timp ce Aurel înfuleca 
farfuria învârfuită de mămăligă cu brânză.

- Crezi că electricitatea este o meserie de viitor? întreabă Nelu.
- De ce întrebi asta, nu ştii de la şcoală?
-  Profesorii  noştri  de  la  “Iosif  Rangheţ”,  ne  zic  că  este  cea  mai  bună 

meserie. Ei zic că bunăstarea omenirii va depinde de cantitatea de energie electrică 
ce poate fi produsă, dar ştii cum e asta: fiecare ţigan îşi laudă barosul.

- Poate că aşa o fi.

85



- Nu mi-ai răspuns la întrebare. 
- Pe prima pagină a cărţii de electrotehnică a lui Kuzneţov, este un citat 

din  Lenin:  “Comunismul  este  puterea  sovietică  plus  electrificarea  ţării”,  iar  în 
ziarul L’Humanite, pe care l-am cumpărat din Gara de Nord şi îl am în geamantan, 
am citit nişte cifre impresionante despre puterea centralelor electrice din Franţa şi 
energia  electrică  produsă  de  acestea.  Deci  şi  comuniştii  şi  capitaliştii  au  o 
preocupare comună, aceia de extindere a electrificării.

- Maică, orice meserie este onorabilă, dacă te ţii de ea. Este adevărat că 
unele sunt mai curate şi altele mai murdare, unele mai uşoare şi altele mai grele, 
unele mai bine plătite şi altele foarte puţin. O fi meseria de electrician mai uşoară şi 
mai  curată  decât  cea de mecanic,  dar  este  şi  mai periculoasă,  intervine Florica 
Bălan în conversaţia fiilor ei.

-  Electricitatea  este  de  mare  viitor.  Industrializarea  ţării  are  nevoie  de 
multă energie electrică. Producţia de energie în centralele electrice vechi, care au 
fost  amplificate  cu  alte  grupuri,  noile  termocentrale  de  la  Doiceşti  şi  Ovidiu, 
hidrocentralele de la Bicaz şi Moroeni, nu pot acoperii nevoile industriei.

- De unde ştii tu asta? întreabă Nelu.
- De la viitorul meu şef, inginerul Codreanu, care mi-a spus că sarcinile 

postului meu sunt de aplatizare a curbei de sarcină şi raţionalizarea consumului de 
energie electrică.

- Ce e aia aplatizare? întreabă Florica.
-  Energia  electrică  este  o  marfă  care  se  consumă  exact  în  momentul 

producerii,  viteza ei  de circulaţie  între  generatori  şi  consumatori  fiind egală cu 
viteza luminii, adică cu trei sute de mii de kilometrii pe secundă, şi dacă centralele 
nu reuşesc să acopere tot consumul cerut la un anumit moment, atunci se producea 
căderea sistemului energetic.

- Ce e ăla, că scrie de el şi în ziare, dar nimeni nu m-a lămurit cu ce se 
mănâncă? întreabă Florica.

- Energia produsă în centralele electrice intră într-un păienjeniş de linii 
electrice de înaltă tensiune de unde este absorbită de consumatorii din toată ţara, fie 
ei de forţă sau de lumină, prin intermediul unor linii de distribuţie alimentate din 
transformatoare, montate în staţii şi posturi de transformare, care coboară tensiunea 
de la valoarea nominală a liniilor electrice de transport la cea de utilizare. Atunci 
când se aprind luminile seara intră în funcţie hidrocentralele care trebuie să acopere 
cererea suplimentară de energie cerută de iluminat. Dacă producţia acestora este 
insuficientă,  atunci  este  necesară  decalarea  funcţionării  unor  mari  receptori  ai 
întreprinderilor industriale  din intervalul  vârfului  de sarcină în golul  de noapte. 
Această operaţie se numeşte aplatizarea curbei de sarcină, adică netezirea sarcinii.

- Nu înţeleg ce ziseşi. Ai spus o mulţime de cuvinte, care deşi sună ca 
româneşti, nu le cunosc sensul. De unde le-ai învăţat? întreabă Florica. 

- Am citit o carte de electrotehnică de Kuzneţov, despre care vă spusei mai 
înainte şi după care am dat un fel de examen, ca să obţin avizul pentru transfer. 

- După aia ne predă nouă la şcoală, spune Nelu.
- Apoi am răsfoit nişte instrucţiuni de uz intern ale Ministerului Energiei 

Electrice,  pe  care  mi  le-a  dat  viitorul  meu şef,  ca  să  le  învăţ  înainte  de  a  mă 
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prezenta la Întreprinderea de Electricitate  Câmpina pentru instruire  şi  preluarea 
lucrărilor. Le am în geamantan, ca să le conspectez în zilele astea cât stau acasă.

- Acum pricep de ce spusele tale semăna ca nişte răspunsuri la întrebări de 
examen.  Se  pare  că  încă  n-ai  prins  tâlcul  viitoarei  tale  meserii,  dacă  ai  înşirat 
papagaliceşte despre ceva pe care nu-l poţi explica pe înţelesul nostru, reproşează 
Florica Bălan. 

- Vreau să mă uit şi eu pe cărţile tale, zice Nelu.
-  Uită-te  cât  pofteşti.  Nu cred  că  într-un  an  de  profesională  ai  învăţat 

suficientă energetică, ca să pricepi tehnicile din ele, îi zice Alexandru lui Nelu.
- Ce e maică energetica, că-mi spuseşi de sistemul energetic şi nu rămăsei 

cu nimic? întreabă Florica.
-  Energetica este  o  sumă de tehnologii  şi  instalaţii  industriale  al  căror 

obiect  este  transformarea  energiilor  termice,  mecanice,  chimice,  electrice  şi 
luminoase din unele în altele. De exemplu într-o termocentrală, arderea cărbunelui 
în cazane se transformă în energia aburului, care învârte turbina transformându-se 
în  energie  mecanică  în  turbina  care  învârte  generatorul  şi  transformă  energia 
mecanică în energie electrică, iar aceasta se poate converti de motorul electric în 
energie mecanică, iar de bec în lumină.

- M-ai lămurit buştean. N-am înţeles nimic. Vorbişi tot păsăreşte. Trebuie 
să fie grea meseria asta de care vrei să te apuci. Ca să nu te faci de râs, trebuie să 
înveţi nu glumă, că după cum îmi dau seama aici nu mai e vorba de scârţa, scârţa 
pe hârtie.

- Tăticu când vine?
-  Vine  o  dată  sau  de  două  ori  pe  săptămână  deşi  sunt  numai  câţiva 

kilometri. Mănâncă şi doarme acolo într-o colibă. Pe seceta asta trebuie să meargă 
cu motorul şi ziua şi noaptea.

- Dacă nu vine deseară, mâine mă duc la el.
- Acolo ar avea timp să stea de vorbă cu tine. Acasă vine în fugă să-şi 

schimbe rufăria şi pleacă.
Alexandru merge în fosta lui cameră să se culce cu gândul ca după ce se 

scoală să se apuce de învăţat. Îl găseşte pe Nelu răsfoindu-i cărţile.
- Ce faci Nelule?
- Mă uit şi eu prin ele. Cum or fi fost făcute, că văd figurile cu scris de 

mână tipărit?
- Cărţile de tiraj mic sunt litografiate.
- De ce?
- Pentru că tipărirea lor ar necesita un timp prea lung.
- Da, dar cărţile tipărite sunt mai frumoase.
- Nu interesează frumuseţea la o carte tehnică. Mai important este de a se 

face repede, pentru ca noutatea tehnologică să poată fi difuzată şi aplicată cât mai 
urgent. Acum lasă-mă în pace şi du-te în altă parte.

- De ce mă goneşti?
- N-am timp pentru tine, zice Alexandru, ştiindu-i obiceiul fratelui să-l 

sâcâie cu tot felul de întrebări.
După  un  somn  bun  Alexandru  ia  una  din  cărţile  editate  de  Direcţia 
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Tehnică din Ministerul Energiei Electrice, o deschide la pagina îndoită, se aşează la 
masă, citeşte un subcapitol şi notează într-un caiet un fel de rezumat. Nelu, care nu 
părăsise  camera,  supraveghează  atent  modul  cum  învaţă  fratele  lui,  îi  trece 
supărarea că fusese bruscat să nu mai pună întrebări. El ia o carte şi iese tiptil, 
dorind să nu-l deranjeze pe Alexandru.

Aşezat  într-un fotoliu  de nuiele  în  antreul  casei,  acolo unde  se  afla  şi 
dulapurile cu cărţi ale Bălanilor, Nelu citeşte din cartea adusă de fratele său. Se 
împotmoleşte în primele pagini. Încăpăţânat ca fire, el se străduieşte să priceapă 
triunghiul  puterilor  şi  dependenţa  lor  de  unghiul  “fi”.  Cunoştinţele  lui  de 
electrotehnică şi de trigonometrie nu-i permit să înţeleagă fenomenul. El nu se dă 
bătut şi începe să copieze figurile şi definiţiile pe nişte foi de hârtie, intenţionând 
să-i ceară fratelui său explicaţii, atunci când acesta va fi dispus să-l asculte.

Anica Zorilă intră vijelios în curte. În faţa bucătăriei de vară Florica Bălan 
spală rufe, ajutată de Aurel care aduce apă de la fântână şi are grijă de focul de sub 
pirostrii pe care stă căldarea mare, în care fierbe apa.

- Auzi-şi, coană Florico!
- Ce să aud Anico?
- Ăia din Conţeşti, care au intrat în geaceu, li s-a dat câte două trei care de 

grâu. N-a contat cu cât pământ, vite sau atelaje a intrat în Colectivă, ci numai de 
numărul  zilelor  lucrate.  Şi  ce  zile!  Pleacă  dimineaţa  d-acasă  ca  boierii  când  e 
soarele sus şi se întorc înainte de a le aduce văcarul vitele de pe islaz, nu ca noi să 
plecăm pe Burnaz,  luni  de cu noapte şi  să  ne întoarcem acasă tocmai  sâmbătă 
seara.

- Păi pe voi cine vă opreşte să faceţi ca ei?
- Noi femeile nu ne-am lăsat bărbaţi să semneze, dar am fost nişte proaste. 

Zice că o să le dea porumb, ulei şi bani, plus că ei nu mai plătesc impozit, că nu 
mai au pe ce.

- Anico, lumea se schimbă. Se adaptează la timpurile pe care le trăieşte. S-
a dus vremea când oamenii se speteau de muncă să facă avere. Fraţii mei care toată 
viaţa n-au ştiut decât să muncească ca să cumpere pământ, acum nu ştiu cum să 
scape de el. Uite şi la noi, cât a muncit Mitică să cumpere maşinile, ca să avem cu 
ce ne creşte copiii, ca până la urmă să iasă totul pe dos. Bine că s-a găsit nebunul 
ăla din Conţeşti de ne-a scăpat de batoză şi dacă scăpăm şi de maşina de lână, ne va 
fi mai bine, că pământul îl dăm la colectivă, cum vom auzi că se înfiinţează.

- Şi din ce-o să trăiţi?
- Eu o să muncesc cu acul, treabă pe care o fac de când m-a dat afară din 

învăţământ, iar Mitică o să găsească el să facă pe mecanicul pe undeva. Alexandru 
şi Eugen au serviciul lor şi îşi câştigă singuri pâinea, pe Nelu îl ţine statul gratis în 
şcoală  şi  am rămas  numai  cu  Aurel.  Bine  făceam dacă  o  ascultam pe  Florica 
Simion, prietena şi colega mea din Şcoala Normală, care m-a sfătuit când m-am 
măritat să ne mutăm la oraş. Dacă o ascultam alta are fi fost soarta noastră. N-am fi 
ajuns la chiaburi, pe Mitică nu-l aresta şi copiii puteau să urmeze orice facultate.

-  Cine ştia că o să vină timpurile astea? Dacă ar şti  omul ce-o să i se 
întâmple, ar ocoli toate necazurile, dar aşa trebuie să se lupte cu relele toată viaţa. 
Venii să-mi dai căldarea aia mare, că vreau să fac săpunul, dar văd că-ţi trebuie.
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- Stai s-o iei. Acum arunc lăturile din albie şi pun restul de apă să clătesc 
rufele.  Când ai  venit  mi-ai  spus despre  grâul  ălora din Conţeşti  şi  credeam că 
pentru asta ai venit.

-  Ce-mi  lăsam eu treaba,  ca să  vin la  taifas?  Aflai  de asta  când venii 
încoace. L-am auzit pe Oprea Mieilă şi pe Stancu Logofătu, care înjurau că nu mai 
sunt tineri şi nu mai pot munci în geaceu.

- Anico, schimbarea asta este uşoară pentru cei tineri, care sunt în putere 
şi pot muncii, dar este grea pentru cei bătrâni, care după ce au trudit o viaţă să aibă 
cu ce trăi la bătrâneţe se trezesc muritori de foame.

- Cine are copii, nu-i lasă să rabde.
- Tata zicea că nu se mai vede sătul ăla care îşi pune nădejdea în mâncarea 

ce  se află  în  traista  altuia.  Cum se  simte  un  om, care  şi-a  câştigat  toată  viaţa 
dumicatul, când ajunge să stea cu mâna întinsă la copii? Nu i se opreşte înghiţitura 
în gât?

- Fiecare trebuie să se descurce. Uite-l pe popa Sandu că intră în curte.
- Bună ziua la dumneavoastră, zice preotul.
- Sărut-mâna părinte, răspunde Anica.
- De unde vii popo? întreabă Florica.
- Vin de la biserică. Mitică e acasă?
- E la grădină, la Găuriciu.
- Şi când vine?
- Asta e mai greu de ştiut.
- Aveam o treabă cu el.
- Ce treabă?
- O ştii că ţi-am spus-o când era arestat. Vreau să-mi vândă scândura aia 

de duşumea.
- Tot la ea ţi-e gândul?
- Păi am auzit că vindeţi tot ce puteţi şi n-aş vrea s-o ia altcineva. 
- Ce-am vândut?
- Păi, n-aţi vândut ţigla, căpriorii şi şipca de la şopronul batozei?
- Am dărâmat şopronul, că încurca bătătura şi nu mai aveam ce face cu el, 

dar duşumeaua stă bine în pod.
- Acolo o ţineţi degeaba, în timp ce mie îmi este de folos.
- Nu ştiu Sandule, vino şi tu când este Mitică acasă. 
- Păi nu zici că nu ştii când vine?
- Treci duminecă când ieşi de la biserică, că s-ar putea să-l găseşti.
 - Bine, aşa am să fac. Dar cu stâlpii şopronului ce faceţi?
- Pe ăia nu-i dăm, îi ţinem pentru lemne de foc, că e iarna lungă.
- Păcat de ei, că sunt din stejar gros şi lungi de peste opt metri. 
- Ăştia la ce ţi-or trebui?
- Sunt buni de tâmplărie. Ar ieşi din ei nişte uşi şi ferestre grozave.
- Vrei să schimbi şi tâmplăria casei?
-  Mă  ştii  că-şi  fi  vreun  bun  gospodar!  N-am  încotro.  Mi-au  putrezit 

ferestrele şi uşile s-au dezghiocat. Vă las cu bine. 
Preotul iese lăsând pe cele două femei mirate de preocuparea lui de aş 
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repara casa, popa fiind cunoscut ca un om delăsător.
- Dacă popa dorea să-şi repare casa, de ce n-a făcut-o când se găsea de 

toate?  întreabă Anica,  care între  timp golise căldarea de aramă de patru vedre, 
turnând apa fierbinte în albie.

- Aşa e el, un pierde vară. Cred că nici acum nu s-ar ocupa dacă nu i s-ar fi 
dărăpănat casa.

- Poate vrea să i le daţi şi mai pe degeaba.
- S-ar putea şi asta, cât este de calic. 
- Alexandru unde plecă de nu-l văd?
- Este în casă. Citeşte nişte cărţi. Dar de unde ştii c-a venit acasă?
- A intrat să ne vadă, când a venit de la gară.
- Şi eu care credeam că nu ştii evenimentul!
-  Se putea să treacă pe drum şi  să  nu se oprească şi  pe la noi.  M-am 

supărat un pic pe el că eram la masă şi n-a vrut să stea. 
 - Cum era să rămână la voi la masă, înainte de a ne vedea pe noi? Mi-a 

adus stambă de o rochie şi  ţie  nişte  americă să-ţi  trag la  maşină un şorţ  şi  un 
ciumber.

- De ce şi-o fi stricat banii pe mine?
- Pentru că are de unde. Nu-ţi bate capul că n-a rămas el fără bani numai 

dintr-atâta. 
- Când era mic, îi spuneam să-mi cumpere ochelari când voi fi bătrână.
- Ai nevoie de ochelari?
-  N-am doamne  fereşte.  Văd să  bag  în  ac,  dar  mi-adusei  aminte  cum 

glumeam cu ei când erau mici şi îi trăgeam de coleţ. Dar băiatul ăla nu iese din 
casă?

-  Nu ştii  că ăsta îi  e obiceiul.  De câte ori  vine acasă stă în cameră şi 
citeşte. 

- Nu iese şi el în sat să se mai întâlnească cu băieţii şi fetele de seama lui? 
- Noroc cu Nelu care stă numai pe lângă el şi-l întreabă câte în lună şi-n 

stele.
- Seamănă mult unul cu altul. Nelu în loc să se ducă şi el să se joace cu 

copiii, stă în casă şi citeşte.
- Le place cartea.
- O să ajungă oameni mari.
- Cine ştie, dacă vor face vreo brânză?
-  Dimostianul  ăsta  de  Aurel  e  altfel.  El  seamănă leit  cu  Eugen,  că  la 

amândoi le place să se întâlnească cu ghioldaşii lor şi să hoinărească cât e ziulica 
de  mare,  pe  unde  nici  nu-ţi  trăsneşte  prin  cap.  Ei  seamănă  numai  la  chip  cu 
dumneata, dar la treabă sunt vrednici ca domn Mitică. Nelu şi Alexandru seamănă 
la chip cu domn Mitică, dar în rest cu dumneata.

- Adică eu sunt leneşă?
- Nu la asta mă gândeam, ci că le place cartea ca dumitale, că de câte ori 

nu te-am găsit că uiţi de treburi şi le laşi baltă când apuci cu vreo carte în mână.
- Anico, aşa a fost făcută lumea strâmb, ca să nu poată face omul ce vrea. 

D-aia mă bucur că Alexandru  schimbă o slujbă bună,  pe  una care  zice  că  i-ar 

90



plăcea. Ştiu ce-ar fi vrut el, dar dacă nu se poate, trebuie să caute altceva, până i s-o 
potrivi. 

- Ar fi fost bun de doctor.
- De unde ştii tu asta Anico?
- Cum să nu ştiu! Când se întâmpla să fie la mine şi scoteam măsele la 

oameni, el în loc să fugă cum fac alţi copii, venea să mă ajută şi le ţinea capul să nu 
se zbată când trăgeam rădăcinile. Vin unii la mine cu ele mâncate până în rasul 
gingiei de nu mai ai cum să le apuci cu cleştele. Şi mai ştiu cât de mult îi plăcea să 
stea la spital să vadă operaţiile doctorului Stoian. Când a operat-o pe Crisanta de 
apendicită, Alexandru a fost înăuntru şi mi-a adus capul ăla de maţ pe care l-a scos 
doctorul din burta fetei.

Alexandru a stat mai toată ziua în camera lui. A doua zi aproape de prânz 
a plecat cu Nelu să-şi vadă tatăl. Nelu de abia aştepta să-şi însoţească fratele pentru 
a-l întreba despre ce nu pricepuse în primele pagini din cartea cu factorul de putere. 
El  ştia pe de rost  întrebările  care rămăseseră acasă scrise pe o foaie de hârtie, 
numai că lucrurile astea nu pot fi explicate numai prin vorbe. Trebuiesc făcute o 
mulţime de desene. Cum trec gârla prin vad, cei doi fraţi se opresc. Alexandru este 
dispus să răspundă la întrebările pe care i le pusese Nelu pe drum, bucurânu-se în 
sinea lui. Este un prilej bun să redea ce învăţase, asta ajutându-l să fixeze mai bine 
în memorie nişte fenomene destul de abstracte. El zgârie cu degetul în nisipul ud 
nişte  figuri,  încercând  să-şi  facă  fratele  să  priceapă,  cum  reactanţa  inductivă 
determină rămânerea în urmă a vectorului de curent faţă de cel de tensiune, iar 
condensatorul  produce  fenomenul  invers.  Nelu  începe  să  priceapă,  el  fiind 
premiantul  anului  întâi  la  Şcoala  Profesională  de  Energie  Electrică  a  Grupului 
Şcolar  “Iosif  Rangheţ” din Bucureşti,  stăpâneşte ceva noţiuni  de electrotehnică. 
Numai că demonstraţia nu poate fi terminată. Desenele de pe nisip sunt călcate de 
copitele cirezii de vaci şi de bivoliţe aduse de văcar de pe islaz la adăpat. Văcarul 
nu este altul decât vrednicul Stan Piţigoi, ce desfătase copilăria fraţilor Bălan cu o 
mulţime  de  poveşti  frumoase,  inventate  de  el  despre  Şuşleţoaia,  baba  cea 
năzdrăvană, ce înhamase la car lupii care îi mâncase boii. Întâlnirea neprevăzută 
este extrem de emoţionantă. Stan îi îmbrăţişat pe cei doi tineri, udându-le obrajii cu 
lacrimile lui, fără să poată deschide gura ca să rostească vreun cuvânt.

- Ce faci mă nea Stane? întreabă într-un târziu Alexandru, care aşteptase 
să li se mai potolească lăcrimarea.

- Bine, nenicuţule, dar tu?
- Şi eu tot bine. Ne ducem pe la grădina de la Şoimu să-l vedem pe tăticu.
Stan Piţigoi  stă de vorbă cu cei doi  tineri  de o grămadă de timp, spre 

satisfacţia  bivoliţelor  ce  s-au  tolănit  în  apa  caldă  a  Vedei.  Stan  le  aminteşte  o 
mulţime  de  întâmplări  din  copilăria  lor,  impresionându-i  pe  fraţii  Bălan  cu 
memoria lui extraordinară. În ciuda faptului că nu ştie carte, el este înzestrat cu o 
inteligenţă extraordinară şi cu un suflet de o bunătate greu de întâlnit. Pentru a fi 
cât mai mult în preajma lui Nelu şi Alexandru Bălan, Stan Piţigoi îi însoţeşte pe cei 
doi tineri până aproape de Şoimu, lăsând vacile să caute câte un firicel de iarbă, 
apărat de drăcile islazului şi pe bivoliţe să-şi continue scalda în gârlă.

Grădina  bulgarilor  din  Găuriciu,  este  o  frumuseţe.  În  parcele  mari, 
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mărginite  de  canale  de  irigare,  sunt  aliniate  tufe  şi  vrejuri  încărcate  cu  roade 
bogate. Înainte de primul război mondial mulţi bulgarii treceau primăvara Dunărea 
în România, având la subţioară o traistă cu seminţe, grădinăreau pe aceste locuri şi 
în noiembrie după ce vindeau şi varza se întorceau în Bulgaria cu aceiaşi traista 
plină cu seminţe noi, dar şi cu chimirele doldora de monede de aur. Constituţia de 
după primul război, le-a permis bulgarilor ce veneau să muncească pe moşia lui 
Petrică Iliescu, să rămână în România, devenind cetăţeni români pe un loc de lângă 
conac, dat lor de boier, satul devenind între timp comuna Găuriciu.

Când cei  doi fraţi ajung la grădina de zarzavat.  Tatăl  lor nu-i observă, 
fiind preocupat de prinderea cu mâna a peştilor ieşiţi ameţiţi din ţeava pompei de 
irigare. Lacul făcut de boier este unul cu un luciu de apă de câteva pogoane şi este 
bogat în peşte. La mijlocul digului de pământ din apropierea căii ferate, este un 
stăvilar de beton prevăzut cu o vană plană, care este deschisă atunci când nivelul 
lacului creşte prea mult, astfel ca apa să nu treacă peste digul de pământ şi să-l 
spargă.

Dumitru  Bălan  surprins  de  vizita  neaşteptată,  îşi  îmbrăţişează  fii  şi  îl 
întreabă pe Alexandru, când a venit şi de ce n-a plecat la Buziaş. După ce află 
motivul, el are o oarecare îndoială de încercarea fiului său de a începe o meserie 
mult prea tehnică, pentru care se cere o pregătire teoretică destul de deosebită.

- În definitiv eşti destul de tânăr şi nu este nici o nenorocire dacă încerci 
ceva care s-ar putea să nu ţi se potrivească. Ai încercat multe meserii de nu-ţi ajung 
degetele de la amândouă mâinile ca să le numeri, aşa că nu mai contează dacă te 
apuci de una nouă, zice tatăl lui Alexandru.

Dumitru  Bălan  este  mulţumit  de  acţiunea  fiului  său,  văzând  în 
nestatornicia  acestuia  nu  o  prostie,  cum  o  percepuse  iniţial,  ci  o  căutare  în 
pregătirea lui pentru viaţă.

- Ce vrea moşul ăla de ne cheamă  la colibă, întreabă Nelu auzind nişte 
strigăte şi apoi văzând semnele pe care le face un bătrân.

- E gata masă. Haideţi şi voi să vedeţi ce mâncare gustoasă face moş Ivan. 
Dumitru Bălan opreşte motorul, leagă la gură traista în care pusese peştele prins şi 
o cufundă în lac, priponind-o de un par. Când plecaţi acasă să luaţi traista asta să vă 
facă Florica o ciorbă de peşte şi o plachie pe multă ceapă la tavă, coaptă în ţest, 
mai zice Bălan fiilor săi.

- Nă tucă, nă glavă, striga moşul către un bărbat, atunci când Bălanii se 
apropie de colibă.

- Ce zice tăticule? întreabă curios Nelu.
- Îşi ceartă feciorul, că n-are minte.
Moş Ivan tocmai rostogoleşte din ceaun o mămăligă aurie în mijlocul unei 

măsuţe pe trei picioare. În jurul ei sunt puse cinci străchini smălţuite şi cinci linguri 
de lemn, semn că moşul vrea să-i ospăteze şi pe musafiri. Alexandru şi Nelu dă 
bună ziua bătrânului şi fiului acestuia.

-  Mata trebuie să fii  băiatul  cel  mare a lui  don Mitică,  zice moş Ivan, 
privind flăcăul pe care nu-l văzuse niciodată.

- Greşeşti nea Ivane, nu este băiatul meu, zice râzând Dumitru Bălan.
-  Lasă  gluma  bre,  că  se  cunoaşte  calapodul.  Amândoi  copiii  ăştia  îţi 
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seamănă leit. Sunt bălani la piele ca matale, pe câtă vreme ăilalţi doi sunt ţigani ca 
doamna Florica. Ia să vă pună taica fiertura.

Moş Ivan scoate, din jarul ce o acoperă până la jumătate, o oală de pământ 
pântecoasă, în care clocoteşte o ciorbă groasă de culoare roşu aprins,  pe care o 
toarnă în străchinile de pe măsuţa scundă, umplându-le ochi. Nările băieţilor simt o 
mireasma îmbietoare, ce le produce o salivaţie abundentă. 

Ia staţi jos, zice moşul în timp ce spintecă mămăliga în codri mari, cu o 
aţă băgată pe dedesubt şi trasă în sus de ambele capete. Dacă nu v-o plăcea fiertura 
mea bulgărească, să-mi ziceţi cuţu.

Ca la comandă toţi băgă lingurile în străchini, le umple şi suflă în bulionul 
aburind.  Sorb prudent  pentru a  nu-şi  opări  limba.  Fără grabă,  după  ce  lichidul 
ardeiat producea satisfacţia papilelor gustative este înghiţit,  printre dumicatul de 
mămăligă. Nimeni nu scoate o vorbă. 

-  Aşa  e  că  vă  place  ciorba  lui  nea  Ivan?  îşi  întreabă  Bălan  feciorii, 
văzându-i cu ce poftă golesc străchinile.

- Da, răspund ca la comandă Nelu şi Alexandru.
- Cum să nu fie bună! E făcută din roşii inimă de bou, ardei gras şi ardei 

iute, pe care dacă îl pui crud pe limbă îţi ia gura foc de alergi mai iute decât trenul, 
explică Bălan compoziţia ciorbei.

- Se simte iuţeala, care îi dă gust bun, fără să te usture gura prea tare. 
Probabil că nea Ivan a pus numai o bucăţică dintr-un ardei iute, îşi dă cu părerea 
Alexandru, căruia nu-i place să muşte din ardei iute când mănâncă ciorbele făcute 
de mama sa.

- Ba am pus doi pumni de ardei iute, din ăla bine roşit la care i-am scos 
seminţele, pentru răsadul de la anul, spuse moşul.

- Atunci de ce nu-ţi ia gura foc, dacă în ciorbă au fost puşi atât de mult 
ardei din cel mai iute? întreabă nedumerit Alexandru.

- Aici este tot secretul. Scoaterea aţelor pe care stă seminţele, amestecul 
cu celelalte zarzavaturi şi fiertul în oală de pământ pusă în jar, cred că-i ia otrava de 
iuţeală, încearcă Bălan să explice fiilor săi misterul ciorbei bulgăreşti.

Moş Ivan ridică fierul ţestului, pe care îl atârnă de verigele de deasupra 
vetrei, scoţând la lumină o tavă cu ghiveci călugăresc, făcut din varză, vinete, ardei 
gras,  boabe de mazăre verde, păstăi de fasole verde,  cartofi, castraveţi, bame şi 
dovlecei tăiaţi în felii. Totul este amestecat în multe roşii spintecate în bucăţi mari. 
El  presară peste  ghiveci  o mână de pătrunjel  verde,  mărunţit  dinainte şi  cu un 
linguroi umple străchinile de abia golite. Mireasma ghiveciului îi face pe meseni 
să-şi umple lingurile, să sufle vârtos în ele pentru a îndepărta fierbinţeala mâncării 
şi apoi să o mestece fără grabă pentru a mării plăcerea oferită de gustul bun al 
îmbucăturii.

Ritualul  mesei  cu golirea înceată a străchinilor măreşte satisfacţia unui 
prânz  deosebit  de  gustos.  Moşul  strânge  străchinile  goale  şi  restul  codrilor  de 
mămăligă, în timp ce Gheorghe, fiul lui, aduce de sub un maldăr de uler din spatele 
colibei,  două namile de pepeni, unul galben şi  altul verde.  Burţile pline nu pot 
respinge miezul dulce şi răcoritor al pepenilor. Când se ridică de la masă, Nelu şi 
Alexandru au abdomenele proeminente ca al fetelor borţoase.
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După un scăldat în lac, ca să le scadă presiunea din stomac, băieţii lui 
Bălan primesc de la moş Ivan câte o şovarcă mare goală. Ei sunt duşi prin toată 
grădina, până ce paporniţele sunt încărcate cu tot felul de zarzavaturi. Pentru ei este 
o muncă destul de grea.  Aplecările pentru culegerea roadelor sunt dureroase cu 
burţile pline, baia din lac nereuşind să le accelereze digestia. 

Greutatea şovărcilor şi a traistei pline cu peşte face ca Nelu şi Alexandru 
să ajungă obosiţi acasă, deşi se lungiseră de mai multe ori pe islaz, ca să-şi tragă 
sufletul. Numai că acasă mama lor îi ia de odihniţi, punându-i să facă focul la ţest, 
să cureţe peştele, să taie o tavă de ceapă în formă de solzi, să pună roşii şi să coacă 
plachia de peşte. Copiii pun masa dar ciugulesc puţin din mâncare, deşi este foarte 
gustoasă. Sunt încă prea sătuli după ospăţul pregătit de moş Ivan.

Toată săptămâna în care Alexandru Bălan a stat la casa părintească, Nelu 
Bălan  a  fost  umbra  fratelui  său,  urmărind  discret  strădania  cu  care  acesta 
conspectează  cărţile  litografiate,  editate  de  Ministerului  Energiei  Electrice.  Pe 
copertă lor este înscris într-un chenar,  menţiunea:  “Numai pentru uz intern”.  El 
pândeşte momentele când Alexandru este dispus să-i răspundă la inepuizabilul lui 
şir  de întrebări.  Numai  că fratele  lui  nu-şi  face  suficient  timp pentru  el.  Într-o 
săptămână Alexandru a dat gata cărţile aduse. Ca să-i dea satisfacţie şi fratelui său, 
Alexandru îi ceruse să-l întrebe din cărţi, vrând să facă un fel de repetiţie a celor 
învăţate. La fiecare subcapitol Nelu urmăreşte pe carte dacă definiţiile sau relaţiile 
matematice spuse de Alexandru sunt corecte.

În  ultima zi petrecută acasă, Alexandru n-a mai stat închis în casă şi a 
făcut vizite scurte vecinilor, stând de vorbă cu Dode Bârjă, Oprea Mieilă, Traian 
Barbăneagră  şi  bineînţeles  zăbovind mai  mult  la  Anica şi  Niculae  Zorilă.  Spre 
seară el spune mamei sale că pleacă să vadă şi familia unchiului său, Vasile Bălan.

-  Maică,  dacă  te  duci  la  Vasile,  cumpără  de  la  farmacie  o  sticluţă  cu 
tinctură de valeriană, că mi s-a terminat de câteva zile.

Unchiul şi mătuşa sa îl primesc bucuroşi. Alexandru simte o schimbare în 
atitudine lor. Ei i se adresa ca unui adult şi nu ca unui copil aşa cum era obişnuit. 
Vasile Bălan se descurcase bine în această vară, avusese o recoltă mare de pepeni, 
pe care o vânduse la Bucureşti, câştigând o mulţime de bani. Acum are în curte 
nişte parcele frumoase de vinete, ce anunţă o recoltă bogată şi un câştig pe măsură. 
Tot stând de vorbă, timpul trece şi Alexandru îşi aduce aminte de valeriană, când 
noua farmacistă o chemă pe Diţa, fiica cea mare a lui Vasile Bălan, s-o ajute să 
închidă obloanele.

- Diţo, întreab-o pe farmacistă dacă îmi vinde nişte tinctură de valeriană, 
că mă luai cu vorba şi văd că închide, îi zice Alexandru verişoarei sale.

- Cum să nu-ţi dea! se miră Dida, nevasta lui Vasile. Este o domnişorică 
cumsecade. E venită de câteva luni, după ce s-a transferat Măruţa la Roşiori, îşi 
informează mătuşa nepotul.

În drumul spre casă Alexandru se întreabă: M-am schimbat aşa de mult, 
de-mi vorbi unchiul Vasile ca unui om de vârsta lui!?!
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IX

Este  o  după  amiază  frumoasă  de  sfârşit  de  septembrie.  În  curtea  din 
spatele  Casei  d-Italia,  unde  îşi  are  sediul  Sectorul  Târgovişte,  este  prezentă 
majoritatea personalului Întreprinderii de Electricitate pentru o şedinţă festivă. Se 
platesc premiile pe luna august. Muncitorii, personalul tehnic şi funcţionarii stau în 
picioare  şi  privesc  la  masa  instalată  în  mijlocul  terenului  de  volei  la  care  trei 
bărbaţi,  aşezaţi  pe  scaune,  prezidează  adunarea.  Ei  sunt  Ion  Marin,  directorul 
întreprinderii,  Ionică  Diaconescu,  secretarul  de  partid  şi  Vasile  Giurgea, 
preşedintele sindicatului. Într-un capăt al mesei casierul Georgescu, fost plutonier 
de  intendenţă,  epurat  din  armată,  stă  în  picioare  şi  strigă  salariaţii  în  ordinea 
ştatului  de  plată  pe  care  îl  are  în  faţă.  Persoana  chemată  se  prezintă  la  masă, 
semnează  cu  un  creion  chimic  în  locul  arătat  de  casier,  primeşte  un  plic  gata 
pregătit cu banii puşi în el, după care trece prin faţa mesei, pentru ca directorul, 
secretarul de partid şi preşedintele sindicatului să-i strângă mâna. Ceremonia are un 
caracter destul de solemn şi omul care primeşte plicul se întoarce bucuros la locul 
lui.

În  mijlocul  unui  grup  de  oameni,  Virgil  Rusoiu,  şeful  Sectorului 
Târgovişte, un tip spilcuit şi foarte arătos, cu părul puţin cărunt la cei treizeci şi trei 
de ani ai lui, face glume pe seama celor ce-şi încasează prima, spre deliciul celor 
din jurul său. El a fost şef de tură la camera de comandă a Uzinei Grozăveşti şi 
coleg cu Ion Marin, care l-a convins să se transfere de la Bucureşti la Târgovişte. 
Rusoiu observă un tânăr de lângă el că nu râde la glumele sale.

- Tu cine eşti bă ţâcă, că nu te-am mai văzut? întreabă Rusoiu.
- Bălan Alexandru.
- Şi ce hram porţi?
- Referent tehnic la UEE.
- Aha! Lucrezi la moş Stelică tăgârţă? întreabă Rusoiu, făcând cu ochiul la 

cei de lângă el.
Subalternii lui Rusoiu explodează într-un hohot de râs. Directorul Marin 

deranjat  de rumoarea din jurul  prietenului  său,  îl  admonestează cu degetul,  dar 
regretă în sinea lui că n-a auzit gluma lui Virgil.

-  Ho  bă,  nu  mai  nechezaţi  ca  armăsari,  că  se  supără  directorul,  îşi 
temperează Rusoiu oamenii, intrigat mai mult că Bălan n-a zâmbit nici de această 
dată. 

Alexandru Bălan profită de această adunare la care sunt prezenţi  mulţi 
salariaţi, ca să cunoască lumea din întreprinderea la care s-a transferat. El este atent 
la  chipul  celor  ce-şi  ridică prima,  încercând pe cât  posibil  să  le  reţină numele. 
Alexandru nu poate primi primă pe luna august, el fiind angajat numai din ziua de 
7 septembrie. 

La două zile după angajare el fusese trimis în delegaţie la întreprinderea 
”mamă” din Câmpina pentru a fi instruit şi să preia documentele UEE referitoare la 
abonaţii ce aparţin acum de întreprinderea ”pui”. Astăzi este prima lui zi de lucru 
în întreprindere după deplasarea făcută la Câmpina.

Bălan  a  avut  norocul  să  întâlnească  la  Întreprinderea  de  Electricitate 
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Câmpina o serie de oameni nu numai buni specialişti în UEE, dar şi deosebit de 
amabili şi politicoşi. Dovăncescu, şeful UEE-ului, este un bătrânel stilat, trecut de 
cincizeci de ani, şi fusese până la naţionalizare şeful compartimentului de abonaţi 
la Uzina Electrică din Câmpina. Bălan fusese repartizat  pentru instruire  lui  Ion 
Dinulescu, un bărbat în jur de treizeci de ani, care are rafinamentul lui Dovăncescu 
de parcă ar fi fiul acestuia.

Ion Dinulescu după ce absolvise liceul în ’42, făcuse o şcoală militară de 
teleimprimatorişti în Germania şi după război s-a angajat la Uzina Electrică din 
Câmpina, fiind de atunci subalternul lui Dovăncescu. Şeful UEE, deşi este un om 
fin, le cere subalternilor săi să lucreze în multe zile peste program şi uneori şi 
duminica dimineaţa pentru ca numeroasele lucrări de abonaţi, să fie făcute la timp, 
fără greşeli şi cu o estetică deosebită.

Bălan se cazase la hotel. El a fost surprins de frumuseţea oraşului cu vile 
maiestoase, cu străzi asfaltate şi curate, străjuite de arbori înalţi cu coroane bogate. 
Câmpina este un oraş cochet, ce depăşeşte în frumuseţe toate oraşele pe care le-a 
văzut Bălan. Splendoarea Câmpinei este determinată de arhitectura construcţiilor, 
plasate estetic pe platoul înalt de pe malul stâng al râului Prahova, imediat după ce 
acesta iese din valea îngustă dintre munţi într-una foarte largă.

Dinulescu deşi este totdeauna dornic să ajungă repede acasă pentru a fi 
lângă soţie, despre care nu se sfieşte să spună că o adoră, l-a însoţit de multe ori pe 
Bălan ca să-i arate oraşul pe îndelete şi să-i explice tot felul de amănunte despre 
această  localitate  cu  aspect  nobiliar.  El  ştie  numele şi  poziţia  socială  a  foştilor 
proprietari  ai  vilelor,  acum  naţionalizate.  Majoritatea  lor  erau  cetăţeni  străini, 
acţionari la marile societăţi petroliere dar şi a unor înalţi funcţionari români din 
această industrie. Asfel, enorma vilă, în care îşi are acum sediul întreprinderea de 
electricitate, aparţinuse unui director al Societăţii Concordia, proprietara uzinelor 
electrice de la Schitu-Goleşti, Floreşti şi Câmpina.

În  zilele  petrecute  la  Câmpina,  Bălan  şi-a  îndopat  creierul  cu  multe 
cunoştinţe tehnice şi a descoperit existenţa unei alt fel de lume, destul de diferită de 
cea pe care o ştie el. Astăzi, în prima zi după revenirea lui în Târgovişte, inginerul 
Codreanu  îi  ceruse  să-i  prezinte  documentele  aduse.  Inginerul  s-a  declarat 
mulţumit de explicaţiile primite, văzând că tânărul folosise bine timpul de instruire 
şi căpătase multe cunoştinţe profesionale. De la noua lui colegă, statisticiana Maria 
Rădulescu,  Bălan  a  aflat  că  în  urmă  cu  o  săptămână  se  întîmplase  o  mare 
nenorocire.  Se electrocutase mortal,  inginerul Atanasiu,  şeful  staţiei  electrice de 
transformare Teiş.

În  ziua  accidentului  inginerul  Atanasiu  prezenta  staţia  unei  grupe  de 
studenţi de la Facultatea de Energetică din Bucureşti,  aflaţi  în practica de vară. 
Ajuns sub barele de 60 de kilovolţi ale staţiei, inginerul Atanasiu vrând să arate 
spre  nişte  separatori  a  ridicat  mâna  dreaptă  în  care  ţinea  o  ruletă  metalică  cu 
panglica ieşită cam de o jumătate de metru, pe post de băţ indicator. Imprudenţa 
inginerului a redus distanţa de protecţie între o fază şi capătul panglicii, generând 
amorsarea unui arc electric urmat de electrocutarea mortală a acestuia.

În  urma analizei  făcută de o comisie asupra accidentului, formată  din 
specialiştii în protecţia muncii de la Ministerul Energiei Electrice şi Energo-Trust 
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Nr.1 din Bucureşti, s-a dispus retrogradarea lui Ghorghe Rădulescu din funcţia de 
inginer şef în cea de şef al serviciului de producţie, fiind numit în locul lui prin 
detaşare inginerul  Ştefan Dimitrievici  din Bucureşti,  a  cărui  familie  a  rămas în 
capitală. Comisia a mai dispus aducerea în întreprindere a doi ingineri; Ion Stere 
fostul  şef  al  Sectorului  Piteşti  şi  Constantin  Haraga,  un  proaspăt  absolvent  al 
Institutului de Energetică din Moscova  

Spre  sfârşitul  festivităţii,  Gheorghe  Băsceanu,  un  tânăr  simpatic,  care 
auzise dialogul lui Rusoiu cu Bălan, se apropie de acesta cu intenţia de a-l cunoaşte 
mai bine.

- Pe mine mă cheamă Băsceanu, zice acesta întinzând mâna spre Bălan.
- Şi pe mine Bălan.
- Ştiu asta, că te auzii când îi răspunseşi lui nea Virgi. Mergi în oraş?
- Da, mă duc la cantina Sovromului.
- De ce nu mănânci la a Sfatului Popular, că e în centrul oraşului?
- O fi mai aproape, dar dă mâncare proastă.
- Cât costă bonul la Sovrom?
- Un leu şi jumătate.
- La Sfat costă doi lei şi cincizeci de bani.
 - Acolo mănânci?
- Nu. Acasă. Eu locuiesc cu părinţii mei în Aninoasa, dar acum mă duc la 

restaurantul Dunărea, unde am întâlnire cu nişte prieteni să bem un şpriţ. Mergi cu 
mine?

- Nu. Mă grăbesc să nu pierd cantina.
- Dă-o dracului de cantină. Mâncăm la restaurant câte o friptură, că şi mie 

îmi este foame şi îmi cunoşti şi prietenii, care sunt nişte băieţi de oraş. Nu te gândi 
la bani. Eşti invitatul meu, c-am luat primă.

- Scuză-mă, dar nu pot merge că am altă treabă.
- Ai întâlnire cu vreo fată?
- Nu, altceva. 
- Bine te înţeleg. Atunci mergem împreună până în centru, că avem acelaşi 

drum.
Cei  doi  tineri  cotesc  din  Calea  Nicolae  Bălcescu  pe  strada  Eliade 

Rădulescu şi o parcurg în întregime, timp în care Gheorghe Băscianu îşi  spune 
aproape  întreaga  biografie.  Bălan  află  că  noua  lui  cunoştinţă  este  inspector  la 
serviciul de cadre şi responsabil cu propaganda în biroul organizaţiei de UTM, că 
este absolvent de şcoală medie tehnică, după care că a făcut o şcoala de  partid şi 
fusese activist la organizaţia raională UTM, de unde i se făcuse formele de a urma 
o academie militară în Uniunea Sovietică, dar în preziua plecării, el a tras un chef 
zdravăn cu prietenii, după obiceiul recruţilor la plecarea în armată. Petrecerea s-a 
încheiat  cu  un  scandal.  Fusese  pedepsit  cu  anularea  trimiterii  la  Moscova  şi 
trecerea lui  în producţie ca inspector  de cadre la IET.  Băsceanu a mai spus că 
locuind la părinţi este scutit de orice grijă de a se gospodări singur. Înainte de a se 
despărţi cadristul îi spune lui Bălan:

- Îmi pare rău că nu poţi veni. Te-ai fi simţit bine cu mine şi prietenii mei. 
Ai fi văzut că ştim să ne distrăm.
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- La revedere şi distracţie frumoasă, îi zice Bălan, presupunând că felul în 
care Băsceanu înţelege să se distreze îl va transforma într-un beţiv. 

Lui Bălan îi pare rău că un tânăr inteligent şi bine legat este pe cale să 
devină sclavul unui viciu ce-i va distruge sănătatea, că viitorul oricum i l-a afectat 
destul de mult, pierzând ocazia de a urma Academia din Moscova şi de a avea o 
carieră militară. El ar fi ajuns mult mai bine, decât în modesta poziţie pe care o are 
acum de funcţionar. Bălan ar vrea, dar nu ştie cum să-i spună lui Băsceanu să nu se 
mai întâlnească cu aşa zişi lui prieteni “băieţi de oraş”, pentru că ţinându-se de 
chefuri îşi va pierde şi postul pe care îl are acum. 

În primele zile ale lunii octombrie serviciul UEE a trebuit să calculeze 
desfăşurarea  procesului  tehnologic  pe  luna  septembrie,  constând  în  stabilirea 
energiei electrice intrată din sistemul energetic în reţelele întreprinderii, din care 
scăzând pe cea vândută consumatorilor a rezultat pierderile tehnologic în liniile 
electrice şi în transformatoarele întreprinderii într-un procent de cinci zeci şi trei la 
sută. Pierderile realizate depăşind cu mult pe cele planificate, care sunt de douăzeci 
şi şase la sută, s-a declanşat un mare scandal, serviciul Plan raportând conducerii 
pierderile  catastrofale  de  energie.  Cum  inginerul  şef  Dimitrievici  este  plecat 
permanent pe teren, fiind ocupat cu punerea în funcţiune a staţiilor de transformare 
Pătroaia,  Stratoneşti  şi  Leordeni,  directorul  Marin  l-a  chemat  pe  inginerul 
Codreanu să justifce cauza pierderilor dezastruoase şi să propună măsuri  pentru 
îndreptarea situaţiei. Neputând înţelege, ampla explicaţie, directorul a cerut să se 
întocmească  un  referat  A primit  a  doua  zi  documentul  cerut.  În  prima  parte  a 
acestuia inginerul Codreanu prezentase partea teoretică a pierderilor, fiind sigur că 
directorul n-o cunoaşte, urmată de justificarea cerută. Pe scurt: Pierderile sunt mari 
datorită supraîncărcării liniilor şi transformatorilor. La creşterea consumului prin 
racordarea de noi  consumatori  la instalaţiile de alimentare existente,  acestea au 
devenit subdimnsionate. În plus consumul de energie reactivă este extrem de mare, 
datorită funcţionării instalaţiilor consumatorilor la un factor de putere foarte scăzut 
şi care nu poate fi urmărit, majoritatea instalaţiilor fiind lipsite de agregatele de 
măsură necesare, ce fac imposibilă şi determinarea exactă a pierderilor de energie.

Referatul a stârnit mânia directorului, care presat de dispoziţiile Energo-
Trustului Bucureşti să reducă urgent pierderile de energie electrică, a cerut şefului 
UEE să rezolve repede situaţia. Codreanu a făcut un alt referat, care are anexat 
nişte  liste  foarte  lungi  ce  cuprind  necesarul  de  contoare  şi  transformatoare  de 
măsură,  care  trebuie  mai  întâi  procurate  şi  apoi  instalate.  Cum aprovizionarea 
aparatelor  şi  utilajelor  cade  în  sarcina  Energo-Trustului,  acesta  fiind  în 
imposibilitatea  de  a  o  face,  a  cerut  soluţionarea  la  minister.  Astfel  s-a  redus 
intensitatea  scandalului  de  reducere  imediată  a  pierderilor,  mai  ales  că  şi  la 
celelalte întreprinderi din ţară situaţia este similară.

Ministerul Energiei Electrice se confruntă cu probleme grele. Nevoile de 
energie electrică în industrie, sunt din ce în ce mai mari, ceia ce face ca sistemul 
energetic să nu mai poată acoperi consumul în intervalul vârfului de seară, când 
sarcina creşte din cauza iluminatului electric. Cum intrarea în funcţiune a noilor 
centrale electrice nu ţine pasul cu creşterea consumului, raţionalizarea acestuia este 
singura posibilitate de a menţine stabilitatea funcţionării sistemului.
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Inginerul Chiriacescu, şeful serviciului UEE din Energo Trust Bucureşti, 
cere lunar  de la fiecare întreprindere de electricitate  procese verbale de analiză 
energetică la cinci mari consumatori industriali din care să rezulte măsuri concrete 
de  aplatizare  a  curbei  de  sarcină  prin  decalarea  funcţionării  unor  utilaje  mari 
consumatoare de energie electrică în afara orelor de vârf şi îmbunătăţirea factorului 
de  putere,  ca  să  se  micşoreze  pierderile  în  reţele.  În  baza  acestor  documente 
personalul UEE din întreprindere dar şi cel de la sectoarele şi centrelele acesteia 
fac controale la întreprinderile industriale pentru verificarea opriri marilor agregate 
în timpul vârfului de seară.

Bălan  este  trimis  mai  tot  timpul  în  delegaţie  pentru  a  efectua  analize 
energetice, care durează cam trei patru zile la fiecare mare consumator industrial. 
El  împreună  cu  energeticul  şef  al  întreprinderii  respective  trebuie  să  parcurgă 
fluxul tehnologic de producţie în căutarea de consumatori tampon, ce pot fi opriţi 
la orele de vârf de sarcină şi să stabilească măsuri de raţionalizare a consumului. 
Lunar el se deplasează la Energo-Trust unde politicosul dar şi exigentul inginer 
Chiriacescu verifică documentele fiecărei analize energetice.

Marea problemă a lui  Bălan este ca să-şi  planifice zilele  de deplasare, 
astfel ca el să fie prezent la cursurile de calificare ce se desfăşoară în după amiezile 
zilelor de luni şi sâmbătă, precum şi dumineca dimineaţa. Pentru postul pe care îl 
deţine nu i s-a cerut un act de calificare, în afara avizului dat de inginerul Codreanu 
în urma unei examinări, dar amintirea discuţiei celor două cumnate Şerbănescu, pe 
când era profesor suplinitor la Pietroşani, când cea tânără a zis că e profesor pe 
puncte, îl determină să-şi dorească obţinerea unui diplome de calificare.

Din  octombrie  în  întreprindere  au  început  să  funcţioneze  mai  multe 
cursuri şi Bălan se înscrisese la cel pentru electricieni ţinut de inginerul Constantin 
Haraga. În prima lecţie inginerul a predat o lecţie de electrostatică şi a dat ca temă 
pentru acasă rezolvarea a cinci  probleme. La  a doua lecţie inginerul  a  verificat 
rezultatele obţinute de fiecare cursant, constatând că numai cele ale lui Bălan sunt 
corecte.  Inginerul  l-a  scos  la  tablă  pe  Bălan  şi  i-a  dat  o  problemă  cu  o  reţea 
electrică de curent continuu cu două ochiuri, a cărei rezolvare necesita cunoaşterea 
legilor curentului electric, legi ce urmează ca inginerul să le predea într-un viitor 
nu prea apropiat.  Haraga a rămas surprins de rapiditatea cu care Bălan a făcut 
calculul.

-  Bălane,  îţi  pierzi  timpul aici,  unde o să omorâm “Puntea măgarului” 
până la Crăciun, iar la probleme de tipul acesteia nu se ştie când vom ajunge la ele, 
zice Haraga. Puntea măgarului este porecla dată de electricienii legii lui Ohm. Du-
te şi înscrie-te la cursul pentru tehnicieni ţinut de tovarăşul inginer Stere.

- Mă primeşte fără calificarea de electrician?
- Desigur, fiindcă tu eşti absolvent de liceu. Du-te chiar acum. Este în sala 

de alături.
- Poate se supără, că-l deranjez de la oră.
- Hai cu mine să te prezint, că prea umbli cu fineţuri.
Inginerul Stere, un om de aproape patruzeci de ani. După ce l-a ascultat pe 

Haraga, el l-a înscris pe Bălan în catalog şi a continuat predarea lecţiei.
Ion Stere a ajuns inginer întreţinându-se singur de la vârsta de unsprezece 
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ani. Mama lui, o ţărancă săracă de prin părţile Buzăului, rămasă văduvă de război 
cu o droaie de fete şi un singur băiat, a fost nevoită să-l dea pe Ion, după absolvirea 
şcolii primare, băiat de prăvălie la Bucureşti. Băiatul ajungând picolo, s-a înscris la 
liceul  Gheorghe  Lazăr,  mergând  dimineaţa  la  şcoală  şi  muncind  până  noaptea 
târziu  în  restaurant.  După  terminarea  liceului,  când  deja  ajunsese  chelner,  s-a 
înscris la Politehnică, fiind dimineaţa student şi seara ospătar. El nu s-a însurat, 
pentru a putea să-şi ajute surorile, dar şi că este un om cam sucit. Lui îi place să 
citească literatură şi să facă sport, fiind un împătimit motociclist şi jucător de tenis. 
Inginerul Ion Stere este un om cu cultură solidă. El ştie franceză, latină, greacă, 
germană şi  engleză,  citind în  original  marile  opere  universale.  Frecventând din 
tinereţe librăriile şi anticariatele a ajuns să aibă o bibliotecă neobişnuit de mare. 
Duce o viaţă spartană, extrem de austeră, supunându-şi trupul la adevărate chinuri. 
Atunci când era şeful Sectorului Piteşti de multe ori dormea  pe birou, motivând că 
trebuie să plece de cu noapte pe teren, dar în fapt dorind să nu-şi înveţe trupul 
leneş,  dacă  ar  dormi  numai  în  patul  cu  saltea  din  apartamentul  ce-l  deţinea  în 
blocul  uzinei  electrice,  aflat  la  nici  două  sute  de  metri  de  biroul  lui.  Oamenii 
obişnuiţi,  ce  au  puţină  instrucţie,  îl  consideră  chiar  un  pic  nebun,  deşi 
comportamentul lui la slujbă şi în societate este exemplar, dar distant, el ţinând 
mult la rangul său de inginer.

Alexandru  Bălan  şi-a  dat  repede  seama că  inginerul  Stere  este  un om 
deosebit şi fiind un cursant silitor a ajuns să fie apreciat de acesta, devenind un fel 
de prieteni, în sensul că inginerul, care ţine foarte mult la cărţile lui, îi împrumută 
din  acestea,  lucru  ce  nu-l  mai  făcuse  până  acum.  Având  acces  la  biblioteca 
inginerului, Bălan citeşte pe nerăsuflate, profitând de orice moment. Acasă sau în 
deplasare,  în  tren  sau  în  maşină,  Alexandru  Bălan  devorează  pe  clasici  şi  pe 
contemporani,  iar la serviciu printre  picături  conspectează lucrări  şi  instrucţiuni 
tehnice interne. Bălan a ajuns repede să fie apreciat de colegi şi mai ales de şefi, 
mai cu seamă de inginerul Chiriacescu, care a ajuns să-l protejeze că pe o rudă 
apropiată,  sfătuindu-l  să  se  transfere  la  Energo  Trust  Bucureşti  şi  să  urmeze 
Politehnica la seral. Bălan a motivat că vrea să fie cât mai aproape de instalaţii. De 
fapt el este convins că înscrierea sa la facultate nu este posibilă din cauza trecutului 
social şi politic al părinţilor săi.

Aproape zilnic Bălan vine în contact cu multă lume, formată în general 
din  personalul  serviciilor  energetice  de  la  întreprinderile  industriale  mari 
consumatoare  de  energie  electrică,  unde  el  se  deplasează  pentru  analizele 
energetice.  Inginerul  Mircea Vătafu,  şeful  Serviciului  Mecanic Şef,  de la UMT 
Târgovişte, l-a primit pe Bălan cu oarecare rezervă asupra posibilităţilor pe care le-
ar avea tânărul tehnician în a face un control energetic la o uzină aşa de complexă, 
dar din politeţe pentru delegatul furnizorului de energie, l-a dat pe mâna tânărului 
inginer energetic Ion Gavrilă. După câteva zile de plimbări de-a gură cască prin 
marea  uzină,  în  care  mai  mult  de  jumătate  din  timp  l-a  petrecut  la  Secţia  de 
Turnătorie în jurul cuptorului electric de 3 megawaţi, Bălan a prezentat ciorna de 
zece  pagini  a  procesului  verbal.  Inginerul  Vătafu  a  fost  surprins  de  descrierea 
amănunţită a situaţiei energetice a întreprinderii, începând cu analiza citirilor orare 
ale contoarelor de energie activă şi reactivă, graficele curbelor de sarcină zilnice, 
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situaţia  factorului  de  putere,  încheindu-se  cu  mai  multe  măsuri  de  decalarea 
funcţionării unor receptori  în afara orelor vârfului de seară.  Cea mai deranjantă 
măsură ce urmează să fie aplicată de UMT, este programarea strictă a şarjelor de 
oţel, astfel ca la orele de vârf ale sistemului energetic cuptorul să fie pe “baie”, 
adică atunci când metalul este topit şi consumul este minim. În acest interval se 
poate face descărcarea cuptorului şi reîncărcarea lui, fiind interzisă repornirea, fapt 
ce ar produce absorbţia din sistem a unei puteri de trei megawaţi. Această măsură 
va da multă bătaie de cap celor de la turnătorie. 

Inginerul  Chiriacescu  după  studierea  procesului-verbal  cu  analiza 
energetică de la UMT, a dispus ca Întreprinderea de Electricitate din Târgovişte să 
trimită în fiecare seară un delegat la turnătorie care să supravegheze dacă cuptorul 
se află pe baie, cu sarcina de a telefona la dispecer pentru deconectarea întregii 
uzine în situaţia în care cuptorul funcţionează pe “topire”. Răspunderea este mare 
pentru  toată  lumea:  Pentru  UMT  nerespectarea  măsurii  conduce  la  oprirea 
alimentării cu pericolul de răcire a cuptorului şi crăparea cămăşuielii de şamotă, 
implicând scoaterea lui din funcţiune pentru o perioadă lungă necesară reparaţiei, 
iar  pentru  IET nedeconectarea  înseamnă  indisciplină  ce  periclitează  stabilitatea 
sistemului energetic, care poate ieşi din funcţiune, cu afectarea consumatorilor din 
întreaga ţară, în cazul când şi la alţi consumatori industriali nu s-ar respecta strict 
măsurile de raţionalizare a energiei electrice. 

Pe  timpul  primei  deplasări  la  Sectorul  Piteşti,  pentru  analiza  situaţiei 
energetice  la  Întreprinderea  Textilă,  Bălan  urmează  să  fie  cazat  în  camera  de 
oaspeţi  din  blocul  de  locuinţe  al  Uzinei  Electrice.  După  amiaza  târziu  venind 
îngheţat  de  la  unitatea Textila  Gară,  el  intră  în  camera de  oaspeţi  în  care sunt 
instalate cinci paturi şi întâlneşte un tânăr cam de vârsta lui.

- Bună seara, salută Bălan.
- Bună seara, răspunde tânărul.
 - Este un pat liber în care pot dormi în noaptea asta?
-  Sunt trei  libere.  Sunt ocupate doar  două;  unul de mine şi  celălalt  de 

Iulică Ispăşescu. 
- Pe mine mă cheamă Bălan.
-  Te  ştiu.  Te-am  văzut  la  şedinţa  de  producţie  de  luna  trecută  de  la 

întreprindere. Eu sunt Tunaru Ion.
 În fiecare lună la sediul IET din Târgovişte are loc o şedinţă de producţie 

la care participă reprezentanţii conducerilor tehnice a sectoarelor de reţele electrice 
Târgovişte, Pătroaia şi Piteşti, precum şi cei de la Termocentrala Schitu Goleşti şi 
hidrocentralele Dobreşti şi Moroeni. În aceste şedinţe, directorul Marin citeşte o 
dare de seamă, întocmită de serviciul Plan, în care se prezintă situaţia gradului de 
îndeplinire a indicatorilor tehnico economici ai întreprinderii în luna precedentă, 
precum şi soluţiile de rezolvare a problemelor tehnico-administrative ridicate de 
subunităţi odată cu raportarea lunară a modului de îndeplinire a cifrelor de plan.

La acea şedinţă, Carol Boberski, şeful Sectorului Piteşti, venise însoţit de 
contabila şefă Apoloni şi de adjunctul şefului Uzinei Electrice Piteşti, tehnicianul 
Ion Tunaru. Boberski, în cuvântul său ridicase multe probleme ale sectorului ce 
trebuie rezolvate, printre care cele de aprovizionare cu materiale şi de cererea de 
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suplimentare  a  schemei  de  personal  erau  cele  mai  numeroase,  Sectorul  Piteşti 
traversând  o  perioadă  de  dezvoltare  rapidă  a  instalaţiilor  pentru  satisfacerea 
alimentării cu energie electrică a noilor schele petrolifere din regiunea Argeş.

Cel mai combativ vorbitor la acea şedinţă fusese ca de obicei tehnicianul 
Radu, şeful Producţiei de la Termocentrala Schitu Goleşti, un câmpulungean voinic 
trecut de cincizeci de ani, ce cunoaşte bine centrala în care lucrează de peste două 
decenii.

- Tovarăşe director dacă nu ni se aduc urgent ciocane pentru morile de 
cărbune,  nu  mai  putem menţine  centrala  la  şaisprezece  megawaţi,  se  plânsese 
Radu.

- Stai aşa nea Radule, să ne zică nea Ionică ce e cu ele.
-  Tov  director  ăia  de  la  Energo  Reparaţii  sunt  nişte  tâmpiţi.  De  la 

Producţie îmi zisese că ei sunt aglomeraţi pentru piesele de schimb de la marile 
centrale din ţară şi că ei nu au timp pentru tărtăreaţa de la Schitu-Goleşti. Când l-
am auzit aşa pe prostul ăla de şef la Producţie, m-am dus la director şi nu l-am lăsat 
până nu l-a chemat pe dobitoc spunându-i  să ne facă urgent o sută de ciocane. 
Săptămâna viitoare trimit maşină să le ia.

Ionică  Diaconescu  este  secretarul  de  partid  şi  tehnician  cu  reparaţiile 
curente din cadrul  Serviciului de Producţie din întreprindere.  El este extrem de 
bătăios la cei cincizeci de ani ai săi şi nu-i este teamă să-şi spună deschis gândurile 
indiferent  cât  de importantă ar  fi  persoana cu care vorbeşte.  Diaconescu a fost 
ilegalist pe vremea când partidul comunist era interzis, el fiind atunci mecanic la 
Concordia.  Pentru  trecutul  lui,  fusese  numit  director  general  în  Ministerul 
Agriculturii,  unde  făcea  treabă bună,  până când într-o şedinţă  i  s-a  reproşat  că 
refuză  stabilirea  cifrelor  de  plan  pentru  creşterea  şeptelului  în  anii  planului 
cincinal. El fiind un om bine intenţionat, având o bună cunoaştere despre lucrurile 
practice, nu înţelegea cum este posibil să se planifice producţia viţeilor şi mieilor. 
Enervat  că  i  se  aduce  un  astfel  de  afront,  a  spus  în  plină  şedinţă  conducerii 
ministerului: “Măi oameni buni, voi toţi sunteţi nişte proşti. Cum puteţi planifica 
voi numărul mieilor care nici n-au ieşit din p..a şi .oaiele berbecilor? Eu vă dau 
dracului cu şeptelul vostru cu tot. Rămâneţi sănătoşi” şi ridicându-se în picioare a 
părăsit în aceiaşi zi Bucureştiul, revenind la gospodăria lui din Răzvad. Fiul lui, 
care este ofiţer de securitate în Bucureşti, a fost trimis după el cu sarcina de a-l 
convinge să revină la minister. “Ce bă, mă ştii tu pe mine, că ling unde am scuipat? 
Pleacă la treaba ta şi lasă-mă în pace până nu te bag de unde ai ieşit”.

Mulţumit de răspunsul lui Ionică Diaconescu, Radu continuase:
- Tovarăşe director, avem din cele patru cazane vechi Babcock-Wilcox, 

unul de o jumătate de an în reparaţie capitală, lucrare ce nu se mai termină. Este 
gata să ne cadă încă unul din cele vechi şi cei de la IPROM mai au mult până vor 
pune în funcţiune cel  de al  doilea cazan nou. Ce ne facem dacă nu mai putem 
produce puterea la nominalul centralei? Trebuie luate măsuri urgente, că pe criza 
asta de energie, nu ştiu ce soartă ne aşteaptă.

- Tov Radu, cunosc situaţia şi am luat toate măsurile. Tovarăşul inginer 
Rădulescu va fi permanent în Schitu şi nu va pleca de acolo până nu se pune în 
funcţiune cel al doilea IPROM. Astăzi mi-a spus că al doilea cazan nou va intra în 
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funcţiune până la sfârşitul lunii viitoare. Aşa este tovarăşe inginer?
-Da tovarăşe director, răspunde din sală fostul inginer şef al întreprinderii.
- Iar de mâine vine la Schitu şi tovarăşul Popescu Submarin, care a fost 

şeful  Secţiei  Turbine  la  Doiceşti  şi  pe  care  l-am  convins  să  se  transfere  la 
întreprinderea noastră ca şef cu reparaţiile capitale.

A doua zi după acea şedinţă de producţie, Bălan, care mergea la Schitu 
Goleşti,  l-a  întâlnit  în  gară  pe  inginerul  Rădulescu  Gheorghe  şi  pe  tehnicianul 
Popescu Gheorghe, noul şef cu reparaţiile capitale din întreprindere. Ei s-au urcat 
împreună în vagon şi au călătorit pe aceiaşi bancă.

-  Tovarăşe  Popescu,  nu  vă  supăraţi,  de  ce  v-aţi  adăogat  la  numele  de 
familie pe cel de submarin? a întrebat Rădulescu.

- Este o poreclă ce am căpătat-o la Doiceşti.
- Din ce motiv?
-  Eu  am  fost  în  marină  ofiţer  tehnic  şi  în  timpul  războiului  am  fost 

mecanic şef pe submarinul Delfinul.
- Şi de ce nu mai sunteţi în marină, că sunteţi tânăr?
- Este o poveste mai lungă, dar să ştiţi că nu sunt prea tânăr, am treizeci şi 

cinci de ani.
- Mulţi înainte.
- Mulţumesc la fel.
- Eu am treizeci şi doi, dar dumneata arătaţi mai tânăr ca mine.
- Probabil din cauză că sunt scund. N-am decât un metru şaizeci.
- Şi de ce ai plecat de la Doiceşti, că acolo trebuie să fi avut un salariu 

mare, dacă eraţi şef de secţie?
- Ca să scap de navetă.
- Sunteţi târgoviştean?
- Da.
- Locuiţi cu părinţii?
- Nu, am casa mea în care locuiesc cu nevasta şi copilul. Cât  am fost 

ofiţer, fiind burlac nu prea aveam ce face cu solda şi i-o trimiteam lui tata. El fără 
să-mi spună a cumpărat un loc în faţa casei lui şi a făcut una nouă pentru mine.

- Sunteţi un om norocos cu un aşa tată.
- Aşa este. M-am supărat eu pe tata atunci când am aflat, dar acum îmi 

prinde bine.
- Păi ce motiv aveaţi să vă supăraţi?
- Cine credea că fiind ofiţer de marină, am să mă mai întorc vr-odată să 

locuiesc  în  Târgovişte?  Eu  îi  trimeteam  lui  tata  banii  ce-mi  prisoseau  ca  să-i 
cheltuiască, nu să-mi facă casă.

- Bătrânii sunt mai înţelepţi.
Trenul ajunsese în gară la Titu, şi cei trei salariaţi ai IET-ului au coborât să 

schimbe  trenul.  Pe  peron  Bălan  este  strigat  de  Florina,  fosta  lui  colegă  de  la 
OFAMT.

- Ce faci şefu’? 
- Ce e cu tine Florino?
 - Am terminat concediul de odihnă şi mă prezint la serviciu.
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- Tu îţi iei concediul de odihnă iarna?
 - E nasol de tot la Leordeni. Mi-am luat concediul să-mi caut un post în 

oraş. Am fost şi la IET, dar au zis că n-au posturi. Te-am căutat de vreo trei ori, că 
poate poţi să-mi pui o vorbă bună, dar de câte ori am fost catrafusa aia de la UEE 
mi-a spus că eşti pe teren. Ce dracului înseamnă şefu’,UEE?

Bălan călătorise împreună cu permanent vesela Florina până la Leordeni 
şi  aflase  de  soarta  foştilor  săi  colegi.  După  ce  ea  a  coborât,  el  a  scos  din 
geamantănaşul  lui  de voiaj  “Bâlciul deşertăciunilor” la care a citit  până la gara 
Goleşti,  unde  a  coborât  să  ia  trenul  spre  Câmpulung.  Aici  îi  reîntâlnise  pe 
Rădulescu şi pe Popescu şi au continuat drumul împreună. Cei doi au moţăit până 
la halta Concordia, iar el s-a lăsat absorbit de romanul lui Thackeray. Din haltă ei 
zărise coşurile fumegânde ale termocentralei aflate la o depărtare de o jumătate de 
kilometru şi odată ajunşi la centrală s-au despărţit, fiecare mergând la treaba lui, 
stabilind să plece împreună cu trenul de seară la Câmpulung, pentru a se caza la 
camera de oaspeţi din vila termocentralei.

Vila din Câmpulung este locuită de familia avocatului Dumitru Loghin de 
pe  vremea  când  acesta  era  salariatul  termocentralei.  După  înfiinţarea  IET-ului, 
avocatul  a fost  transferat  la întreprindere,  familia rămânându-i aici,  deoarece în 
Târgovişte, care este un oraş extrem de aglomerat, el nu poate găsi un spaţiu de 
locuit cât de cât acceptabil, neîndurâdu-se să părăsească confortabila vilă prevăzută 
cu încălzire centrală şi situată într-o zonă frumoasă. 

Seara, camera de oaspeţi a vilei, dotată cu patru paturi, a fost ocupată de 
cei trei delegaţi de la întreprindere.

- Cum este pe submarin, tov Popescu? întrebase Rădulescu după ce toţi 
trei s-au suit în pat şi au stins lumina.

 -E o viaţă foarte grea. Tot echipajul este supus unei instrucţii severe, cu o 
respectare strictă a regulamentului în toate cele douăzeci şi patru de ore din zi, 
pentru a supravieţui într-un spaţiu foarte strâmt. Eu am fost pe submarin în timpul 
războiului. Nu e era deloc uşor să execuţi programul astfel ca submarinul să fie 
gata în orice moment de atac şi să dispară înainte de a fi distrus.

- Păi, ce făceaţi?
-  De  la  începutul  războiului  noi  am  atacat  flota  sovietică,  reuşind  să 

scufundăm multe nave de război, dar şi nu de puţine ori Delfinul a scăpat ca prin 
minune de a fi  distrus. Ziua stăteam scufundaţi, urmărind prin periscop apariţia 
vaselor duşmane gata să lansăm torpilele la timpul potrivit şi să dispărem din zonă. 
Un mare pericol  pentru noi  în timpul zilei  era atacul  aviaţiei.  În  fiecare noapte 
submarinul era scos la suprafaţă, se porneau motoarele Diesel pentru încărcarea 
acumulatorilor  electrici  şi  ventilaţia  de  primenire  a  aerului,  condiţii  absolut 
necesare  pentru  a  rezista  cufundat  pe  timpul  zilei  următoare  în  care  se 
supraveghează suprafaţa mării prin periscop şi receptarea sunetelor de la alte nave. 
Instruirea şi respectarea regulamentelor ne-a salvat de la atacul pe care l-am făcut 
în Marea de Azov.

- Păi ce s-a întâmplat acolo? întreabă inginerul.
- Când frontul trecuse de Nistru şi flota sovietică s-a retras în Marea de 

Azov, Delfinul a primit ordinul să ajungă acolo şi să scufunde cât mai multe nave. 
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Puţini din echipaj mai aveam speranţă că vom scăpa cu viaţă. Am ajuns în Marea 
de Azov după multe peripeţii şi am  reuşind să pătrundem prin strâmtoarea de la 
întrarea într-un moment când plasa de blocare era ridicată. Am ajuns lângă navele 
sovietice noaptea şi am lansat în plin toate torpilele, iar apoi am fugit spre mijlocul 
mării unde ne-am cufundat aproape de fund. Nu s-a încercat ieşirea din marea de 
Azov, pentru că am fi fost vânaţi la strâmtoare, unde comandantul a presupus că 
vom  da  peste  plasa  de  blocare.  Timp  de  trei  zile  am  stat  pe  fundul  mării, 
interzicându-se orice mişcare, toţi oameni trebuind să stea la orizontală, pentru a 
evita producerea celor mai neînsemnate zgomote ce ar fi condus la descoperirea 
submarinului, dar şi pentru economisirea oxigenului şi a electricităţii. Trei zile am 
fost  torturaţi  de  nemişcarea  noastră  şi  de  zgomotul  motoarelor  navelor  ce  ne 
căutau,  pând  când  sovieticii  au  încetat  vânătoarea,  fiind  convinşi  că  echipajul 
submarinului care i-a atacat a murit sufocat din lipsa de oxigen. În a patra noapte, 
când nu s-a mai auzit nici-un zgomot am ieşit la suprafaţă. Era şi timpul fiindcă 
starea de sănătate a echipajului era aproape de dezastru.  Mulţi dintre noi eram 
leşinaţi.  Aerul  proaspăt  ne-a  însănătoşit.  Am  făcut  marşul  până  în  apropierea 
strâmtorii, unde ne-am cufundat din nou. Acum aveam aer proaspăt, ni s-a dat să 
mâncăm  şi  aveam  bateriile  de  acumulatoare  încărcate.  Ne-am  apropiat  în 
submersie de strâmtoare. Scafandrii au găsit plasa de blocarea strâmtorii montată, 
au tăiat-o şi am putut ieşi în Marea Neagră. Când am ajuns în ţară toată lumea s-a 
închinat că ne vede vii. Fusesem daţi dispăruţi.

Bălan adormise cu mult înainte ca Popescu să-şi termine povestirea.
În camera de oaspeţii din blocul de locuinţe a Uzinei Electrice din Piteşti 

Tunaru şi Bălan îşi pregătesc paturile de culcare.
- Trebuie să pice şi Iulică. Astăzi a fost în delegaţie la Centrul Câmpulung 

şi cred că la înapoiere s-a oprit p-acasă. El este băiatul popi din Valea Stânii. De 
unde eşti de fel? întreabă Tunaru

- Din Cervenia, raionul Zimnicea.
-  Pe unde vine asta,  că eu sunt din Tătărăşti,  din nordul fostului  judeţ 

Teleorman?
- Lângă Smărdioasa, pe undeva între Alexandria şi Zimnicea.
- De Smărdioasa am auzit. Acolo se ducea mama să cumpere bumbac ca 

să-l îndruge şi să-l ţeasă pentru cămăşi şi izmene. Unde ai terminat şcoala medie 
tehnică, că eu am absolvit aici în Piteşti?

- Eu am terminat liceul teoretic din Alexandria.
- Şi cum ai ajuns tehnician la Târgovişte?
- Am o mătuşă acolo.
- Credeam c-ai terminat la Brăila.
- De ce la Brăila?
- Acolo a terminat Iulică. Pe uşă intră un tânăr înalt şi exagerat de subţire. 

Vorbeam de lup. Bine ai venit Iulică, spune Tunaru. 
- Bine te-am găsit. Cine e dânsul? întreabă Ispăşescu, vădit deranjat de 

prezenţa unui necunoscut în încăpere, care deşi are regim de cameră de oaspeţi, 
celelalte trei paturi nu mai fuseseră folosite de mult timp.

- E vărul Bălan de la UEE-ul întreprinderii.
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- Sunteţi veri?
- Nu. Acum ne-am cunoscut, dar parcă nu-mi veni să-i zic tovarăş.
- De ce? Nu suntem toţi tovarăşi? întrebă Ispăşescu cu acelaşi ton arţăgos. 
- Dacă vă deranjez, mă pot duce la hotel, spune Bălan sesizând aversiunea 

lui Ispăşescu.
-  Nu te  poţi  duce la  hotel,  că nu-ţi  decontează chitanţa,  fiindcă  există 

cameră de oaspeţi, zice Tunaru ca să aplaneze conflictul incipient. Dacă ţi s-a părut 
c-ar fi supărat Iulică pe tine, să ştii că aşa e felul lui de a vorbi.

 - Dacă bem o ţuică împreună, promit să devin amabil, zice Ispăşescu, 
pentru  a  salva  comportarea  sa  necuviincioasă,  care-l  supărase  pe  delegatul 
întreprinderii. 

Ispăşescu scoate dintr-o servietă mare din piele de porc vopsită maro două 
sticle cu un lichid de culoarea paiului de grâu copt. El scoate dopul de cocean al 
uneia dintre ele şi umple ochi unicul pahar de pe masă, unul cu sticla groasă ce 
pare că are o capacitate de peste două sute de mililitri. Hai noroc. Ia de bea-l.

- Noroc, zice Bălan. 
Musafirul ridică paharul, îl miroase şi apoi îl pune la loc pe masă.
- Nici n-ai pupat paharul, doar l-ai mirosit, ia şi-l goleşte, zice Ispăăşescu.
- De ce să-l golesc?
- Ca să bem şi noi. Nu vezi că nu mai avem alt pahar?
- Nu te supăra, dar eu nu beau băuturi alcoolice.
- Vrei să ne impresionezi! Eu n-am întâlnit om care să nu-i placă ţuica. Ia 

şi bea că e de prună, veche de zece ani.
- Poate să fie şi de o sută.
- Măcar ia ş-o gustă, că nu e otravă.
 Bălan ca să nu fie crezut că face pe nebunul, ia paharul soarbe puţin, 

simte o arsură în gură, lasă paharul pe masă şi fuge repede la chiuvetă să scuipe.
 - Să nu crezi că vreau să fac pe mimoza senzitiva, dar nu pot bea. 
- Hai Jane, ia de bea tu, dacă văru-t-o nu vrea.
Nici Tunaru n-a putut să bea tot paharul de tărie. Ispăşescu şi Tunaru şi-au 

aprins  câte  o  ţigară  şi  au  început  să  soarbă  din  când  în  când  din  licoarea  ce 
răspândeşte  în  încăpere  o  duhoare  de  cârciumă.  Bălan  se  miră  cum  noile  lui 
cunoştinţe pot înghiţi din otrava ce-i arsese gura.

-  Ia  spune  vărule,  cu ce ocazie la  Piteşti?  întreabă Ispăşescu,  folosind 
apelativul pe care îl auzise la Tunaru.

- Fac o analiză energetică la Texila, răspunde Bălan. 
- Cu înseamnă asta?
-  Pe scurt;  analiza curbelor  de sarcină  a  puterilor  active  şi  reactive în 

scopul găsiri unor posibilităţi de aplatizarea lor, calculul factorului de putere  şi 
stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a acestuia.

- Şi la ce folosesc astea?
Bălan explică partea teoretică a analizei şi importanţa efectelor practice ce 

se  obţin,  bucurându-se  în  sinea  lui  că  poate  să-şi  expună  teoria  în  faţa  unor 
tehnicieni energetici dispuşi să-l asculte, dorind ca aceştia să-i pună cât mai multe 
întrebări încuietoare, pentru ca el să verifice dacă este fluent, convingător şi nu se 
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bâlbâie. El este interesat să-şi perfecţioneze modul de conversaţie pe această temă, 
deoarece observase că la sosirea lui în unele întreprinderi industriale la care făcuse 
astfel  de  analize  fusese  privit  cu  destul  scepticism,  fapt  pentru  care  se  simţea 
vinovat  că  nu  se  face  înţeles  de  la  început  asupra  importanţei  acţiunii  de 
raţionalizare a consumului de energie electrică.

 Ispăşescu şi Tunaru, impresionaţi de cunoştinţele tehnice ale lui Bălan, n-
au mai fost interesaţi de gustarea ţuicii şi au ascultat atenţi expunerea. Ispăşescu 
care la început îl privise cu ostilitate pe intrusul din camera de oaspeţi, a devenit 
interesat în a fi prieteni.

A doua zi Ispăşescu l-a aşteptat pe Bălan să sosească de la Textila ca să-l 
ia la o plimbare pe strada mare. S-au întors noaptea târziu după căderea cortinei de 
la Teatrul Alexandru Davila unde au văzut piesa Vlaicu Vodă. Deveniseră prieteni.

X

În sala mare a Casei d-Italia din Târgovişte are loc adunarea generală a 
delegaţilor grupelor sindicale pentru alegerea comitetului sindical al întreprinderii 
de electricitate. 

Casa d-Italia a fost construită după primul război mondial, drept sediu de 
consulat, care să reprezinte numeroasa populaţie de italieni paşaportari, veniţi pe 
aceste  meleaguri  la  începutul  veacului  XX  să-şi  practice  meseria  lor  de 
constructori.  Ei  au  ridicat  clădiri  administrative  şi  industriale  în  oraş  şi  în 
împrejurimi.

Primii italieni au venit la început singuri, iar apoi şi-au adus nevestele. Ei 
şi-au construit case pentru familiile lor şi s-au stabilit în România, dar rămânând 
cetăţeni  italieni.  Din  această  cauză  fii  lor,  trebuiau  să  meargă  în  Italia  pentru 
satisfacerea serviciului militar, după care reveneau în oraş căsătoriţi cu italience, pe 
care le-au cunoscut în perioada cât îşi făceau armata în ţara lor. Fetele familiilor 
italiene, născute în România, se mărită de obicei cu români. 

Primul preşedintele al comunităţii  de italieni paşaportari a fost tatăl lui 
Filippo Fugalli  şi  lui îi  aparţine nu numai iniţiativa construirii  unei  case pentru 
consulat, dar şi alergătura de strângere a fondurilor şi construirea ei. Clădirea Casei 
d-Italia a fost realizată într-un stil de arhitectură italiană modernă, având facilităţi 
atât  administrative,  necesare  unui  sediu  de  reprezentanţă  diplomatică,  cât  şi 
culturale, în care scop are o sală mare  prevăzută cu o scenă pentru orchestră, unde 
se ţineau balurile şi întâlnirile comunităţii italiene. 

După  cel  al  doilea  război  mondial,  consulatul  italian  s-a  desfiinţat. 
Clădirea rămasă disponibilă a fost închiriată Întreprinderii de Electricitate Câmpina 
de Ambasada Italiei din România, pentru a fi sediul Sectorului Târgovişte. Acum în 
sala destinată odinioară festivităţilor, funcţionează Biroul Contabilitate Abonaţi şi 
Biroul UEE al Sectorului de Electricitate, iar în încăperea mare de la etaj, în care 
îşi avea biroul consulul italian, este biroul şefului de sector. 

Şedinţa  a  fost  anunţată  din  timp  şi  a  început  la  orele  şaisprezece. 
Delegaţilor li s-a lăsat o oră liberă după terminarea programului, pentru ca ei să 
mănânce; cei care locuiesc prin apropiere în familie, iar restul pe la cantinele din 
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oraş. S-a atras atenţia oamenilor de a fi prezenţi şi pregătiţi să stea la o şedinţă care 
va dura până după miezul nopţii. 

Şedinţa a fost deschisă de Vasile Giurgea, şeful serviciului financiar, care 
este şi preşedintele comitetului sindicatul. El a cerut alegerea unui prezidiu pentru 
conducerea  lucrărilor  şedinţei.  Încă  din  timpul  zilei  Constantin  Ciocan  de  la 
serviciul  Cadre,  vicepreşedinte în actualul  comitet  sindical,  îi  avizase pe cei  ce 
trebuiau să ridice mâna ca să facă propuneri. Au fost aleşi în prezidiu; Dragnea, 
preşedintele  organizaţiei  raionale  a  sindicatelor,  Marin,  directorul  întreprinderii, 
Ionică Diaconescu secretarul de partid pe întreprindere, Vasile Giurgea şi Ion Stan, 
şeful  echipei  de  electricieni  liniori.  Membrii  prezidiului  votaţi  individual  prin 
ridicarea de mâini, au luat loc pe scaunele unei mese instalate pe scenă sălii. 

Alexandru  Bălan  primise  sarcina  de  a-l  propune  pentru  prezidiu  pe 
Dragnea, iar Aurica Butărăscu pe Ion Stan. 

 - Care e Dragnea? îşi întreabă şoptit Aurelia prietenul, în timp ce oamenii 
ridicau mâna pentru votarea propunerii acestuia.

- Nu ştiu, răspunde Alexandru. 
Nici el şi nici ea nu-i văzuse niciodată pe cei ce i-au propus să fie aleşi în 

prezidiul de conducere al şedinţei. 
Au  mai  fost  propus  şi  ales  un  secretariat  pentru  redactarea  procesului 

verbal  al  şedinţei,  format  din trei  inşi,  pentru care se instalase o  altă  masă nu 
departe de cea a prezidiului. De fapt în registru de şedinţe scrie numai Andreiasca, 
secretara directorului, ceilalţi doi făcând doar figuraţie.

Vasile Giurgea citeşte de aproape două ceasuri un raport lung şi plictisitor, 
despre activitatea desfăşurată de comitet. Lumea din sală mimează că este atentă la 
cele spuse de Giurgea, când de fapt unii sunt cu gândurile cine ştie pe unde, iar alţii 
au început să moţăie. Când Niţă, tehnicianul de pregătirea lucrului a aţipit, Virgil 
Rusoiu, şeful sectorului, aflat pe scaunul din dreapta lui îi dă un cot în coaste.

- Deşteptarea şi ia repede cuvântul.
- Ce? întreabă Niţă trezit buimac, dând să se ridice în picioare. 
- Stai jos, dacă n-ai fost atent, ai pierdut, îi zice şeful lui.
- Ce? 
- Potcoavele.
- De ce mă faci gloabă, mă nea Virgi? întreabă Niţă observând hazul celor 

din jur.
-  Gura.  Mai  faci  şi  gât?  Dacă nu te  trezeam, cădea-i  de  pe  scaun,  îşi 

apostrofează Rusoiu subalternul. 
Conversaţia  celor  doi  înviorează  pe  cei  din  jurul  lor.  În  sala 

supraaglomerată,  care  deşi  foarte  înaltă,  atmosfera  este  sufocantă  din  cauza 
respiraţiei  mulţimii  de  delegaţi.  În  cursul  lunii  trecute  avuseseră  loc  adunările 
grupelor  sindicale  din  subunităţile  întreprinderii,  în  care  au  fost  aleşi  membrii 
biroului fiecărei grupe şi delegaţii pentru această adunarea generală.

Giurgea termină de citit raportul. Dragnea, ales preşedintele prezidiului, 
propune o pauză de un sfert de oră, spunând ca cei ce vor să ia cuvântul să se 
înscrie la secretariatul de redactare a procesului verbal. Lumea, moleşită, iese pe 
terasa  din  faţa  săli.  Uşile  rămân  larg  deschise  pentru  ca  aerul  rece  al  serii  de 
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februarie să alunge înăbuşeala şi mirosul greu din încăpere. Cei avizaţi de Ciocan 
să ia cuvântul s-au dus la secretariatul şedinţei să facă formalitatea de a se înscrie.

-  Astăzi  ai  pierdut  somnul  de  după  amiază,  zice  zâmbind  Aurelia 
Butărăscu lui Alexandru Bălan. 

Aurelia şi prietenul ei, ieşiţi în curticica din faţa Casei d’Italia, se simt 
stânjeniţi  de  privirile  celorlalţi  salariaţi.  Căutând  un  loc  mai  retras  ei  ajung  în 
spatele clădirii pe terenul de tenis şi volei, acum acoperit de albul zăpezii. 

-  Dacă şedinţa se va lungi  îl  voi  pierde şi  pe cel  de noapte,  răspunde 
Alexandru.

- O să ai tu grijă să-l recuperezi, dormind mâine până la prânz, când te va 
trezi din nou doamna Fugali. Cum tu eşti  un norocos, dânsa va întâlni  la piaţă 
multe cunoştinţe şi va zăbovi destul.

Aurelia  Butărăscu  este  contabilă  la  Sectorul  Târgovişte  şi  locuieşte  cu 
chirie împreună cu mama şi sora ei la familia Florescu. Adriana este mai mică cu 
un an decât  Aurelia şi lucrează din toamna trecută la UMT, unde Florescu este 
modelator la turnătorie. Acesta intervenise prin cunoştinţele lui ca Adriana să fie 
angajată funcţionară, imediat după ce ea terminase liceul. Din lefurile celor două 
surori, fiecare având în jur de câte trei sute de lei lunar, mama şi fiicele ei reuşesc 
să trăiască, ca şi majoritatea familiilor de salariaţi, toată lumea fiind cam la acelaşi 
nivel de sărăcie. 

După  exproprierea  moşiilor,  văduva  Butărăscu  împreună  cu  cele  două 
fiice fusese deportate din Dobrogea la Târgovişte în regim de domiciliu forţat şi de 
atunci  stau cu chirie la familia Florescu, care le-a ajutat să supravieţuiască.  De 
când cele două fete sunt salariate traiul lor s-a îmbunătăţit substanţial, faţă de anii 
în care au trăit din mila familiei Florescu, care deşi avuseseră o prăvălie pe care au 
închiso în ‘45, scăpând de naţionalizarea casei, n-aveau altă sursă de venit decât 
salariul lui de muncitor.  

- Dacă şedinţa s-ar termina mai repede şi nu după miezul nopţii cum ni s-a 
spus, ar fi perfect, răspunde Alexandru.

-  Eşti  optimist.  Eu  am  auzit  că  şedinţa  se  va  termina  tocmai  mâine 
dimineaţa şi atunci vom rămâne în continuare la serviciu, fără să mai trecem pe 
acasă, zice Aurelia.

- Ba eu n-am să rămân şi mă voi duce să mă culc, orice s-ar întâmpla.
Lui Alexandru nu-i fusese greu să urmeze sfatul doctorului Ionescu de a 

se culca seara devreme. Fiindcă lui îi place să doarmă de când se ştie el mai trage şi 
câte  un  pui  de  somn după  programul  de  serviciu.  La  ultimul  consult  doctorul 
constatase că în funcţionarea inimii lui intervenise o oarecare stare de compensare, 
recomandându-i să ducă o viaţă ordonată şi că însurătoarea l-ar ajuta şi mai mult.

Sfatul insistent al doctorului de a se căsători, l-a convins pe Alexandru că 
trebuie să facă şi acest pas. El este tentat să scape de corvoada mersului la cantină 
şi  mai  ales  să se bucure de nişte mâncăruri  gustoase,  ca cele  pregătite în  casa 
Florescu, unde este invitat în fiecare duminecă la masa de prânz. 

Lui Alexandru îi place Aurelia. Ea este o fată frumoasă, inteligentă, veselă 
şi delicată, dar fiind cam grăsuţă, el refuză idea de a se căsători cu ea. Crede că nu 
peste mulţi ani fata va fi o masă de osânză ca şi mama ei. Tânărul nici nu vrea să o 
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ţină pe Aurelia încurcată şi să-i treacă vremea măritişului, dar el nu ştie cum să 
rupă prietenia cu această fată bine crescută şi foarte simpatică.

La  masa  de  prânz  de  dumineca  trecută,  doamna  Florescu,  o  femeie 
frumoasă la cei treizeci de ani ai săi, aflând că Alexandru şi Aurelia vor merge la 
un concert cu Ion Luican şi-a rugat soţul să meargă şi el. Florescu i-a zis soţiei sale 
că ea poate merge la spectacol, dar el n-are cum, trebuind să intre în schimbul de 
noapte al turnătoriei de la uzină. 

Doamna Florescu fascinată de chipul şi vocea cântăreţului, l-a aplaudat 
zgomotos. Pe drumul de întoarcere spre casă s-a destăinuit celor doi tineri, fără nici 
o reţinere, că dacă ar avea ocazia şi-ar înşela bărbatul cu Luican, deşi Florescu este 
chiar mai frumos decât acesta. 

În poartă casei, doamna Florescu şi-a luat la revedere de la tineri, lăsându-
i să vorbească d-ale lor. Alexandru îmbrăţişându-se cu Aurelia, s-a înfierbântat şi 
pierzându-şi controlul a încercat să-i ridice fusta. Fata a izbucnit în plâns şi a fugit 
în casă.

Pe drumul de întoarcere spre gazdă, Alexandru mulţumise cerului pentru 
reacţia fetei la gestul lui de bădăran, fiind convins că dacă Aurelia,  n-ar fi  fost 
afectată de împrejurarea nepotrivită de aş pierde fetia în stradă, ar fi cedat şi acum 
era  ca  şi  însurat,  fără  posibilitatea  morală  de  a  mai  da  îndărăt.  De  la  acea 
întâmplare ei n-au mai vorbit. Astăzi Aurelia şi-a aşteptat prietenul la intrare, l-a 
luat de mână în semn că nu este supărată pe el. 

Pe terenul de tenis acoperit de albul zăpezii Aurelia strânge mâna iubitului 
ei şi observă reţinerea acestuia. Convinsă că el este supărat de refuzul ei, ea a fost 
prima care îi vorbise şi l-a adus în acest loc ferit de alte priviri în speranţa că îi va 
explica şi-l va face să înţeleagă că nu putea să-şi piardă virginitatea pe gard.   

- Eşti supărat rău pe mine?
- Nu. Tu trebuie să fii tu supărată pe mine că m-am purtat ca un măgar.
- Uite că mi-a trecut şi Aurelia lipindu-se de Alexandru se înalţă pe vârfuri 

ca să-l sărute.
- Hai să intrăm în sală, zice Alexandru auzind vocea lui Ciocan de cealaltă 

parte a clădirii ce invita pe fumători să-şi stingă ţigările că s-a terminat pauza. 
 Lui Alexandru începuse să-i fie teamă de el însuşi şi se fereşte să nu se 

înfierbânte din nou şi să ajungă în situaţia de duminecă seara. Se simte atras de 
frumuseţea fetei, dar raţiunea îl reţine s-o ceară în căsătorie, obsedat de gândul că 
Aurelia va fi obeză.

În  sală  s-a  instaurat  liniştea  specifică  şedinţelor,  dispărând  repede 
rumoarea şi scârţâitul scaunelor, după ce delegaţii şi-au reluat locurile.

- Tovarăşi, am depăşit pauza cu nouă minute. Dacă şi la următoarele pauze 
se va depăşi timpul nu vom termina adunarea decât mâine dimineaţă. S-au înscris 
la cuvânt un număr de douăzeci şi unu de tovarăşi şi tovarăşe. Tovarăşi, vă rog să 
ridicaţi toate problemele pe care le aveţi. Dau cuvântul tovarăşului Niţă Ion, se 
pregăteşte tovarăşul Apostolescu Traian.

-Tovarăşi  îmi daţi voie să ridic câteva probleme de aprovizionare:  Mai 
întâi trebuie să vă spun că lipsesc din magazie o serie de materiale, fără de care 
echipele de la coloana de înaltă tensiune nu poate remedia la timp defectele. Niţă 
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deschide  carnetul  pe  care  îl  ţine  în  mână de  la  începutul  şedinţei  şi  începe  să 
citească o lungă listă ce cuprinde multe tipuri de materiale folosite la construcţia 
liniilor electrice de înaltă tensiune, începând de la stâlpi şi terminând cu mai toate 
tipurile de armături.  Apoi el dă citire unei alte liste cu sculele pentru lucrări  şi 
materialele de protecţia muncii, necesare muncitorilor. Tovarăşi, în încheiere vreau 
să vă spun că este necesar să fie dotaţi cu puşti toţi controlorii de linii, pentru că 
oamenilor le este frică să mai meargă singuri prin pădurile de la Şuţa şi Cobia, 
unde le-a ieşit lupi înainte şi au scăpat de nici ei nu ştiu cum, ne mai putând să 
termine controlul liniilor.

- Tovarăşi, tovarăşul Niţă a vorbit nouăsprezece minute. Dânsul a ridicat 
probleme importante de producţie, dar vă rog să le spuneţi şi pe cele de sindicat, 
pentru că şi acestea ne interesează. Acum are cuvântul tovarăşul Apostolescu şi se 
pregăteşte tovarăşul Mareş Dumitru.

Traian Apostolescu, şeful Centrului Oraş Târgovişte citeşte alte liste de 
materiale, lungind cuvântarea cu multe explicaţii. 

În  acelaşi  mod  au  continuat  să  vorbească  majoritatea  celor  înscrişi  la 
cuvânt. Lumea obosită nu mai ascultă de mult timp seria de cuvântări stereotipe, 
până în momentul când s-a dat cuvântul lui Gheorghe Ion, muncitor la coloana de 
linii.

- Tovarăşi, toţi antevorbitorii mei au discutat numai despre probleme de 
producţie şi nici unul din ei n-a ridicat vreo problemă de  sindicat. Ori noi tovarăşi 
suntem  aici  într-o  adunare  de  sindicat,  pentru  alegerea  unui  nou  comitet  pe 
întreprindere. Acum trebuie să analizăm activitatea vechiului comitet şi să spunem 
dacă suntem sau nu mulţumiţi de activitatea desfăşurată de fiecare membru din 
comitet. Tovarăşul preşedinte Giurgea ne-a citit un raport mai mult despre cum s-
au realizat cifrele de plan şi care sunt problemele de producţie ale întreprinderii. 
Dânsul n-a spus aproape nimic despre activitatea sindicală. Şi ştiţi de ce, tovarăşi? 
Pentru  că  în  această  întreprindere  activitatea  sindicală  nu  există.  Vorbele  lui 
Gheorghe i-a făcut şi pe cei ce dormitau să-şi ascută auzul. Acesta a continuat: Eu 
am  să-l  rog  pe  tovarăşul  Giurgea  să-mi  răspundă  la  următoarele  întrebări  şi 
Gheorghe începe să citească dintr-un caiet: Să ne spună tovarăşul Giurgea la câte 
adunări ale grupelor sindicale a participat dânsul? A doua întrebare: Ce probleme 
de  sindicat  s-au  ridicat  în  grupa  de  la  Coloană?  A treia  întrebare:  Când  s-au 
schimbat  ultima  dată  articolele  la  gazeta  de  perete  a  întreprinderii?  A  patra 
întrebare:  Dacă îi place cum arată gazeta de la Staţia Teiş? Gheorghe a continuat 
să-l  întrebe  pe  Giurgea  despre  numărul  de  cititori  ai  bibliotecii  sindicatului  şi 
numărului de cărţi citite, despre abonamentele la ziare şi reviste, de ce sindicatul n-
are brigadă artistică, de ce nu se organizează un club pentru activităţi culturale şi 
sportive. Lumea dezmorţită din moleşeală de întrebările lui Gheorghe, care par că 
nu se mai termină, ascultă din ce în ce mai atentă şi unii mai zeloşi chiar notează 
întrebările.

- Cine dracului e deşteptul ăsta, Niţă? întreabă în şoaptă Rusoiu.
 - Unul de la Coloană, din echipa lui Chercău.
- De când e angajat, că nu l-am mai văzut?
- De vreo două săptămâni.
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 - Şi de unde mă-sa a venit?
- De la Poştă.
- Ce a învârtit acolo?
- A fost la echipa de liniori şi ceva pe la sindicat.
- Ăsta parcă ar fi mafalda, că prea le ştie pe toate! De ce a plecat de acolo, 

dacă e aşa de bun?
-  Se zice  c-ar  fi  plecat  cu coada  între  picioare,  că  se luase  în  colţ  cu 

conducerea, că-l ţinea la săpat gropi pentru stâlpi.
După cuvântarea lui Gheorghe, aspectul şedinţei s-a schimbat. Cei care l-

au urmat la cuvânt au început să vorbească şi despre probleme de sindicat, repetând 
până la disperare aceleaşi lucruri, spuse într-o variantă proprie fiecăruia. Lumea 
este  transpirată,  chinuită de aerul  greu dintr-o sală  supraaglomerată şi  mai  ales 
impacientată de mulţimea vorbitorilor şi a cuvântărilor lor lungi şi sterpe. 

-  Tovarăşi,  luăm  o  pauză  de  cincisprezece  minute,  în  care  tovarăşul 
Giurgea să-şi pregătească răspunsurile la întrebările puse, zice Dragnea, răsuflând 
şi el uşurat, când ultimul înscris la cuvânt şi-a terminat bălmăjeala. 

Majoritatea celor care au vorbit, a făcut acest lucru pentru că Ciocan le 
spuse să se înscrie la cuvânt. Nici Ciocan nu acţionase din proprie iniţiativă, ci 
pentru că aşa primise sarcina de la Drăgan, care se temea să nu se repete situaţia 
din alte întreprinderi, unde fusese nevoit să se roage de oameni un timp îndelungat 
ca ei să vorbească. 

Cu două zile înainte de această adunare, fusese o şedinţă cu toţi membri 
comitetului sindical, prezidată de secretarul de partid pe întreprindere în care s-a 
citit şi corectat raportul, acolo unde Dragnea şi Diaconescu au făcut observaţii. Tot 
în acea şedinţă se stabilise lista cu prezidiul şi cu secretariatul şedinţei, lista celor 
ce vor fi propuşi candidaţii pentru noul comitet de sindicat pe întreprindere, lista de 
cenzori,  lista  cu  delegaţii  la  conferinţa  raională,  lista  comisiei  de  redactarea 
buletinelor de vot şi de validare a voturilor,  inclusiv lista celor ce vor propune 
numele celor din aceste numeroase liste. Fusese o muncă obositoare a celor din 
şedinţa  de  pregătirea  alegerilor.  Ei  trebuise  să  facă  nominalizarea  persoanelor, 
citind şi recitind listele reprezentanţilor aleşi în grupele sindicale.

Lui  bietul  Ciocan,  inspector  la  serviciul  de  cadre  şi  vicepreşedinte  al 
comitetului sindical, îi revenise sarcina de a alerga şi aviza pe toţi cei ce trebuiau să 
vorbească sau să facă propuneri de candidaţi, lucru ce l-a făcut în timpul orelor de 
program în ultimele două zile. 

Oamenii, transpiraţi şi sufocaţi, ies afară prin uşile fereastră ale sălii, ce 
dau spre terasă. În curte ei se grupează în jurul unui şef mai cu moţ.

- Băi, dacă nu ne dădea acum pauză eu leşinam de căldură, zice Mircea 
Ştefănescu,  şeful  serviciului  Plan,  în  jurul  căruia  s-au  strâns  aproape  toţi  şefii 
serviciilor administrative.

- Nea Mircea, mata eşti şi cam gras, îi zice şefului său Moni Nicolaescu.
-  Gras  sau slab,  pe toţi  i-am văzut  transpiraţi,  intră  în  vorbă Ghorghe 

Manta, şeful serviciului Administrativ.
Mircea  Ştefănescu  şi  Gheorghe  Manta,  oameni  trecuţi  de  mult  de 

patruzeci de ani, sunt celibatari convinşi. Ei au acceptat transferul de la Câmpina la 
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noua întreprindere din Târgovişte, câştigând funcţii mai bune, lucru pe care l-au 
făcut şi unii oameni cu familie, cum este Anghel, şeful de la Muncă şi Salarii.

- Uite că eu n-am transpirat, zice Ionescu, şeful serviciului Cadre.
- Păi n-ai cum să transpiri nea Ionescule, că mata eşti numai piele şi os. 

Dacă, Doamne fereşte, ţi-ai pierde pielea ţi s-ar risipi oasele pe jos, zice zâmbind 
Moni Nicolaescu.

- Moni, nu îţi e frică că o încurci, luându-te de şeful Cadrelor? întreabă 
Anghel.    

- Nu, că suntem prieteni de la şah, răspunde Moni, făcând cu ochiul lui 
Ionescu.

- Voi sunteţi prieteni?! întreabă mirat Mircea Ştefănescu.
- Da, suntem, răspunde serios Ionescu.
- Atunci de ce dracului vă încăieraţi de fiecare dată când jucaţi şah? Nu s-

a întâmplat niciodată să terminaţi o partidă fără să vă certaţi, zice Ştefănescu.
- Dumneata de ce vii să ne vezi jucând? îşi întreabă Moni şeful.
-Vin mai mult ca să v-aud ciorovăiala, că toţi ne ţinem cu mâna de burtă 

de ce auzim.
- Ne certăm din cauza chibiţilor ca dumneata, care nu ne lasă în pace şi se 

amestecă în jocul nostru, spunând care şi ce să mute. Nea Ionescule gata,  de acum 
încolo nu mai  lăsăm pe nimeni să stea lângă noi  când jucăm. Păi  ce,  ei  să  se 
distreze pe gratis? Datoria chibiţului este să tacă din gură şi să nu-i pută picioarele, 
zice Moni mustăcind şi făcând  din nou cu ochiul. 

- Şi ce le-am putea face? 
- Îi punem să plătească bilet de intrare. Ce noi suntem brigadă artistică să 

jucăm pe de gratis? întreabă Moni zâmbind.
- Mie îmi ajunge că te mai vede cineva cât de prost joci, că prea te lauzi că 

eşti mare şahist, zice Ionescu încercând să adapteze tonul lui serios la atmosfera de 
glumă.

-  Mata  joci  prost  şi  la  orice  mutare  greşită  pe  care  o  faci  sare  de  pe 
margine câte unul ca d-alde nea Mircea să o retragi şi apoi faci alta bună pe care ai 
auzit-o de la chibiţi, răspunde Moni, făcând pe supăratul. 

-  Ba  dumitale  îţi  spune  mutarea  bună  şi  pe  mine  mă  încurcă  cu  una 
proastă. Ce ăsta e şah? întreabă Ionescu supărat.

- Vrei să jucăm corect?
- Da. Vreau.
- Cine atinge o piesă, numai pe aia are voie să o mute.
- Sunt de acord. Hai să jucăm acum o partidă bliţ, în care să respectăm ce 

ziseşi, ca să vadă şi oamenii ăştia cine joacă mai prost, zice Ionescu înfierbântat.
-  Doar  n-oi  vrea  să  jucăm la  miezul  nopţi  aici  afară  pe  zăpadă  şi  pe 

întuneric, să zică lumea c-am înnebunit? ripostează Moni, în aceiaşi notă de glumă.
- Hai la etaj, în biroul lui Rusoiu, zice serios Ionescu.
- N-avem şah, răspunde Moni.
- Cum să n-avem? Ce ai uitat că am mereu unul de buzunar la mine? Hai 

repede până nu începe şedinţa, zice Ionescu. 
- Va să zică ai venit pregătit? Bineee. Hai să vadă şi oamenii ăştia cum te 
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dau mat în trei mutări.
- Vedem noi care pe care. 
- Poftiţi în sală. Pauza s-a terminat, strigă Ciocan.
- Nea Ionescule ai mare noroc, zice Moni.
- După şedinţă nu plecăm acasă, până nu te bat, zice Ionescu.
 - Atunci înseamnă că vom ajunge acasă la paştile cailor, răspunde Moni.
- Nu e nevoie să stăm mult, că te bat în câteva mutări, răspunde Ionescu, 

sesizând sarcasmul din replica lui Moni.
Ionescu este un pasionat al jocului de şah şi aproape în fiecare zi, rămâne 

la întreprindere să joace cu Moni Nicolaescu. Ei au învăţat şahul privind pe alţi 
cum joacă şi nici unul nu este mai bun decât celălalt,  făcând de obicei primele 
mutări  pentru  un  “şuster  mat”,  după  care,  dacă  adversarul  l-a  parat,  încep 
vânătoarea de piese, partida fiind câştigată de cel ce rămâne cu mai multe figuri pe 
tablă. 

Nicolaescu este un flăcău tomnatic la cei treizeci şi trei de ani ai săi, în 
timp  Ionescu  este  familist  cu  copii  şi  este  mult  mai  în  vârstă,  fiind  trecut  de 
patruzeci de ani. Şi unul şi altul sunt ofiţeri trecuţi în rezervă. Nicolaescu este fiul 
fostului proprietar al restaurantului Hanul Galben. Moni este poreclit Grecul. Tatăl 
lui, grec din Anatolia se refugiase în România după primul război mondial. Fiind 
de meserie covrigar, s-a îmbogăţit repede, construindu-şi o casă cu etaj în centrul 
oraşului,  având la  parter  spre stradă o simigerie.  Casa  nu i-a  fost  naţionalizată 
fiindcă este  paşaportar.  Tatăl  lui  care nu vorbeşte  bine româneşte,  după o viaţă 
trăită  pe  aceste  meleaguri,  continuă  să  ţină  simigeria,  fiind  unica  prăvălie 
particulară din oraş. Grecul face mulţi bani şi în aceste timpuri când tot comerţul 
este de stat. Moni fiul grecului cu simigerie a făcut liceul militar la Mânăstirea 
Dealu,  şi  a  fost  ofiţer  de cavalerie,  până acum câţiva ani  când a fost  trecut  în 
rezervă cu gradul de căpitan. El este un băiat chipeş, cu o bună instrucţie şcolară, 
permanent vesel şi pus pe şotii, având o fire zeflemistă ieşită din comun. Banii 
babacului  îi  asigură  un  trai  îndestulat,  leafa  lui  fiind  un  fel  de  mizilic  la  cât 
cheltuieşte el. 

Ionescu, fost maior de securitate, fără prea multe studii în afara celor patru 
clase primare şi a unei şcoli de ofiţeri de un an, este un tip serios. El a fost scos din 
securitate, când s-a operat schimbarea ofiţerilor cu patru clase primare cu alţii puţin 
mai şcoliţi. Ambiţios din fire Ionescu este obsedat să pareze handicapul pregătiri 
sale şcolare. El joacă şah până la exasperare ca să-şi măsoare inteligenţa cu cea a 
unui ofiţer de carieră ce-şi făcuse studiile pe vremea burgheziei. 

Ionescu şi Nicolaescu au devenit deja un cuplu celebru şi destul de mulţi 
salariaţi  nu  pleacă  acasă  după  orele  de  serviciu,  pentru  a  se  distra  asistând  la 
partidele acestora. Zeflemeaua ponderată a lui Nicolaescu, care nu depăşeşte limita 
bunului simţ şi încrâncenarea serioasă a lui Ionescu creează momente ce face ca cei 
ce-i privesc să se tăvălească de râs.  

Când Moni câştigă, îi măreşte amarul lui Ionescu, spunându-i în glumă: 
-  Tovarăşe  Ionescu,  mergeţi  domnule  acasă,  că  vă  aşteaptă  nevasta  şi 

copii. Când o să mai învăţaţi ceva şah, poate o să mai jucăm o partidă, dar până 
atunci dormiţi cu tabla de şah sub pernă, ca poate aşa o să învăţaţi tainele jocului. 

114



Ionescu nu se  lasă nici  el  mai  prejos  şi  găseşte  răspunsul  potrivit.  De 
obicei mutările lui sunt însoţite de pronosticuri, care spuse pe un ton serios, face 
deliciul  asistenţei.  Când  este  într-o  situaţie  avantajoasă,  el  vorbeşte  cu  piesele 
spunând: 

-Tură turişoara mea, ia lasă-l pe cavalerist fără cal, să afle şi el cum e la 
infanterie, sau, Ionescule ce băiat deştept eşti! Ia dă-l mat pe Moni să moară de 
necaz.

Odată când Ionescu a dat un şah, urmat de un sacrificiu rapid de turnuri, 
Moni a rămas cu regina şi câştigând l-a parafrazat pe Ionescu, spunând: 

- Băi Moni ce băiat deştept eşti! 
- Fir-ai al dracului Ionescule cu capul tău sec, că mare prost eşti, de n-ai 

numărat bătăile pe pătrăţică şi să vezi că Moni are una în plus, izbucnise şeful 
cadrelor. 

- Gata tovarăşi, putem începe? întreabă Dragnea de la masa prezidiului.
-  Da,  răspunde  mulţimea,  dispărând  murmurul  sălii  după  prima vorbă 

rostită de preşedintele prezidiului.
-  Atunci,  are  cuvântul  tovarăşul  Giurgea  pentru  a  da  răspunsurile  la 

întrebările dumneavoastră.
Preşedintele  comitetului  sindical  bălmăjeşte  o  jumătate  de  ceas  nişte 

răspunsuri evazive, turnându-şi ţărână pe cap, în dorinţa lui de a nu mai fi reales. 
Giurgea este şeful serviciului financiar şi nu-i prea place funcţia de preşedinte de 
sindicat, în care fusese ales în pripă la înfiinţarea întreprinderii. Când a ajuns să dea 
răspunsurile la seria întrebărilor lui Gheorghe, el spune plictisit:

-După ce am auzit întrebările tovarăşului Ion Gheorghe, mi-am dat seama 
tovarăşi, că sunt un preşedinte de sindicat care nu-şi cunoaşte îndatoririle. Îmi fac 
autocritica tovarăşi şi în cazul în care voi fi reales, îmi iau angajamentul că mă voi 
strădui să ţin seama de criticele juste pe care mi le-aţi adus, a încheiat Giurgea în 
speranţa că va scăpa de această funcţie pe care o consideră o corvoadă şi pentru 
care nu are nici o chemare. 

- Pentru concluzii are cuvântul tovarăşul Ionică Diaconescu, secretarul de 
partid, anunţă Dragnea.

Ionică Diaconescu, într-o notă de bonomie şi cu vocabularul lui colorat, a 
spus  că  în  general  s-a  muncit  bine  şi  numai  cine  nu  munceşte  nu  greşeşte,  el 
personal fiind mulţumit de activitatea sindicală, în care desigur este loc şi de mai 
bine.

- Nu mi-a plăcut de tovarăşul Giurgea, că şi-a făcut autocritica şi pentru 
nişte întrebări prosteşti. Să nu să supere tovarăşul Giurgea, dar mie mi s-a părut că 
dânsul ar cam vrea să scape de activitatea politică. Este adevărat că dânsul nu este 
membru de partid şi îşi închipuie că dacă scapă şi de sindicat a terminat cu politica. 
Tovarăşi vă spun eu că de politică nu poate scăpa nimeni şi că fără ea ajungem să 
n-avem ce băga în gură.  Politica este în fiecare dumicat  de mâncare pe care îl 
băgăm în gură şi de ea nu putem fugii dacă vrem să trăim. Asta v-o spune nu numai 
Diaconescu, comunistul ilegalist, ci şi Diaconescu, prietenul vostru, care a trăit mai 
mult  decât  mulţi  dintre  dumneavoastră,  a  văzut  multe,  dar  care n-a ajuns să le 
priceapă pe toate.
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Sala  l-a  urmărit  cu  atenţie  pe  Diaconescu,  savurând  glumele  lui  şi 
aplaudându-l  pentru  filozofia  personală,  pe  care  el  şi-a  expus-o  la  finalul 
cuvântării.  

- Tovarăşi, vă rugăm să faceţi propuneri pentru noul comitet de sindicat ce 
va fi ales, spune Dragnea, care îşi bate încă capul să înţeleagă legătura pe care o 
făcuse Diaconescu între politică şi dumicatul de mâncare.

Oamenii avizaţi în cursul zilei de Ciocan s-au ridicat pe rând şi au făcut 
propunerile ce le aveau notate. Mare surpriză a fost pentru Alexandru, atunci când 
Aurelia i-a rostit numele, propunându-l să facă parte din noul comitet.

- Ce-ţi veni?  îşi întrebă acesta prietena, crezând că fata a făcut o glumă să 
se răzbune pe comportarea lui devenită prea rezervată faţă de ea.

- Stai liniştit. Aşa mi-a zis Ciocan, îi şopteşte Aurelia.
- Şi de ce nu mi-ai spus dinainte?
- Ce tu mi-ai fi spus, dacă erai în situaţia mea?
- Poate că ţi-aş fi spus.
- Vezi că nu eşti sigur?
-  Tovarăşi,  vă  rog  să  faceţi  o  scurtă  caracterizare  despre  tovarăşii 

candidaţi, propuşi să facă parte în comitetul sindical ce va fi ales. Cine vrea să facă 
caracterizarea tovarăşului Truţă Valeriu? întreabă Dragnea. 

Sala ciuleşte urechile să audă cine şi ce spune despre un normator de la 
serviciul de Muncă şi Salarii. Pentru fiecare candidat trebuie să vorbească trei inşi, 
după  care  Dragnea  supune  la  vot  prin  ridicare  de  mâini,  dacă  persoana 
caracterizată, poate fi trecută pe lista din buletinul de vot. Toată sala votează în 
unanimitate,  neexistând  cazul  ca  cineva  să  se  opună.  Andreiasca  consemnează 
numele candidatului în procesul verbal al şedinţei. 

Lumea s-a plictisit repede şi toţi ridică automat mâna, atunci când sunt 
întrebaţi dacă sunt de acord ca tovarăşul Ics să fie pe lista de candidaţi. Chercău 
Vasile, şef de echipă la coloană, obosit, n-a mai fost atent şi a ridicat mâna şi atunci 
când Dragnea a pus întrebarea cine nu este de acord. A fost un dezastru pentru 
bietul om când a fost întrebat să spună de ce nu este de acord ca tovarăşul Ciocan 
să fie ales candidat. Omul a spus că el nu este contra, aceasta producând hohotul 
sălii dezmorţite de incident. 

Până a vorbit şi ultimul din cei treizeci şi trei de inşi ce trebuiau să facă 
caracterizarea candidaţilor, s-a făcut ora două din noapte, după care oamenilor li s-
a cerut să facă trei propuneri pentru comisia de cenzori cu discutarea fiecăruia în 
parte  şi  apoi  a  încă  cinci  candidaţi  care  să  reprezinte  organizaţia  sindicală  a 
întreprinderii la conferinţa raională a sindicatelor. 

- Acum tovarăşi vă rugăm să faceţi propuneri, pentru cinci tovarăşi care să 
facă parte din comisia de numărătoare a buletinelor de vot, zice Dragnea.

Oamenii dornici să ajungă totuşi acasă, înainte de începerea programului 
din ziua în care deja intraseră, au făcut repede propunerile, comisia fiind votată în 
bloc. Era singura comisie ce nu fusese prestabilită. 

-  Acum tovarăşi  vom lua  o  pauză  de  o  jumătate  de  oră,  pentru  a  se 
completa la maşina de scris buletinele de vot cu numele candidaţilor.  

Lumea  din  sală  nu  s-a  mai  bulucit  să  iasă  afară  din  sală  şi  mulţi  au 
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preferat să rămână pe scaune, continuându-şi moţăiala.
-  Hai  sus în biroul  lui  Rusoiu,  îl  abordează în mare viteză Ionescu pe 

Nicolaescu.
Mircea Ştefănescu şi cei ce ştiu de partida de şah pusă la cale în ultima 

pauză, i-au urmat pe cei doi, pentru a se dezmorţi din toropeala ce îi apucase în 
această interminabilă şedinţă. Ionescu scote o cutie de şah de buzunar şi o desface 
pe biroul lui Rusoiu. El şi Moni aranjează în viteză piesele.

- Ia să vedem căpitane cum te dă maiorul mat, zice Ştefănescu lui Moni.
-  N-aş  prea crede să se întâmple minunea asta.  O să vedeţi   cum nea 

Ionescu  mănâncă  bătaie  de  la  unul  mai  mic  în  grad  ca  dânsul,  spune  Moni 
mustăcind şi făcând cu ochiul.

- Vă rog ca nimeni să nu-i şoptească mutările, zice Ionescu, adresându-se 
celor ce-i înconjoară.

-  Nici  o  grijă.  Nimeni  nu  va  scoate  o  vorbă,  toată  lumea  ştie  regula 
chibiţului, zice Manta.

- Da cunoaştem regula, la nimeni nu ne pute picioarele şi nici unul din noi 
nu vrea să mănânce c…t, detailează Ştefănescu motivaţia tăceri pe care trebuie s-o 
ţină.

Când partida este în plină desfăşurare şi atenţia jucătorilor şi a chibiţilor 
este încordată,  pe tablă urmând a se face nişte mişcări  importante,  intră pe uşă 
Virgil Rusoiu urmat de adjunctul său, Nicolae Slobozeanu.

- Ce dracului e aici, cafenea? întreabă Rusoiu vrând să facă pe supăratul, 
dar nereuşind să-şi ascundă zâmbetul, văzând pe cei  doi protagonişti ai jocului, 
ştiuţi de toată întreprinderea pentru pasiunea lor cu care se confruntă la şah.

- Gura mică, că nu suntem în timpul serviciului, îi zice în glumă Manta lui 
Rusoiu.

- Manta, tu să nu sufli o vorbă, că te spun bărbatului gagici ăleia la care te 
duci în fiecare zi. El săracul se omoară la birou cu hârţoagele şi tu te duci în vizită 
la  nevastă-sa să i-o distrezi, zice râzând Rusoiu.

- Şi ce n-am voie să mă duc la o cafea? protestează Manta.
- Jură să i strâmbe gura la ăla care se duce numai pentru cafea, continuă 

gluma Rusoiu.
-  Jur,  după  ce  spui  de  ce  umbli  cu  nevasta  doctorului  Lupu?  întreabă 

Manta pentru a-i închide gura lui Rusoiu. 
- Băi gata, fiţi oameni serioşi şi nu vorbiţi despre lucruri neadevărate, zice 

Ştefănescu făcând cu ochiul şi arătând cu privirea pe Ionescu, torturat de dilema 
mutării pe care trebuie s-o facă.

- Uite moralistul unde fuse! zice Ionescu gânditor, neridicându-şi privirea 
de pe tabla de şah.

- De ce spui asta nea Ionescule? întreabă Ştefănescu.
- Mai întâi să nu-mi zici nene, că sunt cu un an mai mic ca mata şi în al 

doilea rând mai ştim şi noi câte ceva despre legătura dumitale cu funcţionara  aia 
de la Piteşti, îi răspunde Ionescu, stând mai departe cu privirea aţintită la poziţia 
pieselor de şah.

- Aşa, nea Ionescule, bine faci că-l pui la punct pe nea Mircea. De fapt 
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dintre toţi cei de faţă, numai eu şi cu dumneata nu suntem curvari, ca depravaţii 
ăştia, zice râzând Moni.

- Moni, nu face pe uşa de biserică, că ştiu ce faci şi tu cu Andreiasca, 
secretara  directorului,  că  dacă  află  Marin  o  dă  afară,  îşi  sfătuieşte  Ionescu 
partenerul lui de joc.

- N-are cum s-o dea afară? Dacă o dă p-aia, trebuie s-o dea afară şi pe fâţa 
aia cu care se ţine directorul, zice Anghel.

-  Băi  gata nu mai  vorbiţi  de chestiile  astea.  Ce aţi  ajuns  să  bârfiţi  ca 
babele? întreabă Rusoiu supărat, vrând să pună capăt subiectelor delicate pe care le 
ştie toată lumea, dar despre care nu îndrăzneşte nimeni să vorbească.

- Bine că venii încoace să aflu în câteva minute ce n-am aflat într-un an, 
zice Slobozeanu. 

Nicolae Slobozeanu ţinteşte în ascuns postul şefului său, bazându-se şi pe 
faptul că el  este membru de partid, în timp ce Rusoiu nu vrea să se facă,  deşi 
îndeplineşte cu prisosinţă  condiţiile ce i  se cer unui candidat,  el  bazându-se pe 
pregătirea  sa  profesională,  fiind  un  specialist  foarte  util  întreprinderii.  Aflând 
despre aventura amoroasă a lui Rusoiu, Slobozeanu se bucură, că a descoperit ceva 
despre care nu ştia şi îl va ajuta să devină el şef de sector.

- Şah mat, zice Ionescu.
- Aiurea, care mat? Stai un pic, să văd cum îl parez, zice Moni îngrijorat.
- Poţi să te uiţi mult şi bine, că tot mat eşti, răspunde Ionescu.
- Ai câştigat partida asta din cauza chibiţilor, care nu m-au lăsat în pace şi 

mi-au împuiat capul, discutând tot felul de prostii, de n-am mai putut să fiu atent la 
ce joc,  zice Moni  făcând  pe supăratul,  dar  neputându-şi   ascunde zâmbetul  lui 
obişnuit însoţit de clipirea şmecherească a ochiului stâng.

- Da ce, parcă eu n-am avut urechi să aud ce ai auzit şi dumneata? Ba 
chiar n-am putut să mă abţin şi m-am băgat şi eu în discuţie, într-o măsură chiar 
mai mare decât mata. Ia mai laudă-te şi acum dacă mai ai nas, că l-ai bătut pe 
Ionescu, zice şeful Cadrelor.

- Haideţi tovarăşi, că nu poate începe votarea fără dumneavoastră, zice 
Ciocan,  care  apare  furtunos  în  uşa  biroului,  cu  faţa  congestionată  şi  respiraţia 
accelerată de urcatul în fugă al scărilor.

La  intrarea  în  sală  a  şahiştilor  şi  a  chibiţilor  lor,  lumea  zâmbeşte 
cunoscându-le patima, deşi ar fi avut toate motivele să se supere pentru întârzierea 
de câteva minute în reluarea şedinţei.

-  Gata tovarăşi,  ce-a fost  mult  s-a  dus,  mai avem votarea şi  încă ceva 
scurt, după care puteţi pleca acasă, să vă schimbaţi şi să mâncaţi, că pentru dormit 
nu v-a mai rămas timp. Până la ora şapte nu mai sunt nici trei ceasuri, încearcă 
Dragnea să facă o glumă pentru a potoli rumoarea oamenilor obosiţi  după cele 
aproape douăsprezece ore de stat în şedinţă. Acum are cuvântul tovarăşul Siniţaru, 
preşedintele comisiei de numerotarea voturilor să vă explice tehnica votării. 

- Stimate colege şi stimaţi colegi, ajutoarele mele vă vor înmâna câte un 
buletin, după care vă vom spune cum se procedează, zice Siniţaru, contabilul şef al 
întreprinderii.

-  Ăsta  se  fereşte  de  cuvântul  tovarăş,  ca  dracul  de  tămâie,  şopteşte 
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Diaconescu în urechea lui Dragnea. Cred că mai repede şi-ar muşca limba, decât să 
zică cuvântul tovarăşe. Ce dracului o fi în capul lui, eu nu înţeleg!

-  Poate  mai  crede  că  vin  americanii  şi  se  întorc  timpurile,  şopteşte 
Dragnea.

- Nici ăia proştii nu mai cred asta, că de când au şi ruşii bomba atomică le 
e mai frică americanilor, că se duce comunismul peste ei, decât invers. D-aia stau 
să mă întreb,  cum oameni deştepţi, cu facultăţi,  nu-şi dau seama încotro merge 
lumea?

- Are familie? întreabă Dragnea.
- Are la Bucureşti, că e navetist. A venit el de nevoie aici şi speră să-şi 

găsească post în Bucureşti, că altfel dacă ar fi avut de gând să rămână pe aici, se 
muta cu familia.

- Deci o să rămâneţi fără contabil şef.
- Până atunci încep să iasă din facultăţi cei din generaţia tânără.
- Păi nici el nu arată prea bătrân. De ce poartă proteză la mâna dreaptă? 

întreabă curios Dragnea, văzându-l pe Siniţaru cum se chinuieşte să sprijine un 
formular de buletin  pe mâna de mucava, îmbrăcată în mânuşă de piele neagră. El 
citeşte numele candidaţilor şi întreabă pe cei din sală dacă şi pe buletinele lor sunt 
acelaşi.  Şedinţa se lungeşte, ca să se înlocuiască câteva buletine dactilografiate 
greşit.

-A fost rănit pe front şi are partea de jos a braţului amputată.
- Şi poate să scrie cu proteza?
- Cum dracului să scrie cu lemnul ăla? Îl ţine aşa de fandoseală, îmbrăcat 

şi cu mânuşă. Scrie cu stânga, c-o are întreagă, conchide Diaconescu.
Cât Diaconescu s-a întreţinut cu Dragnea la masa prezidiului, Siniţaru a 

explicat oamenilor tehnica votării.
-Dacă  nu  sunteţi  de  acord  cu  unul  din  candidaţi  îi  taiaţi  numele  cu 

creionul, dar trebuie să adăogaţi pe listă numele unui alt sindicalist pe care îl doriţi 
să fie ales în locul celui şters.

Lumea se grăbeşte, împătureşte buletinele, aşa cum li s-a explicat, le bagă 
în urna instalată pe o masă de lângă scenă şi se aşează fiecare la locul lui, aşteptând 
să se consume şi acel “încă ceva”, amintit de preşedintele prezidiului, ca să poată 
pleca acasă.

- A votat toată lumea? întreabă Dragnea.
- Da, răspund cei din sală, dornici să se termine cât mai repede şedinţa şi 

să plece acasă.
- Comisia de numărătoarea voturilor, va lua urna şi se va retrage în biroul 

de la etaj pentru numărătoare şi încheierea procesului verbal cu rezultatul votării. 
Aveţi  răbdare,  că  durează  puţin.  Tovarăşul  Siniţaru  se  pricepe  bine  la  calculul 
cifrelor, că doar dânsul răspunde de socotitul banilor întreprinderii şi vă asigur că 
va  termina  repede  numărătoarea  voturilor,  continuă  Dragnea  să  glumească  pe 
seama oboseli oamenilor.

-  Hai  să  vorbim  cu  Aurelia,  îi  zice  Ileana  Stănescu  de  la  Plan  lui 
Margareta Cernăianu de la Muncă şi Salarii.

- Să n-o deranjăm, că e cu Alexandru.
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- Şi ce dacă e, nu-l vezi că ăla doarme răstignit pe scaun? 
- Bine, să mergem.
- Ce pe mine nu mă luaţi! se miră Doina Ştefănescu de la Plan.
- Ce faci tu Aurelia? întreabă Ileana, drept preludiu de conversaţie.
- Bine. Dar voi de ce umblaţi în corpore?
- Ne plictisim şi venirăm la tine poate găsim ceva de bârfit.
- Sunteţi aşa de vesele, de parcă aţi fi la bal!
- Nu era rău, să fi avut un patefon să ne dănţuim un pic.
- N-avem cu cine.
- Dansam fată cu fată, dacă e aşa secetă de băieţi. 
- Fetelor, pe voi vă caut, zice Gheorghe Băsceanu de la Cadre.
- Ce te găsi dorul de noi acum la cinci dimineaţa?
- Am nevoie de voi, să depuneţi adeziune de intrare în UTM.
- Băi Gică, plimbă ursul, nu fă glume proaste.
-  Ileano,  să  fiu  prost  dacă  glumesc.  Am primit  sarcină  de la  birou  să 

recrutez doi tineri în fiecare lună. Cu voi îmi achit sarcina pe tot trimestrul.
- Şi ce-ţi veni să ne alegi tocmai pe noi?
- Păi pe cine, că numai voi nu sunteţi UTM-iste.
- Gică, ai greşit adresa. Caută-ţi alţi muşterii.
- Păi n-am pe cine, că toţi tinerii din întreprindere sunt UTM-işti.
- Băi Gică, eşti fraier rău.
- De ce, Ileano?
- Păi numai un prost mai poate crede că fete de vârsta noastră, care am 

terminat liceul, puteam să nu fim UTM-iste, dacă n-am fi avut ceva bube pe cap.
- Lasă-le dracului de bube, că s-au vindecat demult. Eu n-am nimic de rău 

în dosarul vostru de cadre. Tatăl tău Ileano, a fost un prăpădit de negustoraş de 
pantofi în Ploieşti. Păi ce ăla era magazin? Era o prăvălie de zece metri pătraţi, cu 
pereţi de paiantă. Mai boier e acum, ca şef de raion la Magazinul Universal.

- Bine Gică, dacă zici tu că se poate, am să-mi scriu adeziunea, dar să te ia 
dracul dacă mă faci de râs, că te jughinesc ca pe un  purcel. 

- Nebună eşti Ileano! nu ţi-e ruşine să-i zici omului o aşa mascaradă, zice 
Margareta Cernăianu ruşinată de ce aude.

- Ei na, că mi-o fi ruşine de el! Îl prind cu Doina odată când vine matol, 
de adoarme pe birou de-i intră muştele în gură şi îl scobim de-l facem eunuc de 
harem.

Comisia  de  numărătoarea  voturilor  intră  în  sală  şi  Siniţaru  depune 
pachetul de voturi şi procesul verbal pe masa prezidiului.

- Tovarăşi, are cuvântul tovarăşul preşedinte al comisiei de numărătoarea 
voturilor, pentru a da citire procesului verbal, zice Dragnea.

Siniţaru, chinuindu-se să se ajute cu mâna ciungă ca să ţină foile de hârtie, 
citeşte  numele  fiecărui  candidat  şi  numărul  de  voturi  obţinute.  Majoritatea  au 
primit  numărul  maxim de voturi  cu excepţia  a  trei  candidaţi,  în  locul  cărora a 
obţinut câte un vot Moni Nicolaescu, Virgil Rusoiu şi Mircea Ştefănescu, voturi ce 
produc hohote de râs.

-  Acum  tovarăşi,  îi  rugăm  pe  noii  membri  ai  comitetului  sindical  să 
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poftească pe scenă pentru a ţine prima lor şedinţă de birou în care să-şi stabilească 
funcţiile.

Cei aleşi urcă cele câteva trepte de scară, în afară de Bălan, care doarme 
dus. Ileana şi Aurelia îl zgâlţie.

- Fugi pe scenă.
- Ce scenă? mormăie Alexandru. 
- Hai fetelor să-l luăm pe sus să-l ducem acolo, să ne mai distrăm un pic, 

zice Ileana Stănescu.
Alexandru se trezeşte greu şi buimac ajunge pe scenă, tocmai când urma 

să fie strigat. Ion Gheorghe este ales preşedinte. Dragnea îi dă cuvântul pentru a 
spune câteva cuvinte. La acest nou discurs Alexandru este aproape treaz şi află că 
este  responsabil  cu  sportul.  Ajuns  la  locul  lui   fetele  îl  felicită,  iar  Aurelia  îi 
şopteşte:

- Te-a pocnit bine. Ţi-a dat o funcţie de o să-i laşi muţi. Ăştia nu ştiu că 
nu-ţi place sportul! Acum hai să mergem, că nu mai credeam c-o să se termine 
şedinţa asta vreodată.

Lumea se înghesuie la uşa ce dă în holul casieriei, uşile mari ce dau spre 
terase rămânând închise.

-  Margaretuţo  vezi  cum mă  tragi  în  condică,  că  astăzi  nu  mai  vin  la 
serviciu, şopteşte Alexandru pontatoarei.

-  Acum mă alinţi  cu un diminutiv pe care nu mi l-a zis nici  mama, şi 
atunci când ne întâlnim nu dai nici din cap de  parcă aş fi nimeni.

- Dacă ţi-am greşit, mă treci absent.
-  Nu te-am trecut  eu  absent,  când  nu mă salutai,  dar  acum când m-ai 

alintat.
- E un şmecher, Alexandru ăsta şi eu îl credeam un mut, zice Doina.
- Nu ştii vorba aia, care zice, că mutul tace şi le face, zice Ileana.
Ieşiţi în stradă Alexandru se grăbeşte spre casa Fugalilor, strigând fetelor 

un  “Ura.  Noapte  bună”.  Ele  pufnesc  în  râs.  Ceasul  Sfatului  bate  de  ora  şase 
dimineaţa. 

XI

În biroul UEE este un fum de tutun gros de îl poţi tăia cu cuţitul. Inginerul 
Codreanu  scrie  unul  din  lungile  lui  referate  către  conducerea  întreprinderii, 
aprinzând ţigară de la ţigară. El acoperă cu scrisul lui caligrafic şi mărunt, foaie 
după foaie. 

Maria  Rădulescu,  statisticiana,  scrie  nervoasă  în  registrul  de  evidenţă 
consumurile  de  energie  activă  şi  reactivă ale  marilor  consumatori  industriali  şi 
penalizările  aplicate  pentru  funcţionarea  acestora  cu  un  factor  de  putere  sub 
valoarea neutrală. Ea pufăie dintr-o ţigară Carpaţi, golind zilnic până la sfârşitul 
programului un pachet întreg, în timp ce inginerul Codreanu fumează o cantitate 
dublă de Mărăşeşti. Degetele de la mâna stângă cu care inginerul ţine ţigara sunt de 
culoare maronie, iar ale statisticienei sunt galbene ca şofranul. 

Supărarea domnişoarei Rădulescu, care este o fată frumoasă, trecută bine 
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de douăzeci şi cinci de ani, se datorează faptului că în seara trecută dispecerul de 
tură  Klein,  cu  care  este  prietenă  de câteva  luni  de  zile,  a  cerut-o  în  căsătorie, 
punându-i  condiţia  să  demisioneze din serviciu.  Ea  se dusese  la  fratele  ei,  să-i 
spună vestea şi acesta nu era de acord ca sora lui să-şi lase slujba, pentru care el se 
zbătuse ca să i-o obţină.

Maria Rădulescu este o fată cu capul pe umeri şi nu se supără decât în 
situaţii grele, din care ştie însă, să iasă cu bine. În urmă cu mai bine de o jumătate 
de  an  fusese pusă în  faţa  unei  situaţii  neplăcute.  Ea  predase  la  Serviciul  Plan, 
situaţia furnizării  energiei  electrice pe luna precedentă şi  cei  de acolo vreau să 
glumească pe seama ei.

- Tu ştii ce sunt cu penalizările astea pentru factor de putere? o întrebase 
Mircea Ştefănescu.

- Sunt sume ce se încasează de la marii consumatori industriali  pentru 
energia absorbită la un factor de putere mai mic decât valoarea neutrală şi care 
trebuie vărsate la bugetul de stat, răspunsese şcolăreşte fata, pentru a se îndepărta 
de un subiect, ce nu-i este prea clar.

- Dar ce e ăla factor de putere? întrebase Moni Nicolaescu, care  parcă 
ghicise că statisticiana de la UEE, nu ştie definiţia acestui parametru al consumului 
de energie electrică.

- Cosinus de fi, răspunsese Maria. 
Statisticiana pricepuse că Moni vrea să râdă şi cum ea vroise să evite o 

astfel de situaţie alergase spre uşă.
- Şi ce e cosinusul de fi? întrebase Nicolaescu.
- Caută într-o carte de trigonometrie, dacă nu mai ţii minte ce ai învăţat la 

liceu, răspunsese Maria grăbindu-se s-o zbughiasă.
- Stai aşa. Eu ştiu bine ce este cu această funcţie trigonometrică pe care 

am pisato la cursurile de balistică în şcoala de ofiţeri, dar nu cunosc legătura dintre 
cosinusul unui unghi botezat cu o literă grecească şi consumul de energie electrică.

- Atunci citeşte o carte de electrotehnică, zisese Maria ieşind, mulţumită 
că parase onorabil întrebările zeflemiste ale lui Moni, dar părându-i rău că el cam 
are dreptate.

Evenimentul  a  ambiţionato  pe  Maria  Rădulescu.  Ea  dorise  să  înveţe 
semnificaţia unităţilor de măsură electrotehnice utilizate în evidenţele ce le ţine. Ea 
aflase  de  la  inginerul  Codreanu,  atunci  când  se  angajase  ca  statisticiană  UEE, 
denumirile tehnice ale mărimilor cu care operează în registre. Nu reţinuse decât că 
energia activă se măsoară în kilowatore şi energia reactivă în kilovariore, fără însă 
să priceapă mai mult. Pentru a şti ce să-i răspundă pişicherului de Nicolaescu în 
luna următoare, când o va sâcâi din nou. ea l-a rugat pe inginer s-o înveţe ce sunt 
energiile electrice şi  factorul  de putere.  Cum treaba asta nu este  ca o reţetă  de 
bucate, sau cum se face o broderie, el i-a dat să citească cartea de electrotehnică a 
lui Kuzneţov, pe care Bălan i-o restituise demult. 

Fata a  avut multă  bunăvoinţă să înveţe,  dar s-a împotmolit  chiar de la 
primele pagini. Se izbise de nişte noţiuni pe care nu le înţelesese nici la fizica din 
liceu. Într-o duminecă ea se dusese cu cartea acasă la fratele ei, în speranţa că 
acesta o va face să priceapă ceva. 
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Inginerul Rădulescu locuieşte cu soţia în incinta Staţiei de Transformare 
Teiş.  El  s-a  bucurat  de  vizita  surorii  lui,  în  timp  ce  nevastă-sa  s-a  abţinut  pe 
moment să nu-şi ia cumnata la goană.

- Ce faci Maria, cum te descurci cu serviciul? o întrebase fratele ei.
- Păi, din cauza asta venii la tine, că la întreprindere nu pot sta de vorbă. 

De câte ori te caut eşti ocupat sau plecat pe teren.
- Ce s-a întâmplat? întrebase grijuliu fratele fetei.
- Nu ştiu semnificaţia cifrelor pe care le scriu în registru, de parcă aş fi o 

copistă proastă.
- Nu l-ai întrebat pe Codreanu?
- L-am întrebat şi văzând că nu pricep, mi-a dat cartea asta s-o citesc.
- Şi ai citit-o?
- Am încercat, dar m-am încurcat de la primul capitol. N-am înţeles nici 

ce dracului e cu culombii şi potenţialul sarcinilor electrice.
- Nici nu trebuie să ştii tu astea.
- Aşa am crezut şi eu, dar când m-am dus la capitolul despre energie, unde 

vream să mă lămuresc cu ce se mănâncă unităţile alea de măsură, am întâlnit nişte 
cuvinte pe care nu le înţeleg.

- Ia să vedem despre ce e vorba.
-  Gicule,  ia  las-o în pace pe mironosiţa  asta  de soră-ta.  Tu o crezi  că 

trebuie să ştie ea atâta carte? A căutat un motiv să vină să te supere. I-am spus de 
atâtea  ori  că  n-are  ce  căuta  în  casa  noastră,  se  repezise  nevasta  inginerului, 
spumegând de mânie.

- S-a suit scroafa în copac! ripostase Maria, încercând să rămână calmă.
- Fă, pe cine faci tu scroafă, purcea ce eşti? ţipase nevasta inginerului.
- Maria te rog pleacă, că ne aud băieţii de la dispecer, zisese fratele ei, 

ştiind că nu poate aplana conflictul.
- Halal de tine! Ce rău ai ajuns! se mirase Maria.
- De ce a ajuns fă rău, nenorocit-o ce eşti? îi strigase cumnată-sa.
- Pentru că e bărbat frumos de-şi rup femeile gâtul uitându-se după el şi 

deştept ca inginer, dar prostit de tine de dă în gropi, tu care eşti o mahalagioaică, 
urâtă şi proastă, pe care te-a strâns de pe drumuri, că erai o stricată!

- Uite unde fu-se aia cumintea şi frumoasa? Curva dracului, ţipase nevasta 
inginerului.

- Maria ieşi repede, că ne aude lumea şi ne facem de râs.
- Am plecat până nu te ia la palme nevastă-ta, zisese Maria, ieşind calmă 

din  încăpere.  Ar  fi  avut  ea  poftă  să-şi  păruiască  cumnata,  dar  fiindu-i  milă  de 
fratele ei, se abţinuse. 

Inginerul Rădulescu închisese uşa în urma surorii lui, oprindu-şi nevasta 
de a ieşi în curte, care enervată, dorea să continue scandalul cu cumnată-sa.

A doua zi Maria Rădulescu i-a povestit lui Alexandru Bălan despre cele 
întâmplate, rugându-şi colegul să-i explice nenorocitele alea de mărimi electrice, 
pentru a putea şti ce să răspundă celor de la Plan, care după părerea ei doreau s-o 
ridiculizeze pentru nepriceperea ei asupra datelor pe care ea li le prezintă.

- Vreau să ştiu ce e cu cosinusul ăla de fi, ca să-i astup gura şmecherului 
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de Moni şi să nu mai râdă de mine, când le predau situaţiile.
- Marioară, uite cum facem. Iei un caiet şi în fiecare zi eu îţi dictez despre 

o anumită mărime pe care tu trebuie s-o înveţi şi apoi să mi-o explici a doua zi, ca 
şi când te-ai afla în faţa celor de la Plan. Dacă vei spune corect definiţia îţi voi 
dicta despre următoare mărime, dacă nu îţi cauţi alt profesor, îi spusese Alexandru 
Bălan.

- Te ştiu că eşti capsoman. Îţi promit că am să le învăţ ca pe poezie, dacă 
nu le-oi înţelege, numai să ajung să spun ce este cosinusul de fi şi cum îl calculezi 
tu după citirile contoarelor.

 Maria Rădulescu s-a dovedit sârguincioasă şi a învăţat în patru luni de 
zile  de  la  colegul  ei  definiţia  voltului,  amperului,  ohmului,  herţului,  faradului, 
henriului, joulului, voltamperului, wattului, varului, wattorei, varorei şi cosinusului 
de “fi”, fără însă să priceapă relaţiile matematice dintre ele.

-  I-am făcut  praf  pe  ăia  de  la  Plan,  i-a  zis  într-o  zi  bucuroasă  Maria 
colegului ei.

- Cum? a întrebat-o Alexandru.
- Am fost să le duc situaţia şi Moni m-a întrebat ca în fiecare lună ce e 

cosinusul de fi. Atât am aşteptat că am început să turui definiţia.
- Şi a priceput ceva?
- Nu cred. Definiţia e prea lungă şi eu am spuso pe nerăsuflate. I-am tăiat 

pofta de a mă mai întreba ceva.
- Şi dacă e insistent şi te va chestiona şi altădată?
-  Foarte  bine.  Voi  pune placa  din nou,  răspunsese Maria,  fericită  că  a 

scăpat de tortura lui Nicolaescu.
Alexandru Bălan desenează,  cu creioane colorate pe hârtie milimetrică, 

curbele de sarcină zilnice cu puterile active şi reactive ale marilor consumatori din 
săptămâna  caracteristică,  stabilită  de  MEE.  Simţind  că  îi  lăcrimează  ochii  din 
cauza fumului de tutun din birou el iese afară să-şi umple plămânii cu aer proaspăt, 
lăsând uşa larg deschisă, ca să se primenească aerul din încăpere. Aerisirea biroului 
nu se poate face prin deschiderea ferestrei, pentru că aceasta se află chiar în spatele 
scaunului inginerului Stelian Codreanu. 

- Tovarăşa Rădulescu, mergi te rog la secretariat şi depune referatul ăsta, 
că este foarte urgent, spune Codreanu, după ce se semnează pe cea de a cincia 
pagină.

- Tovarăşe inginer, nu trebuie să-l faceţi aşa de lung. Mi-a spus doamna 
Andreescu, că directorul face alergie când vede referatele dumneavoastră. Faceţi-l 
şi dumneavoastră mai scurt.

- N-am cum să-l fac mai scurt, fiindcă trebuie explicată situaţia grea în 
care  mă  găsesc.  Eu  nu  pot  continua  să  fac  figuraţie  în  postul  ăsta,  dacă 
întreprinderea n-are dotaţia tehnică minimă ca să putem face cuantificarea exactă a 
pierderilor. Cât priveşte reducerea lor asta depinde de o mulţime de factori ce nu 
sunt  la  îndemâna serviciului  UEE.  M-am săturat  să  fiu  beştelit  în  şedinţele  de 
producţie fără să am vreo vină.

-  Poate  c-ar  fi  mai  bine  să  vă  duceţi  la  inginerul  şef  şi  să-i  explicaţi 
situaţia.
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- Cine dracului l-a mai văzut pe Ştefan Dimitrievici în întreprindere? De 
câte ori îl cauţi e plecat la Pătroaia, la Poiana Lacului, la Băbeni şi cine ştie pe 
unde. Zilele astea zice că este la Olanu, unde se face o substaţie de derivaţie.

Inginerul  Dimitrievici  este  un  om  foarte  activ,  care  supraveghează 
personal măsurătorile şi probele ce se fac asupra echipamentelor ce urmează a se 
pune în funcţiune. El este însoţit permanent de Gheorghe Bălan, un tânăr absolvent 
de şcoală medie tehnică de energie electrică, care în lipsa unui inginer ţine locul 
şefului Secţiei PRAM.

Gheorghe Bălan este un tehnician foarte priceput în reglajul releelor de 
protecţie, în verificarea instalaţiilor de comandă, măsură şi semnalizare, precum şi 
a  încercărilor  profilactice  asupra  echipamentului  energetic  din  staţiile  de 
transformare. Ştiind că are o mutră de puşti şi funcţia lui este prea importantă, el şi-
a lăsat o mustaţă stufoasă ca a lui Stalin, pentru a arăta mai în vârstă decât cei 
douăzeci de ani ai lui. Dimitrievici îl  apreciază mult pe Gheorghe Bălan pentru 
priceperea lui în complicata meserie de PRAM-ist, dar văzând că acesta şi-a lăsat 
mustaţă  ca  să  arate  mai  bătrân,  el  l-a  poreclit  Aşchiuţă,  în  semn  că  pentru  el 
tehnicianul rămâne tot un copil, dar unul foarte isteţ. 

- Tovarăşe inginer, cine credeţi că are timp să vă citească polologhia asta? 
insistă statisticiana, în dorinţa ei de a evita batjocorirea lui Codreanu de către fetele 
de la secretariat.

-  Te rog să fii  politicoasă şi  să  nu-mi spui dumneata cum se scrie  un 
referat, zice răstit Codreanu, lucru neobişnuit la el, care are totdeauna o comportare 
delicată şi de bun simţ.

- Vă rog să mă scuzaţi, dar nu asta a fost intenţia mea. Am vrut să vă spun 
mai pe ocolite ce se zice de referatele dumneavoastră.

- Cine şi ce zice despre ele? întreabă şeful UEE-ului.
- Nu pot să vă spun, că dacă se aude, mi se va reproşa că sunt una din alea 

de duce vorba, răspunde statisticiana.
Maria Rădulescu ca să stingă conflictul ce se crease în mod paradoxal din 

buna ei intenţie, iese repede din birou şi duce referatul şefului său la secretariat.
Directorul este un om cu puţină şcoală. El a învăţat meseria de electrician 

ca ucenic la Uzina Electrică Grozăveşti din Bucureştin şi nu-i place să citească 
materiale lungi, el preferând scrisorile în care se enunţă concis problema, fără a fi 
încărcate cu detalii pe care nu le pricepe. Cum referatele lui Codreanu sunt foarte 
stufoase cu o mulţime de explicaţii tehnice, directorul le parcurge în fugă să vadă 
despre  ce  e  vorba,  după  care  scrie  pe  colţ  “Tov  Inginer  Şef.  Rog  analiză  şi 
propuneri pentru rezolvare”.

Secretara, cum a primit noul referat, despre care Maria Rădulescu a spus 
că e urgent, l-a pus într-o mapă pe care o depune pe masa directorului.

- Ce mai vrea moşul ăsta? întreabă Marin supărat la vederea referatului de 
cinci pagini, scris caligrafic, cu litere mărunte şi rânduri foarte dese.

- Cere aparate, personal şi multe alte lucruri.
- Ăsta e nebun de legat! Ce crede el că eu am toate astea în buzunar? 

Cheamă-l te rog la mine.
- Da, am înţeles, răspunde doamna Andreiescu.
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În biroul UEE sună telefonul şi răspunde statisticiana, care după ce zice 
un da, pune receptorul în furcă.

- Tovarăşe inginer, vă cheamă secretara la director.
Şeful  UEE-ului,  mustăceşte  a  satisfacţie,  dispărându-i  de  pe  chip 

supărarea ce îl  marcase după ce aflase că referatele lui  sunt  caracterizate drept 
polologhii, întrevăzând că insistenţa sa dă roade.

- Cred că o să-l beştelească directorul, de o să-i sară fulgii, zice Maria, 
după ce inginerul iese din birou.

- De ce crezi asta? întreabă Alexandru.
- Păi s-o fi plictisit, tot citind la câteva zile alt referat kilometric al şefului 

nostru, zice fata trăgând nervos dintr-o nouă ţigară.
- Nu eşti în apele tale.
- Mă mir ca-i observat. Nu te-am auzit niciodată să mă întrebi de vorbă, în 

afara problemelor de serviciu. Parcă ai fi o maşină fără suflet, nu om.  Pe tine nu te 
priveşte de nimeni, care şi ce face.  I-am şi spus lui Aurelia să nu cumva să se 
mărite  cu tine,  că va fi  vai  de viaţa ei.  Sunt sigură că te interesează mai mult 
aparatele alea cu care umbli, decât oamenii din jurul tău.

- Bine faci că mă cicăli. Să-mi fie de învăţătură că mă amestec unde nu-mi 
fierbe oala, zice Alexandru supărat pe el însuşi. 

-  Ba  ai  făcut  bine.  Simţeam  nevoia  să  discut  cu  tine,  fiindcă  judeci 
lucrurile la rece. 

- Lasă considerentele tale personale, că nu mă interesează. 
- Mă interesează pe mine. Se vede, că sunt supărată? 
-  Ba  bine  că  nu!  Ai  venit  cu  obrajii  căzuţi  de parcă  n-ai  dormit  toată 

noaptea.
- Să ştii că n-am dormit.
- Ai fost la vreo petrecere?
- Pe dracu. M-a cerut Klein în căsătorie.
- Şi ce ăsta e un motiv de supărare! Asta e foarte bine, că-ţi cam trece 

vremea şi n-am văzut de când te ştiu să ai alt curtezan, decât pe Klein. Ştiu că e 
mort după tine şi nici ţie nu-ţi displace.

- Vreau să mă căsătoresc cu el, dar îmi pune condiţia să-mi las serviciul. 
-  El  are  un  post  destul  de  bun,  cu un  salariu  mare  peste  care  câştigă 

sporuri pentru orele de noapte şi turele de duminecă, ba se mai ocupă şi de reparaţii 
de aparate de radio, aşa că o să aveţi din ce trăi şi fără salariul tău. 

- Şi dacă nu ne vom înţelege şi va trebui să divorţăm, unde mai găsesc eu 
un post ca ăsta?

- Nici nu te măritaşi şi te gândeşti la divorţ?
- Omul trebuie să se gândească la toate, când face pasul ăsta.
- Şi de ce crezi că s-ar putea să nu vă înţelegeţi, când el te iubeşte?
- Îi cam place şpriţul şi merge prea des la restaurant, cheltuind  fără să-i 

pese toţi bani pe care îi are în buzunar.
- Asta o rezolvi uşor. Îi iei leafa şi n-are ce mai cheltui.
- La asta m-am gândit şi eu, dar nu se rezolvă problema. El deşi câştigă 

bine, cheltuieşte mult. Se împrumută la colegi, având de achitat la fiecare chenzină 
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sume  destul  de  mari.  La  leafa  trecută  n-a  rămas  cu  bani  nici  de  ţigări  şi  s-a 
împrumutat la mine, care am o leafă de trei ori mai mică ca a lui.

- Încearcă, poate reuşeşti să-l dai pe brazdă. Cât te ştiu eu de energică este 
posibil să reuşeşti.

- Şi eu vreau să mă mărit, mai ales că mi-a trecut vremea, cum îmi ziseşi, 
numai că nu vreau să-mi las slujba, ca în caz de eşec să nu rămân pe drumuri.

-  Nu rămâi  tu  pe  drumuri,  că  te  va ajuta  fratele  tău,  care  este  un om 
cumsecade şi ţine la tine.

- Nu poate să mă ajute, din cauza scorpiei de nevastă-sa, care nu mă poate 
suferi. Mi-a zis să nu mă mai duc pe la ei. Cât îl vezi de energic şi de deştept la 
întreprindere, acasă e un prost şi nu iese din cuvântul scroafei de nevastă-sa. Eu nu 
pot vorbi cu el decât dacă îl caut la birou şi atunci îmi dă papucii repede, că este 
ocupat.

- Atunci convinge-l pe Klein să te ia fără să-ţi laşi serviciul.
- Mă ţin eu tare, dar e un încăpăţânat. Sunt în cea mai mare dilemă din 

viaţa mea şi nu pot lua o hotărâre.
- Dacă întârzii, poţi pierde trenul. Mama zice că fiecare om se naşte cu 

soarta lui, de la care nu se poate abate ori ce ar face, deşi eu cred că soarta stă în 
mâna fiecăruia, fiindcă tot mama mai are o vorbă: cum îţi aşterni aşa vei dormi.

- M-ai lămurit buştean. Proverbele astea se bat cap în cap. 
- Ţi le-am zis, ca să înţelegi că nimeni nu te poate ajuta în afară de tine 

însuţi. Oricum eu nu ştiu ce sfat să-ţi dau, chiar dacă îţi doreşti unul.
- Şi dacă mi l-ai da, cred c-aş face tot ce ştiu, dar am vrut să discut cu tine, 

mai mult ca să mă lămuresc singură. Ştiu că nu te bagi în treburile altora. Eşti un 
fel de maşină de calcul Olivetti şi nu om. 

- Mi-ai mai spus chestia asta. Acum gata cu subiectul. Să ne vedem de 
lucrările noastre.

- Nu poate omul să vorbească ceva cu tine, că îi tai repede  macaroana. Nu 
toţi oamenii sunt deştepţi să-şi cântărească vorba înainte de a-i da drumul. Eu am 
simţit nevoia să-ţi împărtăşesc problemele mele, nu să le ţin ascunse ca tine. 

- Fiecare individ este un unicat.
- Te trăsei degeaba de limbă să-ţi aflu părerea. M-ai ameţit în vorbe şi nu 

mi-ai spus nimic. Am să mă mărit, fie ce-o fi. De fapt hotărârea mea era luată, dar 
vream să-ţi ştiu părea.

Codreranu cu ochelarii pe nas, intră la director, bucuros în sinea lui, că 
referatul l-a sensibilizat pe director, să-l asculte. El este convins că are posibilitatea 
să lămurească cât de complexă este problema tehnică a pierderilor în reţele. Nu ştie 
că Marin nu-l citise.

- Tovarăşe inginer v-am mai spus, că, atunci când se va ivi ocazia de o 
suplimentare de posturi, vom cere şi pentru UEE. Ştim că aveţi nevoie de mai mult 
personal, dar deocamdată trebuie să vă descurcaţi cu ce aveţi. 

- Tovarăşe director, este necesară achiziţionarea agregatelor de măsură din 
lista mea şi contorişti buni la fiecare centru. Trebuiesc puse la punct principalele 
puncte de măsurare a energiei, atât la marii consumatori cât şi cele de decontare cu 
sistemul energetic. 
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- Treaba asta se va rezolva pe parcurs. Am discutat cu tovarăşul inginer 
şef şi dânsul mi-a garantat că noile instalaţii vor intra în funcţiune contorizate.

- Şi cu cele existente ce facem?
- În câteva luni vor intra în funcţiune încă trei staţii de treizeci şi cinci pe 

şase kilovolţi,  pentru noile  schele de petrol  şi  alţi  mari  consumatori  industriali. 
Atunci  MEE-ul  ne  va suplimenta  sigur  schema de  personal  şi  vă  vom asigura 
contorişti.  În  ce  priveşte  achiziţionarea  reductorilor  de  măsură  şi  a  contorilor 
Energo Trustul se zbate pentru obţinerea lor.

- Ar fi bine, zice mulţumit Codreanu.
- Mă bucur că înţelegeţi cum stau lucrurile şi scăpaţi şi dumneavoastră să 

mai scrieţi în fiecare săptămână câte o polologhie d-asta de referat. Ca să fiu sincer 
n-am timp să le citesc, zice directorul.

- Tovarăşe director mă insultaţi, spunându-mi că eu scriu polologhii. De 
unde ştiţi cum sunt, dacă nu le citiţi? întreabă supărat Codreanu 

Şeful UEE-ului spumegă de mânie, auzind a doua oară într-o oră  cuvântul 
polologhie. Tenul său închis la culoare din naştere, tăbăcit şi de otrava inhalată ca 
fumător, se roşeşte de supărare pentru cuvântul cu care i se terfelesc referatele.

- Mă omule, înţelege cum stau lucrurile şi nu te formaliza pentru un fleac, 
zice Marin, observându-i nervozitatea şi dorind calmarea inginerului.

- Onoarea mea nu este un fleac. Eu sunt absolvent al lui l’Ecole Centrale 
d’Electricite din Paris, unde am fost trimis ca bursier al statului român în urma 
reuşitei la un examen sever şi nu admit să vă bateţi joc de mine. Îmi dau dimisia. 
Vă salut

Codreanu iese enervat din cabinetul directorului, se întoarce în birou şi 
începe să scoată agitat din geamantănaşul lui, cu care vine la birou, un maldăr de 
hârtii  de  serviciu,  pe  care  le  trânteşte  pe  masă.  Pufăind  o  mărăşească  tocmai 
aprinsă de la cea pe care a aruncat-o în scrumieră şi care încă mai fumegă, împinge 
în teancurile de documente de pe birou, pentru a face loc unei foi de hârtie, pe care 
începe să-şi scrie dimisia.

La angajarea la IET, inginerul venea la serviciu cu o servietă, în care ţinea 
documentele pe care el le considera mai importante, pentru a le avea la îndemână 
să  le  studieze  şi  acasă,  dar  când  hârtiile  s-au  înmulţit  şi  servieta  a  devenit 
neîncăpătoare a înlocuit-o cu un geamantan mic. 

Maria Rădulescu, observând că şi geamantănaşul ajunsese supraîncărcat, 
Codreanu  trebuind  să  apese  serios  ca  să-i  comprime  conţinutul  si  să-l  poată 
închide, îi zisese lui Alexandru Bălan, cu câteva zile în urmă: 

-  Şefului  nostru,  o  să-i  trebuiască  în  curând  o  roabă  ca  să-şi  care 
hârţoagele, că geamantanul de abia îl mai poate închide. Ce-o zice nevastă-sa, când 
îl vede venind acasă cu maldărul de terfeloage?

- Ce te priveşte pe tine geamantanul şefului?
 - Fiindcă lumea a început să vorbească c-ar fi cam scrântit.
- Nu-ţi pune mintea cu gura lumii.
- Cum să nu mi-o pun. Tu ştii ce zice despre el, fetele de la secretariat?
- Nu mă interesează.
- Nu te-o interesa, dar eu tot am să-ţi spun. Zice că deşi nevastă-sa este o 
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femeie frumoasă, mai tânără ca el cu douăzeci de ani, are o amantă de vârsta mea. 
Am văzut-o şi eu de vreo două ori, când a venit după el. El mi-a spus că-i este 
nepoată, dar minte, după cum l-am văzut că-i sclipesc ochii când o vede. Când era 
comandantul  Arsenalului,  umbla  numai  după  puştoaice.  Atunci  şi-a  lăsat  prima 
nevastă şi s-a însurat cu asta pe care o are acum. A îmbătrânit şi tot crai a rămas. 
Fetele zic c-ar avea obiceiuri franţuzite.

- Ce sunt alea? întreabă Alexandru plictisit de bârfa colegei sale, crezând 
că prin asta o va face să tacă.

- Nu-mi place când faci pe prostul. Mă iei de fapt peste picior şi râzi de 
mine. Pozezi degeaba în băiat cuminte, că eşti un şmecher. Ţi-am văzut eu fufele 
alea de la Sovrom, care numai a fete mari nu arată şi sunt sigură că nu te caută din 
motive platonice.

- Mărioară, n-ai minte de doi bani. Eu plec până la Sector, zice Alexandru, 
dorind să scape de insinuările colegei sale.

- Mersi, dar nu ţine braşoava. Eşti laş şi nu-ţi place să asculţi adevărul, 
bolboroseşte statisticiana rămasă singură în birou, tocmai când se ambalase şi era 
gata să înceapă o ceartă de care simţea nevoia ca de aer.

În drumul lui dintre întreprindere şi Casa d’Italia, Bălan reflectează la cele 
auzite. El îşi dă seama că bârfa porneşte de la ceva adevăr. El fusese de mai multe 
ori  în  casă  la  Codreanu,  invitat  de  acesta  să-i  împrumute  cărţi  în  franceză  din 
bogata lui  bibliotecă şi  acum începe să priceapă sensul  întrebării  tinerei  femei: 
“dacă bărbatul ei este cuminte?” Tânărul nu dăduse importanţă întrebării, crezând 
că aceasta îi era pusă să ţină loc de dialog. Probabil că nevasta inginerului simţise 
ceva, dacă devenise geloasă. 

Odată când Bălan fusese cu şeful lui într-un control energetic la Minele 
Mărgineanca, au dormit o noapte la Tătărăşti, în casa nepoatei lui Codreanu, aşa 
cum îi fusese recomandată de acesta. Atunci el dormise într-o cameră şi şeful cu 
nepoata în alta. Lui nu-i trecuse prin minte, că ar fi ceva între moşneag şi aşa zisa 
lui nepoată, diferenţa de vârstă fiind de aproape treizeci de ani. Observase el unele 
gesturi de intimitate, dar nu le bănuise sensul.

Codreanu stătuse la Paris două etape destul de lungi, întâi ca student şi 
apoi revenit ca secretar al ataşatului militar de la Ambasada Română din Franţa. 
Bălan văzuse acasă la Codreanu nişte poze ale lui Mitu Gogea, uriaşul înalt de doi 
metri şi jumătate. El era fotografiat la Paris însoţit de inginerul Stelian Codreanu 
îmbrăcat în uniformă militară şi de alţi funcţionari ai ambasadei. Era prima dată 
când Alexandru Bălan vedea poza matahalei de om, despre care auzise în copilărie. 
Toţi ceilalţi inşi din fotografie păreau nişte pigmei. D-asta îi zice mama lui că a 
crescut cât Mitu Gogea! Este posibil ca la Paris inginerul Codreanu să fi căpătat 
slăbiciunea pentru femei tinere şi nu neapărat şi de obiceiurile franţuzite de care 
vorbise Maria Rădulescu.

 Codreanu termină de scris dimisia, pune în geamantanul, rămas gol, cele 
câteva lucruri personale de birou, îşi pune pălăria pe cap şi se ridică să plece. Bălan 
revine în birou şi observă enervarea neobişnuită a şefului său.

- Tovarăşa Rădulescu te rog să duci dumneata la secretariat cererea mea 
de demisie.
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- Păi ce v-a venit tovarăşe inginer să demisionaţi?
- Este o treabă de ştirbirea mândriei personale, peste care eu nu pot trece.
- V-a insultat tovarăşul director?
- Nu te priveşte pe dumneata.
- Mă gândeam că pentru o vorbă nelalocul ei, nu trebuie să vă supăraţi şi 

să daţi cu piciorul la o slujbă bună. Nu cred să găsiţi curând un alt post, chiar dacă 
sunteţi dumneavoastră inginer.

- Am trecut eu prin situaţii dificile în timpuri mai grele, aşa că te rog să 
nu-mi duci grija. Vă mulţumesc pentru buna dumneavoastră colaborare şi cu părere 
de rău îmi iau adio. Sunt bucuros că am avut tăria să nu mă las călcat în picioare de 
un director semidoct.

- Mândria nu ţine de foame, îndrăzneşte statisticiana să-l mai sfătuiască pe 
Codreanu, ca şi când ea ar fi înţelepciunea întruchipată, iar bătrânul inginer  doar 
un copil neştiutor al problemelor vieţii. 

Codreanu se face că n-aude sfatul fetei. Dă mâna cu cei doi subalterni, 
care îl petrec cu regret până în stradă.

În lumina unei amiezi frumoase de sfârşit  de martie,  chipul inginerului 
apare trist, deşi buzele lui schiţează un zâmbet, prin care încearcă să arate că încă 
este un om în putere. Este un surâs amar,  caracteristic bătrânilor atunci când ei 
încep să fie învinşi de vreme şi nu mai au forţa de a se adapta, pierzând cea mai 
neînsemnată confruntare cu cei din generaţiile tinere. Inginerul Codreanu refuzase 
astăzi capitularea sa în faţa timpului,  contrar atitudinii pe care o au majoritatea 
bătrânilor de a se prefac că nu observă impoliteţea tinerilor. El ştie că dacă ar fi 
trecut peste zeflemeaua directorului de numai douăzeci şi şapte de ani, vor urma 
grosul  batjocoririlor  cu  care  sunt  “onoraţi”  bătrânii  de  tineri.  Paşii  domoli  ai 
inginerului în josul Căii Domneşti din Târgovişte, rebotezată acum strada Nicolae 
Bălcescu, sunt moşnegeşti. Revolta nestăpânită finalizată cu dimisia, îl va supune 
la  mari  dificultăţi  financiare  şi  nu  numai.  A fost  un  act  de  mândrie  inutilă,  o 
zvâcnire de nesupunere în faţa regulilor ancestrale ale societăţi umane legate de 
ireversibilitatea timpului.

- Mă duc la fetele de la secretariat să duc cererea şefului şi poate aflu ce i-
a zis directorul de şi-a dat dimisia, îi spune Maria lui Alexandru după ce au revenit 
în birou.

Alexandru  Bălan  deschide  larg  fereastra  pentru  ca  aerul  proaspăt  să 
înlocuiască duhoarea fumului de tutun şi reîncepe migala de desenare a curbelor de 
sarcină şi calculul coeficienţilor de aplatizare ai acestora. Uşa biroului se deschide 
şi apare silueta înaltă şi subţire ca trestia a tehnicianului cu reparaţiile capitale de la 
Sectorul Piteşti

- Noroc vărule, zice Iulică Ispăşescu.
- Bine ai venit, îşi întâmpină bucuros Alexandru Bălan prietenul. Acum  ai 

sosit?
- Am venit cu noaptea în cap. M-a chemat Popescu Submarin cu situaţia 

reparaţiilor capitale pe luna trecută.
- Şi ai terminat?
- Nici pomeneală. Mă freacă Submarinul cu tot felul de întrebări la fiecare 

130



lucrare. Nici nu ştiu dacă termin astăzi.
- Asta e foarte bine.
- De ce? întreabă contrariat Iulică Ispăşescu.
- Pentru că vom avea ocazia să discutăm ceva nimicuri. După amiază am 

să-ţi arăt oraşul şi la noapte vei rămâne la mine să tăifăsuim până ne ia somnul.
În desele delegaţii la Piteşti ale lui Bălan, Ispăşescu se dovedise o gazdă 

foarte atentă. Ei făcuseră plimbări prin parcurile Trivale şi Ştrand, iar seara vedeau 
o  piesă  la  teatrul  din  localitate,  ce  a  fost  renovat  de  curând,  după  utilizarea 
improprie ce i se dădu-se în timpul războiului, de baie comunală. Lui Ispăşescu, 
care este un tip rezervat contrar firii deschise a lui Bălan, îi place să-l provoace pe 
acesta la discuţii despre tot felul de subiecte. Bălan turuie ore în şir, spre desfătarea 
lui  Ispăşescu,  uimit  de  cunoştinţele  de  cultură  generală  ale  prietenului  său, 
impregnate cu o filozofie proprie destul de nonconformistă. Plăcerea de a conversa 
împreună este reciprocă.

- Aş vrea să văd şi oraşul, dar cel mai mult aş vrea să ne urcăm dacă se 
poate în Turnul Chindiei, la care mă tot uit de azi dimineaţă prin fereastra Biroului 
de Reparaţii Capitale.

- Dacă doreşti asta, hai să-l vedem acum, până nu se termină programul de 
lucru al celor de la Trustul de Construcţii, care fac nişte lucrări de conservare a 
ruinelor Palatului Domnesc.

- Ne vor da voie să urcăm în Turn? întreabă piteşteanul.
- Şeful şantierului este Filipo Fugali, găzdoiul meu, îl informează Bălan.
- Atunci hai să mergem repede să nu depăşesc pauza de o jumătate de oră 

care mi-a dat-o Popescu, zice bucuros Ispăşescu.
Cei  doi  prieteni  traversează  strada  şi  se  apropie  de  Ruine,  unde  nişte 

muncitori, urcaţi pe restul zidurilor vechi rămase în picioare, toarnă un strat de 
beton. Tinerii coboară pe sub o arcadă largă, scăpată de la prăbuşire ca prin minune 
şi ajung într-o incintă spaţioasă, în mijlocul căreia Filipo Fugali supraveghează pe 
nişte zidari, care cârpesc golurile din zidurile măcinate în secole de existenţă. 

- Ce e Alexandre cu tine? întreabă zâmbind bucuros bătrânul constructor.
- Sunt cu un prieten de la Piteşti, venit în delegaţie şi am vrea să ne urcăm 

în Turn.
- Bine. Am să merg eu să vă deschid uşa, că o ţin încuiată, zice Fugali.
- Când este deschis Turnul pentru vizitatori? întreabă Ispăşescu.
-  Niciodată.  Scările  din  lemn  sunt  şubrezite  de  bătrâneţe,  răspunde 

meşterul italian. Trebuie să urcaţi la distanţă unul de altul, ţinându-vă de stâlpul 
central, ca să nu fiţi amândoi pe aceiaşi treaptă.

- S-ar putea să se rupă? întreabă Ispăşescu.
- Nu se rup uşor. M-au ţinut ele pe mine, care sunt mai greu decât voi 

amândoi la un loc, dar trebuie să păşiţi cu grijă şi să nu alergaţi, întrecându-vă care 
ajunge mai repede sus, cum le place puştilor, spune Fugali.

- Noi nu mai suntem copii, zice Ispăşescu.
- Nu mi se pare c-ar fi adevărat, după cum arătaţi, întoarce vorba Fugali, 

zâmbind tânărului ce se crede matur.
Bătrânul Fugali împreună cu cei doi tineri, urcă panta de sub arcadă.
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-  Dacă  s-ar  săpa aici,  am da  peste  treptele  de intrare  în  sala  tronului, 
explică Fugali.

- Domnule Fugali, de ce acoperiţi coronamentul zidurilor? întreabă Bălan.
- Ca să nu mai fie roase de ploaie.
- Nu era mai bine să le refaceţi cum au fost?
-  Sigur  că  ar  fi  fost  mai  bine,  dar  proiectul  este  făcut  numai  pentru 

conservarea ruinelor şi nu pentru restaurarea Palatului Domnesc.
-  Şi  de  ce  nu  s-a  făcut  proiect  de  restaurare?  continuă  să  întrebe 

Alexandru.
- Asta e o treabă greu de făcut fără să ai planurile cum arăta Palatul. Este 

nevoie nu numai de foarte mulţi bani, dar şi de mulţi specialişti în restaurare. Eu 
când eram ucenic,  am lucrat  la  restaurarea  unui  palat  din Firenţe  şi  ştiu  cu ce 
migală se punea la loc fiecare piatră.

- De când n-aţi mai fost în Italia? întreabă Ispăşescu.
- De când eram ca voi. Era după primul război mondial, am fost chemat să 

fac armata şi m-am întors în România însurat.
- N-aţi fost în război?
- Nu. În primul război eram prea tânăr şi în al doilea prea bătrân, aşa că 

am scăpat de front. Poate că dacă aş fi fost în Italia m-ar fi concentrat, dar fiind în 
România este posibil să fi uitat de mine.

- Vă veţi mai reîntoarce în Italia? întreabă Ispăşescu curios.
- Nu mai am nici unde şi nici de ce. Rudele mele sunt oameni bătrâni, iar 

copii lor nu mă cunosc. Aici am casa mea, voi avea o pensie şi în Târgovişte am 
foarte mulţi prieteni. Aici am multe rude, fratele meu are casa lipită de a mea şi mai 
am mulţi veri, care au o droaie de copii, răspunde Fugali.

În scârţâitul scândurii vechi, tinerii urcă încet cele o sută douăzeci şi două 
de trepte ale scări în spirală, care umple întregul interior al Turnului Chindiei. Ei se 
opresc pe cele trei platforme intermediare pentru a se odihni. Ajunşi pe acoperişul 
aflat la douăzeci şi cinci de metri înălţime, încep să privească panorama oraşului.

- Uite Gara Mare, spune Bălan privind spre sud.
Ispăşescu distinge triajul gării şi apoi începe să-şi rotească privirea spre 

vest şi apoi spre nord, urmărind semicercul căii ferate ce delimitează o jumătate din 
periferia oraşului. Şinele căi ferate după traversarea Ialomiţei pe podul de la Teiş se 
bifurcă;  o  ramură  se  pierde  spre  Doiceşti,  unde  fumegă  coşurile  înalte  ale 
Termocentralei Electrice şi alta spre est, dispărând printre livezile şi turnurile de 
sonde din Răzvad. 

- Ce gară e aia? întreabă Ispăşescu.
- Târgovişte Nord, răspunde Bălan.
-  Clădirile alea mari,  ce sunt?  întreabă Ispăşescu,  privind spre nord la 

cornişa dealului de dincolo de Ialomiţa.
- Este Mânăstirea Dealu.
- Acolo trebuie să fi fost liceul militar la care a vrut să mă dea tata, dar 

până la urmă m-a înscris la Fraţii Buzeşti din Craiova, spune Ispăşescu.
- Câte clase de liceu militar ai făcut? întreabă Bălan.
- Una singură, pentru că liceul militar a fost desfiinţat în ’48 prin reforma 
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învăţământului şi m-a transferat la Şcoala Medie Tehnică de Energie Electrică din 
Brăila. În ce s-a transformat liceul de la Mânăstirea Dealu?

-  Acum  acolo  funcţionează  o  şcoală  pentru  copiii  coreeni,  orfani  de 
război.

- Când m-am dus să-mi iau ţigări de la debitul de tutun, am întâlnit doi 
băieţi cu chipuri chinezeşti, cam de unsprezece ani, îmbrăcaţi în uniforme şcoalre. 
Acum mă dumiresc eu, ce caută pe străzile Târgoviştei copii de rasă galbenă! Le dă 
voie să umble liberi prin oraş? întreabă Ispăşescu.

-  Probabil  că  sunt  doi  ştrengari  care  au  chiulit  de la  şcoală,  răspunde 
Bălan.

- Ei duceau un căţelandru, la care îi prinsese de gât o curea de pantaloni 
drept zgardă, adaogă Ispăşescu, care observă totdeauna amănunte cărora tinerii de 
vârsta lui nu le dă atenţie.

- Trebuie să fi fost vreun câine prins de ei pe stradă să se joace cu el, că de 
tăiat ca să-l mănânce nu sunt în stare, fiind prea mici, zice Bălan.

-  Nu  le  dă  suficientă  mâncare  de  vor  să  mănânce  câini?  întreabă 
Ispăşescu.

- Au destulă la cantina şcolii, dar carnea de câine, este delicatesa lor.
-  Asta  este  un  lucru  curios  pentru  noi.  Apropo  găzdoii  tăi  mănâncă 

broaşte? întreabă Ispăşescu cu curiozitatea lui ieşită din comun. 
- M-a invitat odată doamna Fugalii la masă şi mi-a dat să mănânc nişte 

friptură pane foarte gustoasă. Am întrebat-o dacă este din pui de găină şi ea văzând 
pofta cu care mănânc, mi-a răspuns veselă că este pui de baltă. Când mi-am dat 
seamă că sunt hartane de broască,  mi  s-a  întors stomacul pe dos şi  am alergat 
repede la toaletă, unde am vărsat şi maţele din mine .

-  Eu  aş  dori  să  mănânc  aşa  ceva  şi  cred  că  nu  mi-ar  fi  scârbă,  zice 
Ispăşescu.

- Atunci de ce eşti de slab ca un ţâr, dacă eşti gurmand?
-  Mănânc  destul  de  puţin  şi  mă  satur  repede,  dar  îmi  place  să  gust 

mâncăruri neobişnuite. Au legat zidul turnului cu cercuri de fier, ca pe butoi, zice 
Ispăşescu  aplecat  peste  unul  din  metereze,  privind  în  jos  peretele  cilindric  al 
Chindiei.

- Am discutat despre asta cu domnul Fugalii şi mi-a spus că este o soluţie 
de consolidare a turnului destul de primitivă făcută pe la sfârşitul secolului trecut. 

- Şi totuşi acest turn mi se pare o construcţie destul de ingenioasă dacă nu 
l-a dărmat mulţimea de cutremure ce l-a zguduit de pe vremea lui Matei Basarab şi 
până astăzi, în timp ce din Palatul Domnesc, care trebuie să fi avut o înălţime mai 
mică, are zidurile prăbuşite, constată Ispăşescu.

- Domnul Fugalii mi-a spus că zidurile unei case la care acoperişul s-a 
stricat,  sunt  deteriorate  repede  de  apa  ploilor,  mai  ales  când  aceasta  intrată  în 
cărămidă şi în liant este supusă îngheţului şi dezgheţului, zice Bălan.

- Cred că meşterul italian are dreptate. Uite acoperişul turnului este din 
piatră şi a rezistat la intemperii şi foc, iar cel al Palatului nu putea fi făcut decât din 
lemn, dată fiind suprafaţa mare a clădirii. A fost distrus şi prin incendierea lui de 
către turci, supăraţi pe domnitorul Vlad Ţepeş că le-a fixat pe cap turbanele solilor 
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sultanului  lor,  bătându-le cuie în  ţeste.  Voivodul  îşi  petrecuse o bună parte  din 
copilărie la Stambul şi ştia că musulmani trebuie să aibă capul acoperit în faţa mai 
marilor lor, dar aici fiind în Ţara Românească, Vlad a dorit să fie respectat obiceiul 
pământului, acela ca toţi bărbaţii să se descopere în faţa domnitorului. El nu s-a 
mulţumit numai cu pedepsirea solilor şi a mai pus să fie traşi în ţeapă şi ostaşii 
turci ce îi însoţea în trunchiurile tinere ale unei păduri de ulmi, spuse Ispăşescu, 
mare iubitor de istorie.

- Vezi o comună în capul Căii Domneşti spre răsărit? întreabă Bălan.
- Da. Ce e cu ea?
-  Localitatea se află  pe drumul ce duce la Bucureşti  şi  numele ei  este 

Ulmi. Acolo trebuie să fi fost pădurea din povestea ta, zice Bălan. 
- Eu nu ţi-am spus poveşti, reacţionează Ispăşescu indignat, că incursiunea 

lui în istorie este categorisită drept basm. Pentru a nu-şi supăra prietenul pentru 
ieşirea  lui  intempestivă,  el  continuă  pe  un ton mai  blând:  Chiar  de  s-o  supăra 
Popescu, eu aş vrea să văd şi biserica, îşi spune Ispăşescu dorinţa.

- Eu nu mă grăbesc, răspunde Bălan 
Tinerii observă o ghiulea înfiptă pe zidul vestic al bisericii Domneşti.
- De când o fi ghiuleaua asta aici? se întreabă Ispăşescu cu voce tare.
-  De la asediul lui  Sinan Paşa,  răspunde un preot bătrân,  mirat că mai 

există tineri care vizitează biserica.
- Ce hram are părinte biserica? întreabă Ispăşescu.
- Adormirea Maicii Domnului, răspunde preotul.
-  Nu ştiţi  când  şi  de  cine  a  fost  ridicată?  întreabă  din  nou  Ispăşescu, 

bucuros de întâlnirea cu un preot de la care speră că va putea afla ceva despre 
trecutul bisericii din Curtea Domnească.

- Se zice că biserica ar exista de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, dar din 
cele  trei  pisanii  se  vede  că  ea  a  fost  restaurată  în  1583  de  Petru  Cercel, 
Brâncoveanu a reparat-o şi înfrumuseţat-o, iar Grigore Ghica a înlocuit în 1753 
acoperişul de şindrilă putrezită. La 1741 sub Constantin Mavrocordat oştile străine 
au ars-o şi un cutremur de pământ i-a dărmat turnul şi amvonul. Grigore Ghica în a 
doua lui domnie a reparat stricăciunile, ca apoi Mihai Şuţu s-o înnoiască.

- Al cui mormânt este acesta părinte? întreabă Ispăşescu privind o piatră 
din tinda bisericii.

- Este al doamnei Elena, soţia lui Matei Basarab, care a fost înmormântat 
tot în această biserică, dar ale cărui oseminte au fost duse la Mânăstirea Arnota de 
Mihnea Voievod, aşa cum a dorit voivodul când era în viaţă.

Ispăşescu  a  continuat  să-l  întrebe  pe  preot  despre  pictura  în  care  sunt 
reprezentaţi nişte domnitori îmbrăcaţi în hlamide şi cu coroane pe cap. El află de la 
bătrânul preot că cei cu sceptru în mână sunt Matei Basarab şi Mihai Viteazul, cei 
care ţin o cruce în mână sunt Neagoe Basarab, Mihnea şi Şerban Cantacuzen, iar 
cei ce ţin macheta bisericii sunt Petru Cercel şi Constantin Brâncoveanu.

Bălan dă semne de plictiseală. Ispăşescu mulţumeşte preotului, spunând 
acestuia că va reveni atunci când va avea mai mult timp.

- Mă bucur că mai există tineri  ca dumneata, care să intre în zilele de 
astăzi într-un sfânt locaş. Dacă nu te grăbeşti să revii prea curând, nu se ştie dacă 
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nu voi fi în Ceruri.
Tinerii mulţumesc din nou preotului şi se îndreaptă grăbiţi spre treburile 

lor. 
Bălan  intră  în  birou  şi  o  găseşte  pe  Maria  Rădulescu  şi  Iohan  Klein, 

fumând şi discutând veseli într-o ceaţă de fum.
 - Salve porumbeilor, salută Bălan.
- Servus, răspunde Klein.
- Sunteţi bucuroşi, că vi se apropie luna de miere?
- De ce n-am fi răspunde Maria. Eu mă mărit şi scap, dar tu o s-o încurci 

că o să-ţi vină un şef nou. Aflai de la secretară c-a vorbit directorul la Trust să 
transfere pe unul Dinulescu de la întreprinderea din Câmpina.

- Îl cunosc. Este un om de toată isprava, fin şi politicos cum n-am mai 
întâlnit altul. Păcat că îţi dai dimisia tocmai acum, zice Bălan.

-  Nu  mai  pune  paie  pe  foc,  că  de  abia  am  lămurit-o,  zice  Klein, 
schimbându-şi faţa veselă într-una severă.

- Apropo, de ce vrei ca nevasta ta să nu mai fie salariată? întreabă Bălan, 
făcându-se că nu observă tonul supărat al viitorului ginere.

- Pentru că aşa a trăit şi tata cu mama, răspunde ţâfnos Klein.
- Am înţeles. Vrei să fii cocoş şi nu egal cu nevasta. Vă urez casă de piatră 

şi bună înţelegere până la adânci bătrâneţi, ca să râd de voi ce gloabe veţi ajunge să 
fi-ţi.

- Îţi mulţumim de urare. Tu eşti primul care ne feliciţi, zice Maria. 
-  Mersi,  adaogă  Klein  zâmbind,  dispărându-i  supărarea,  văzând chipul 

vesel al viitoarei lui soţii.
- Uite, ca să vedeţi că sunt băiat bun, vă las singuri să vă vedeţi de ale 

voastre. Consideraţi asta ca acont la darul meu de nuntă, zice Bălan.
- Şmechere, umbli cu păcăleli. Ştiu că ai treabă la Staţia Teiş să iei citirile 

contorilor, zice Maria.
- Ura, v-am lăsat, zice Bălan părăsind în grabă biroul UEE, dornic de o 

gură de aer proaspăt, în locul duhoarei de fum gros de tutun. 

XII

Pobeda energeticului şef al Trustului de Extracţie Nr.5 din Târgovişte iese 
din  satul  Şuţa  Olteni  şi  înaintează  cu  greu  prin  hârtoapele  şoselei  Târgovişte-
Găeşti.

- Tovarăşe inginer, ne apropiem de Staţia de transformare, spune fericit 
şoferul automobilului Pobeda, inginerului Drăgulescu, care stă pe locul din faţă.

- Ghorghe, e bine că ajungem după atâtea peripeţii, dar să ştii că sunt frânt 
de oboseală de cât am împins la maşină, zice Drăgulescu.

- Nu e vina mea tovarăşe inginer că drumul e prost. Asta e maşină cu 
garda joasă pentru şosele asfaltate, nu de mers cu ea în schelă, se scuză şoferul.

Inginerul Drăgulescu este un om trecut bine de cincizeci de ani. El a fost 
mult timp şeful  Uzinei Electrice din Câmpina, păstrându-şi funcţia încă doi ani 
după naţionalizare. El fusese arestat de securitate în urma unui scurtcircuit la cutia 
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terminală a unui cablu de înaltă tensiune, fapt ce a produs întreruperea alimentării 
cu energie electrică a instalaţiilor petroliere din împrejurimi. Securitatea l-a acuzat 
ca  sabotor  pentru  distrugerile  şi  pierderile  de  producţie  datorate  întreruperii 
alimentării  cu  energie  electrică  a  schelelor  petroliere.  Inspecţia  de  Avarii  din 
Ministerul Energiei Electrice a trimis specialişti la Câmpina, să analizeze cauzele 
producerii avariei şi să propună măsuri tehnice, pentru ca în viitor să se evite pe cât 
posibil  astfel  de  incidente.  Inspectorii  din  MEE au  stabilit  că  scurtcircuitul  se 
produsese prin străpungerea izolaţiei îmbătrânite şi nu din vina personalului uzinei. 
Ministerul Energiei Electrice a trimis raportul  şi  concluziile comisiei  de analiza 
avariei la Ministerul de Interne. Toată lumea se aştepta ca inginerul Drăgulescu să 
fie eliberat din detenţie, dar el nu numai că n-a fost pus în libertate, dar nici nu se 
ştia închisoarea în care se afla.

Doamna Drăgulescu, o femeie curajoasă şi energică, a insistat ca ministrul 
energiei  electrice  să  intervină  pentru  eliberarea  soţului  ei.  S-a  intervenit  la 
Securitate, fără a se obţine vreun răspuns. Femeia văzând că lucrurile trenează a 
luat de la MEE un document cu concluzia comisiei de analiza avariei şi s-a dus în 
audienţă la Securitate, unde după ce a fost ascultată i s-a spus să meargă acasă, că 
lucrurile  se  vor  lămuri.  Numai  că  lunile  treceau  unele  după  altele  şi  soţul  ei 
rămânea  deţinut  într-o  închisoare  al  cărui  nume  nu  putea  fi  aflat  de  disperata 
femeie. Soţia lui Drăgulescu a depus memorii la Ministerul de Interne, la Consiliul 
de Miniştri şi la Preşedintele Marii Adunării Naţionale, pentru eliberarea bărbatului 
ei, căruia îi proba nevinovăţia cu hârtia eliberată de Ministerul Energiei Electrice, 
fără însă să obţină vreun răspuns.

Printr-o cunoştinţă  apropiată,  doamna Drăgulescu a obţinut  audienţa la 
Gheorghiu  Dej,  care  a  dispus  eliberarea  inginerului.  Abia  după  trei  luni  de  la 
dispoziţia  primului  secretar  al  Partidului  Muncitoresc  Român,  când  soţia  lui 
Drăgulescu pierduse orice speranţă,  inginerul  a  fost  pus  în libertate.  Întârzierea 
executării  dispoziţiei  conducătorului  statului  s-a  datorat  lipsei  evidenţelor 
oamenilor  din  puşcării,  cei  întemniâaţi  pierzându-şi  identitatea  la  arestare  şi 
devenind nişte numere socotite ca şi dobitoacele din cirezi sau turme. Descoperirea 
închisorii unde zăcea Drăgulescu a fost o problemă greu de rezolvat. Făcând haz de 
necaz inginerul Drăgulescu spune că a făcut un an de închisoare pentru că nu se 
ştia unde este închis.

După eliberarea din închisoare, inginerul Drăgulescu s-a prezentat pentru 
reîncadrare în serviciu la Întreprinderea de Electricitate Câmpina, de care aparţine 
Uzina  Electrică  Câmpina.  Aici  cu  toate  că  era  nevoie  de  ingineri  şi  directorul 
întreprinderii  cunoştea  avaria  şi  nevinovăţia  fostului  şef  de  uzină,  i-a  refuzat 
angajarea de teamă să nu fie cumva acuzat de Securitate că protejează un inginer 
care făcuse puşcărie ca arestat pentru sabotaj.

Drăgulescu umblase mult timp din întreprindere în întreprindere pentru ca 
să-şi  găsi  o  slujbă,  dar  peste  tot  era  respins  deşi  era  mare  nevoie  de  ingineri 
electricieni.  În  cele  din  urmă  inginerul  a  bătut  şi  la  poarta  Sovrompetrol  din 
Târgovişte, unde consilierul sovietic, Cornilov, a aprobat angajarea sa imediată în 
postul de şef al Serviciului Energetic din Trustul de Extracţie Ţiţei Nr.5.  

Pe bancheta din spatele automobilului este inginerul Gheorghe Rădulescu 
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şi tehnicianul Alexandru Bălan, care la insistenţa inginerului Drăgulescu trebuie să 
meargă la Staţia de transformare Şuţa Compresoare, pentru atestarea agregatelor de 
măsurarea energiei ca aparate de decontare. 

Inginerul  Drăgulescu  supărat  din  cauza  cantităţilor  mari  de  energie 
electrică facturate de întreprinderea de electricitate fusese la inginerul Alexandru 
Dobrişan, noul inginer şef al IET-ului, să reclame că nu este mulţumit de calcul 
energiei în pauşal şi îl consideră incorect. Dobrişan, un tip calm şi meticulos, l-a 
chemat  pe  inginerul  Rădulescu,  care  ţine  şi  locul  şefului  UEE,  după  demisia 
inginerului Codreanu, să dea explicaţii. 

- Tovarăşe inginer şef, tovarăşul Drăgulescu mi-a reclamat şi mie acest 
fapt.  Eu  am  verificat  calculele  lui  Bălan.  Nu  avem  nici  o  justificare  pentru 
diminuarea  energiei  facturate,  fiindcă  pauşalul  este  calculat  corect,  răspunsese 
inginerul Rădulescu.

- O fi corect calculul din punct de vedere matematic, dar metoda pauşal 
supraevaluează exagerat consumul real de energie, ripostase Drăgulescu.

-  Atunci  montaţi-vă contoare pe partea primară a  transformatorilor  din 
staţiile electrice prin care vă alimentaţi, a dat soluţia Dobrişan.

- Nu putem monta contoare pe partea de înaltă tensiune pentru că nu avem 
de  unde  procura  transformatoare  de  tensiune de  25/0,1  kilivolţi.  Sovietici  n-au 
standardizată o astfel de tensiune în GOST-urile lor.

-  În  acest  caz,  montaţi  contoarele  pe  partea  de  cinci  sute  de  volţi  a 
transformatoarelor şi vă vom adăoga un procent de patru la sută pentru pierderile în 
transformatoare.

- De acord, răspunsese Drăgulescu. 
Energeticul şef al trustului 5 a demarat o vastă operaţie de contorizare a 

staţiilor de transformare, acţiune la care el depune multă energie de parcă ar fi mai 
tânăr cu un sfert de secol faţă de vârsta pe care o are acum. 

Se  aude  o  bufnitură  sub  podeaua  automobilului,  urmată  de  o  scurtă 
târşâire  zgomotoasă  de  tablă  frecată  de  pământ  şi  maşina  se  opreşte  brusc  din 
mişcare, în uruitul motorului supraturat.

- Ce făcuşi Gheorghe? întreabă Drăgulescu.
-  Am  încurcat-o,  răspunde  şoferul,  care  răsuceşte  cheia  de  contact  şi 

opreşte motorul. 
Cei patru bărbaţi coboară din maşină şi privesc roţile din spate care sunt 

în  aer  şi  încă se mai  învârt.  Maşina a  rămas suspendată,  cu burta  sprijinită  pe 
maidanul de noroi dintre şleaurile adâncite în şosea de roţile camioanelor.

-  Hai  să  mergem  la  staţie  pe  jos,  se  adresează  Drăgulescu  celor  ce 
călătoriseră pe bancheta din spate a automobilului. Gheorghe tu rămâi aici. Am să-
ţi trimit nişte oameni de la schelă să te scoată. Să nu vii cu maşina după noi la 
staţie,  că de aici  încolo Pobeda nu mai poate înainta.  S-o întorci  cu botul  spre 
Târgovişte. Ne vom întoarce aci pe jos după ce terminăm treaba.

În baraca de scândură, ce serveşte drept cameră de supraveghere a Staţiei 
de Transformare Şuţa Compresoare, se află panoul de contori şi o masă pe care se 
află registrele staţiei. În jurul mesei stau pe scaune trei oameni. Soneria, acţionată 
prin butonul montat  la poarta staţiei, începe să zbârnâie.  Lazăr,  electricianul de 
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serviciul în tura de zi, se ridică şi fuge spre poartă pentru a o descuia.
- Au sosit şefii, spune Ionel Bugoi, şeful Secţiei Pătroaia lui Alexandru 

Anton, şeful Centrului Pătroaia.
-  Bună  ziua.  Cum aţi  ajuns  aici?  îi  întreabă  Rădulescu  la  intrarea  în 

baracă.
- Greu de tot, răspunde Bugoi.
- Am venit cu autocamionul GAZ, adaogă Anton.
- Şi nu v-aţi împotmolit? întreabă Drăgulescu 
- De mai multe ori, dar suntem cu cinci electricieni de la coloana de linii 

de la Pătroaia. Când camionul nu mai putea înainta, coboram toţi din el, legam o 
frânghie de bara din faţă şi trăgeam de ea până îl scoteam, explică Bugoi bucuros 
că n-a întârziat la întâlnire.

- Faceţi citirea indexelor? întreabă Drăgulescu privind discurile în rotaţie 
al contorilor de pe panou.

- Da. Le avem scrise în registrul de tură, răspunde Lazăr. 
- La ce oră faceţi citirea? întreabă Drăgulescu.
- În fiecare noapte la ora douăzeci şi patru, răspunde Lazăr, deschizând un 

registru.
-  Văd numai  indexe,  nu calculaţi  energia zilnică?  întreabă Drăgulescu, 

privind prin ochelari coloanele de cifre. 
- N-am calculat-o, răspunde Lazăr.
- Calculeaz-o repede.
- Nu ştiu, răspunde electricianul de tură.
-  Ce  mare  scofală!  Se  face  diferenţa  indexelor  dintre  două  citiri  şi  se 

înmulţeşte cu constanta contorului, spune Drăgulescu.
- Păi asta e, că nu ştim constantele, se justifică Lazăr.
- Ia fă-ţi meseria UEE-istule şi scrie în registrul de instrucţiuni constanta 

fiecărui contor şi cum se calculează energia, se adresază Rădulescu lui Bălan, care 
începuse să noteze caracteristicile contorilor.

- Cine ştie raportul transformatorilor de curent? întreabă Bălan.
- Anton, că el i-a montat, răspunde Bugoi. 
Anton ştie pe dinafară rapoartele şi le spune cu glas tare. Bălan se aşează 

la  masă,  cere nişte  hârtie  lui  Lazăr  şi  începe să calculeze în timp ce ceilalţi  îl 
ascultă  pe  Anton  despre  dificultăţile  pe  care  le-a  întâmpinat  la  montarea 
reductorilor şi contorilor procuraţi de Trustul de Extracţie.  

- Treaba a fost grea, din cauza întreruperilor prea scurte. Eu ceream opt 
ore de celulă şi mi se dădea maxim o jumătate de oră, că altfel s-ar fi eşapat gazele 
de la sonde în atmosferă. Lucrările ce nu necesită oprire de curent, le-am făcut 
dinainte, pozând cablele de circuite secundare, montând contoarele, dar problema 
grea a fost montarea reductorilor de curent. 

- De ce?
- N-aveam timp să facem treaba asta într-o jumătate de oră cât ne aproba 

scoaterea de sub tensiune a unei celule.
- Şi cum ai făcut?
- Am făcut mai multe opriri de o jumătate de oră.
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- Bine c-ai reuşit. Eşti convins că i-ai montat bine? îl întreabă Rădulescu 
pe Anton.

Am făcut conexiunile  ca în schema de pe dosul  capacului  de borne al 
contorilor, răspunde Anton.

- Ai verificat polaritatea reductorilor? întreabă Rădulescu.
- N-am avut cu ce, răspunde Anton.
- Păi, atunci de unde ştii că sunt bine montaţi?
- V-am spus că am respectat schema, dar nu sunt sigur că e bine sau rău, 

răspunde Anton, începând să se îndoiască de corectitudinea montajului.
Între timp Bălan termină de calculat energia înregistrată de la montarea 

contorilor şi prin extrapolare estimează energia care s-ar consuma într-o lună. 
Rezultatul nu-l mulţumeşt pe Rădulescu fiind prea mic în comparaţie cu cantitatea 
stabilită în pauşal. Teama de creşterea pierderilor în reţele şi aşa catastrofale faţă de 
indicele planificat, îl determină pe inginerul Rădulescu să suspecteze înregistrările 
eronate ale contorilor datorită unui presupus montaj eronat. El calculează o putere 
medie pe fiecare circuit luînd în consideraţie valorile medii ale curentului şi 
tensiunii din citirile notate în registrul de tură, aproximând un factor de putere de 
0,6. Valorile obţinute le înmulţeşte cu numărul de ore din lună şi constată o mare 
discrepanţă.

- Antoane, nu se potriveşte. Valoarea calculată de tovarăşul Bălan după 
contori este pe jumătate faţă de ce mi-a dat mie după amperi. Unde este greşeala? 
întreabă Rădulescu.-

- O fi vreo polaritate inversată, cum aţi zis dumneavoastră? Să încercăm 
să inversăm curenţii pe rând şi vedem dacă se învârte discul mai repede, dă soluţia 
Anton.

- Ai cronometru?
- N-am.
- Ceasul meu de buzunar are secundar. Facem cu el cronometrarea pentru 

zece rotaţii ale discului şi comparăm timpii pentru fiecare modificare de schemă, 
propune Drăgulescu.

Se fac modificări de scheme, cronometrări, calcule şi comentarii. Timpul 
trece  cu  repeziciune.  Nici  unul  din  cei  veniţi  la  staţia  de  transformare,  n-au 
observat schimbarea electricianului din tura de zi cu cel din tura de după amiază şi 
apoi cu cel  din tura de noapte.  Anton modifica montajele cu mare îndemânare, 
Bălan cronometrează, face calculele şi spune rezultatul celor doi ingineri, care le 
comentează şi dispun alte şi alte modificări. Spre miezul nopţii se obţine o schemă, 
care îi mulţumeşte pe cei doi ingineri; Rădulescu pentru că energia rezultată este 
chiar  mai  mare  decât  cea  aproximată  de  el  în  baza  intensităţii  curentului,  iar 
Drăgulescu pentru că este mai mică decât cea calculată în pauşal şi mai ales că 
factorul de putere se apropie de valoarea neutrală, fapt ce diminuează considerabil 
penalizările. În timp ce cei doi ingineri sunt ocupaţi de evaluarea calculelor înscrise 
pe  zeci  de  foi  de  hârtie,  Bugoi,  Anton şi  Bălan  aşteptă  verdictul  final,  fiecare 
gândindu-se la acelaşi lucru.

- Tov Anton, te rog fă-mi o schiţă a montajului realizat, zice Bălan.
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- Să fiu al dracului tovarăşe inginer, dacă ştiu la ce schemă am ajuns, după 
atâtea zeci de modificări, răspunde Anton.

-  Nu-mi  spune  inginer,  că  nu  sunt.  Lucrez  ca  tehnician  la  UEE.  Să 
încercăm să identificăm circuitele, propune Bălan.

- N-avem cum, fără oprirea transformatorilor. Ne electrocutăm, răspunde 
Anton.

-Tov Drăgulescu, sunteţi de acord cu ce rezultă din înregistrarea contorilor 
în schema de acum? ântreabă Rădulescu.

-Desigur.
-Atunci să lăsăm contorii în acest montaj şi să plecăm spre casă că e trecut 

de miezul nopţii.
-Nici nu ştiu cum a trecut timpul.
-Mie mi-a trecut şi foamea care m-a chinuit toată după amiaza.
-Dacă am fi ştiut că durează atât, ne aduceam vreo bucată de pâine să ne 

amăgim foamea. 
Drumul de întoarcere este cu multe împotmoliri ale pobedei. Între două 

opriri  ale  automobilului,  Bălan  îşi  bate  capul  cu  modificările  făcute,  nefiind 
convins că schema la care s-a ajuns este cea corectă. El face în minte un calcul de 
analiză combinatorie  şi îi rezultă o sută patruzeci şi patru de scheme de conectare 
a  conductoarelor  la  contoarele  trifazice  cu două  elemente  watmetrice,  respectiv 
varmetrice, din care numai una este corectă. Lui îi este clar că s-a muncit prosteşte, 
metoda  utilizată  de  corectarea  schemelor  de  montaj  fiind  de  un  adevărat 
diletantism.  O  exista  vreo  metodă  de  verificarea  montajului  contorilor  cu 
instalaţiile sub tensiune???

Înainte cu puţin de ora patru dimineaţa Alexandru Bălan ajunge acasă dar 
nu reuşeşte să descuie uşa, aceasta fiind zăvorâtă pe dinăuntru.

- La ora asta se vine acasă? Să-ţi iei catrafusele şi să te muţi de la mine. 
Mie nu-mi place să ţin în gazdă puşlamale care se întorc acasă în zori, ţipă doamna 
Fugali, trezită de zgomotul cheii în broască. Ea  aprinde lumina şi deschizând uşa 
rămâne  surprinsă  de  starea  jalnică  a  chiriaşului  ei,  murdar  de  noroi  până  la 
genunchi şi cu faţa lividă de oboseală. Dar bine Şandrule, ce ai păţit?

- Astăzi am lucrat la o staţie din Schela Şuţa.
- Şi ai fost pe jos de eşti aşa de înnoroit?
- Am fost cu un automobil de la Petrol, dar e drumul prost şi a trebuit să-l 

împingem, ca să-l scoatem când rămânea în hârtoape.
-  Meserie  ai  vrut,  meserie  ai.  Nu ţi-a  plăcut  să  stai  curat  la  birou  ca 

Teodor. Ai renunţat la o funcţie bună, pentru una în care baţi noroaiele de pe toate 
coclaurile şi ai şi leafa mai mică. Arăţi ca un salahor, bombăneşte doamna Fugali, 
în timp ce Alexandru se dezbrăcă în fugă şi se suie în patul gata pregătit. Te scol la 
şase să te duci la servici? mai întreabă gazda, care neprimind răspuns, îşi dă seama 
că tânărul a adormit răpus de oboseală.

Biblioteca  tehnică  a  întreprinderii  este  răscolită  de  Bălan,  ajutat  de 
bibliotecara  Maria  Ştefan.  După  două  ceasuri  de  căutări  ei  găsesc  o  carte 
litografiată despre contori, groasă de trei degete şi cu foile de format A4. Este o 
traducere recentă din limba rusă, editată de Oficiul de Documentare Tehnică din 
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MEE. Fericit Bălan, spune bibliotecarei:
- Trece-o pe fişă mea, că iau cartea acasă.
-  Bine,  stai  să  semnezi  de  primire,  spune  mofluză  Maria,  o  tânără 

frumoasă, îmbrăcată elegant şi fardată strident, supărată că Bălan rămăsese rece la 
zâmbetele şi glumele ei. 

Alexandru Bălan doreşte să cunoască bine partea teoretică de funcţionare 
a  contorilor  pentru  a  scăpa  în  viitor  de  bâjbâieli  ca  cele  petrecute  la  Şuţa 
Compresoare. El se bucură la găsirea unei cărţi de specialitate, din care speră să 
afle totul despre aparatele de măsurarea energiei electrice. Ajuns în birou, dă bună 
ziua noi sale colege, Eugenia Şeitan şi începe să citească cartea, uitând de toate. 

- Nu pleci acasă, că e trecut de trei! zice Eugenia. 
Bălan n-a auzit nici când statisticiana a plecat spre casă. Numai foamea l-

a făcut să întrerupă cititul şi să părăsească biroul, prinzând masa de seară înainte cu 
câteva clipe de a se închide uşa cantinei. Astăzi nu mâncase nimic. Fata ce aduce 
farfuriile  cu mâncare la mese îl  privise supărată la  început,  dar  observând cum 
înfulecă  i-a  mai  adus  o  porţie.  El  înghite  maşinal,  de  parcă  stomacul  lui  ar  fi 
rezervorul unui autovehicol în timpul umplerii cu benzină. Cu gândurile la teoria 
contorilor el nu percepe gustul bucatelor şi nici cantitatea apreciabilă. 

Timp  de  două  săptămâni  Alexandru  a  buchisit  cartea  despre  contori, 
neglijând multe din îndatoririle sale de serviciu şi fiind total absent la evenimentele 
din jurul lui. Marioara Dumitrescu, o elevă în clasa a X–a a liceului de lângă sediul 
IET, venise de mai multe  ori  la el  la gazdă să-l  ia la plimbare în oraş  şi  fiind 
refuzată, ea a trebuit să tăifăsuiască cu doamna Fugali. Marioara nu s-a supărat pe 
impoliteţea prietenului ei, dându-şi seama după ce şi-a aruncat ochii pe cartea cu 
desene tehnice şi calcule matematice. Ea crede în ipoteza doamnei Fugali, care i-a 
spus că-l bănuieşte pe Alexandru c-ar avea mari încurcături la serviciu,  pe care 
încearcă să le dea de cap, tocind o blestemăţie de carte.

Alexandru a învăţat principiul de funcţionare şi construcţia contoarelor, 
dar  nu  reuşeşte  să  afle  cum se poate  verifica  dacă  conexiunile  sunt  corecte  în 
situaţia în care instalaţiile nu pot fi scoase de sub tensiune din cauza unor pierderi 
importante  de  producţie.  Deasupra  panourilor  de  comandă din  fiecare  staţie  de 
transformare sunt expuse, ca nişte lozinci, mărimea pierderilor de producţie pentru 
fiecare minut de întrerupere a furnizării energiei electrice, în: tone de ţiţei, metri 
neforaţi,  metri  cubi  de  gaze  pierdute  în  atmosferă,  tone  de  cărbune  neextras, 
kilonumere de bumbac nefilat, metri pătraţi de ţesături nerealizate, tone de ciment 
neproduse şi multe altele, afişele deosebindu-se de la o staţie la alta în funcţie de 
natura consumatorilor  alimentaţi.  Toate placardele sunt scrise de mână cu litere 
mari  de  tipar  şi  au  menirea  de  a  conştientiza  personalul  de  exploatare  asupra 
pierderilor irecuperabile generate de întreruperea alimentării cu energie electrică.

Inginerul şef Dobrişan, informat de Rădulescu de cele petrecute la Staţia 
Şuţa Compresoare, a dispus ca Bălan să verifice şi să pună în ordine contorizarea 
consumatorilor  şi  la  celelalte  staţii.  Numai  că  Bălan  este  convins  că  metoda 
modificării schemelor până la obţinerea prin cronometrare a unor timpi minimi de 
rotaţie a discului, cum s-a procedat la Şuţa, este o aiureală. După învăţarea cărţii 
despre  contori,  el  ajunge  la  concluzia  fermă  că  prin  modificările  operate  la 
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întâmplare  nu  se  poate  realiza  schema  de  montaj  corectă.  Pentru  el  problema 
rămâne  nerezolvată.  În  carte  nu  se  explică  cum  s-ar  putea  face  verificarea 
montajului, fără scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor. La deplasările în schele, 
Bălan  insistă  să  i  se  aprobe  opriri  de  scurtă  durată  ale  instalaţiilor,  pentru 
verificarea  conexiunilor,  dar  acestea  îi  sunt  refuzate.  Neavând  soluţie  el  n-are 
încotro şi aplică metoda de la Şuţa,  cu toate că îşi dă seama că procedeul este 
greşit.

Într-o zi, aflându-se la Schela Cobia pentru verificarea contorilor, Bălan 
are în Staţia de Transformare Cobia Căpşuna o lungă discuţie despre contori cu 
tânărul inginer Velcan, energeticul de la Schela de Foraj. Deşi obosit de noroaiele 
călcate în acea zi, Velcan descoperă plăcerea de a conversa cu Bălan. Cum treaba 
nu s-a terminat şi UEE-istul nu mai are cu ce pleca la Târgovişte inginerul îl invită 
să  doarmă la  gazda  lui.  Tot  discutând  despre  agregatele  de  măsurarea  energiei 
electrice, Velcan scoate o carte despre contori de Volstroctunov, o recentă traducere 
din limba rusă, editată de Editura Tehnică din Bucureşti.

-  Mi-aduc aminte c-am văzut descrisă o metodă, care s-ar putea să fie 
rezolvarea problemei ce vă preocupă, spune Velcan răsfoind cartea. 

Odată găsit  capitolul  cu pricina,  în câteva ceasuri  cei  doi  tineri  pricep 
teoria  de  determinare  a  poziţiei  vectorilor  de  curent  în  diagrama  vectorială  a 
tensiunilor.

-  Teoria  este  clară,  dar  problema ridicării  practice  a  diagramei  şi  apoi 
interpretarea ei rămâne nerezolvată, spune Bălan. 

- De ce? întreabă Velcan.
- Este nevoie de un wattmetru monofazic portativ şi eu n-am văzut un 

astfel de aparat decât în cărţi. 
- Am văzut eu la trust în biroul tovarăşului inginer Gafiţeanu, o trusă de 

aparate portative ruseşti. Este ca un geamantan în care se află un ampermetru, un 
voltmetru, un wattmetru monofazic şi un transformator de curent toroidal, spune 
Velcan.

-  Când  ajung  la  Târgovişte  am  să-l  rog  pe  tovarăşul  inginer  să-mi 
împrumute trusa de măsură, zice Bălan.

- Dacă vă refuză, telefonaţi-mi ca să intervin eu, se oferă Velcan.
- Cred că mi-o va da.  Ne cunoaştem bine.  La sfârşitul fiecărei  luni  ne 

întâlnim ca să stabilim consumul de energie.
Operarea modificărilor după criteriul celor mai mici timpi cronometraţi i 

se părea demult lui Bălan că este o tâmpenie. Acum după ce a citit metoda descrisă 
de Volstroctunov, el este convins că procedeul este total eronat.

- Îmi pare bine că-l cunoaşteţi pe tovarăşul inginer Gafiţeanu, zice Velcan.
- Eu sunt bucuros de bafta pe care am avut-o de a vă întâlni şi să aveţi o 

astfel de carte, spune fericit Bălan, întrezărind că problema lui e pe cale de a fi 
rezolvată.

- Văd că aveţi o pregătire tehnică temeinică. Unde aţi terminat facultatea? 
întreabă Velcan.

- N-am facultate. Sunt absolvent de liceu teoretic şi în prezent sunt cursant 
la şcoala de calificare de tehnicieni energetici.
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- Unde funcţionează şcoala asta? 
- La IET, răspunde Bălan.
- De ce nu daţi la Politehnică?
- Mi-a trecut vremea şi oricum este bine şi tehnician, răspunde Bălan.
-  Păcat  să  vă mulţumiţi  numai  cu  atât.  Eu am fost  convins  că  sunteţi 

inginer, zice Velcan.
-  E  trecut  de  miezul  nopţii.  Noapte  bună,  spune  Bălan,  temându-se 

totdeauna de întrebările cum şi de ce n-a urmat facultatea.
Alexandru Bălan se supăra în sinea lui ori de câte ori oamenii cu care vine 

în contact i se adresa cu “tovarăşe inginer”. Într-una din şedinţele trimestriale ţinută 
de  Întreprinderea  de  Electricitate  cu  energeticii  şefi  ai  marilor  consumatori 
industriali, inginerul Codreanu morfolise dezlânat o instrucţiune de raţionalizare a 
consumului  de  energie  electrică  şi  aplatizare  a  curbei  de  sarcină,  iar  Bălan 
prezentase  metodele  de  îmbunătăţirea  factorului  de  putere,  într-un  mod  foarte 
pedagogic, ce captase atenţia întregii audienţe. Practica sa de profesor suplinitor de 
ciclul  doi  la  Şcoala  din  Pietroşani,  studierea  amănunţită  a  broşurii  editate  de 
Oficiul de Documentare Tehnică al MEE-ului despre factorul de putere şi probabil 
talentul pedagogic moştenit de la părinţii  lui, a făcut  ca toţi cei ce au vorbit să 
elogieze expunerea  lui. Atunci când inginerul Ioan Pop, energeticul şef al Trustului 
de Extracţie Piteşti a luat cuvântul spunând: “Îl felicit pe tovarăşul inginer Bălan 
pentru frumoasa şi competenta expunere”, acesta s-a ridicat de pe scaun şi ţâşnind 
ca împins de un resort nevăzut îl întrerupsese pe vorbitor de parcă ar fi fost insultat, 
zicând:  “Vă rog să nu-mi  spuneţi  inginer,  pentru  că nu am această  calificare”. 
Intervenţia lui  Bălan a produs o rumoare admirativă a celor din şedinţă,  pentru 
reacţia promptă a celui ce le expusese atât de atractiv o instrucţiune tehnică. De 
atunci de câte ori cineva i se adresează lui Bălan cu: “tovarăşe inginer” acesta sare 
ca ars cu fierul roşu şi spune că nu este inginer.

Odată,  la  Staţia  de  Transformare  Dragomireşti,  când  Ion  Soare,  şeful 
staţiei, l-a inginerit pe Bălan, acesta la încunoştinţat imediat de calificarea pe care o 
are.   

- Şi de ce nu vă faceţi inginer? întrebase ţăranul de aproape patruzeci de 
ani, care deşi are numai patru clase primare, ştie dumnezeieşte Regulamentul de 
exploatare tehnică a staţiilor, centralelor şi reţelelor electrice, Normele de Tehnica 
Securităţii în instalaţiile energetice, Normativul de Manevre şi toate instrucţiunile 
tehnice  primite  la  staţie,  uimindu-şi  şefii  la  fiecare  examinare  trimestrială  cu 
cunoştinţele lui profesionale.

-  Nea  Soare,  te  rog  să  nu-mi  dai  sfaturi,  protestase  Bălan  iritat  de 
întrebarea omului.

- Vă rog să nu vă supăraţi pe mine. Am vorbit ca om trecut prin ciur şi 
prin  dârmon prin această  viaţă  păcătoasă.  Eu aş  profita  de înlesnirile  care sunt 
acum  şi  mi-aş  continua  şcoala,  dacă  aş  fi  tânăr.  Dumneavoastră  şi  domnul 
Gheorghe Bălan de la PRAM, sunteţi băieţii deştepţi şi trebuie să urmaţi neapărat 
facultatea. N-o să vă vină bine când veţi ajunge la vârsta mea şi o să fiţi comandaţi 
de nişte nepricepuţi, dar care au avut grijă să-şi ia diploma de inginer.

-De unde ştiţi că cei cu diplomă de inginer sunt nepricepuţi?
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-N-or fi ei toţi, dar cel care m-a examinat pe mine nu prea cunoaşte bine 
nici RET-ul şi nici NTS-ul

De la acest sfat dat părinteşte de Ion Soare, Bălan face alergie ori de câte 
ori  cineva  îi  recomandă  să  urmeze  facultatea.  Acesta  este  motivul  pentru  care 
spune că îi este somn. El vrea să evite eventualele întrebări ale lui Velcan despre 
facultate.  

Dimineaţa la cantină, Bălan îi spune lui Velcan:
- Astăzi nu mai continuăm verificările începute. Plec la Târgovişte.
- Ce vă determină să sistaţi o acţiune abia începută? întreabă Velcan.
-  Metoda  aranjării  montajului  ca  discul  contorilor  să  se  rotească  mai 

repede o consider o prostie, după ce am aflat cum se ridică o diagramă vectorială la 
bornele  contorului  din  cartea  lui  Volstroctunov.  Am să  revin  cu  un  wattmetru 
pentru a face treaba cum trebuie.

- Pot să vă împrumut cartea, spune Velcan.
-  Vă mulţumesc,  dar  am recitit  de  dimineaţă  paginile  despre  ridicarea 

diagramei şi le-am conspectat în caiet. Dealtfel voi spune bibliotecarei să cumpere 
cartea, pe care dumneavoastră aţi cumpărat-o de la librăria din Târgovişte.

Bălan  se  întoarce  de  la  Cobia  călătorind  mizerabi  într-un  camion 
cimentruc al întreprinderii de foraj, folosit pentru betonarea coloanelor în sondele 
de  extracţie.  El  merge  direct  la  gazdă  şi  se  culcă  în  mare  viteză.  Doarme fără 
întrerupere până a doua zi dimineaţa, când este trezit de gazdă.

- Scoală Şandrule şi du-te la servici, că dormi neîntors de cinşpe ceasuri. 
O să te dea ăia afară, leneşule ce eşti. Ieri ai venit după prânz, când mă întorceam 
eu de la piaţă. Eu nu ştiu ce servici faci tu, de nu-ţi zice directorul nimic că întârzii 
mereu, îşi boscorodeşte doamna Fugali chiriaşul.

- Păi directorul IET-ului n-o avea altă treabă decât să vadă când ajung eu 
la serviciu! răspunde somnoros Alexandru.

-  Filipo pleacă  în  fiecare  dimineaţă  la  ora  şase,  cu un ceas  înainte de 
program şi se întoarce tocmai seara. 

- Domnul Fugali e şef şi dânsul trebuie să dea exemplu. Cum ar mai putea 
dumnealui  să  le ceară muncitorilor  să  fie  punctuali  la program, dacă dânsul  ar 
întârzia?

- Lasă că tu erai mare şef la Sovrom cu o leafă de două ori mai mare ca el 
şi tot întârziai. Tu nu trebuia să dai exemplu subalternilor? întreabă doamna Fugali 
bucuroasă că Alexandru conversează cu ea. 

 -  Directorul  de la Sovrom era rudă cu mama şi  el  îmi zicea să dorm 
dimineaţa mai mult, răspunde zâmbind Alexandru.

- Ştii ce? Nu mă lua peste picior, mucosule, zice veselă doamna Fugali, 
plăcându-i gluma.

Alexandru Bălan, având multă muncă de teren, colegii nu-i ştiu programul 
şi n-au sesizat că el întârzie destul de des. Întârzierile lui trec neobservate, ele fiind 
de ordinul orelor şi nu de câteva minute, aşa cum se întâmplă cu cei care trec prin 
holul cabinei portarului, unde semnează condica, care este ridicată la ora 7 fix.. 
Numai Margareta Cernăianu,  funcţionara de la serviciul  de Muncă şi  Salarii,  îi 
descoperă absenţele.  Bălan  dovedindu-se de  la  început  un abonat  permanent  la 
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întârzieri, biata fată îl pândeşte disperată să apară la serviciu ca să-i ia semnătura 
pe condica adusă în secret.

Odată, când Anghel, şeful se serviciu, i-a cerut Margaretei lista cu absenţii 
din ziua respectivă,  ea a răspuns că nu lipseşte nimeni, deşi  Bălan nu semnase 
condica şi nu avea nici delegaţie. Când acesta a apărut ea l-a scos ca de obicei din 
birou, reproşându-i:

- Astăzi era să dau de dracul cu şeful. Mi-a cerut lista cu absenţi. Erai 
singurul  care  n-ai  semnat  condica.  Semnează  repede  să  nu  ne  vadă  cineva  ce 
facem. 

- Margaretuţo, de ce nu-mi faci tu semnătura, că este doar un simplu “ab”?
- Am s-o fac şi p-asta, ca să nu mai fiu bănuită de lume că-ţi ţin calea.
- Şi ce dacă te bănuieşte! Nu merit să fiu prieten cu o fată frumoasă ca 

tine?
- Eşti un mare şmecher. Ştii cum s-o întorci, ca să mă aiureşti. Nu mă scoţi 

din “Margaretuţo”, dar numai atât. Răduleasca, fosta ta colegă, mi-a zis într-o zi: 
“Ce te ţii fă de el, nu vezi că nu-i pasă de tine?” Ce era să-i răspund? Că te caut să 
semnezi condica!

- Margaretuţo eşti o bomboană. Mergi cu mine deseară la cinema?
- Lasă braşoavele. Dacă n-aş şti cu câte fete umbli, mi-ar fi plăcut. Dar aşa 

pe post de prietenă de-o seară, nu vreau. La revedere. 
Gafiţeanu îi dă trusa cu aparatele de măsură electrice de tip portativ lui 

Bălan, spunându-i:
-  Ţine-o  cât  vrei,  că  aici  s-a  aşternut  praful  pe  ea  şi  nimeni  nu  şi-a 

manifestat dorinţa de a o folosi.
Inginerul  Alexandru  Gafiţeanu  este  un  moldovean  trecut  puţin  de 

douăzeci şi cinci de ani. El este frumos ca bărbat, simpatic şi politicos. Energeticul 
şef al Trustului nr.6 este şi un tip foarte modest, care nu-i place să se dea mare cu 
funcţia  pe  care  o  are  sau  cu  autoturismul  “Pobeda”,  ce  este  la  dispoziţia  lui. 
Funcţionarele  trustului  sunt  moarte  după  el,  dar  el  nici  nu  le  bagă  în  seamă 
ochiadele lor. Inginerul este căsătorit şi ţine mult la familia sa. Soţia lui nu este o 
femeie  prea  frumoasă.  Ea  nu  este  salariată  pentru  că  trebuie  să  se  ocupe  de 
creşterea celor două gemene pe care le au. Familia Gafiţeanu locuieşte cu chirie în 
două camere de la etajul unei prăvălii  naţionalizate de pe strada mare. Doamna 
Gafiţeanu se descurcă destul de greu cu banii, deşi ea face menajul şi soţul ei aduce 
toată leafa acasă, nereţinând nimic pentru el, fiind nefumător şi antialcoolic. Este 
destul de greu pentru o familie de patru persoane să trăiască dintr-un salariu, ori cât 
ar fi el de mare. 

Gafiţeanu îl simpatizează pe Bălan, cu care discută diverse subiecte nu 
numai cu ocazia întâlnirilor pe care le au la sfârşitul fiecărei luni, pentru stabilirea 
consumului de energie electrică, dar şi ori de câte ori se întâlnesc din întâmplare. 

Într-o seară, când Bălan se întorcea de la masa de seară de la cantină, îl 
întâlnise pe Gafiţeanu, care tocmai revenea acasă, după şedinţa raportului de seară, 
ce se ţine zilnic la directorul trustului de petrol cu toţi şefi de serviciu. Inginerul îl 
invitase pe Bălan, să urce la el acasă ca să continue conversaţia.

- Vă rog să mă scuzaţi, dar nu pot să merg la dumneavoastră, refuzase 
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Bălan.
- Spune-mi măcar de ce nu vrei? întrebase Gafiţeanu oarecum iritat.
- N-aş vrea s-o deranjez pe doamna Gafiţeanu.
- Hai sus şi lasă mofturile, zisese inginerul bucuros de aflarea motivului 

pentru care îi fusese refuzată invitaţia. Suntem o familie modestă şi soţiei mele i-ar 
face plăcere să primească vizita unui prieten de-al meu. Dealtfel, trăim destul de 
izolat şi nu avem prieteni.

 Bălan impresionat de insistenţa lui Gafiţeanu şi mai ales de favorul ce i se 
face,  intrase  în  locuinţa  acestuia.  Aici  el  a  constatat  că  afirmaţia  lui  Gafiţeanu 
despre modestia familiei lui, nu este deloc o fanfaronadă. Au stat de vorbă la masa 
din  dormitor,  o  cameră  curată  dar  sărăcăcioasă,  în  care  se  află  patul  conjugal, 
pătuţul fetiţelor şi un şifonier. Mobila din încăpere este destul de uzată.. Cealaltă 
cameră este folosită ca bucătărie şi sufragerie.

Alexandru Gafiţeanu povestise lui Bălan despre şedinţa de raport din acea 
seară în care directorul trustului îl învinuise de înnisiparea unei sonde din Parcul 
Gârleni, datorită avarierii unei linii electrice aeriene de cinci sute de volţi prin care 
este racordată acea sondă.

-  Dragă  Alexandre,  directorul  meu este  un tâmpit.  Sunt  foarte  supărat 
pentru  beşteleala  care  mi-a  tras-o  în  şedinţa  din  seara  asta.  I-am  explicat  că 
avarierea liniei se datorează unui pădurar nepriceput, care tăind un copac în pădure, 
acesta  a  căzut  pe  conductoare  rupându-le.  I-am  mai  spus  că  oamenii  mei  au 
intervenit prompt şi au reparat linia. Când i-am spus că remedierea avariei s-a făcut 
repede, directorul a sărit ca un turbat la mine, reproşându-mi că electricienii s-au 
mocăit dacă s-a înnisipat sonda. I-am răspuns că nu este corect să fiu acuzat, pentru 
că oamenii mei n-au cum să supravegheze sute de kilometrii de linii. Directorul a 
ţipat şi mai rău, zicându-mi că iau nejustificat apărarea unor indolenţi, care n-au 
observat acel copac, că este prea aproape de linie. În final, mi-a spus că pierderile 
de producţie ce se vor înregistra până la repornirea sondei  îmi vor fi  imputate. 
Spune şi tu dacă ăsta e om normal!

-  Probabil  că şi  el  la  rândul  lui  va  fi  tărbăcit  de mai  marii  săi  pentru 
pierderile  ce  se  vor  înregistra.  Este  un  lucru  obişnuit  oamenilor  aflaţi  într-o 
încurcătură să găsească pe alţii vinovaţi şi acolo unde aceştia nu există, numai ca să 
nu cadă vina pe ei, răspunde Bălan.

- Nu este aşa. Oamenii trebuie să fie raţionali şi cinstiţi în faţa faptului 
împlinit. De ce eu nu-mi acuz meşterul care a coordonat repararea liniei electrice? 
întreabă nervos Gafiţeanu.

- Dacă aţi fi făcut acest lucru, este posibil să fi scăpat de învinuirile ce vi 
se aduc. 

- Ai un mod ciudat de a vedea lucrurile! Poate ai dreptate. Mă faci să cred 
că  nu  ştiu  să  mă  racordez  la  realitate,  dar  eu  nu-mi  pot  schimba  firea,  zice 
Gafiţeanu gânditor, dispărându-i enervarea. 

Doamna Gafiţeanu este o femeie la fel  de amabilă ca şi soţul ei. Ea îi 
servise cu dulceaţă de nuci verzi, pregătită de ea în casă şi cu cafea de cicoare. 
Bălan a mâncat dulceaţa, dar nu s-a atins de ceaşca de surogat.

- De ce nu beţi cafeaua? l-a întrebat gospodina pe Bălan. 
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- Vă rog să mă iertaţi, dar eu nu beau cafea.
- Nici dacă ar fi naturală?
- Cred că nici atunci. Înainte de război, părinţii mei obişnuiau să bea cafea 

cu fratele bunicului meu dinspre tată, care era un mare cafegiu. Atunci fiind copil 
preşcolar, am gustat odată dintr-o ceaşcă de cafea şi am scuipat lichidul, părându-
mi că are gust scârbos. Când am crescut, am încercat şi cafea de surogat, dar la 
prima  sorbitură  am avut  aceiaşi  reacţie.  De  teamă  să  nu  mi  se  întâmple  şi  la 
dumneavoastră acelaşi lucru, nu v-am gustat cafeaua. 

- Se mai găseşte uneori cafea naturală la fostul Capşa din Bucureşti, dar 
este foarte scumpă şi nu-mi permit. Niciodată nu ne ajung bani de la o chenzină la 
alta, se lamentează Gafiţeanu.

- Lasă dragă că ne descurcăm. Dacă tu te vaiţi, ce fac cei cu leafa mică şi 
cu mai mulţi copii decât noi? îşi întreabă gospodina bărbatul.

- Vă mulţumesc pentru tot, dar s-a făcut târziu şi trebuie să plec, spusese 
Bălan.

 - Nu e târziu deloc, este doar ora nouă, protestase inginerul Gafiţeanu.
- Parafrazându-l pe Caragiale, fie vară fie iarnă, la orele opt trecute fix eu 

sunt în pat, spusese Bălan.
- Tizule, te cam răsfeţi, remarcase Gafiţeanu.
- Alexandre, fii politicos şi nu-ţi insulta musafirul.
- Lasă dragă că suntem prieteni. S-au nu e aşa? întrebase Gafiţeanu.
-  Sunt  măgulit  de  onoarea  ce  mi-o  faceţi  de  a  mă considera  prietenul 

dumneavoastră.
- Şi eu aş fi şi mai măgulit dacă m-ai tutui.
Bălan  aduce  la  birou  trusa  geamantan,  împrumutată  de  amabilul 

Gafiţeanu. El o deschide şi înşiră pe o masă toate aparatele din ea.
- Ce vrei să faci cu astea, domnule Bălan? întreabă Dinulescu, noul şef al 

serviciului UEE, transferat de câteva zile de la întreprinderea din Câmpina.
- Încerc ceva, dar nu ştiu ce-o ieşi.
Bălan iese din birou şi revine după aproape o jumătate de ceas aducând 

două reostate cu cursor şi multe cordoane pentru conexiuni. El le-a împrumutat de 
la laboratorul PRAM.

Timp de câteva ceasuri Ion Dinulescu şi Eugenia Şeitan urmăresc curioşi 
activitatea  neobişnuită  desfăşurată  de  Bălan,  care  a  transformat  biroul  într-un 
laborator de experienţe. 

- Lucraţi la vreo inovaţie? întreabă politicosul Dinulescu. 
Bălan explică pe scurt ce vrea să facă şi îşi cere scuze pentru impoliteţea 

răspunsului  său  dat  în  urmă  cu  trei  ceasuri.  La  fineţea  comportamentului  lui 
Dinulescu, răspunsul lui fusese destul de neglijent.

Cu tot efortul său de a înţelege ce vrea să facă Bălan, dar mai ales din 
cauza explicaţiei laconice a acestuia, Dinulescu n-a înţeles mare lucru. El pricepe 
că Bălan vrea să opereze cu o metodă ştiinţifică, dar nu ştie cum să pună în practică 
nişte noţiuni teoretice citite într-o carte.

Într-un târziu Bălan începe să desfacă cordoanele aparatelor instalate pe 
birou, spunând mai mult pentru el:
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- Nu-mi iese. Îmi trebuie o priză trifazică. Mă mut la PRAM. Acolo există 
racord trifazic.

În două transporturi Bălan goleşte biroul de calabalâcul adus de el.
- Este cam zbanghiu, băiatul ăsta! spune Eugenia Şeitan lui Ion Dinulescu, 

după plecarea lui Bălan din birou.
- În aparenţă atitudinea dumnealui poate fi calificată şi aşa, dar eu cred că 

are preocupări serioase şi ştie ce vrea, răspunde Dinulescu la remarca subalternei 
sale. 

XIII

Satul  respiră  parfumul  florilor  de  caişi,  zarzări  şi  corcoduşi.  El  pare 
îmbrăcat  ca  de  sărbătoare  în  albul  petalelor  şi  al  varului  de  pe  case,  ulucile 
gardurilor,  trunchiurile pomilor şi  stănoagele podişcelor de pe şanţurile  uliţelor. 
Lume mai în vârstă,  îmbrăcată în haine bune,  se întorc agale de la biserică cu 
ramuri de salcie înmugurite, slujite astăzi în Dumineca Floriilor. Bărbaţii discută 
despre semănături, iar femeile de grija treburilor ce le aşteaptă în Săptămâna Mare 
a  Paştelui.  Copii  de şcoală  joacă pe uliţe  cotca  şi  ţurca,  într-o larmă de ţipete 
vesele.

Cotca este un fel  de minge, de mărimea unui pumn zdravăn, făcută cu 
mare meşteşug din părul, strâns peste iarnă, de la ţesălatul boilor de jug şi vacilor 
de lapte. Ea se joacă de două perechi de copii, doi la bătaie, dotaţi cu bâte şi doi la 
prins. Un jucător de la bătaie şi unul de la prins se află lângă o gropiţă numită 
ghibă. Sunt două ghibe la o distanţă de peste zece metri una de alta. Cotca aruncată 
de unul din jucătorii de la prins, este lovită cu bâta de cel de la bătaie din cealaltă 
parte. După ce a lovit mingea, jucătorii de la bătaie fug fiecare spre cealaltă ghibă, 
lovindu-şi beţele acolo unde se întâlnesc, în aşa zisul dat al ţâcului şi apoi continuă 
să alerge pentru aş pune călcâiul în ghibă. Dacă cei de la prins reuşesc să pună 
cotca în ghibă, adusă de unde a căzut, înainte ca aceasta să fie ocupată de călcâiul 
bătacilor, perechea de la prins trece la bătaie, iar dacă nu face acest lucru, rămâne 
mai departe la prins. 

Ţurca este o bucată de creangă, lungă cam de o palmă, ascuţită la ambele 
capete. Jocul ei este asemănător cu cel al cotcăi. Două echipe; una la bătaie şi alta 
la  prins.  Componenţii  echipelor  au  voie  să  lovească  de  trei  ori  ţurca.  Pe  rând 
fiecare  jucător  aşează  ţurca  cu  un  capăt  mai  ridicat  pe  marginea  ghibei  făcută 
atunci pe uliţă şi îi loveşte vârful cu batacul, un fel de făcăleţ de mămăligă ceva 
mai mare. Ţurca sare vertical şi copilul o loveşte puternic în zbor, pentru ca aceasta 
să parcurgă în aer o distanţă cât mai mare. Dacă un jucător de la prins, reţine cu 
mâna ţurca în aer, el o aruncă din acel loc să lovească batacul aşezat transversal pe 
şănţuleţ. Dacă jucătorul de la prins, a lovit batacul, trece la bătaie şi cel de la bătaie 
pierde dreptul celor trei lovituri, iar în caz contrar rămâne mai departe la prins şi 
cel de la bătaie, continuă cu încă două lovituri. După cea de a treia lovitură, cei de 
la  bătaie  încep  tocmeala  cu  cei  de  la  prins  asupra  distanţei  parcurse  de  ţurcă. 
Evaluarea distanţei se face în număr de bătace. Dacă cad la învoială, se memorează 
pentru însumare numărul de batace câştigate. Dacă cei de la prins apreciază că cei 
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de la bătaie au cerut prea mult, se trece la măsurarea cu batacul a distanţei parcurse 
de ţurcă şi în caz că acest lucru este adevărat cel de la bătaie trece la prins fără a i 
se socoti batacele parcurse de ţurcă, după seria celor trei lovituri.

Alexandru Bălan înainte de a intra în curtea unchiului său, Vasile Bălan, 
se opreşte să privească la jocul copiilor din mahalaua Voivozenilor. El nu ştie cine 
şi ai cui sunt puştanii, care îi amintesc de plăcerea cu care juca ţurca pe vremea 
copilăriei sale, dispărută acum în istorie. I-ar plăcea să dea o lovitură de batac, dar 
teama de ridicolul la care s-ar expune un ditamai măgădău, cum i-ar zice mama lui 
dacă l-ar vede, îi opreşte pornirea, regretând că vârsta lui îi retează bucuria de a se 
amesteca în jocul copiilor.  

- Hai nenicule intră în curte şi nu te mai zgâi la mucoşii ăştia, strigă Diţa, 
trezindu-şi verişorul din starea de expectativă.

- Diţo, dacă te întâlneam în alt loc, nu te mai recunoşteam! Te-ai făcut 
mare şi  frumoasă! Eşti  o adevărată  domnişoară!  zice Alexandru,  mirându-se de 
transformarea verişoarei  sale,  într-un răstimp de numai un an,  de când n-o mai 
văzuse. 

Teodora,  copilul  cel  mare  a  lui  Vasile  Bălan  din  cea  dea  a  doua  lui 
căsătorie, împlineşte anul acesta şaisprezece ani şi este elevă în anul doi la o şcoală 
sanitară. Lui Teodora toată lumea îi zice Diţa, un diminutiv pe care ea îl poartă de 
când era în leagăn. Vasile îi pusese numele de Teodora, după cel al mamei sale, 
nefericita Tudoriţa, iar în compensaţie pe fratele Diţei, mai mic ca aceasta cu doi 
ani, îl botezase Ştefan, ca să poarte numele tatălui lui Dida, cea de a doua lui soţie. 
De când s-a născut Ştefan l-au strigat cu numele de Bibilină, iar după ce a început 
şcoala elementară îi zic Bebe.

- Bebe unde este? întreabă Alexandru.
- E ăla care măsoară cu batacul. Bebe vin-o că a venit nenicul Alexandru, 

îşi strigă Diţa fratele, care deşi o aude, n-o ascultă şi continuă să măsoare uliţa.
-  Sărut-mâna tanti, zice Alexandru mătuşei sale Dida,  care roboteşte în 

bucătărie.
- Bine ai venit Săndică. Vino să te pupe tăntiţa. Ce voinic te-ai făcut, de 

când nu te-am văzut! Ai venit de ziua ţaţii, nu-i aşa? zice Dida.
-  Da am venit  de Florii,  dar  am şi  un mic concediu până după Paşte, 

răspunde Alexandru.
Alexandru  Bălan  muncise  mult  ca  să  dea  de  capul  procedeului  de 

determinare  a  poziţiei  curenţilor  ce  trec  prin  bobinele  unui  contor  în  diagrama 
vectorilor  tensiunilor  de  la  bornele  acestuia,  dar  apăruse  multe  încurcături  la 
interpretarea reprezentării grafice la care se ajunge. Efortul şi reducerea orelor de 
somn au făcut să îi reapară palpitaţiile cardiace. Cu noile lui preocupări neglijase 
să-şi facă controlul  periodic.  Doctorul  Ionescu stabilise ca pacientul  lui  să vină 
trimestrial  la  control.  Constatând  o  oarecare  stare  de  decompensare,  el  îl 
admonestat pe flăcău: 

- Tinere, n-ai prea fost cuminte. Ai nevoie de odihnă. Îţi scriu o reţetă şi 
un certificat  medical  pentru un concediu de zece zile.  Reţeta  se face gratuit  la 
farmacia policlinicii.

- Domn doctor, în afara unor uşoare palpitaţii, mă simt destul de bine. N-
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am nevoie de concediu medical,  a  încercat  să  riposteze Alexandru, atunci  când 
bătrânul doctor îi scria certificatul medical.

-  Măi băiete să nu mă înveţi tu pe mine ce trebuie să fac.  Inima ta se 
prezintă destul de bine în comparaţie cu starea pe care o aveai atunci când te-am 
consultat prima dată, dar nişte somnuri de şaisprezece ore pe zi, nu-ţi strică. N-ai 
de gând să te însori? l-a întrebat doctorul, presupunând că acesta nu e cuminte şi nu 
se odihneşte suficient.

- Cred că la iarnă, răspunsese Alexandru, ca să nu-l supere pe doctorul 
Ionescu, fără însă să fi luat în serios recomandarea primită la prima consultaţie.  

Alexandru, care oricum trebuia să-şi vadă mama de ziua ei, s-a bucurat 
până la urmă că doctorul Ionescu i-a dat concediu medical. Faptul l-a scutit de a 
veni în viteză acasă. O pauză în nebunia preocupărilor lui de la serviciu, în care se 
băgase singur, îi prinde foarte bine. Dacă nu i-ar fi căzut pleaşcă acest concediu 
medical  ar  fi  venit  acasă  numai  câteva  ceasuri,  trebuind  să  facă  o  călătorie 
obositoare, fapt ce putea să-i agraveze boala. Pentru Alexandru, doctorul Ionescu şi 
doctoriţa Popescu de la Făgăraş, care-l propusese pentru reformarea din armată, 
sunt nişte sfinţi şi nu numai oameni de suflet, care l-au ajutat să traverseze cu bine 
două momente critice ale existenţei lui.

- Bine ai venit băi băiete, zice Vasile Bălan nepotului său, intrând în curte 
pe portiţa din gardul cu alde Ţurlan.

Vasile Bălan cu ai lui sunt foarte buni prieteni cu Ţurlanii, a căror casă se 
află pe uliţa ce coboară spre gârlă. Pentru a nu mai ocoli gospodăria lui Constantin 
Cioacă, aflată pe colţul dintre şoseaua comunală şi uliţă, ei au făcut o portiţă în 
gardul din fundul curţii, pe care este un “du-te vino” mai toată ziua, atât a celor 
mari cât şi al copiilor. Fata mai mare a lui Ţurlan, care are o construcţie foarte 
robustă, o ajută de multe ori pe Dida la treburile grele. Şi Alexandru trecuse prin 
această portiţă de multe ori  în copilărie,  mergând să se joace cu Sandu Ţurlan, 
colegul lui în şcoală primară.

- Bine te-am găsit unchiule. Ce faci? zice Alexandru.
- Fusei până la alde Ţurlan, să meargă mâine să m-ajute să pun pepenii. 

Tu ce faci? întreabă Vasile.
- Unchiule am venit într-un concediu până după Paşte.
-E bine, că azi e ziua ţaţii şi o să se bucure. Era supărată pe tine, c-ai 

plecat dintr-o slujbă bună, dar acum i-a trecut, când au aflat că şi aici o duci bine şi 
mai ales că urmezi o şcoală de tehnicieni. Ai terminat-o?

- Aproape. Mai sunt două luni şi primesc diploma. Dumneavoastră cum o 
duceţi? întreabă Alexandru.

- Pot zice că foarte bine. Dida cu serviciul la farmacie şi cu treburile casei, 
iar eu fac flanele la maşina de tricotat.

- Păi te pricepi?
- Ba bine că nu! Sunt expert. Dida nu mai are timp pentru tricotat, dar nici 

nu are putere să împingă la maşină. Aduce lumea nişte lână groasă, îndrugată cu 
fusul în casă de trebuie să mă opintesc zdravăn în manivelă până duc rândul la 
capăt.

- Anul trecut aveai probleme cu acele de tricotat.
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- Am rezolvat-o. M-am dus la directorul fabricii din Bucureşti şi am fost 
nevoit să cumpăr o cutie întreagă. Am acum ace pentru zece ani.

- Diţo, uite pentru tine şi Bebe nişte bomboane, zice Alexandru, scoţând o 
pungă din geamantănaşul lui de carton presat.

- Mulţumesc nenicule.
- Vă las cu bine.
- Să mai dai pe la noi, dacă zici că stai până de Paşte, zice Dida, care deşi 

atentă la discuţie a continuat să trebăluiască la masa din bucătărie şi la soba de 
gătit.

Bătrânii veniţi de la biserică nu intră în curţile lor, aşa cum fac nevestele 
şi se alătură grupurilor de oameni strânşi pe la câte o poartă, pentru a auzi noutăţile 
zilei şi să schimbe o vorbă. La prăvălia lui Florea Boloacă sunt mulţi bărbaţi de 
mai toate vârstele care urmăresc un joc de popice, scoţând strigăte de admiraţie sau 
oftează, după cum jucătorii lor preferaţi reuşesc sau ratează doborârea pieselor.

Alexandru Bălan grăbeşte pasul spre casă, dând bună ziua în dreapta şi în 
stânga la toate toată lumea strânsă la taclale.

-  Cine fuse ăsta de ne dădu bună ziua? întreabă Florea Matoru pe Ilie 
Broscaru.

- Mi se pare că e băiatul ăl mare al lui don Mitică Bălan, răspunde Ion 
Minciună în locul celui întrebat.

- Pe unde o avea servici, de e aşa de bine înţolit? 
- Are costum pe comandă, după cum îi stă, nu ca alea cumpărate de-a gata 

pe  puncte,  care  vin de  parcă  ar  fi  primite  de  pomană,  îşi  dă  cu  părerea  Iancu 
Vochină, portarul spitalului, recunoscându-l pe tânărul care lucrase acum câţiva ani 
la contabilitate.

- Cine ştie pe unde o fi? se întreabă retoric Florea Matoru.
- Bine de el că se descurcă şi n-a rămas p-aici, unde ar fi tăiat frunză la 

câini, că servici n-avea unde să-şi ia, adaogă Marin Capdefier. 
- Chiar dacă ar fi găsit nu-l primea, că e taică-s-o chiabur, argumentează 

Ion Boalăveche.
-  Până  nu  scăpa  de  nenorocitul  ăla  de  dărac,  don  Mitică  nu  scapă  de 

chiaburie, zice Ilie Broscaru.
- Cred că nu face bine fi-s-o de s-arată ziua nămiaza mare în văzul la atâta 

lumea, aşa de bine îmbrăcat, zice Horia Mitran, cel ce avusese un mare atelier de 
tâmplărie.

- De ce nea Horio? întreabă Ion Minciună.
- Bă flăcău, oamenii sunt răi şi se poate găsi vreunul să-l pârască în vreo 

anonimă.
- Băiatul lui Bălan n-o fi vreun prost să se apuce să spună unde şi ce este, 

zise Ilie Broscaru.
- Nu mi se pare c-ar fi ce spui, dacă se arată aşa în văzul lumii, dă replica 

Horia Mitran.
- Dar cum ai vrea, să umble în zdrenţe? Bine face că este în stare să se 

îmbrace frumos, ca să-i moară duşmanii  de necaz.  Ce ar  fi  mai bine să fie un 
terchea-berchea  şi  să-i  plângă  de  milă  orice  neisprăvit?  întreabă  retoric  Ilie 
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Broscaru.
La poarta lui Oprea Mieilă sunt mulţi bărbaţi, care râd de se ţin cu mâinile 

de brăcinar. Ei se bucură de o întâmplare petrecută chiar atunci, când doi bulgari 
din Găuriciu, viitori socri, veniseră la Oprea să-l tocmească cu fanfara lui pentru o 
nuntă. Oprea nu ştie să cânte nici din fluier, darmite dintr-o goarnă. El îşi dăduse 
seama că cineva vrusese să râdă de el. În comună nu există taraf de lăutari şi nici 
bandă de fanfară. Oprea i-a ascultat pe necunoscuţi cu seriozitate, abţinându-se cu 
greu să nu pufnească în râs de festa ce i se pusese la cale. 

- Cine v-a trimis la mine? întrebase Oprea, pentru a afla pe cel ce vrea să 
facă glume pe seama lui.

- Unii din Smărdioasa, răspunsese un bulgar.
- Nu ştii cum îi cheamă?
- Nu ştiu.
Cum Oprea Mieilă râsese de prea mulţi oameni din Smărdioasa, nu putea 

şti  cine  vrea  să-şi  bată  joc  de  el,  ca  să-i  întoarcă  batjocora.  Consideră  totuşi 
împrejurarea tocmai bună pentru o nouă năzdrăvănie.

- Când aveţi nunta? întrebase Oprea.
- A doua duminecă după Paşte.
- Mă oamenii buni eu aş merge bucuros, dar mi s-a îmbolnăvit flautistul. 

La casa de colo este unul, pe care îl cheamă Costică Mustăciosul şi cu care nu mă 
am prea bine. Mergeţi la el, spuneţi-i despre ce e vorba şi dacă îl convingeţi să 
meargă, afacerea e ca şi încheiată.

- Cât ne iei?
- Pentru că sunteţi din Găuriciu şi acolo n-am cântat niciodată, îmi daţi cât 

vreţi voi, dar să vă tocmiţi cu flautistul, că pe el trebuie să-l plătiţi separat.
Celor doi oamenii li s-a părut, că ceva este necurat la mijloc, dar cum erau 

plecaţi să facă o treabă, s-au dus la poarta lui moş Costache Ionescu şi au bătut în 
poartă, strigând:

- Domnu’ Musăciosu, domnu’ Musăciosu.
Moş Ionescu ieşise din casă, supărat foc că cineva îl strigă cu porecla ce i 

se dăduse încă din tinereţe din cauza musăţii stufoase pe care o poartă. 
- Ce vreţi mă, fir-aţi ai dracului? Plecaţi de la poarta mea, până nu pun 

câinii pe voi, îi întâmpinase moş Costache pe necunoscuţi.
-  Domnu’ Musăciosu,  vă  rog să nu vă  supăraţi  pe  noi.  Ne-a  trimis  la 

dumneata Oprea Mieilă să te tocmim flautist în fanfara lui, că avem nuntă cu copiii 
peste trei săptămâni.

- Pe mine mă cheamă Ionescu şi nenorocitul ăla care v-a trimis este un 
pezevenghi, care neam de neamul lui n-a cântat la vreun instrument, dar îşi bate joc 
de voi, cum îi este obiceiul să râdă de oricine care are sau n-are d-a face cu el. Hai 
cu mine să-l învăţ minte.

Moş Ionescu, trecut bine de şaptezeci de ani, plecase furios spre poarta lui 
Oprea Mieilă, în jurul căruia se strânsese mai mulţi vecini. Bătrânul îl bălăcărise ca 
la uşa cortului. Oprea în loc să riposteze, râdea cu poftă, provocându-i şi pe cei din 
jurul lui să facă la fel. Moşul indignat că n-are cu cine se certa, se întorsese acasă 
însoţit de cei doi bulgari, care-şi făceau cruce, mirându-se cu ce fel de oameni le-a 
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fost dat să se întâlnească. Hazul oamenilor de la poarta lui Oprea Mieilă se mai 
domoleşte când Alexandru Bălan le dă bună ziua, grăbindu-se spre casă.

- Mă Săndică, ia dă-te încoace să te întreb ceva, zice Oprea.
Alexandru nu poate să-şi refuze vecinul din respect pentru vârsta lui şi 

vine în mijlocul grupului numeros de oameni, care s-a oprit din râs ca la comandă, 
aşteptând curioşi să vadă ce-i mai trăsneşte prin cap lui Oprea.

- Ia să ne dăm mai într-o parte să nu ne audă ăştia ce vorbim, zice Oprea 
lui Alexandru intrând în curte. Vino şi tu Tănase, mai strigă el lui frate-su.

- Vii de la Târgovişte?
- Da.
- Ce face Stancu?
- E bine şi vă transmite sănătate.
- Când ai vorbit cu el?
- Alaltăieri.
- El vine acasă de Paşte?
- Nu vine.
- Ţi-a spus de ce?
- Zice că e drumul lung şi n-are cum să-l facă dus întors într-o singură zi.
- Face el vreo brânză pe acolo?
- Eu cred că da.
- Stă la aceiaşi gazdă tot cu Mielu Marica şi Mielu al lui Costică Fusaru?
- Da, tot cu ei.
Din toamna trecută, Stancu Mieilă, nepotul lui Oprea a plecat de la SMT 

Ulmulerţ şi s-a angajat ca civil pe post de strungar la Unitatea Militară Motorizată 
de la Teiş. El are închiriată o cameră împreună cu alţi doi consăteni; Mielu Marica 
şi Mihai  Dumitrescu, fiecare având motivul lui de a locui  în Târgovişte;  Mielu 
Dumitrescu urmează clasa a zecea la liceul Nicolae Bălcescu. Se transferase de la 
liceul din Alexandria de teamă să nu fie dat afară pentru că tatăl lui, Costică, din 
neamul Fusarilor, avusese prăvălie, iar Mielu Marica îşi luase slujbă în Târgovişte, 
pentru a fi aproape de Maria, sora lui mai mare, care s-a îmbolnăvit de TBC şi este 
internată în sanatoriul  de la Mânăstirea Dealu.  Nu se ştie  cum Maria Marica a 
contractat  boala,  deoarece  nimeni  din  familia  sau  din  mahalaua  lor  n-au  avut 
această nenorocită maladie, de care suferă acum din ce în ce mai  multă populaţie 
tânără. Posibil că foametea din lumea satelor sărăcită de cotele impuse de primării 
să predea la stat recoltele, este cauza răspândirii acestei boli. Maria era acum câţiva 
ani o fată veselă şi frumoasă, cu care Alexandru fusese cu ea să dansase la un bal în 
Ştorbăneasa.

-  Spune-i  că  m-am  hotărât  să  vând  boii  şi  carul,  ca  să-şi  cumpere 
nenorocitul ăla de strung, numai să vină acasă, zice Tănase, tatăl lui Stancu.

- Taci mă dracului din gură cu boii tăi. Ce acum mai e timpul de strungărie 
particulară? îl apostrofează Oprea pe fratele lui.

- Eu vreau să vină acasă, să nu râdă lumea de noi, c-a plecat în lume din 
cauza mea, se vaită Tănase.

- Dă-o dracului de lume, ce-ţi pasă de ea, dacă lui fi-t-o îi merge bine? Ce 
numai el a trebuit să plece d-acasă după servici? întreabă Oprea Mieilă.
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- Ce aici n-avea leafă bună? Era la SMT Ulmuleţ, avea trenul aproape şi 
d-acasă până la servici nu făcea nici un ceas, dar s-a luat după alţii să-şi ia lumea în 
cap şi să se ducă tocmai pe unde a înţărcat mutul iapa. Era la un loc şi cu frati-s-o 
Gogu, care a ajuns tractorist. Cu cine o semăna nu ştiu? zice Tănase.

- Bă Tănase, eu zic să-ţi laşi băiatul în pace. Fratele nostru cel mare, nu s-
a însurat în Piteşti, pe timpul când făcea armata? Ce n-a fost bine de el că trăieşte ş-
acum boiereşte,  în loc să-şi  rupă oasele ca noi  pe degeaba? Lumea de la oraşe 
munceşte mai puţin şi trăieşte mai bine. Săndică, spune-i lui Stancu, că noi suntem 
bine sănătoşi,  îi  mulţumim pentru urările  pe  care  ni  le-a  trimis  prin  tine şi  ne 
bucurăm că şi-a găsit slujba care îi place. 

- Am să-i spun nea Opreo.
- Ba să-i spui să se întoarcă acasă, că aici îi este locul, zice Tănase.
-  Nu te lua după prostul  ăsta  de ta-c-s-o,  că nu ştie ce vorbeşte.  Lasă 

băiatul acolo, că el vrea să ajungă meseriaş, nu cârpaci. E bine că s-a angajat la 
armată, unde sunt slujbe bune . Spune-i că suntem mulţumiţi de el şi ne-am bucura 
dacă şi-ar găsi vreo fată p-acolo, să se însoare ca să-l ştim la rostul lui.

-  Bine  nea  Opreo  am  să-i  spun.  Nea  Tănase,  să-i  spun  şi  ce-ai  zis 
dumneata? întreabă Alexandru.

- Nu-i mai spune. Nenea are dreptate, dar îmi vărsai şi eu focul, că-mi 
pare rău, c-a plecat în lume. I-o fi mai bine p-acolo, că p-aici e de rău, dar nu 
murim noi din asta şi ne-om duce viaţa mai departe. N-o să mai apuc eu ziua aia, 
ca să ne fie iar cum ne-am pomenit, zice Tănase cu năduf.

Florica şi Mitică Bălan sunt bucuroşi că sărbătoresc Floriile împreună cu 
cei patru feciori ai lor. Florica a pregătit bucate de post, care se dovedesc tot aşa de 
gustoase ca şi cele de dulce. Mitică şi băieţii s-au străduit s-o ajute la bucătărie şi 
apoi să aranjeze cât mai frumos masa din sufragerie. 

Nelu este elev în anul doi la Grupul Şcolar Iosif Rangheţ şi în primul an 
de liceu teoretic la cursurile serale ale Liceului Gheorghe Şincai. El a sosit de ieri 
seară de la Bucureşti  şi  spusese celor de acasă până noaptea târziu tot felul de 
întâmplări, care de care mai hazlii. Nelu este premiant la ambele şcoli, deşi nu este 
un  tocilar.  El  este  pasionat  de  literatură  şi  de  spectacolele  de  cinematograf.  În 
timpul mesei Nelu povestise cu mult talent şi în mare vervă, cum îi este firea, un 
film de capă şi spadă.

- Nelule, ţi-a scăpat vreun cinematograf din Bucureşti în care să nu fi fost, 
întreabă tatăl lui zâmbind, văzându-i pasiunea cu care acesta povestise filmul. 

- Unul singur, din cele treizeci şi trei câte sunt, dar am aflat cam pe unde 
ar fi şi am să-l văd săptămâna viitoare.

- Sunt filme care nu ţi-au plăcut? întreabă Florica.
- Mie îmi plac toate filmele.
- Cum aşa? 
-  În  fiecare  vezi  sau  afli  ceva  nou  despre  oameni,  locuri,  fapte,  plus 

clenciurile  care  te  fac  să  le  urmăreşti  atent  până  la  aflarea  deznodământului, 
explică Nelu.

- Acum să fi trăit unchiul Mihalache să te vadă! zice Mitică, admirând în 
sinea lui inteligenţa fiului său de numai şaisprezece ani.
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- Îl  moşteneşte pe unchiul Mielache la basme. Atunci când povestea el 
câte ceva din ce i se întâmplase în viaţă, toţi îl  ascultam cu gura căscată într-o 
linişte de se auzea musca, zice Florica.  

- Ai grijă să te ţii de şcoală şi să nu faci vreo prostie, să te dea afară, zice 
tatăl,  gândindu-se la eliminarea definitivă a lui  Eugen din toate şcolile statului, 
care, la vârsta lui Nelu, zgâriase ochii la un portret al lui Stalin.

-  Nici  o  grijă,  răspunde  Nelu.  Fotografia  mea  este  pusă  la  panoul  de 
onoare al şcolii, ca fruntaş la învăţătură. Acum vor să mă facă UTM-ist, pentru că 
sunt  singurul  elev din clasa  mea care nu este  înscris  în  organizaţie.  Când m-a 
chemat prima dată secretarul UTM pe şcoală să mă întrebe de ce nu fac adeziunea 
de înscriere, i-am spus că părinţii mei sunt chiaburi şi epuraţi din învăţământ. M-a 
întrebat ce avere aveţi şi le-am spus că acum aţi rămas doar cu un dărac de lână, 
pentru  care  aţi  făcut  cerere  de  donaţie  la  Industria  Locală  a  raionului  şi  cinci 
pogoane şi jumătate teren arabil, cu care vă veţi înscrie în CAP, imediat ce acesta 
v-a  lua  fiinţă.  I-am  spus  toate  lucrurile  astea  pentru  că  ei  nu  cunosc  situaţia 
materială a părinţilor elevilor. La noi la şcolile profesionale nu se cere certificat de 
stare materială ca la licee.

-  Şi  atunci  cum te-ai  înscris la  liceu fără certificat  de stare materială? 
întreabă Dumitru Bălan.

-  Pentru  înscrierea  la  cursurile  serale  ale  liceului  a  fost  suficientă 
adeverinţa că sunt elev la o şcoală profesională.

- Şi cu adeziunea cum a rămas? îşi întreabă Bălan fiul.
- Mai m-au chemat să mă întrebe dacă aţi scăpat de dărac şi deocamdată 

m-au lăsat în pace, zice Nelu. 
Alexandru îşi aminteşte că şi el are o încurcătură similară cu cea a fratelui 

său.  El  a  reuşit  să amâne scrierea adeziunii  de intrare în UTM, deşi  Băsceanu, 
secretarul organizaţiei pe întreprindere, a fost destul de insistent în ultimul timp. 
Alexandru Bălan ca să scape, îi spusese secretarului UTM că are ceva probleme cu 
starea materială a părinţilor.

 - Lasă astea, sări peste ele. Nu se duce nimeni să te verifice şi asta ţi-o 
spun  eu,  care  lucrez  la  cadre,  îi  zisese  Băsceanu  lui  Alexandru,  pe  care  îl 
simpatizează şi şi-l doreşte prieten apropiat.

Alexandru nu vrea să omită din biografie situaţia materială şi politică a 
părinţilor lui şi mai ales a faptului, că el fusese exclus din această organizaţie, la 
înfiinţarea acesteia, deşi nu făcuse parte din ea, ci fusese membru al asociaţiei de 
elevi. Fostul UAER se desfiinţase prin fuzionare cu Uniunea Tineretului Muncitor. 
El nu poate găsi o scuză pentru un refuz categoric de intrare în UTM, dar nici nu 
vrea să-i spună lui Băsceanu amănunte despre anii de deţinut politic ai tatălui său. 
Pentru a evita depunerea adeziunii şi implicit de a depune o biografie incompletă, 
el profită de simpatia lui Gicu Băsceanu, amânându-l de fiecare dată.

-  Lasă şi  tu  chestia  asta  acum,  îi  zice Alexandru,  întrebându-l  imediat 
altceva pentru a fugi de subiect. 

Eugen  aduce  un  platou  cu  plăcintă  de  dovleac  fierbinte.  Încăperea  se 
umple de miros plăcut ce face ca toţi să ia câte o bucată, deşi au burţile pline.

- Dar tu cum te descurci în noua slujbă? întreabă Bălan pe fiul său cel 
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mare.
-  Destul  de  bine,  dar  serviciul  meu  nu  mai  este  deloc  nou,  răspunde 

Alexandru.
-  Cum  nu  e  nou!  Peste  câteva  luni  împlineşti  anul  de  când  eşti  la 

electricitate! se miră Florica de afirmaţia hotărâtă a fiului ei. 
- Am o problemă, de care sper să scap. Sindicatul mă obligă ca la sfârşitul 

lui mai să mă duc două săptămâni în concediu la Tuşnad, îşi informează părinţii 
Alexandru supărat.

- Cum te obligă? întreabă Florica.
-  Responsabilul  cu  asigurările  sociale  din  sindicat  mi-a  dat  un  bilet 

complectat cu numele meu, pentru că nu avea cui să-l dea. 
- De ce face asta?
- Ca să nu să se piardă biletul repartizat şi el să fie criticat, că nu este în 

stare să lămurească salariaţii să meargă la odihnă în staţiunile balneo - climaterice. 
Degeaba mi l-a dat pentru că n-am de gând să mă duc. Ce mie d-asta îmi arde!

- Şi cât te costă biletul? întreabă tatăl.
- Nici un ban. Este gratuit.
-  Şi de ce să nu te duci!  Nu e mare pagubă să plăteşti  trenul până la 

Tuşnad, ca să petreci două săptămâni în nişte locuri foarte frumoase.
- Nici trenul nu-l plătesc. Biletul are două cupoane de călătorie pe CFR, 

unul pentru ducere la staţiune şi altul de înapoiere, dar eu nu vreau să mă duc.
- Băi băiete, eu zic să te duci, că doar te trimite la distracţie pe gratis. Nu 

considera asta o corvoadă. Vei avea ocazia să vezi o zonă frumoasă unde eu şi 
maică-ta am făcut  instrucţia de străjerie în ‘37. Tot aşa nu vrem nici  noi  să ne 
ducem la şcoala aia şi domnul Matei ne-a obligat, pentru motivul că eram cei mai 
tineri  învăţători.  Până la urmă ne-a părut  bine că ne-a trimis.  Ne-a plăcut  mult 
locurile alea, pe care n-am fi avut altfel posibilitatea să le vedem. Zi mersi de aşa 
chilipir şi profită de el.

Constantin Ciocan, inspector de cadre şi responsabil cu asigurările sociale 
în  Comitetul  Sindical,  care  este  un  tip  insistent,  are  mare  bătaie  de  cap  până 
reuşeşte să repartizeze biletele gratuite pentru concediu în staţiuni, pentru că altfel 
este criticat aspru în toate şedinţele. Pentru pierderea biletelor cu plată, care au o 
valoare mai mult simbolică, el nu este făcut vinovat dacă nu reuşeşte să le dea, 
motivând  că  oamenii  n-au  bani.  Alexandru  s-a  încăpăţânat  şi  nu  a  acceptat 
propunerea lui Ciocan, care disperat a completat biletul cu cerneală şi i l-a pus pe 
birou spunându-i:

- Tovarăşe Bălan, Comitetul Sindicatului a hotărât să pleci dumneata la 
Tuşnad, pentru că eşti necăsătorit şi n-avem cui să-l dăm.

-Bine nea Ciocane, de ce tocmai mie îmi faci una ca asta? Ce eu sunt 
singurul burlac din întreprindere? întrebase Alexandru, mânios.

- Du-te că o să fie bine.  La întoarcere o să-mi mulţumeşti,  răspunsese 
Ciocan, părăsind în fugă biroul parcă de teamă că i s-ar pune în braţe biletul deja 
scris.

Alexandru Bălan aruncase biletul  în sertarul  biroului  lângă cel  de anul 
trecut, rămas nefolosit. Acel bilet era pentru tratament de douăzeci şi cinci de zile 
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în Staţiunea Buziaş, dat de doctorul Ionescu, cardiologul Policlinicii Orăşeneşti. 
Alexandru, în momentul în care a pus în sertar biletul nou, gândise că şi acesta va 
avea soarta celui vechi. Acum după încurajările tatălui său, Alexandru se hotărăşte 
să se ducă la odihnă în staţiune.

- Ce-ai făcut cu şcoala de tehnicieni? întreabă Florica.
- Merge bine. Peste două luni dau examenul de absolvire şi obţin diploma 

de tehnician energetic. Atunci voi avea calificarea necesară pentru postul în care 
sunt încadrat, iar la toamnă mă voi înscrie şi la cursul de maiştri electricieni.

- Ce sunt tehnicienii şi ce sunt maiştri? întreabă Florica.
-  Tehnicienii  sunt  absolvenţii  şcolilor  medii  tehnice  sau  absolvenţii  de 

liceu  teoretic  care  au  absolvit  un  curs  de  tehnicieni.  Ei  sunt  încadraţi  atât  în 
serviciile tehnice cât şi în cele  legate de producţie ale întreprinderii. Maiştri sunt 
muncitorii  calificaţi  în  şcolile  profesionale,  care după câţiva ani  de vechime în 
producţie  unde  s-au  remarcat  profesional,  urmează  o  şcoală  de  maiştri.  Ei 
coordonează  activitatea  în  producţie  a  muncitorilor.  Tehnicieni  mai  pot  fi  şi 
absolvenţii şcolilor profesionale, care sunt absolvenţi de liceu, explică Alexandru.

- Deci Nelu după ce termină liceul poate fi încadrat ca tehnician? întreabă 
Florica.

- Desigur, răspunde Alexandru.
- Acum îmi explic eu de ce mai mult de jumătate din colegii lui de la 

profesională urmează şi  cursurile serale ale  liceului  teoretic.  Credeam că ei  fac 
liceul să se înscrie la facultate şi când colo vor să devină tehnicieni, zice Florica.

-  Ei  îndeplinesc  automat  condiţia  de  tehnician  calificat,  dar  pot  da  şi 
examen de admitere la orice facultate. Întreprinderile industriale au mare nevoie de 
ingineri şi trimit din rândul salariaţilor lor absolvenţi de şcoli medii sau de licee la 
facultăţi. Dacă aceştia reuşesc la examenul de admitere ei primesc bursă pe toată 
durata studiilor, cu obligaţia ca după absolvire să revină în întreprindere. Durata 
studiilor  universitare  este  considerată,  pentru  toţi  aceşti  bursieri,  vechime  în 
producţie,  iar bursa este  ceva mai mare decât  salariul  maxim al  unui muncitor, 
spune Alexandru. 

- Cu aşa înlesniri, tot să faci facultate în ziua de astăzi, zice Florica.
- Nu  toţi se pot bucura de ele, zice Mitică, gândindu-se cu amar, că, din 

cauza celor întâmplate lui, fii lui cei mari n-au putut merge mai departe.
- Este bine să ai o diplomă universitară, dar  dacă nu se poate nu trebuie 

să-ţi pui unghia în gât. Important este să fii vrednic în orice treabă de care te apuci, 
iar ca slujbaş să te faci util în funcţia pe care o ai şi dacă se poate, chiar greu de 
înlocuit cu altul. Nu este nici o scofală dacă obţii o calificare şi eşti un terchea-
berchea, pe care să te dea dintr-o parte în alta, ca pe o minge. Sunt destui d-alde 
“încurcă lume”, care mai mult fac pagubă.

- Apropo tu nu te însori? îşi întreabă Mitică fiul.
- Ce-ţi veni să-l întrebi asta? Lasă băiatul că de abia împlineşte douăzeci 

şi doi de ani, răspunde Florica în locul fiului ei.
- Mâncarea de dimineaţă şi însurătoarea devreme lungeşte viaţa. Aşa îmi 

zicea  mie  moş  Micu  Cioacă,  bunicul  meu din partea  mamei.  L-am întrebat  de 
însurătoare ca să se strângă de pe drumuri, că acum are slujbă bună şi în curând va 
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avea şi patalamaua de tehnician în buzunar, care să-i ateste meseria. Este timpul ca 
el  să se însoare,  doar n-o să mănânce toată viaţa la cantină şi  să-i spele gazda 
izmenele. Un om însurat scapă de tentaţia de a golăni. Căsătoritul trage seara acasă, 
nu mai este de capul lui, gata să se înhăiteze cu cine ştie cine, zice Dumitru Bălan. 

- Ia spune Alexandre, te-ai gândit la însurătoare înainte să-ţi zică tăică-tu? 
îl întreabă mama lui.

- M-am gândit, răspunde Alexandru.
- Serios! Şi pe când evenimentul? întreabă Florica.
- Cred că la iarnă.
- Cine e fata?
- Deocamdată nu m-am hotărât.
- După cum îţi ştiu obiceiul, cred că umbli tot cu mai multe fete deodată. 

Totuşi trebuie să existe una cu care eşti mai apropiat? întreabă Florica.
- Este o elevă în clasa zecea de liceu, dar nu cred că mă voi însura cu ea 

deşi a intrat în graţiile doamnei Fugali.
- Doamna Fugali îmi spunea că ar vrea să te însoare cu o nepoată de a ei, 

din Firenţe.
- Mi-a zis şi mie şi mi-a arătat mai multe poze cu ea, primite prin poştă 

din Italia. Doamna Fugali nu şi-a văzut niciodată nepoata şi tot ce ştie despre ea 
este numai din scrisorile surorii sale, mama fetei. De câte ori mi-a bătut câte un 
apropo, am tăcut mâlc. Ea este bucuroasă că a reuşit să-şi mărite nepoata de aici cu 
un  băiat  bun,  Teodor  Alimănuţ  şi  acelaşi  lucru  ar  dori  şi  cu  mine.  Dar  mi-aş 
complica viaţa dacă m-aş pune la mintea doamnei Fugali.

- Şi cine e eleva, cu care zici că eşti prieten acum? întreabă Florica. 
-  Este o fată din Aninoasa, care mai are o soră studentă,  măritată anul 

trecut cu un lector universitar. Părinţii ei sunt oameni înstăriţi cu livezi de pomi şi 
câştigă mult din vânzarea merelor şi a ţuicii de prună.

- Când l-o forţa pe taică-s-o să intre în GAC, o să-i înţarce bălana, zice 
Florica.

- Pe acolo este pământ puţin pentru agricultură şi nu se vor fac gospodării 
agricole colective, răspunde Alexandru.

- Asta nu e cinstit. Adică aici unde este pământ mult, oamenii muncesc de 
se spetesc, se aleg numai cu oase rupte fără nici un câştig, sunt forţaţi să intre în 
colectivă, iar acolo la deal unde oamenii au livezi, muncesc mai puţin şi câştigă 
mult, pe ei îi lasă în pace? Dreptate e asta? Şi cum o cheamă pe fată? întreabă 
Florica.

- Marioara Dumitrescu, răspunde Alexandru.
Fetele  de  la  Liceul  Nr.2  din  Târgovişte,  deschid  în  fiecare  recreaţie 

ferestrele  ce  dau  spre  stradă  şi  gălăgioase,  privesc  în  curtea  IET-ului,  strigând 
numele băieţilor ce lucrează acolo, făcând chipurile garagaţă, când de fapt lor le 
ard călcâiele de a se împrieteni cu ei. Marioara îl rugase pe Gicu Băsceanu, cu care 
este consăteană şi un fel de rudă, să-i facă cunoştinţă cu Alexandru. Fată frumoasă, 
veselă şi vorbăreaţă, Marioara fiind pe placul lui Alexandru, s-au îndrăgostit repede 
unul de altul. De la începutul prieteniei lor, Marioara, fiind şi destul de îndrăzneaţă, 
venea  la  gazda  lui  Alexandru  să-l  ia  la  plimbare.  Într-o  după  amiază,  când 
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Alexandru încă nu revenise de la cantină, Marioara s-a întreţinut mult cu doamna 
Fugali.

- Alexandre să ştii că îmi place de fata asta. Este frumoasă, deşteaptă şi 
afli de la ea o mulţime de lucruri, deşi e un copil. Nu m-aş sătura niciodată de 
vorbă cu ea. Puştoaica asta îmi place din ce în ce mai mult, nu ca acritura aia de 
Răduleasca colega ta de birou, pe care n-o pot s-o sufăr.

Doamna Fugali, deşi mare amatoare de conversaţie, oricând şi cu oricine, 
avea  o  aversiune  pentru  Maria  Rădulescu  şi  îi  retezase  orice  încercare  de 
conversaţie atunci când se întâlniseră.    

Eugen  şi  Aurel  cu  burţile  pline  mulţumesc  pentru  masă  şi  pleacă  la 
ghioldaşii lor. Numai Nelu, care nu este de loc mâncăcios, mimează că piguleşte 
din bucata de plăcintă, care e aproape întreagă, pentru a prelungi şederea la masă, 
curios să asculte discuţia părinţilor lui fratele său cel mare.

-  Ce coincidenţă  de  nume cu al  Mariei  noastre!  Ia  spune  ce  mai  face 
Maria? S-a mutat în casa aia? întreabă Florica.

- Da. Tanti Maria a scăpat de cămăruţa de la spital şi s-a instalat bine. 
Acum este foarte mulţumită că are casa ei, unde n-o deranjează nimeni. Unchiul 
Titi a alergat mult pe la Gospodăria Comunală până au reameajat cele două camere. 

- Tomiţă ce face? 
- Bine. Peste două luni termină liceul.
- Atunci în vară, trebuie să dea examen la facultate.
- Nu l-am auzit despre aşa ceva. El nu prea s-a omorât cu cartea. Unchiul 

Titi vrea să-l bage educator la Şcoala de Corecţie pentru Minori de la Găieşti, până 
se va ivi ocazia să intre la o şcoală de ofiţeri de miliţie. 

-  Tomiţă  cred  că  îi  seamănă lui  frati-mi-o,  că  lui  Vasile  nu  i-a  plăcut 
cartea. Nu pleca la şcoală până nu-şi încasa porţia de bătaie de la mama săraca, 
care vrea să-l vadă şi pe el om cu carte.

E bine că Tomiţă termină liceul. Dacă iese ofiţer capătă o slujbă care îi va 
asigura un trăi de belfer, zice Florica.

- Fiecare cu norocul şi cu strădania lui. Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi 
în traistă, zice Mitică bucuros de viitorul frumos pe care ar putea să-l aibă nepotul 
său.

- Fata asta cu care se pare că vrei să te însori, deşi negi, după cum îţi e 
obiceiul, o fi vreo vrednică sau una puturoasă? întreabă Florica.  

- Cum s-o nimeri, nu poţi să ştii asta, zice Mitică.
- Nu trebuie să se mulţumească cu ce-o fi, că dacă nu e fată vrednică, cum 

îi place lui fi-t-o să doarmă cât  şapte, îi  mănâncă câinii pe amândoi, ripostează 
Florica.

- Atunci mai mult ca sigur că e o fată vrednică, zice Mitică continuând: Pe 
vremea când Dumnezeu şi Sfântul Petre mergeau pe pământ, au întâlnit într-o zi 
frumoasă de vară pe un vlăjgan de flăcău sforăind la umbra deasă a unui nuc de se 
cutremura pământul. “Aoleo Doamne ce Ne fu dat să vedem! Ditamai namila de 
flăcău, doarme în amiaza mare! Vai de fata care s-o mărita cu puturosul ăsta”, a zis 
Sfântul Petre. La marginea satului din apropierea nucului, o fată puţină la trup, 
alerga ca o zvârlugă, îngrijind animalele, pregătind masa pentru fraţii mai mici, pe 
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care tocmai îi lăiase, le spălase rufele şi le pusese la uscat, umplând  o culme mare. 
“Doamne ce fată vrednică! Ăştia să-I dai Doamne un băiat vrednic ca ea”, a zis 
Sfântul  Petre.  “Păi  doar  îl  văzuşi  Petre”,  a răspuns Dumnezeu.  “Cine Doamne, 
leneşul ăla.”. “Ăla Petre”. “Păi, nu e drept Doamne”. “Ba e drept Petre, că dacă n-
ar nimeri o nevastă vrednică, moare de foame cât îl vezi de voinic” I-a răspuns 
Dumnezeu lui Sfântul Petre. Aşa şi cu Alexandru al nostru, dacă zici că-i place 
somnul, atunci va avea parte de o nevastă vrednică.

- Da, dar noi am fost vrednici amândoi, bărbate şi nu ne-a mers prea bine.
- Poate tocmai d-asta ni s-a întâmplat aşa. Am făcut excepţie de la regulă.
În primele zile din Săptămâna Mare Alexandru a stat aproape tot timpul 

acasă,  dormind  şi  citind,  fără  să  iasă  nici  la  poartă.  El  nu  simte  nevoia  să  se 
reîntâlnească la taclale cu tineri de seama lui. Dealtfel cei mai mulţi din prietenii 
lui sunt plecaţi acum din sat la armată sau cu slujbe în Bucureşti şi în ţară. Este 
prima oară când el revine în sat şi evită să-şi întâlnească consătenii, cu excepţia 
celor din neamul lui Zorilă, pentru că ar trebui să răspundă întrebărilor acestora: 
”Pe unde eşti? Cu ce te ocupi?”. Dacă le-ar spune ar stârni pizma unora, care s-ar 
apuca să-i facă vreun pustiu de bine, scriind o anonimă la întreprindere, pentru a-l 
demasca ca fiind fiul unui duşman al poporului, aşa cum i se întâmplase atunci 
când  era  doar  un  simplu  ajutor  contabil  la  Staţia  de  Egrenat  Bumbac  din 
Smărdioasa.

Alexandru, cu firea lui sociabilă gata să vorbească despre subiectele de 
tehnică şi nu numai, răspunde pe îndelete la numeroaselor întrebări ale lui Nelu. În 
dorinţa lui de a şti cât mai multe el nu oboseşte niciodată să întrebe şi să răsucească 
răspunsurile pe toate feţele. Joi seara Nelu şi Alexandru au fost la biserică pentru a 
trece pe sub masa cu icoana Mântuitorului şi au ascultat denia celor douăsprezece 
evanghelii,  iar  la  Vinerea  Mare au cântat  prohodul  alături  de  tinerii  şi  bătrânii 
veniţi la biserică.

- Eu nu te înţeleg, de ce mergi tu la biserică, când de fapt eşti un adept al 
ateismului? întreabă Nelu pe drumul de întoarcere către casă.

- Ţi-am spus eu că sunt ateu? întreabă Alexandru.
- N-ai spus-o, dar îţi cunosc convingerile. Când vorbeşti despre univers şi 

mecanica cerească, despre apariţia vieţii pe pământ şi evoluţia ei, se vede clar că nu 
ţii seama de Geneza din Biblie, se justifică Nelu.

- Credinţa în Dumnezeu trebuie respectată aşa cum am moştenit-o de la 
moşii şi strămoşii noştri, fără a căuta să o punem  în concordanţă cu descoperirile 
ştiinţei.

- De ce? insistă Nelu.
-  Nu face pe prostul  şi  nu-mi pune întrebări  tâmpite,  la care poţi  să-ţi 

răspunzi şi singur, îl apostrofează Alexandru pe Nelu, supărat că nu este în stare să 
dea un răspuns logic.

Nelu  înţelege  că  s-a  ajuns  la  sfârşitul  disponibilităţii  de  conversaţie  a 
fratelui său. Până acasă n-au mai scos o vorbă nici unul din ei.

Alexandru regretă că-şi bruscase din nou fratele. Lui nu-i convine că Nelu 
îl consideră un erudit, capabil să răspundă la nesfârşitele lui întrebări. Ele există în 
mintea  lui  Nelu  Bălan  din  citirea  numeroaselor  cărţi  pe  care  le  devorează  cu 
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lăcomie în dorinţa nemărginită de a şti totul despre toate. Alexandru obişnuieşte să 
discute cu fratele lui de la egal la egal şi nu-i place că Nelu îl consideră atotştiutor. 
Pe el îl supără greşita impresie a fratelui său şi se enervează atunci când nu este în 
stare  să  dea  o  explicaţie,  descoperind  volumul  mare  de  lacune  în  cultura  lui 
generală.

Întreaga  familie  Bălan,  după  mulţi  ani  de  necazuri,  se  bucură  că 
sărbătoresc paştele împreună. Florica şi Dumitru Bălan sunt mulţumiţi că fii lor cei 
mari  se  descurcă  bine  în  slujbele  pe  care  le  au,  iar  cei  mici  sunt  silitori  la 
învăţătură. Ei au o strângere de inimă pentru că Eugen nu-şi mai poate continua 
studiile,  dar  pasiunea  acestuia  ca  mecanizator   la  SMT Ulmuleţ,  le  îndulceşte 
amărăciunea.

- Bărbate, doi din băieţii noştri şi-au luat hamul şi praştia. D-acum ei sunt 
pe picioarele lor. Era bine dacă Eugen termina liceul agricol.

- Mulţumeşte lui Dumnezeu că lucrurile merg bine. Îmi pare rău că n-a 
ajuns tehnician agricol. Dacă nu eram arestat, n-avea motiv să-i mâzgălească ochii 
lui Stalin şi să-l exmatriculeze definitiv din şcolile statului.

 Aşa a fost să fie. Mai avem pe ăştia micii. Ce-om face cu ei?
- Nu-ţi face griji nevastă. Treaba e bună. Ei pot urma şcoala fără nici un 

fel de restricţie, ba, chiar au înlesniri mari, cum are Nelu şi aşa va fi şi cu Aurel. 
Trebuie numai să fie sârguincioşi ca să beneficieze de noile posibilităţi. Totdeauna 
oamenii au fost sub timpuri şi nu timpurile sub oameni. Tinerii au avantajul de a se 
adapta repede la vremurile pe care le trăiesc. Numai filozofii şi nebunii cred că pot 
schimba lumea. Sunt sigur că feciorii noştri ştiu ce trebuie să facă şi nu trebuie 
dădăciţi. Pot ajunge oameni de ispravă, cu care ne putem mândri la bătrâneţe. Eu 
cred că nici Alexandru nu se va mulţumi cu diploma lui de tehnician.

- Mitică tu ai  fost şi  ai  rămas un optimist incurabil,  dacă după câte ai 
suferit vorbeşti aşa! Crezi c-o să schimbe şi funcţia pe care o are acum, cum a făcut 
cu celelalte?

- Meseria asta să fii sigură că n-o schimbă, dar va creşte în calificare. N-ai 
văzut cât îşi bate capul ca să-i afle secretele? Ori de câte ori vine acasă, are la el 
cărţi de electricitate pe care le buchiseşte toată ziua, în loc să iasă şi el în sat să 
vadă şi să-l vadă lumea, cum ar fi normal.

- Nici cartea multă nu e bună. Din bărbat zdravăn poate ajunge un sfrijit. 
Decât să fie un filozof ofticos, mai bine un măgar sănătos.

- Ba e bună cartea. Ori cât de multă învăţătura ar avea un om, ea nu numai 
că nu-i strică, dar niciodată n-ajunge să fie suficientă ca să mulţumească pe cel 
deştept. Cu cât ştie mai mult un om, cu atât află câte mai are de învăţat. Ptolomeu 
sau nu mai ştiu care învăţat antic, întrebat de un discipol dacă este ceva în lume 
necunoscut lui, el i-a răspuns: “Ştiu că nu ştiu nimic”. Numai proştii cred că ştiu 
tot. E bine că Alexandru este sârguincios în noua lui meserie, acum cât este tânăr. 
Mai târziu nu poate recupera timpul irosit degeaba. E greu de învăţat calul bătrân 
să meargă în buiestru.

- Asta se ştie de mult. Învăţătura la tinereţe este ca o scriere în piatră.
- Şi cea de la bătrâneţe e ca scrierea pe nisip. Se şterge la prima adiere de 

vânt, adaogă bărbatul.
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În  noaptea  Învierii,  Dumitru  Bălan  merge  la  biserică  să  ia  lumină  şi 
prescură sfinţită. Florica pregăteşte paştele, punând într-un pahar anafura adusă de 
la biserică peste care toarnă vin. Ea îşi scoală feciorii, aşa cum făcea când erau 
mici.  Toţi  cei  patru  băieţi  se  înviorează  spălându-se  pe  faţă  cu  apă  proaspătă, 
scoasă atunci din fântână, îngenunchează pe brazdele de iarbă verde din grădina de 
flori cu feţele spre răsărit, se închinat de trei ori primind de tot atâtea ori de la 
mama lor câte o linguriţă din paharul cu paşte. 

După îndeplinirea ceremoniei de luare a paştelui, familia Bălan se aşezază 
la  masa  din sufragerie,  încărcată  cu ouă roşii,  cozonac,  drob de  miel,  ceapă  şi 
usturoi verde. Ei se închină stând în picioare şi ciocnesc ouă. Unele din ele sunt 
împestriţate  cu  frunze  de  pătrunjel,  ce  fusese  înfăşurat  cu  pânză,  înainte  de 
cufundare  în  vasul  cu boiaua  de roşit.  Cel  ce  loveşte  cu  oul  spune  “Hristos  a 
înviat”, iar ce-l ce ţine un alt ou răspunde: “Adevărat a înviat” Cel ce reuşeşte să 
spargă oul celuilalt,  exclamă bucuros: “Te-am bătut” Cine rămâne cu oul întreg 
ciocneşte mai departe cu alt membru al  familiei. În  final  Eugen rămâne cu oul 
nespart.  Nelu  bănuieşte  ca  la  mijloc  trebuie  să  fie  o  şmecherie.  El  pândeşte 
momentul când Eugen îl lasă pe masă ca să poată mânca unul spart şi descoperă că 
oul  este  de lemn. Oul fusese făcut  la strung de tâmplarul  Ion Gigoi,  tatăl  unui 
ghioldaş de al lui Eugen şi apoi boit pe ascuns în restul de vopsea rămasă într-un 
vas. Când toţi au burţile pline, Dumitru Bălan începe să cânte “Hristos a înviat” I 
se alătură toţi. Corul familiei răsună puternic, ajungând până în curtea lui Nicolae 
Zorilă.

- Auzi Niculae ce e l-alde coana Florica şi domn Mitică? întreabă Anica.
- Lasă fă să le fie şi bine, că destul au suferit pe nedrept.
- Mă duc până la ei.
- Ia nişte ouă, că merg şi eu să ciocnim.
- Scoate şi tu o oală cu vin, să nu ciocnim doar cu ouă.
Bucuria  Bălanilor  este  amplificată  de  sosirea  Zorileştilor,  cei  mai 

credincioşi prieteni ai lor. Apare şi Vasile Bălan cu întreaga lui familie. Petrecerea 
se lungeşte până dincolo de amiază, când femeile trec la bucătărie să le ghicească 
Dida  în  zaţul  cafelei  de  năut,  recoltat  anul  trecut  din  grădină.  Bărbaţii  îşi 
împărtăşesc amintiri de pe front. Copiii plecaseră de câteva ceasuri. Eugen şi Aurel 
se alăturase celor ce joacă popice în şanţul din faţa fostei cârciumii a lui Costică 
Fusaru, Nelu citeşte o carte, iar Alexandru doarme în camera “băieţilor mari” pe 
care o împărţise mulţi ani cu fratele său Eugen până la plecarea lui în lume.

După  Paşte  Alexandru  pleacă  la  Tîrgovişte  înzdrăvenit.  Petrecuse  un 
concediu minunat cu părinţii şi fraţii în casa natală. Revederea locurilor copilăriei 
îi umpluse inima de bucurie.

XIV

Inginerul Drăgulescu nemulţumit că încă o bună parte a energiei furnizate 
Trustului de Extracţie Ţiţei Nr.  5 este determinată prin calcul pauşal, a venit la 
prima oră din program la Alexandru Dobrişan, inginerul  şef al  întreprinderii de 
electricitate, ca să-i ceară să se reia verificările de atestare a punctelor contorizate. 
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Alexandru Dobrişan, un tânăr de douăzeci şi şapte de ani, fiul unui ţăran 
mijlocaj din comuna Amărăşti din Oltenia, îşi făcuse stagiatura la Termocentrala 
Comăneşti.  Acolo el  fusese remarcat de profesorul  Nicolae Gheorghiu,  ministru 
adjunct,  cu  ocazia  unor  deplasări  la  Comăneşti  ale  acestuia,  şi  care  l-a  numit 
inginer  şef  în  locul  lui  Ştefan  Dimitrievici,  care  nu  mai  acceptase  prelungirea 
detaşări la Târgovişte.

După ce l-a ascultat pe bătrânul Drăgulescu, Dobrişan, cu calmul lui de tip 
englezesc, în contrast cu firea pripită a neamului său de oltean, sună secretara.

- Chemă-l pe Dinulescu, zice Dobrişan domol.
Ion Dinulescu este un om extrem de ordonat şi primul lucru pe care îl 

făcuse în noua sa funcţie de şef al serviciului UEE a fost să descurce vraiştea de 
hârtii moştenite de la predecesorul lui. Corespondenţa şi lucrările serviciului purtat 
în geamantănaşul inginerului Codreanu, fuseseră deşertate în mare dezordine pe 
rafturile dulapului din birou, devenind imposibilă găsirea unei hârtii atunci când se 
ivea nevoia. 

Maria  Rădulescu  încercase  să  aranjeze  hârţoagele  din  dulap,  dar  nu 
reuşise mare lucru. Ea le pusese în teancuri egale, unele lângă altele, fără nici un 
fel de sortare.

Dinulescu clasase corespondenţa şi lucrările în dosare pe probleme, care 
la rândul lor au fost puse în bibliorafte, pe structurile serviciului. El o instruise pe 
Eugenia  Şeitan,  noua  statisticiană,  angajată  în  locul  Mariei  Rădulescu,  să 
înregistreze  hârtiile  întru-un  registru,  unde  să  noteze  şi  dosarul  în  care  se  află 
documentul respectiv. Ion Dinulescu are mulţi ani de practică în UEE şi a organizat 
activitatea după tipicul domnului Dovăncescu, şeful UEE de la Intreprinderea de 
Electricitate din Câmpina, care la rândul lui avea o îndelungată activitate la uzinele 
electrice  ce  aparţinuseră  Societăţii  Concordia.  La  firea  de  om  ordonat  a  lui 
Dinulescu  contribuise  şi  educaţia  primită  ca  elev  militar  în  şcoala  de 
teleimprimatorişti pe care el o absolvise în Germania în timpul războiului.

Până la sosirea şefului UEE, Dobrişan nu pierde timpul discutând fleacuri, 
ci îl  întreabă pe Drăgulescu, ca şi când ar fi  un examinator,  despre volumul de 
instalaţii electrice ale trustului, starea lor tehnică, tipul echipamentelor din posturile 
de transformare şi multe alte lucruri legate de activitatea energetică, în dorinţa lui 
de a cunoaşte specificul acestui mare consumator de energie electrică. Drăgulescu, 
impresionat de seriozitatea cu care tânărul inginer şef se interesează de problemele 
energetice din petrol, dă detaliile tehnice despre tot ce este întrebat cu priceperea 
specifică unui mare specialist. Dinulescu apare în biroul inginerului şef şi ascultă 
în linişte ultimul răspuns.

- De ce nu continuaţi verificarea agregatelor de măsură la petrol? întreabă 
Dobrişan.

- Tovarăşe inginer şef, verificarea nu este posibilă, pentru că nu se acordă 
scoaterea de sub tensiune a staţiilor şi posturilor de transformare care alimentează 
parcurile de sonde, răspunde Dinulescu.

- Pe cele la care vi se pot da opriri, le-aţi verificat? întreabă Dobrişan. 
- Nu putem da opriri, răspunde Drăgulescu în locul lui Dinulescu.
- De ce?
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-  Acordarea  opririlor  este  imposibilă  din  mai  multe  motive:  Peste  tot 
racordurile  electrice sunt  radiale  şi  neexistând dublă alimentare,  întreruperea se 
soldează nu numai cu mari pierderi de producţie, dar şi cu deteriorări grave, cum 
este înnisiparea sondelor în pompaj canadian sau defectarea întrerupătoarelor la 
deconectare  voită,  care  măresc  exagerat  durata  opriri,  până  la  înlocuirea  lor, 
răspunde Drăgulescu.

- De ce se defectează întrerupătoarele? întreabă Dobrişan.
- Întrerupătoarele sunt numai de tipul cu ulei mult şi am avut mai multe 

cazuri  în  care  ele  au  explodat  la  ruperea  curenţilor  de  sarcină,  răspunde 
Drăgulescu.

-  Asta  înseamnă  că  întrerupătoarele  dumneavoastră  sunt  total 
necorespunzătoaare.  Dacă  ele  nu  reuşesc  să  deconecteaze  curenţii  de  sarcină, 
înseamnă că în caz de sccurtcircuite sunt adevărate bombe.

- D-astea avem şi altele mai bune n-avem de unde procura.
- Dacă nu se admite întreruperea tensiunii, verificarea contorizărilor cu 

instalaţiile sub tensiune este foarte periculoasă. Putem avea cazuri de accidente cu 
electrocutarea  oamenilor  noştri  şi  acest  risc  nu  ni-l  putem asuma,  spune  ferm 
Dobrişan.

-  De ce nu continuăm cu metoda modificării  montajului,  în funcţie  de 
viteza de rotaţie a discului? întreabă Drăgulescu.

- Este o metodă atehnică, răspunde Dinulescu.
- Ştiu asta,  dar pe mine mă mulţumeşte deocamdată,  pentru că oricum 

energia  înregistrată  este  mai  mică  decât  cea  calculată  în  pauşal  şi  pe  care  o 
facturaţi.  Trimeteţi-l  pe Bălan să facă modificările schemelor,  cum s-a procedat 
mai-nainte, propune Drăgulescu.

-Acum este plecat în concediu de odihnă la Tuşnad şi eu nu pot să fac 
modificări de montaje, după ureche, răspunde Dinulescu.

- Tovarăşe inginer Drăgulescu, treaba trebuie făcută corect. Este necesară 
acordarea  opririlor,  acceptându-se  nişte  pierderi  de  producţie,  cu  luarea  unor 
măsuri de prevenirea extinderii unor eventuale avarii. Electricienii dumneavoastră 
să fie gata pentru înlocuirea unor întrerupători, în cazul că aceştia s-ar defecta la 
deconectarea sarcinii, decide Dobrişan.

-  Soluţia dumneavoastră este inacceptabilă.  Echipamentele  noastre sunt 
necorespunzătoare  şi  în  cazul  exploziei  unui  întrerupător  deconectat  voit,  este 
posibilă amplificarea avariei,  în urma căreia vom fi arestaţi cu toţii. Eu sunt Stan 
Păţitul.  Un an de  zile  m-a  căutat  nevasta  prin  toate  puşcăriile,  având în  mână 
documentul ce demonstra nevinovăţia mea la o avarie de la Uzina Câmpina. Aşa că 
vă rog să găsim o altă soluţie, îl imploră Drăgulescu pe Dobrişan.

- Dacă inovaţia propusă de tovarăşul Bălan va fi aprobată,  atunci  vom 
avea  o  metodă  de  verificarea  montajului  contorilor  cu  instalaţiile  în  funcţiune, 
spune Dinulescu.

- Nu putem conta pe asta. Am citit atent inovaţia propusă de el. Din punct 
de vedere teoretic mi se pare valabilă, dar nu se ştie dacă va da rezultate. Se pare că 
vor fi dificultăţi în interpretarea diagramelor vectoriale. Am dat-o la doi ingineri s-
o analizeze. În funcţie de referatele lor o vom discuta în prima şedinţă a comisiei 
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de  inovaţii.  Este  posibil  să  se  aprobe  experimentarea  inovaţiei,  dar  până  la 
aplicarea ei mai trece multă apă pe gârlă, spune Dobrişan.

Înainte  cu  o  săptămână de  plecarea  lui  Bălan  în  concediu,  tehnicianul 
Andreescu, responsabilul cu inovaţiile pe întreprindere, auzind de experimentările 
ce le făcuse acesta în laboratorul PRAM, a tăbărât pe capul lui să întocmească un 
memoriu pentru a propune ca inovaţie metoda la care lucra.

-  Lasă-mă şefule  în  pace,  că  nu  scriu  nici  un  memoriu,  îi  răspunsese 
Bălan.

- De ce nu vrei să devii inovator?  întrebase Andreescu.
-  Metoda  pe  care  o  experimentez  nu  este  o  noutate.  Mi-a  arătat-o 

energeticul de la Cobia într-o carte tradusă din limba rusă şi tipărită de curând, 
replicase Bălan.

Argumentul  lui  Bălan  l-a  întărâtat  şi  mai  mult  pe  responsabilul  cu 
inovaţiile. Andreescu fusese angajat de câteva luni în această funcţie, timp în care, 
după ce el învăţase pe dinafară regulamentul de invenţii  şi inovaţii,  a cutreierat 
staţiile de transformare, atelierul de transformatoare, laboratorul PRAM şi garajul, 
doar o găsi  vreo urmă de inovaţie  aplicată,  pentru a-i  ajuta pe oameni să scrie 
memoriul de prezentare şi apoi să-l înregistreze.

- Ba este inovaţie şi se vede că nu ştii ce e aia. Lasă-mă să-ţi spun ce zice 
regulamentul  de  invenţii  şi  inovaţii:  O  inovaţie  este  un  procedeu  tehnic  sau 
dispozitiv cunoscut în ţară sau străinătate, care aplicat într-o întreprindere aduce 
foloase  acesteia.  Persoana  care  introduce  în  întreprindere  pentru  aplicare 
dispozitivul sau procedeul tehnic, cunoscut în alte întreprinderi, este inovator şi se 
recompensează cu o sumă procentuală din valoarea economiilor pe care le aduce, 
iar atunci când acestea nu pot fi  cuantificate, inovatorul se recompensează cu o 
sumă  stabilită  prin  apreciere.  Toate  veniturile  din  inovaţii  nu  se  impozitează. 
Dumneata faci confuzie între invenţie şi inovaţie. Invenţia este ceva absolut nou, 
necunoscut pe plan mondial. Ea se trimite de întreprinderi la Oficiul de Stat pentru 
Standarde şi Invenţii, unde este cercetată dacă ea n-a mai fost brevetată în vreo altă 
ţară din lume şi numai după acea se emite brevetul de invenţie. Procedeul tehnic 
existent  în  întreprinderea  vecină,  de  care  te  desparte  gardul,  aplicat  în 
întreprinderea noastră este o inovaţie, pentru care inovatorul primeşte în afară de 
recompensa bănească şi un certificat de inovator emis de forul tutelar,  în cazul 
nostru de Energo Trust Nr.1

-  Don  Bălan,  ce  pierzi  dacă  scrii  un  memoriu?  Scapi  de  insistenţa 
domnului  Andreescu  şi  poate  ajungeţi  şi  inovator,  încercase  Dinulescu  să-şi 
convingă subalternul. 

- Ajunge precis, zice Andreescu. Hai domne, scrie te rog inovaţia şi aduo 
mâine dimineaţă să fac şi eu safteaua registrului de inovaţii cu înregistrarea primei 
propuneri şi mata să fii primul inovator din întreprindere. 

-  Don  Dinulescu  nu  pot  să-i  dau  drumul  aşa.  Trebuie  să  termin  o 
instrucţiune despre cum se stabileşte schema montajului în baza citirii diagramelor 
vectoriale.

-  Domnule  Bălan,  din  cele  pricepute  de  mine,  instrucţiunea  poate  fi 
definitivată după mai multe experimentări. Eu vă rog să-i daţi drumul, ca să vi se 
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aprobe experimentarea procedeului în instalaţii.
Dinulescu nu este membru de partid şi nu se fereşte să se adreseze cu 

domnule în loc de tovarăşe, atunci când vorbeşte cu oameni apropiaţi. De altfel şi 
Andreescu, care este membru de partid foloseşte în astfel de ocazii pe “domne”, în 
loc de tovarăşe.

Bălan  ca  să  scape  de  cicăleală  scrisese  memoriul  cu  propunerea  de 
inovaţie şi a dat-o lui Andreescu. Numai că acesta după ce a înregistrat-o, a citit-o 
şi neînţelegând nimic,  l-a luat la frecat pe Bălan să priceapă rostul diagramelor 
vectoriale din memoriu şi mai ales scrierea relaţiilor trigonometrice ale cuplurilor 
din elementele wattmetrice ale contorilor în montajul găsit, în baza cărora se face 
calculul erorii de măsură.

Andreescu este absolvent al vechiului liceu industrial, terminat înainte de 
reforma învăţământului din ’48 şi fiind un tip insistent, nu l-a lăsat pe Bălan până 
când nu a priceput despre ce este vorba. În acel moment el s-a dus la inginerul şef 
şi i-a prezentat prima propunere de inovaţii făcută în întreprindere.

Cu o zi înainte de plecarea în concediu, Ispăşescu, care venise de la Piteşti 
cu o lucrare de reparaţii capitale, intrase la UEE să-şi salute prietenul.

- Salve vărule şi felicitări pentru inovaţie.
- Salve. De unde ştii? întrebase Bălan surprins.
- Când veneam spre tine, Andreescu prindea un articol la gazeta de perete 

şi văzând nişte desene, m-a făcut curios să citesc.
- Fir-ar el al dracului de tâmpit. Ăsta mă face de râs? zisese supărat Bălan.
- De ce să te facă de râs?
- Păi, dacă nu s-o aproba propunerea, nu ajung de râsul curcilor?
- Să nu te temi.. Eu am citit tot articolul, văzând că e vorba despre tine şi 

m-am crucit de relaţiile alea, deşi mai ştiam câte ceva de la tine. Bravo. D-acum 
încolo o să mă laud că sunt prieten cu tine, spusese sincer Iulică Ispăşescu.

În timp ce inginerul Drăgulescu ieşea dezamăgit de la Dobrişan, pentru că 
nu se găsise o rezolvare la problema lui de serviciu, în gara Tuşnad oprea trenul de 
la Bucureşti,  din care coboară câteva zeci de persoane cu geamantane în mână. 
Majoritatea călătorilor sunt tineri veniţi  în concediu de odihnă cu bilete primite 
prin sindicat.

- Hai găzare la biroul de primire să cerem să ne dea pe amândoi într-o 
cameră, zice Ionuţ Vlădescu, un strungar de optsprezece ani de la Electroputere 
Craiova.

- Măi Ionuţ, nu toţi cei din regiunea Ploeşti suntem petrolişti, vine replica 
lui Alexandru Bălan.

- Ce te-ai supărat că ţi-am zis găzar? Eu nu mă supăr dacă mă strigi: “Mă 
juvete”.

- Prefer să ne spunem pe numele nostru de botez, că d-aia le avem, zice 
Alexandru.

- Avem nişte nume prea urâte.
- Nu-ţi place numele pe care ţi l-au pus naşii?
- Uite că nu-mi place, răspunde Ionuţ
- De ce? întreabă din curiozitate Alexandru.
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- Păi, nu ştii? Ion e nume de slugă, Ghorghe nume de prost şi Lixandru 
nume de fraier.

- Prost sau fraier, e acelaşi lucru.
- Nu e adevărat. Prost e ăla care aşa l-a făcut mă-sa, iar fraier e unu care 

crede tot ce-i spui şi-l păcăleşti uşor.
- Să ştii că asta mi se cam potriveşte.
- Păi ce eu spun prostii! zice Ionuţ sigur pe el.
Cei doi tineri călătoriseră de la Bucureşti în acelaşi compartiment de tren 

şi  aflaseră destule  unul  despre altul.  Ionuţ Vlădescu este  orfan de război de la 
vârsta de şapte ani. Mama lui, rămasă văduvă la vârsta de douăzeci şi cinci de ani, 
l-a crescut pe Ionuţ cu multă dragoste, îngrijindu-se să nu-i lipsească nimic, din 
venitul  ei  de  vânzătoare  la  Alimentara,  dar  grija  exagerată  pentru  odorul  unic, 
alintat,  corconit  şi  răsfăţat,  a  făcut  ca acesta  să fie  foarte  îndrăzneţ  şi  lipsit  de 
complexe.

La  biroul  de  cazare  o  funcţionară  drăguţă  satisfăce  cererea  tinerilor, 
repartizându-i  într-o cameră de trei  paturi  din vila  Rândunica,  cerându-şi  scuze 
într-o românească stâlcită, că nu are camere de două locuri. Ei găsesc vila ascunsă 
într-o pădurice de brazi falnici, totul semănând cu ilustraţiile din cărţile de poveşti 
cu zâne. Intrând în camera mobilată sărăcăcios, cu paturi metalice, cazarmament 
spitalicesc, lavoar cu lighean, masă cu trei scaune, tinerilor le place pentru că totul 
este ordonat şi curat.

- Ar fi bine să nu ne mai bage pe cineva, zice Ionuţ.
Uşa se deschide şi în încăpere intră un ochelarist firav la trup, trecut de 

treizeci de ani şi purtând în spinare un rucsac.
-  Bună ziua.  Care  pat  este  liber?  întreabă  intrusul  obosit  de  greutatea 

rucsacului pe care îl trânteşte pe un scaun.
Zgomotul  făcut  de  rucsac,  ca  al  unor  cărămizi  căzute  pe  o  scândură 

acoperită cu pânză, arată că în el se află ceva greu şi nu numai rufărie aşa cum s-ar 
fi aşteptat cei doi tinerii.

- Acum am sosit şi n-am apucat să ne alegem patul, aşa că ia-l pe care îţi 
convine, răspunde Ionuţ.

- Am să-l iau pe cel din colţ.
- Alege şi tu Alexandre, ca să ştiu unde îmi las bagajul.
- N-am nici-o preferinţă.
- După ce că făcui pe politicosul, că eşti mai bătrân, faci şi pe delicatul! 

Hai alege că mă grăbesc, zice Ionuţ.
- Dar ce grabă ai? întreabă Alexandru.
- Păi, nu mergi la micul dejun şi apoi să vedem staţiunea?
- Nu. Mă culc.
- Treaba ta. Eu îmi las valiza sub patul de la fereastră şi am roit-o. Mă 

grăbesc să nu închidă la cantină, zice Ionuţ.
Cât cei doi tineri încă se tocmesc, ochelaristul scote din rucsac lucrurile şi 

le înşiră pe masă. El este indiferent la dialog, ca şi când ar fi singur în încăpere.
După  plecarea  lui  Ionuţ,  Alexandru  se  dezbrăcă  în  grabă  şi  se  culcă 

bucuros,  că  scăpă  de  puştiul  vorbăreţ,  dar  îl  deranjează  că  ochelaristul  nu  stă 
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locului. El nu reuşeşte să adoarmă repede aşa cum i se întâmplă de obicei, atunci 
când pune capul pe pernă sau cum zice Virgil Rusoiu: “când pune bila pe raft”. 
Necunoscutul se foieşte prin cameră. Îşi sortează lucrurile. Duşumeaua scârţâie sub 
paşii mocăitului în drumurile lui de du-te - vino între masă, dulap şi patul din colţul 
camerei, format de pereţii ce n-au uşă sau ferestre pe ei. Operaţia pare fără sfârşit. 
Omul trebuie să fie un nepriceput în treburile casnice.

Zgomotele îl ţin treaz pe Alexandru Bălan. Ca să scape de ele încearcă să 
se gândească la ceva plăcut. Îi vine în minte cum tatăl său cânta “Hristos a înviat” 
în dimineaţa zilei de Paşte. Patosul în interpretarea imnului bisericesc nu avusese şi 
o motivaţie personală? Să fi fost bucuria lui Dumitru Bălan pentru învierea liniştii 
în încercata lui familie, care suferise prea multe nenorociri cât el fusese deţinut 
politic?? Nu cumva a ajuns şi el să-şi pună întrebări fără de răspuns ca Nelu, fratele 
său??? Un somn adânc rezolvă nişte întrebări fără de sens.

-  Scoală leneşule şi  hai  la masă,  că se închide cantina şi  rămânem cu 
lingurile de gât, îl înghionteşte Ionuţ pe Alexandru.

Alexandru trezit brusc din somn, se ridică pe marginea patului şi încearcă 
să-şi  reamintească visul  întrerupt de zgâlţâiala lui  Ionuţ.  Camera este iluminată 
puternic de soarele amiezii. La masă omul slăbănog şi cu ochelari, citeşte cufundat 
o carte groasă legată în coperte roşii. Din când în când el notează câte ceva într-un 
caiet. Pe masă mai sunt şi alte cărţi, la fel de groase şi cu aceleaşi fel de scoarţe din 
carton pânzat, încât te face să crezi că este aceiaşi carte în mai multe exemplare, în 
afară de două din ele, care au copertele albastre.

-  Hai,  îmbracă-te  repede  că  pierdem  masa  şi-mi  e  o  foame  de  lup. 
Tovarăşe redactor, mata nu mergi la masă? întreabă Ionuţ, pe omul cufundat în 
lectură. 

- Nu, nu merg, răspunde posacul, ce nu-şi ridică privirea dintr-o cărţoaie 
groasă.

- Atunci, la revedere, spune Ionuţ ieşind cu Alexandru din cameră.
Aleia din piatră  alburie  concasată şi  tasată,  şerpuieşte  printre  vilele  cu 

nume de păsări, flori sau de femei.
- De unde ştii că omul este redactor? întreabă Alexandru.
- Păi, tu ce crezi c-am făcut eu până te-am trezit? Am încercat să aflu cu 

cine stăm în cameră.
- Şi, ce-ai aflat?
-  Mai  nimic.  Omul  zice  că  e  redactor  la  o  revistă  din  Bucureşti  şi  îl 

cheamă Preda Marin. Este acru rău. I-am scos vorbele din gură cu cleştele.
- Dacă ai văzut că nu-i place să vorbească cu tine, de ce ai insistat?
- Păi, nu-ţi spusei, că vream să ştiu cu cine stau în cameră!
- Omului nu i-o place să discute cu d-alde noi.
- Ce-mi pasă mie de toanele lui! Eu vream să ştiu cine e.
- Acum dacă ştii, eşti mulţumit?
- Sigur că sunt. Dacă ar fi fost vorbăreţ ca noi, l-aş mai fi întrebat multe.
- Ce?
- De ce dracului citeşte cărţile lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin.
- Dacă astea i-or place.
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- Nici tu nu eşti întreg, dacă crezi că asemenea cărţi se citesc din plăcere. 
Tu ai citit din vr-una?

- Nu.
- Păi, vezi că am dreptate să mi se pară curios când văd un om că citeşte 

astfel de cărţi, cu care sunt pline rafturile librăriilor şi nu le cumpără nici dracul.
- Ba le cumpără întreprinderile şi bibliotecile sindicale.
- Ca să umple cu ele rafturile dulapurilor din spatele birourilor de director. 

Tu crezi că vr-unul din directori, care au în cabinet astfel de cărţi, au citit vreodată 
vr-una din ele?

- Nu ştiu.
- Ba ştii, dar faci pe prostul ca să nu-mi răspunzi.
- Mersi de compliment.
-  Lasă  fasoanele,  că  vorbesc  serios,  zice  Ionuţ,  care  doreşte  să  afle 

răspunsul la întrebările lui.
- Lasă şi tu prostiile astea. 
- Uite asta e cantina. Să vă fie de bine, spune Ionuţ la două frumuseţi de 

fete, care tocmai ies din sala de mese.
- Mulţumim, poftă bună, răspund fetele într-o românească stâlcită.
- Să ne aşteptaţi, aşa cum am vorbit.
- Bine, răspunde una din fete.
- Cine sunt astea? întreabă Alexandru.
- Nişte gagici pe care le-am cunoscut în parc. După masă am aranjat să 

mergem cu ele la Poiana Ursului.
- Este departe?
- Nu ştiu. Am văzut-o scrisă pe harta din parc. Este o placardă cu o hartă 

pe care sunt trecute obiectivele turistice din jurul staţiunii şi semnele de marcaj ale 
cărărilor care duc la ele.

- Bă Ionuţ, tu eşti un copil dat dracului.
- De ce?
- Ai aflat o mulţime de lucruri în numai câteva ceasuri.
- Să nu mă mai faci copil, că mă supăr.
- Poţi să te superi, că asta eşti.
- Păi, nu vreau să mă supăr cu tine.
- De ce?
- N-am de unde dracului să găsesc repede un alt prieten.
- La ce-ţi trebuie?
- Dacă nu te-aş fi mirosit cam ce fel de om eşti, credeam că discut cu un 

fraier.  Dar ştiu că tu  faci  pe prostul,  ca să mă tragi  de limbă.  Nu e nevoie de 
şmecherii d-astea, că eu nu mă sfiiesc să-ţi răspund la orice. Eu nu mă simt bine să 
umblu de unul singur şi îmi place să mă învârt între prieteni. Acum am nevoie de 
tine, că nu vreau să fiu pe post de tramvai cu fetele alea.

- Păi, ce e cu ele?
- N-auzişi că ne aşteaptă. Am aranjat cu ele să mergem la Poiana Ursului.
Alexandru nici  n-a simţit  cât  de repede şi-a  umplut  burta,  absorbit  de 

discuţia cu Ionuţ. Ajuns la prăjitură el simte că n-o mai poate mânca din cauza 
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stomacului plin, după ce înghiţise ciorba de vacă cu legume, friptura de porc cu 
cartofi piure, salata de varză acră şi mai multe felii de pâine.

- Hai, mănâncă eclerul repede, zice Ionuţ.
- Nu mai pot.
- Şi eu m-am săturat.
- Să ne fie de bine.
La intrarea în parc sunt câteva zeci de persoane în jurul unui tânăr, care tot 

îi număra pe cei veniţi.
- Suntem toţi, putem pleca, zice tânărul după ce se alătură grupului Ionuţ 

şi Alexandru.
- Cine e ăsta? întreabă Alexandru.
- Este ghidul staţiunii, care ne duce la Poiană.
- Şi de unde ştie câţi merg?
- La masa de dimineaţă el a anunţat excursia, spunând că cei ce vor să 

meargă să se înscrie pe listă. Eu te-am scris şi pe tine, explică Ionuţ.
 Ionuţ Vlădescu şi Alexandru Bălan, amândoi oameni de la câmpie, sunt 

fascinaţi de frumuseţea muntelui. Ei sug cu privirea minunăţia codrului de brazi 
falnici prin care trec. Priveliştea văilor ce se desfăşoară sub piscul pe care ajung 
excursioniştii este feerică. Ionuţ, care nu văzuse munţii în viaţa lui, devine mut de 
uimire, iscodind cu privirea întreaga zare.

Alexandru Bălan văzuse munţii din tren, pe timpul când era în armată, iar 
în  octombrie anul  trecut  el  călcase prima dată în ei.  Atunci  el  fusese trimis în 
delegaţie la Hidrocentrala Dobreşti şi a rămas înmărmurit de frumuseţea codrilor 
cu frunzele colorate în toate nuanţele de verde, galben, cărămiziu şi roşu.

După coborârea din tren în gara Pietroşiţa, Alexandru Bălan plecase pe jos 
spre hidrocentrală. La ieşirea din comuna el zărise în depărtare peisajul pastelat al 
munţilor şi Sanatoriul TBC, o construcţie albă şi impunătoare, cocoţată pe o creastă 
de munte. El grăbise pasul să ajungă cât mai repede acolo sus, pentru a desluşi 
misterul coloritului.

Trecând prin Moroieni,  Alexandru privea în fugă frumuseţea caselor şi 
acareturile  aşezării  omeneşti  de  la  poalele  muntelui.  Dorea  să  ajungă  cât  mai 
repede în acel codru ale cărui culori deveneau din ce în ce mai vii, cu cât se apropia 
de el. De la Pucheni el a părăsit şoseaua ce duce la Sinaia şi a luat-o pe drumul din 
stânga ce urcă pieptiş muntele. Aici el văzuse de aproape frunzişul arborilor de 
foioase cu verdele modificat de brumele toamnei în culori arămii şi în multe nuanţe 
de galben şi roşu.

Marcu, şeful hidrocentralei de la punerea ei în funcţiune din anul 1932, l-a 
primit extrem de amabil pe Alexandru Bălan. Acesta deşi a avut mult de lucru timp 
de două zile cu determinarea puterilor  din citirile orare ale contorilor notate în 
jurnalele de tură şi apoi ridicarea curbelor de sarcină, el ieşise de câteva ori afară 
din uzină. Avusese prilejuk să admire pereţii găvanului dintre munţii ce împresoară 
centrala hidroelectrică. În cele două zile el mâncase la familia Marcu, dornică să 
discute cu un străin din afara micii colonii de oameni ai hidrocentralei.

Hidrocentrala  are  foarte  puţin  personal.  Cei  câţiva  electricieni  stau  cu 
nevestele şi copiii lor preşcolari în locuinţele de serviciu. Copiii mai mari locuiesc 
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la bunicii lor în Moroeni sau Pietroşiţa, pentru a urma cursurile şcolii generale. 
Hidrocentrala are şi o mică fermă de vaci în grija unui văcar, care asigură laptele 
necesar coloniei.

Încă de la prima masă luată de Bălan la familia Marcu, aceştia s-au văitat 
de sălbăticia în care ei trăiesc de douăzeci şi doi de ani.

- Mai avem vreo cinci ani de îndurat prin pustietatea asta, până când iese 
bărbatul meu la pensie. Ne vom întoarce la casa noastră ca să trăim şi noi în lume, 
câte zile ne-o mai da Dumnezeu, zisese soţia şefului hidrocentralei, cu speranţă în 
glas.

 Bălan se mirase că există oameni dornici să plece dintr-un loc ce lui i se 
pare a fi raiul pe pământ. El crede că s-ar simţi minunat dacă ar lucra la această 
hidrocentrală, pentru a se bucura de frumuseţea unor locuri pe care el nu le-a mai 
întâlnit. În naivitatea lui tinerească, Bălan împărtăşise aceste gânduri soţilor Marcu, 
adăogând pledoaria lui Rouseau din romanul Emile despre reîntoarcerea la natură.

- Toţi cei ce ne vizitează sunt la fel de entuziasmaţi ca şi dumneata, deşi n-
ai văzut prea mult. La vară să vii neapărat să-ţi petreci concediul de odihnă, pentru 
că ai  ce să vezi.  La  cheile  Orzei,  Ialomiţa  a  fost  barată  pentru  crearea lacului 
Scropoasa, de unde apa captată este adusă prin conductă în turbinele hidrocentralei. 
Dincolo de lac valea e şi mai frumoasă. Vei trece de Bolboci şi vei ajungi la Schitul 
Peştera. După ce vei vedea toate aceste lucruri, vei mai dori să revii să le revezi, 
dar în mod sigur nu-ţi va place să locuieşti permanent aici. Şi eu când eram tânăr, 
încântat  de  frumuseţea  muntelui,  am  acceptat  să  lucrez  câţiva  ani  la  această 
hidrocentrală şi uite că mă apucă pensia tot aici, spusese cu tristeţe Marcu.

Dimineaţa,  Bălan plimbându-se prin curtea Hidrocentralei  văzuse calea 
ferată îngustă a unui plan înclinat, paralelă cu conducta forţată prin care curge apa 
între castelul de echilibru şi uzină. Marcu văzându-l pe tânăr că nu se dezlipeşte de 
acea instalaţie îi zisese să se suie pe vagonet împreună cu el.

- Dă un semnal sus să ne tragă, ordonase Marcu unui electrician.
În scurt timp platforma se pusese în mişcare trasă de un cablu de oţel. 

Bălan care dorea să vadă instalaţia troliului electric. Când ajungw sus, a uitat de 
acest lucru captivat de alte priveliştii şi mai frumoase. O detunătură ca de tun a 
întrerupsese liniştea pustietăţii.

- Puşcă la Cariera Lespezi, îl informase Marcu. 
- Ce se scoate de acolo? a întrebase Bălan.
- Calcar pentru Fabrica de Ciment din Fieni.
Atunci  observase  Bălan  linia  de  funicular  pe  deasupra  văii,  pe  care 

alunecă vagonete şi îşi dă seama că ea serveşte la transportul calcarului spre Fieni, 
scutindu-l pe amabilul Marcu să-i mai răspundă la încă o întrebare.

Frumuseţea locurilor de la Hidrocentrala Dobreşti i se păruse lui Bălan a 
fi unică, dar în excursiile ce le-a făcut în zona Tuşnadului el a văzut şi alte peisaje 
mirifice. Alexandru şi Ionuţ dornici să vadă cât mai multe locuri, s-au înscris la 
toate excursiile organizate de ghidul staţiunii.

Cea  mai  lungă  excursie  a  lor  a  fost  la  lacul  Sfânta  Ana.  Grupul  de 
excursionişti,  a  plecat  imediat  după  micul  dejun  de  la  cantină,  şi,  îndrumat  de 
iscusitul ghid, a ajuns aproape de amiază la renumitul lac vulcanic. Pe drum tinerii 
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zbenguindu-se  şi  hârjonindu-se  cu  fetele,  n-au  simţit  că  se  apropie  de  ţelul 
excursiei, până în momentul când de pe o creastă au zărit luciul lacului înconjurat 
de o pajişte largă pe fundul unei străchini gigant cu pereţii acoperiţi de o pădure 
deasă  de  conifere.  Verdele  deschis  al  ierbii  crude,  verdele  închis  al  pădurii  şi 
reflectarea nuanţelor de verde pe oglinda lacului fac ca Ionuţ şi Alexandru să se 
oprească cu gurile căscate privind peisajul de basm.

- Alexandre, dă-mi o palmă.
- Roag-o pe Ioji, că e mai aproape de tine şi te va pocni mai cu milă.
- De ce să dau palmă? întreabă nedumerită fata.
-  Ca  să  nu  creadă  că  visează  minunăţia  pe  care  o  vede,  îi  traduce 

Alexandru.
- Dar unde vezi tu minunăţia? întreabă nedumerită cealaltă fată.
- Suzi, noi suntem oamenii de la câmpie şi la noi nu sunt munţi.
- Dar ce e la voi?
- Dacă o să vii vreodată în Burnaz, ai să vezi un loc neted cât vezi cu ochi 

până la linia orizontului, unde cerul se uneşte cu pământul.
- Râzi de mine. Cum să se unească cerul cu pământul?
- Uite aşa cum mă lipesc eu de Ioji, explică Ionuţ, strângând  în braţe fata 

şi strivindu-şi obrazul de al ei.
Cele două săptămâni de concediu se scurg repede, nu numai pentru Ionuţ 

şi Alexandru, dar şi pentru redactorul de la Bucureşti, care mai tot timpul citeşte la 
masă din cărţoaile “marilor dascăli ai comunismului” şi umple caiete cu notiţe. El 
se culcă noaptea târziu, după ce tinerii vin din escapadele lor.

- Mă nea Mărine, de ce ai mai venit mata în staţiune, dacă tot timpul ai 
stat cu nasul în cărţi? întrebă Ionuţ intrigat de silinţa redactorului.

- Ca să mă odihnesc ca şi tine, răspunde mucalit Preda.
- Dacă ce faci dumneata aici numeşti odihnă, eu sunt papa de la Roma! 

Puteai să stai foarte frumos acasă şi să citeşti cât ţi-e pofta, zice Ionuţ.
-  Aici  am avut  liniştea pe care n-aş  fi  avut-o la Bucureşti  şi  asta  m-a 

odihnit, răspunde redactorul.
Două săptămâni Preda nu acceptase nici una din încercările lui Ionuţ de a 

tăifăsui cu el.
- Odihna dumitale e la fel ca aia pe care ziseşi că o avusei eu aici. O să mă 

întorc acasă fârmat de oboseală. Trebuie să dorm o săptămână întreagă ca să-mi 
revin de cât am alergat pe coclaurile astea. Mama o să vrea să mă ducă la doctor, 
crezând că m-am întors bolnav de gălbenare.

- Aici ai făcut mişcare atât cât ţi-ai dorit şi te-au ţinut puterile. Asta se 
cheamă odihnă activă. N-ai mai fost la uzină şi n-ai mai lucrat la strung, lucru ce se 
repetă monoton unsprezece luni din an. 

- Nea Mărine, cât nu-mi place mie să citesc, când ajung la Craiova am să 
cumpăr revista aia la care zici că scrii şi poate d-acolo să mă lămuresc ce fel de om 
eşti, că din ce te-am văzut aici, nu-mi dau saeama.

- Ştiu eu cam ce crezi tu despre mine, dar să ştii că oamenii nu înnebunesc 
de învăţătură. Tu ştii totul despre strungăria ta?

- Nu prea. 
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- O să vezi şi tu, că niciodată n-ai să ştii totul despre meseria ta şi vrând 
nevrând va trebui să înveţi toată viaţa. 

- Asta mi se întâmplă la fiecare piesă nouă. Pe unele le stric până pricep 
cum se face, dar asta e altceva. 

- Nu e altceva, pentru că şi în meseria mea stric multă hârtie până iese 
ceva care îmi convine.

- Eu tot nu înţeleg de ce citeşti mata cărţoaile astea? 
- Pentru că d-asta au fost făcute, ca să fie citite.
- Astea nu sunt cărţi pentru citit.
- Dar pentru ce?
- Ca să aibă directorii ce pune în vitrinele dulapurilor din birourile lor.
- Culcă-te că ziceai că eşti obosit.
- Am înţeles. Vrei să te las în pace. Noapte bună, zice mofluz Ionuţ.
În  trenul  ce  parcurge  valea  Prahovei,  cei  doi  tineri  se  leagă  să 

corespondeze şi în anul următor să-şi ia bilete în aceiaşi perioadă la o altă staţiune 
pe care o vor stabili din timp. 

XV

Daniel Corpodeanu şi Eugen Novac, şefi de tură la Staţia de transformare 
de 110/60/25 kilovolţi Teiş, fac o plimbare pe strada mare după ce au mâncat de 
seară  la  cantina  Sfatului  Popular.  Ei  sunt  absolvenţi  de  şcoală  profesională  în 
specialitatea de reţele electrice şi au fost repartizaţi în urmă cu trei ani la Sectorul 
Târgovişte al Întreprinderii de Electricitate Câmpina. Corpodeanu e de fel de pe 
lângă Aiud şi a făcut şcoala la Cluj, iar Novac de la Pecica din Banat şi a făcut 
şcoala la Timişoara. Fiind băieţii pricepuţi în meseria lor, ei au avansat repede de 
pe funcţia de secund de tură în cea de şef.

- Eugene, hai în seara asta la bal la UMT.
- Nu merg.
- De ce?
- N-am poftă şi mai am şi ceva de făcut.
- Ce treabă ai tu sâmbătă seara?
- Vreau să developez un film şi dacă nu mi-o fi somn am să fac şi ceva 

poze.
Eugen Novac este un mare fotoamator.  El  are un aparat  de fotografiat 

Smena şi  şi-a  amenajat  un modest  laborator  într-un colţ  al  cămăruţei  lui  de  la 
mansarda unei vile naţionalizate cu intrarea din parcul din faţa Sfatului Popular. 

Novac locuise la început în dormitorul comun al staţiei de 110 kv Teiş. În 
timp ce ceilalţi colegii ai lui şi-au luat gazdă în oraş, el s-a războit cu cei de la 
Oficiul  Spaţiului  Locativ  şi  apoi  cu  mai  marii  Sfatului  Popular  pentru  a  i  se 
repartiza o cameră într-o casă naţionalizată.  Degeaba i se explica că oraşul este 
aglomerat, casele naţionalizate sunt arhipline şi nu se mai găseşte nici o încăpere 
disponibilă, că el o ţinea pe a lui: “Eu am fost repartizat de minister în acest oraş şi 
dumneavoastră aveţi obligaţia să-mi daţi o locuinţă”. După o jumătate de an de 
tevatură, insistenţele lui la Oficiu şi la Sfat de mai multe ori pe săptămână, i-a 
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forţat pe ştabii oraşului să-i găsească o cămăruţă. Ei i-au repartizat o camera situată 
la mansarda unei vile cu intrarea prin pod, aflată într-o stare jalnică; fără geamuri 
pe giurgiuvele, uşa ruptă, pereţii cu tencuiala căzută şi duşumeaua stricată. Dorise 
să scape de nebunul care nu-i lăsa în pace, fiind siguri că acesta o va refuza. Numai 
că  Novac,  băiat  vrednic  şi  descurcăreţ,  a  făcut  reparaţiile,  transformând 
dărăpănătura într-o cameră cochetă.  Mama lui,  femeie destoinică,  a  venit  de la 
Pecica,  încărcată  cu  tot  ce  trebuie  în  locuinţa  fiului  ei,  inclusiv  saltea,  pernă, 
plapumă şi cearşafuri de pat. Acum toţi colegii lui Novac îi admiră camera pentru 
care  el  are  contract  cu  Întreprinderea  de  Gospodărie  Orăşenească  şi  plăteşte  o 
chirie de cinci lei pe lună, în timp ce la gazdă ar fi plătit o sută de lei şi n-ar fi avut 
unde să-şi amenajeze laboratorul foto. 

Eugen Novac este şi un tip dornic de creştere în calificare. El s-a înscris, 
chiar din toamna primului an de salariat, la cursurile serale ale Liceului Teoretic 
Nicolae Bălcescu, cu intenţia lui declarată, că vrea să urmeze o facultate. El fiind 
în ultima clasă de liceu a început o nouă acţiune, cerând cu insistenţă conducerii 
întreprinderi să-i dea post de tehnician.

- Salut flăcăi, le spune Bălan celor doi tineri.
- Tot la cantina petrolului mănânci? întreabă Novac.
- Tot.
-  De  ce  nu  te  muţi  la  a  Sfatului,  că  e  în  centrul  oraşului?  întreabă 

Corpodeanu.
-  Acolo  m-am  obişnuit  şi  mi  se  pare  că  şi  mâncarea  este  mai  bună, 

răspunde Bălan.
- Cam ai  dreptate.  Şi  mie mi-a plăcut  mai mult  mâncarea acolo, decât 

torboselile de la Sfat. Culmea e că la cantina sovromului cartela de masă este mai 
ieftină, zice Corpodeanu.

- Am încercat să cumpăr şi eu cartelă acolo, dar am fost refuzat pentru că 
nu sunt petrolist. Ţie cum de îţi dă cartelă? întreabă Novac.

- Eu am lucrat la petrol şi mă cunoaşte cantinierul, răspunde Bălan.
- Mergi cu mine la bal la UMT, că Eugen nu vrea? întreabă Corpodeanu.
- Nu merg, răspunde Bălan.
- Mergem până acolo, vedem cum este şi dacă nu ne place plecăm, insistă 

Corpodeanu.
- Hai că până la uşă vă însoţesc şi eu, zice Novac.
Cei trei tineri parcurg strada principală, salutându-se cu majoritatea celor 

pe care îi întâlnesc. Dealtfel la plimbarea de seară din centrul oraşului întâlneşti 
cam  aceleaşi  mutre.  Tinerii  se  cunosc  cine  şi  ce  sunt,  chiar  dacă  n-au  vorbit 
niciodată unul cu altul, Târoviştea fiind un oraş mic.

- Alexandre, ne-a spus inginerul Stere odată la staţie, că ai fost cel mai 
bun din promoţia de tehnicieni, zice Corpodeanu.

- Păi dacă n-ar avea diplomă de tehnician, nu ceream eu directorului să-mi 
dea mie postul lui? adaogă Novac râzând cu gura deschisă până la urechi, de i se 
vede dantura îmbrăcată în viplă.

- Acum, de ce te-ai mai înscris şi la cursurile de maiştri, pentru că diploma 
de tehnician este mai mare decât cea de maistru? întreabă Corpodeanu.
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- Fac colecţie de diplome, răspunde în glumă Bălan.
- Eu după ce termin liceul, dau examen la facultate în Timişoara să ajung 

profesor de fizică la un liceu din Banat, spune serios Novac.
-  Eugene  înainte  de  a  pleca  să  mă iei  în  spaţiu  ca  să-mi  rămână mie 

locuinţa ta, zice Corpodeanu.
- Nu eşti primul candidat. Mi-au mai zis şi alţi colegi. Nu-ţi promit nimic, 

că mai este un an până atunci, zice Novac.
- Şi ce strică dacă accepţi să-mi fac d-acuma mutaţia pe buletin la tine? 

întreabă Corpodeanu.
- Vulpea în crâng şi pielea în târg, linişteşte Bălan disputa celor doi.
Pe uşa clubului sindical de la UMT intră Corpodeanu însoţit de Bălan, iar 

Novac, după ce priveşte câteva minute la cei ce dansează, pleacă spre casă ca să-şi 
developeze filmul. Lui nu-i plac balurile şi nimeni nu ştie să-l fi văzut vreodată cu 
vreo fată. El este curios să vadă cum îi ies fotografiile pe care le făcuse colegilor 
săi la ultima şedinţă de tir.

În fiecare întreprindere salariaţii tineri sunt înscrişi automat ca membrii ai 
asociaţiei  Gata  pentru  Muncă  şi  Apărarea  Patriei.  Asociaţia  GMA  de  la 
Întreprinderea  de  Electricitate,  condusă  de  preşedintele  de  sindicat  Dumitru 
Gheorghe, organizează lunar trageri la ţintă cu cinci puşti GECO în poligonul de 
lângă  stadionul  de  fotbal.  El,  după  ce  a  fost  ales  preşedintele  sindicatului  pe 
întreprindere, a fost avansat din muncitor al echipei coloanei de reţele aeriene în 
postul  de  şef  al  Biroului  Special,  o  funcţie  ale  cărui  atribuţii  sunt  păstrarea 
documentelor secrete, inclusiv primirea şi expedierea corespondenţei secrete prin 
poşta specială, ce funcţionează în cadrul Securităţii.

Instructori de tir sunt Moni Nicolaescu şi Ion Movileanu, ofiţeri trecuţi în 
rezervă  pentru  că  făcuseră  şcoala  militară  în  timpul  regimului  generalului 
Antonescu. Tinerii merg cu plăcere la şedinţele de tragere, un prilej excelent de a fi 
împreună  şi  a  se  distra,  făcând glume pe seama punctajului  obţinut  de fiecare, 
indiferent dacă acesta era excelent sau dezastruos. Tartorul observaţiilor hazlii este 
Moni Nicolaescu, care are un umor contagios.

Lui Alexandru Bălan nu-i place să tragă în placarda de ţintă, părându-i ca 
fiind ceva plicticos. La ultimele două trageri el ochise sticla de un litru cu lipici de 
gumarabică, adusă de doamna Andreescu, secretara directorului. Ea are sarcina să 
lipească buline de hârtie albă peste găurile făcute de gloanţe în cartoanele de ţintă, 
pentru ca acestea să fie folosite de următoarea serie de trăgători.

- Asta e obrăznicie, spusese Andeiasca, scandalizată. Este cineva care are 
pasiune să-mi spargă sticla de gumarabic.

- Foarte bine îţi face. De ce o pui la vedere între ţinte? întreabă Moni, 
bucurându-se de repetarea incidentului.

-  În  loc  să-ţi  faci  datoria  de  instructor  şi  să  descoperi  pe  cel  ce  face 
porcăria asta, tu te bucuri ca un copil prost, ripostase Andreiasca.

- Tu strici că ai pus sticla în acelaşi loc unde ţi-a împuşcat-o data trecută. 
Prost ar fi fost ăla, dacă nu ţi-o ochea din nou, după ce a văzut că repeţi greşeală, 
răspunde Moni mustăcind.

- Deci după capul tău, eu sunt vinovată de spargerea sticlei? Să ştii că mă 
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supăr pe tine, zice secretara furioasă.
- Lasă că te împac eu deseară, îi şopteşte la ureche Moni.
Andreiascăi, o femeie încă frumoasă la cei patruzeci de ani ai ei, îi dispare 

ca prin farmec supărarea şi zâmbeşte. Între ea şi Moni există o idilă de pe vremea 
când ea era tânăra soţie a  colonelului  Andreiescu.  Pe atunci  actuala secretară a 
directorului  făcea echitaţie la  Şcoala de Cavalerie  şi  n-a fost  deloc greu pentru 
ţanţoşul ofiţer Nicolaescu să o seducă pe frumoasa amazoană.

Eugen Novac trăsese câteva poze colegilor când aceştia explodaseră în râs 
la spargerea celei de a doua sticle de gumarabică şi este curios să vadă dacă nu 
cumva a prins din întâmplare momentul. Acesta este motivul care îl determină să să 
alerge  acasă  ca  să  developeze  filmul  în  speranţa  că  ar  fi  imortalizat  zborul 
cioburilor şi al împrăştierii lichidului lipicios.

-  Hai să-ţi  prezint nişte petroliste,  spune Corpodeanu şi fără să aştepte 
răspunsul îl  împinge pe Bălan într-un grup de fete, spunând: El este Alexandru, 
prietenul meu.

Bălan este surprins că nu cunoaşte pe nici una din ele, el ştiindu-le pe 
toate petrolistele care mănâncă la cantina Sovrom. Orchestra începe să cânte un 
tangou şi tinerii încep să danseze. Bălan invită o fată rămasă stingheră lângă el. Se 
nimereşte să fie una înaltă, slabă ca o scobitoare şi foarte vorbăreaţă. El află fără să 
vrea că ea a terminat anul trecut Şcoala Medie Tehnică de Petrol din localitate, este 
tehnician sondor, lucrează la Schela Cobia, face zilnic naveta cu autobuzul schelei 
şi locuieşte în gazdă la familia Zătreanu, vizavi de Grupul Şcolar Metalurgic, sursa 
de muncitori calificaţi pentru UMT.

Înainte de miezul nopţii, fata cu care dansase toată seara şi al cărui nume 
nu-l aflase spune că trebuie să plece ca să n-o certe doamna Zătreanu. Alexandru o 
însoţeşte până la poarta gazdei, îi dă întâlnire a doua zi după amiază la ora patru în 
faţa  Cinematografului  Victoria.  La  despărţire  printr-o  mişcare  fulgerătoare  el  o 
strânge în braţe şi o sărută. Fata surprinsă de îndrăzneala băiatului se smuceşte din 
îmbrăţişare şi fuge în curte ca scăpată din puşcă.

A doua zi la ora fixată, Alexandru se instalează în faţa cinematografului, 
aşteptând să vină fata al cărui chip nu şi-l mai aminteşte. Reţinuse că e una firavă şi 
subţire ca o trestie, cu faţa prelungă şi nas ascuţit. Cum sfertul academic este pe 
sfârşite el dă să plece crezând că petrolista, supărată că fusese sărutată cu forţa, nu 
mai vine. Tocmai atunci recunoaşte mutra pe care o aştepta, împinsă lângă el de o 
tânără de aceiaşi vârstă.

Ea trecuse prin faţa lui însoţită de fata gazdei şi constatând că Bălan n-o 
mai recunoaşte se bucură că scapă de întâlnirea cu un mitocan. Numai că Geta 
Zătreanu care o însoţeşte observând încurcătura, o luase de braţ, se oprise în faţa 
flăcăului, zicând:

- Uite, ţi-am adus-o, şi Geta şi-a luat în viteză tălpăşiţa.
Bălan şi noua lui achiziţie se încolonează printre perechile tinere ce-şi fac 

promenada pe  strada  mare.  Căutând  un subiect  de  discuţie  el  o  întrebă  despre 
serviciul  ei.  Ea  începe  să  sporovăiască  despre  lucrul  ei  în  schelă,  colege,  şefi, 
naveta cu autobuzul şi multe altele. El cunoaşte ceva lume din Schela Cobia, unde 
fusese de multe ori în delegaţie şi mâncase la cantina de acolo, dar nu-şi aminteşte 
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să-i fi văzut mutra.
- Unde-o fi găsit-o fetelor pe scobitoarea asta? întreabă cu glas tare ca să 

fie auzită Marioara Dumitrescu.
Trei eleve de liceu merg de mai mult timp în spatele lui Alexandru şi al 

fetei cu care se plimbă. Marioara este mânioasă de ce vede şi împreună cu colegele 
ei fac garagaţă, în speranţa de aş recupera iubitul din ghearele unei necunoscute.

- Nu ştiu dragă, dar e greu să găseşti una care are buricul lipit de şira 
spinării, răspunde o elevă la întrebarea Marioarei.

Alexandru se preface că n-aude glumele pe seama petrolistei, dar când 
acestea se înmulţesc el se întoarce spre Marioara, punându-şi un deget pe obraz.

- Gata fetelor să-l lăsăm în pace, că ne face neobrăzate, zice Marioara 
înciudată.

Alexandru în scurta privire aruncată Marioarei, remarcase din nou chipul 
frumos, vesel şi atrăgător al acesteia. Şi noua lui cunoştinţă observase scena şi nu 
mai ştia ce să creadă despre necunoscutul care o sărutase în prima seară cu forţa şi 
acum este curtat fără jenă de nişte liceene drăguţe.

Elena Dinu este din Puroinica, un sat al comunei Mătăsaru şi este fiică de 
muncitor CFR, ce lucrează la atelierele din Titu. Ea mai are doi fraţi mai mici, Ion, 
elev în ultimul an la o şcoală tehnică de petrol din Ploieşti şi Vasile, elev la o şcoală 
profesională CFR.

Încă de la început Alexandru observase că Nuţa, are o precară pregătire de 
cultură generală, rod al educaţiei primite de promoţia ei în gimnaziul unic şi apoi în 
şcoala  medie  tehnică.  Ea  începuse  Liceul  Comercial  din  Târgovişte,  dar  acesta 
desfiinţându-se prin reforma învăţământului, a ajuns luată de val la şcoala tehnică. 
Bălan observase acelaşi lucru la toţi absolvenţii de şcoli tehnice şi profesionale, 
deoarece  programa  şcolară  pune  accent  numai  pe  pregătirea  tehnică.  El 
concluzionează  că  fata  n-ar  fi  proastă,  dar  lacunele  în  cunoştinţele  de  cultură 
generală sunt specifice tuturor absolvenţilor de şcoli tehnice.

În  drumul lui  spre casa doamnei  Piperescu,  noua lui  gazdă,  Alexandru 
regretă că a stricat prietenia cu Marioara Dumitrescu, cu care ar putea să se împace 
uşor, dacă ar vrea. Numai că încăpăţânat cum e din naştere, el nu concepe să revină 
la  ce  a  renunţat.  Motivul  sistării  prieteniei  cu  Marioara  este  că  ea  n-are  decât 
şaptesprezece ani şi fiind minoră nu se poate căsători fără acordul părinţilor ei, care 
doresc ca fiica lor să-şi termine liceul şi să urmeze o facultate ca soră-sa. El ştie că 
dacă i-ar zice Marioarei să se mărite cu el, ea ar lăsa dracului liceul şi s-ar muta 
imediat la el fără cununie civilă, care nu este posibilă decât după majoratul ei, dar 
această faptă ar genera un scandal care nu se ştie cum se va încheia. El nu este 
dispus să o aştepte pe Marioara, vrând să se însoare cât mai curând şi basta. Acesta 
este motivul că Bălan vrea să cunoască cât mai multe fete, sperând să găsească una 
care i-ar conveni.

Dumitru Loghin, avocatul întreprinderii, îl remarcase pe Alexandru Bălan 
ca pe un băiat cu judecată matură, ce ar putea fi un exemplu pentru Ocatavian, fiul 
său,  crescut  râzgâiat  de  soţia  şi  cumnata  sa.  Avocatul  este  chiriaşul  doamnei 
Piperescu, proprietara unei case mari şi frumoase de pe strada Nicolae Bălcescu, 
fosta  Cale  Domneaască.  Loghin  intenţionează  ca  din  vară  după  ce  Octavian 
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termină  liceul  din  Câmpulung  să-l  aducă  la  Târgovişte,  pe  fiul  său  ca  să  se 
pregătească sub supravegherea lui pentru facultate, sperând să-l împrietenească cu 
Alexandru, pe care îl sfătuieşte să se facă inginer.

Bălan acceptase uşor propunerea avocatului de a se muta în casa doamnei 
Piperescu,  supărat  puţin  pe doamna Fugali.  După mutarea lui  Alimănuţ  la  casa 
socrilor,  în  loc  să  capete  camera  acestuia,  gazda  a  închiriat-o  lui  Cârjaliu,  un 
tehnician de la Electromontaj, lăsându-l pe el mai departe în camera de trecere.

Casa doamnei Piperescu a fost o vilă somptuoasă, cu multe camere, salon 
larg  de  primire,  două  toalete  cu  cadă  de  baie  şi  WC-uri,  sufragerie,  bucătărie, 
camere  pentru,  servitori,  bucătăreasă,  fata  în  casă,  ordonanţa  soţului,  cămări, 
pivniţe  şi  magazii  de  lemne.  Casa arată  bine  şi  acum, cu interioarele  curate  şi 
frumos mobilate. Numai faţada n-a mai fost văruită şi care din cauza timpului şi-a 
pierdut un pic din strălucirea de altădată. Casa are o curte spaţioasă spre stradă, 
unde aşteptau odinioară trăsurile ofiţerilor şcolii de cavalerie, invitaţi la petrecerile 
date de comandantul lor.

Ca şi casa ei, doamna Piperescu este o femeie surprinzător de frumoasă la 
cei aproape şaizeci de ani ai săi. Ea fusese soţia colonelului Piperescu, care fiind 
mai în vârstă cu aproape treizeci de ani, a lăsat-o văduvă când ea era foarte tânără. 
Casa rămasă de la bărbat şi pensia pe care o primeşte după moartea acestuia îi 
asigură  o  viaţă  fără  griji.  Şi  acum în  aceste  timpuri,  Marin,  fosta  ordonanţă  a 
soţului însurat cu bucătăreasa, vine la ea de două ori pe săptămână să-i gătească, 
să-i spele rufele şi să-i facă curat.

Este un mister pentru multă lume cum de nu a fost naţionalizată o astfel 
de  casă,  dar  acest  lucru  nu  a  putut  fi  făcut,  fiindcă  doamna  Piperescu  fiind 
moştenitoare a soţului, n-a putut fi încadrată în categoria socială a exploatatorilor. 
Ea s-a restrâns acum în aripa vestică a casei, în care are chiriaşi pe Loghin şi pe 
Bălan, restul închiriindu-l familiei numeroase a unui dentist, care ţine un cabinet 
particular în fostul salon de primire al colonelului Piperescu.  Apartamentul de la 
mansarda estică a casei, este închiriată lui Costel Chirilescu, dispecer energetic la 
IET, căsătorit recent cu o proaspătă absolventă de liceu, originară din Viforâta.

Costel  Chirilescu  este  absolvent  al  şcolii  medii  tehnice  de  energie 
electrică din Braşov şi a fost coleg de clasă cu Gheorghe Bălan de la PRAM. El 
este unicul fiu al unei familii destul de înstărită pentru aceste timpuri, care deţine în 
proprietate o frumoasă şi spaţioasă casă în Braşov. Părinţii  lui sunt supăraţi,  nu 
pentru că fiul lor s-a însurat la douăzeci şi unu de ani, ci că el nu se transferă la 
Întreprinderea de Electricitate Braşov, ca să locuiască cu ei şi să nu fie chiriaş într-
o mansardă. Ei nu pot să-şi convingă nora de a se muta la Braşov, care la rândul ei 
nu acceptă să plece departe de părinţi.

Dumitru Loghin fusese cel care intervenise pe lângă doamna Piperescu să 
închirieze apartamentul de la mansardă tinerei familii Chirilescu, lucru ce a fost 
mult  mai simplu de realizat  decât  s-o convingă ca să-i  închirieze o cameră lui 
Alexandru Bălan. Doamna Piperescu nu vroia ca un tânăr să pătrundă în intimitatea 
casei, mai ales prin folosirea în comun a toaletei. Şi cam avea dreptate. În camera 
de baie Alexandru văzuse prima dată în viaţa lui un bideu şi şi-a bătut ceva capul 
ca să priceapă la ce ar folosi o astfel de instalaţie. Până la urmă doamna Piperescu 
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a văzut că Alexandru este un băiat foarte liniştit, prezenţa lui nefiind stânjenitoare. 
El vine de la serviciu, intră în camera lui unde citeşte şi apoi doarme buştean.

 Într-o seară, doamna Piperescu a observat că Alexandru venise devreme 
de la serviciu şi nu a mai ieşit în oraş pentru masa de seară.

- Domnule avocat, copilul ăsta o fi bolnav? Te rog intră dumneata la el şi 
vezi ce face, de nu s-a dus în seara asta la cantină.

-  Doarme  ca  un  prunc,  o  liniştise  domnul  Loghin  pe  grijulia 
proprietăreasă, după ce intrase în camera lui Alexandru şi aflase misterul. Poţi să 
tai lemne pe el, că ăsta nu se mai trezeşte până mâine dimineaţă, când iar trebuie să 
trag de el, ca să-l scol.

- Nu se trezeşte singur?
 - Niciodată. Dacă nu-l scol eu, ajunge la prânz la serviciu.
- L-am văzut şi eu odată ieşind pe la unsprezece, dar am crezut c-a uitat 

ceva  acasă.  Nu-l  pune  absent,  dacă  întârzie  la  program?  întreabă  doamna 
Piperescu, care are tabietul de a se scula din pat după ora zece dimineaţa. 

-  I  se  trece  cu  vederea,  pentru  că  îşi  face  treaba  bine,  fiind  serios  şi 
priceput în meserie. Ăsta dacă o ţine aşa, ajunge departe.

- Am văzut că-i place să citească. De câte ori am intrat în camera lui am 
văzut că are multe cărţi tehnice în loc de romane, cum se obişnuia pe vremea mea.

- D-aia v-am spus că vreau să-l aduc pe Octavian la vară să-i pun să înveţe 
împreună pentru facultate.

- Are mereu pe masă împrăştiate cărţi şi multe foi pline cu tot felul de 
schiţe şi calcule matematice.

- Este cam dezordonat, am să-i zic să şi le strângă, când pleacă. 
– Am vrut să i le aranjez eu, dar mi-a fost teamă să nu i le încurc. Mie nu 

prea mi-a plăcut matematica în liceu şi n-am priceput despre ce e vorba.
- Face nişte inovaţii. A depus la Cabinetul de Inovaţii câteva dosare.
- Ce sunt alea?
- Nişte soluţii tehnice noi pentru instalaţiile în care se duce.
- Înseamnă că e bine văzut!
- Este, dar el nu face asta ca să se remarce. Are pasiune pentru meserie şi 

mai primeşte şi o mulţime de bani pentru fiecare inovaţie aplicată.
- Mulţi?
- Destul de mulţi.
- O avea leafa mică şi nu i-o ajunge, de-şi bate capul?
- Inovaţiile astea nu se fac oricând şi de oricine.  Atunci  când apare în 

producţie o problemă tehnică ce ţine treaba în loc sau se face într-un timp lung, 
apare câte unul mai căpos, care perfecţionează ceva la o maşină sau instalaţie, cu 
un  dispozitiv  sau  procedeu  ce  aduce  economie  de  timp  sau  de  materiale.  Un 
procent din economiile pe care le aduce întreprinderii o astfel de inovaţie se dă 
autorului ei, cu scutire integrală de impozit. Alexandru nu face inovaţii pentru că ar 
avea leafa mică. El are un salariu mai mare cu vreo două sute de lei ca al meu.

- Păi asta nu e drept, că el nu este licenţiat ca dumneata! Totuşi mă bucur 
să aud că este băiat deştept.

- Astăzi sunt la modă meseriile tehnice. De avocaţi nu mai este nevoie 
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pentru că acum la tribunale procesele se judecă de asesori populari. Avem noroc că 
ne mai angajează întreprinderile în posturi de consilieri juridici.

- Şi ce faceţi în această funcţie?
-  Avizăm dacă  este  respectată  legea  în  contractele  pe  care  le  încheie 

întreprinderea şi în deciziile pe care le dă directorul.
După această discuţie, doamna Piperescu nu s-a mai adresat lui Loghin cu 

“domnule avocat”, ci cu “domnule consilier”, considerând că acesta are o meserie 
importantă, dacă el avizează deciziile directorului, rămânând însă cu nelămurirea: 
“de  ce  o  astfel  de  funcţie  este  plătită  cu  un  salariu  mai  mic  decât  al  unui 
tehnician?”.

De când se mutase la noua gazdă, Alexandru este dădăcit de Loghin, ca şi 
cum ar fi fiul avocatului. Loghin îl scoală în fiecare dimineaţă la ora şase şi îl pune 
să-şi lustruiască pantofi. Este adevărat că Alexandru umbla înainte cu încălţările 
murdare de noroi. Acest lucru acum ar fi imposibil, fiind supravegheat şi tărbăcit 
dacă nu se supune.  Odată grăbindu-se nu şi-a mai lustruit  pantofii  cu pluşul  şi 
avocatul a observat acest lucru la ieşirea din curte. 

- Leneşule, astăzi nu ţi-ai făcut pantofii. Du-te repede şi lustruieşte-i.
Alexandru Bălan, prins cu fofârlica, a trebuit să se conformeze.
Avocatul  îl  sâcâie  pe  Alexandru  şi  cu  dunga  pantalonilor,  existenţa 

balenelor la gulerul cămăşii, pentru ca acesta să nu stea îndoit, nodul cravatei să fie 
drept şi multe alte lucruri legate de ţinută. Alexandru nu este afectat de sâcâială, ci 
din contră este foarte mulţumit de atenţia pe care i-o dă domnul Loghin, care vrea 
să-l vadă îmbrăcat îngrijit. Şi doamna Fugalii avusese de furcă cu ţinuta lui, fiindcă 
el nu-şi găsea niciodată timp pentru aceasta, exagerând cu cititul şi cu somnul.

Punctualitatea şi ţinuta îngrijită a lui Alexandru, n-a scăpat neobservată la 
serviciu.

- Ce se întâmplă cu tine Alexandre de nu mai întârzii? l-a întrebat într-o zi 
Margareta Cernăianu.

-  Margaretuţo,  mai  bine  eram clientul  tău să fiu  pe lista  chiulangiilor, 
decât să prind condica în fiecare dimineaţă.

- Păi, ce ţi s-a întâmplat? 
-  Am  încurcato.  Stau  la  aceiaşi  gazdă  cu  domnul  Loghin  şi  face  o 

instrucţie cu mine mai rău ca în militărie.
- Credeam că te-ai însurat, de eşti mereu scos ca din cutie.
- Încă nu, dar nu mai e mult.
- Cine o să fie fericita?
- Deocamdată nu m-am hotărât.
- Eşti un tip ciudat şi nu te înţeleg! Îmi spui că te căsătoreşti, dar nu ştii cu 

cine! Trebuie să existe una de care eşti îndrăgostit?
 - La mine nu contează asta.
- Mă iei peste picior şi îmi spui trăsnăi. Cum să nu fii îndrăgostit de fata 

cu care vrei să te însori? Eu nu concep să mă mărit cu cineva pe care nu-l iubesc.
- Exagerezi Margaretuţo. În cele mai multe cazuri fetele nu se pot mărita 

cu cel pe care îl doresc de bărbat, pentru că voi nu puteţi face cererea în căsătorie. 
Voi vă măritaţi cu cine vă cere şi nu invers.
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- Numai aparent este aşa cum zici tu. O fată care îi place de un băiat ştie 
să îi  facă ochi dulci şi îl  face s-o ceară de nevastă.  Şi care este atunci motivul 
pentru care vrei să te însori?

- Menaj, viaţă liniştită, scăpat de masa la cantină şi timp disponibil pentru 
sufletul meu. 

-  Ai  dorinţe  cam  egoiste,  dar  nu  neobişnuite.  Deci  vrei  un  fel  de 
servitoare, fără simbrie?

- Da, dar va avea rang de nevastă. Mamele noastre n-au fost ţinute de 
bărbaţii lor în puf. Ele au muncit şi s-au chinuit de n-au înţeles nimic din viaţă. Şi 
nici taţii noştri n-au dus-o ca trântorii de albine, pentru că ei au muncit pentru a 
asigura  cele  necesare  familiei.  Lucrurile  încep  să  se  mai  schimbe  un  pic  la 
generaţia  noastră,  în  defavoarea  voastră.  Acum  femeia  în  afară  de  îndatoririle 
casnice, trebuie să aibă şi un serviciu într-o întreprindere, salariul bărbatului fiind 
insuficient, oricât ar fi el de mare. Tu când te vei mărita vei munci la serviciu cot la 
cot  cu  bărbatul  tău şi  acasă  o să  faci  mâncare,  să  speli  şi  să  calci  rufe,  să  ţii 
curăţenia casei, başca că vei naşte copii, pe care trebuie să-i creşti.

- Asta e realitatea: crudă şi adevărată. Dar dacă tot nu eşti hotărât cu cine 
să te însori, pot să te întreb cam ce fel de soţie îţi doreşti?

- Eu pot să-ţi răspund la modul cel mai serios, că mi-ar conveni una ca 
tine.

- Alexandre, nu face glume nesărate. 
- Nu fac. Dacă tot veni vorba îţi  spun că tu mi-ai plăcut totdeauna din 

toate punctele de vedere şi orientarea mea de la început a fost spre tine. Tu eşti o 
fată frumoasă, gospodină, că tu îţi găteşti singură şi nu mănânci la cantină, eşti 
funcţionară  model,  eşti  cuminte,  delicată,  politicoasă  şi  avem aceiaşi  pregătire 
şcolară. 

- Nici mama nu m-ar lăuda aşa. Îţi spun sincer că şi mie mi-ar plăcea un 
bărbat ca tine, dar ţi-am retezat voit avansurile, în ciuda celor ce mi-aş fi  dorit. 
Dacă n-am avea bube în cap cu originea noastră socială, m-aş fi străduit să ni se 
pună pirostriile de cununie. Tu trebuie să fii fiu de “exploatator”, ca şi mine.

- De unde ştii tu asta?
-  Alexandre,  în  primul  rând  nici  unul  din  noi  nu  este  UTM-ist  şi  un 

absolvent de liceu cu originea socială “sănătoasă”, n-are cum să nu fie membru al 
organizaţiei comuniste, iar în al doilea rând noi suntem fugiţi  în lume ca să ne 
pierdem urma.

- Şi alţii tineri ca noi au serviciul departe de casă.
- Nu toţi sunt veniţi ca noi. Ei au fost repartizaţi de şcolile pe care le-au 

absolvit şi au o calificare, în timp ce noi am căutat un serviciu la întâmplare. Tu îi 
crezi  proşti  pe  cei  de  la  Cadre,  că  nu  ştiu  situaţia  noastră?  Suntem  acceptaţi 
provizoriu, până are cu cine ne înlocui. 

- Margareto, nu vom fi daţi afară, dacă suntem utili şi ne vedem de slujbă.
- Nu prea eşti copt la minte, dacă crezi că nu le va păsa că ne căsătorim, 

amândoi fiind copii  ai  căror părinţi  “au exploatat  clasa muncitoare”.  Ne vor da 
afară la prima epurare. Sunt sigură că ştii şi tu treaba asta, pentru că altfel te-ai fi 
însurat cu Aurelia Butărăscu ai căror părinţi au fost moşieri. Noi trebuie să căpătăm 
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o calificare într-o specialitate. Este preferabil să avem o meserie care să ne placă, 
dar este absolut necesar să fim muncitori, corecţi, foarte utili întreprinderii şi dacă 
se poate chiar de neînlocuit în funcţia pe care o deţinem. Tu îndeplineşti condiţiile 
astea şi poate nu vei fi dat afară, dar de mine se pot dispensa oricând. De asta eu 
vreau să fac studii universitare.

-  Eu m-am vindecat  de dorinţa de a face o facultate şi  nu vreau să te 
descurajez, dar nici pe tine nu cred că te vor admite să faci studii superioare.

- Alexandre, eu am nişte promisiuni pentru un transfer în Bucureşti, ca să 
pot face ISEP-ul. Am aflat că în baza recomandării întreprinderii unde eşti salariat 
poţi urma cursurile serale fără probleme. Ai putea să faci şi tu acelaşi lucru.

- Nu prea mă mai interesează. Mie mi-a cam trecut vremea. Cei de vârste 
mea sunt în ultimul an de facultate. Acum am calificarea de tehnician, m-am înscris 
la cursurile pentru maiştri şi există premisa de a duce o viaţă liniştită şi lipsită de 
griji.

-  Alexandre,  te  amăgeşti.  Tu  ca  şi  mine  suntem  făcuţi  ca  să  nu  fim 
mulţumiţi niciodată de situaţia în care suntem. Dacă crezi că o să suporţi liniştit pe 
un terchea-berchea ca şef, numai că are studii superioare te înşeli. Eu din cauza 
asta încerc să mă strecor şi să fac ISEP-ul.

- Ce faceţi tinereilor, puneţi de o nuntă? întreabă Popescu Submarin, care 
tocmai iese din secretariatul lui Dobrişan, cu un maldăr de dosare sub braţ.

- Nu nea Gică, discutam şi noi aşa ca între colegi, răspunde Bălan.
- Mă crezi fraier? Mă pricep şi eu la d-alde d-astea. Înainte de a mă însura, 

stăteam de vorbă cu nevastă-mea de ne uita sfinţii, de mă întreb şi acum cum de 
puteam discuta nimicuri ceasuri întregi! Doream să fim împreună. V-aş mai spune 
eu multe, cum mi-am cunoscut nevasta şi m-am însurat, când nici nu-mi trecea asta 
prin cap, dar trebuie să mă grăbesc şi să termin o lucrare. Mâine dimineaţă plec cu 
tovarăşul  inginer  şef  la  Bucureşti  să  susţinem planul  de  reparaţii  capitale.  N-o 
lungiţi mult. Dacă vă plăceţi unul pe altul, luaţi-vă şi gata, spune Gicu Popescu, 
plecând cu maldărul de dosare sub braţ.

-  Alexandre  mă  duc  la  birou,  că  am  băgat  lumea  la  ideii.  Vorba  lui 
Popescu cu tine nu mă satur de vorbă.

Gheorghe Popescu se căsătorise cu o ingineră agronom la trei ani după ce 
a fost dat afară din marina militară şi locuieşte în casa făcută de tatăl său pentru el, 
din restul de soldă pe care îl  trimetea părinţilor, neavând pe ce s-o cheltuiască. 
Popescu  Submarin  spune  că  el  este  unul  din  oamenii  norocoşi  şi  povesteşte 
colegilor multe momente dificile din viaţa sa, pe care le traversase cu uşurinţă, 
ajutat numai de soartă. El scăpase printr-o minune de a fi luat prizonier de sovietici 
la şapte zile după “actul de la 23 August”,  prin care România a rupt alianţa cu 
Germania  şi  a  întors  armele  împotriva  acesteia,  după  ce  luptase  alături  contra 
sovieticilor.

În  ziua  de  30  August  ’44,  ziua  Sfântului  Alexandru  din  calendarul 
ortodox, toată flota militară română se afla acostată la Periprava pe braţul Chilia. 
Fiind o zi  călduroasă şi  plictisiţi  de inactivitate  mulţi  marinarii  s-au aruncat  în 
Dunăre să se răcorească. Apa caldă şi plăcerea de a înota l-a îndemnat pe Popescu 
să se îndepărteze mult de submarinul Delfinul, al cărui mecanic şef era, ajungând 
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pe celălalt mal al braţului Dunării. Obosit de distanţa parcursă contra cursului apei, 
el  ieţise din apă să facă plajă.  Într-un târziu, când se răsucea pe cealaltă parte, 
Popescu  zărise  mai  multe  nave  militare  străine  ce  înconjurase  vasele  militare 
româneşti  acostate.  Fire  energică Gică Popescu, se aruncase în apă pentru a se 
reîntoarce la submarin. Cum începuse să intre la bănuială a înotat făcând pluta, 
alunecând lin, dus de curentul apei, străduindu-se să nu fie observat. Mirosise el că 
ceva este anormal. Apropiindu-se suficient el a văzut că vasele militare străine sunt 
sovietice şi a auzit somaţiile prin portavoce ale ruşilor de “predaite romanski”. El a 
făcut repede calea întoarsă la locul în care făcuse plajă şi a aşteptat să vadă ce se 
întâmplă în continuare. Când, tânărul ofiţer tehnic, de numai douăzeci şi patru de 
ani, s-a lămurit că navele româneşti erau capturate, a început să alerge pe malul 
apei în direcţia vest. Numai cu chiloţi pe el, Popescu a ţinut-o într-o fugă până la 
apusul  soarelui,  când  ţânţarii  au  început  să-i  ciuruiască  piele  cu  înţepături 
usturătoare.

Toată  noaptea  Popescu  a  orbecăit  prin  Deltă,  chinuit  de  frig  şi  de 
muşcăturile ţânţarilor, fără a întâlni ţipenie de om. A doua zi spre prânz, epuizat şi 
lihnit de foame, a întâlnit tabăra unor pescari, care erau la masă.

- Bună ziua oameni buni, s-a adresat Popescu.
- Bună ziua, dar ce-ai păţit  de eşti despuiat prin pustietăţile astea? l-au 

întrebat pescarii.
-  Sunt marinar militar şi  am scăpat  printr-un noroc orb de a nu fi luat 

prizonier de ruşi. Flota noastră militară, acostată lângă Periprava a fost capturată, 
explicase Popescu.

- Şi când s-a întâmplat asta? întreabă un lipovean bărbos.
- Ieri.
- Nu te cred.
- N-am motiv să vă mint! răspunsese mirat Popescu.
- Păi  de o săptămână suntem aliaţii  ruşilor.  Ei n-au de ce să te mai ia 

prizonier, iar pe de altă parte nici nu cred c-ai făcut într-o noapte atâta drum.
- Mă credeţi nu mă credeţi, asta e situaţia.
- Şi acum ce ai de gând? întreabă un alt pescar.
- Vreau să ajung la Tulcea şi de acolo să mă duc la Constanţa, ca să mă 

prezint la amiralitate.
- Până atunci vino să mănânci cu noi, că după cum stai cu ochii aţintiţi pe 

mămăliga noastră, trebuie să fii înfometat rău de tot.
Cât timp a durat dialogul cu bătrânul lipovean, Popescu, care-i amorţise 

burta de foame, nu se gândea decât la mâncare. El s-a bucurat că este poftit la masă 
şi golise repede găvanul cu borş de peşte înghiţit în grabă cu un codru de mămăligă 
de parcă s-ar fi bătut calicii la gura lui.

-  Ivane,  mai umple-l  odată,  că încep să-l  cred pe rumânul ăsta,  zisese 
bătrânul.

Popescu îşi făcuse plinul de simţea că mâncarea n-are unde mai intra.
-  Vă mulţumesc oameni buni, pentru masă. Am avut mare noroc să vă 

întâlnesc. Mă lăsase puterile.
- Nu te lasă pe tine uşor, că eşti unul din ăia scunzi şi îndesaţi, care nu-şi 
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pierde uşor vlaga, nici când e bătrân ca mine, darmite un tânăr ca tine. Ai avut 
mare noroc că nu te-ai întâlnit cu vreo haită de sălbăticiuni, că acum îţi luceau 
oasele la soare.

Odată când Popescu povestise episodul de la Periprava lui Curteanu de la 
Serviciul Tehnic şi lui Movileanu de la Aprovizionare, toţi foşti ofiţeri şi de aceiaşi 
vârstă cu el, tehnicianul de la tehnic spusese:

- Popescule, eram în lagăr la ruşi şi aflasem de încheierea armistiţiului, 
dar când au fost  aduşi  marinari  români şi  ne-a spus că au fost  capturaţi  pe 30 
august, cât eram de amărâţi am făcut o burtă de râs de nu ne mai puteam opri. 
Majoritatea celor ce eram într-un lagăr de la Marea Albă, fusesem luaţi prizonieri 
la Stalingrad, dar când au venit marinarii prinşi la o săptămână după “23 August”, 
nu mai ştiam ce să credem. 

Dumitru  Curteanu  se  întorsese  în  ţară  din prizonierat  ca  locotenent  în 
divizia  “Tudor Vladimirescu”,  înfiinţată  de ruşi  cu prizonierii  români  care s-au 
înscris voluntar, în dorinţa lor de a scăpa mai repede de lagăr. El făcuse şcoala 
militară de artilerie  şi  plecase  pe front  tocmai  când trebuia să se căsătorească. 
Revenit în ţară Curteanu şi-a găsit fosta logodnică, văduvă şi cu o fetiţă în leagăn. 
Ea se măritase după plecarea lui pe front cu un alt  tânăr ofiţer,  care murise pe 
câmpul de luptă înainte de a i se naşte copilul. Curteanu s-a căsătorit  cu tânăra 
văduvă şi a avansat până la gradul de maior. Înainte de a fi trecut în rezervă el era 
trimis în întreprinderi pentru a instrui şi asista la tragerile cu arma ale salariaţilor 
înscrişi în organizaţia Gata pentru Muncă şi Apărarea Patriei.

Dumitru Curteanu, dat afară din armată, având de întreţinut o nevastă şi 
doi copii a apelat disperat la directorul întreprinderii de electricitate, căruia i s-a 
făcut milă de situaţia în care ajunsese fostul instructor GMA al întreprinderii şi l-a 
angajat  ca  tehnician.  Curteanu  a  devenit  repede  un  salariat  priceput  şi  foarte 
conştiincios.  El  povestea  uneori  chinurile  prin  care  trecuse  pe  front  şi  în 
prizonierat.

- După ce ne-a luat prizonieri la Stalingrad, am fost duşi pe jos până la 
lagăr.  Nopţile  le  petreceam  culcaţi  în  zăpadă.  Dimineaţa  când  ostaşii  ruşi 
comandau plecarea imensului convoi de prizonieri români şi germani, amestecaţi la 
grămadă, rămâneau mogâldeţe acoperite de zăpadă cu trupurile îngheţate a celor ce 
muriseră  peste  noapte.  Puţini  din  cei  trecuţi  de  douăzeci  şi  cinci  de  ani  au 
supravieţuit. A fost un marş pe care noi l-am poreclit convoiul morţii. Mulţi ar fi 
rezistat dacă am fi primit mâncare care să acopere necesarul de energie pentru un 
drum pe jos de peste o mie de kilometri. Într-o noapte când sentinela plutonului 
nostru dormea, unii dintre noi, înnebuniţi de foame s-au repezit şi i-au tăiat calul. 
Am apucat şi eu o halca bună pe care am tăiat-o cu briceagul în bucăţele mici ca să 
le pot înghiţi. Carnea crudă era aşa de tare că nu putea fi mestecată. Când s-a sculat 
rusul şi a văzut ce se întâmplase cu calul lui, s-a supărat şi a împuşcat mai mulţi 
inşi care aveau bărbile murdare de sânge. Eu am scăpat că mi-am dat seama de 
pericol. Înghiţisem în grabă pe nemestecate bucăţile de carne crudă şi apoi m-am 
spălat cu zăpadă, deşi era un ger de crăpau pietrele. Ostaşi sovietici ce însoţeau 
convoiul erau obişnuiţi să ne omoare ca pe nişte câini. Ei împuşcau pe toţi cei ce se 
prăvăleau şi nu mai puteau merge. Ajuns în lagăr, am început să sper că voi avea 
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zile  să  scap,  în  ciuda  hranei  puţine  pe  care  o  primeam.  Mulţi  dintre  noi  ne 
economiseam forţele stând tot timpul culcaţi pe prici şi evitând chiar să vorbim, dar 
erau şi năzdrăvani care se duceau să se culce în zăpada cu rusoaicele ce veneau la 
gardul lagărului, mânate de dorinţe fireşti, satele lor fiind goale de bărbaţi. După ce 
am intrat în divizia de voluntari am început să primim hrană mai multă şi ne-am 
bucurat  de  căldura  rusoaicelor,  care  erau  nu  numai  frumoase,  dar  şi  foarte 
drăgăstoase. Ce se întâmpla cu noi pe zăpada de la gardul lagărului, cred că era 
porunca Lui Dumnezeu. Legile naturii  cereau ca femeile să asigure perpetuarea 
neamului lor, chiar cu sămânţa oamenilor, care ar fi putut fi ucigaşii bărbaţilor lor. 
În lagăr ne împăcam bine cu prizonierii de toate neamurile. Numai nemţii râdeau 
de noi şi trăgeau vânturi zgomotoase în timpul meselor, urând făptaşului “meltze“, 
adică  “să-ţi  fie  de  bine”.  Mie  mi  se  făcea  scârbă,  lăsam  mâncarea  în  blid  şi 
părăseam masă în hohotele de râs ale nemţilor.

Ion  Movileanu,  refugiat  basarabean,  făcuse  şcoala  de  cavalerie  în 
Târgovişte şi când a ieşit sublocotenent se însurase cu una din fetele lui Caricaş, 
unul din cei mai mari negustori ai oraşului.

- Fraţilor, eu n-am avut necazuri, că pe mine nu m-a văzut frontul. Mi-a 
făcut socru-mi-o o nuntă ca în poveşti şi apoi a aranjat să rămân la garnizoana din 
oraş. O duc bine cu nevastă-mea. Când ne-am căsătorit ea era cea mai frumoasă 
fată din oraş şi slavă Domnului că şi acum după unsprezece ani de la nuntă tot 
frumoasă este. N-am dus lipsă niciodată de nimic şi o ducem bine şi acum, leafa 
mea ajungându-ne de mâncare. Socrul meu a fost deştept şi a trecut casa pe lista de 
dotă la căsătoria fiicei lui, aşa că n-a putut fi naţionalizată. Avem în ea tot ce ne 
trebuie pentru toată viaţa. Ne-a dat Dumnezeu două fetiţe şi am dori ca şi ele să se 
bucure de viaţă ca părinţii lor.

- Movilene şi eu o duc foarte bine, deşi am avut ocazia să o duc şi mai 
bine  dacă  rămâneam în marina  militară,  unde ajunsesem la funcţia  de  locţiitor 
politic al amiralului.

- Şi de ce n-ai rămas?
- N-am vrut să mă fac membru de partid, răspunsese Popescu.
-  Ai  fost  un prost.  Ce pierdeai  dacă te făceai?  Uite că eu m-am făcut 

membru de partid, spusese Movileanu.
- Şi la ce ţi-a folosit, că tot te-a epurat din armată? Eu zic c-am făcut bine 

că nu m-am înscris în partid şi am scăpat de învinuirile la alde toţi nichipercea c-
am luptat în războiul contra sovieticilor. Acum am slujbă bună. Am făcut cerere la 
Minisrerul Educaţiei şi mi-a echivalat şcoala superioară de marină cu politehnica. 
Îmi  pregătesc  acum proiectul  pentru  examenul  de  stat  şi  dacă  reuşesc,  îmi  iau 
diploma de inginer mecanic

- Să-ţi ajute Cel de Sus, îi urează Movileanu.
Gheorghe Popescu revenise în  Târgovişte  cam cu coada între  picioare, 

după înfruntările pe care le avusese cu tatăl său. El îl certase că-i făcuse casă fără 
să-l  întrebe.  A  avut  norocul  de  a  găsi  o  slujbă  potrivită  pregătirii  lui  la 
Termocentrala  Doiceşti,  unde  a  avansat  repede  în  funcţia  de  şef  al  Secţiei  de 
Turbine, dar din mândrie prostească n-a vrut să locuiască în casa lui, ca să nu-i dea 
satisfacţie tatălui său. El putea face uşor naveta la Doiceşti cu trenul, casa lui fiind 
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foarte aproape de Gara de Sud a oraşului. Şi pentru a nu sta în Târgovişte, Popescu 
a locuit în colonia de la Doiceşti în aceiaşi cameră cu Mişa Kraft, tânăr inginer, 
fiind  amândoi  burlaci.  Ei  ocupau  o  garsonieră  în  blocurile  de  locuinţe  ale 
termocentralei,  colonia  fiind  foarte  aglomerată  de  montorii  cehi,  care  veniseră 
flăcăi  şi  se  căsătoriseră  în  mare  viteză  cu  ţigănci  frumoase  din  Târgovişte, 
majoritatea  lor  fiind  din  neamul  de  lăutari  al  Urzicenilor,  cerând  fiecare  nouă 
familie apartament separat. Lumea s-a mirat de această preferinţă a cehilor, până a 
aflat de la ei, că este o mare mândrie în Cehoslovacia, să fii însurat cu o brunetă 
frumoasă şi suplă, în loc de o blondă pistruiată şi dolofană.

Mişa  Kraft  cunoscuse  o  tânără  profesoară  de  română de  la  şcoala  din 
Doiceşti de care s-a îndrăgostit lulea, dorind să se căsătorească cu ea.

- Pe când nunta Mişa? întrebase într-o zi Popescu.
- Eu aş vrea cât mai repede, dar este o problemă.
- Poţi să mi-o spui?
- Nu este evreică şi tata n-o să fie de acord, răspunse Kraf, avansat între 

timp inginer şef.
- Şi ce nevoie ai de acordul lui taică-t-o? Eu dacă a-şi fi în situaţia ta m-aş 

însura numai să nu-i fac pe plac lui tata, a zis Popescu.
- Ştiu eu cum e la români, dar la noi e o problemă de tradiţie.
-  Las-o  dracului  de  tradiţie  şi  i-aţi  nevasta  care  îţi  place.  I-ai  spus 

bătrânului că te însori? întreabă Popescu.
- N-am îndrăznit.
- Lasă că-i spun eu, când mai vine să te vadă şi am să-l lămuresc.
- N-o să reuşeşti, răspunsese Kraft.
Într-o seară, la câteva zile după această convorbire, sosise bătrânul Kraft 

să-şi vadă feciorul şi l-a găsit în garsonieră pe Popescu, fiul lui fiind de serviciu în 
termocentrală. După schimbul de politeţuri, bătrânul întrebase:

- Ce face Mişa?
- Vrea să se însoare cu o profesoară frumoasă de română de la liceul din 

colonie, i-a trântit-o Popescu.
- Este evreică? 
- Nu.
- Eu nu-l mai aştept. Mă duc să prind trenul de Bucureşti. Spune-i să nu se 

însoare, că într-o săptămână îi fac rost de o evreică frumoasă şi tot profesoară de 
limba română.

Moş Kraft  s-a  ţinut  de  promisiune şi  în  scurt  timp Mişa  s-a  căsătorit. 
Popescu fusese nevoit să se mute din garsonieră, ce devenise necesară noi familii. 
El încercase să găsească un loc în locuinţele coloniei, dar cu toată strădania n-a 
găsit din cauza supraaglomerării acestora. Fusese nevoit să se întoarcă mieluşel în 
casa lui, spre bucuria tatălui său.

La scurt timp după mutarea lui la Târgovişte, o vecină, nevasta doctorului 
Bătrânu i-a prezentat lui Popescu pe verişoară-sa. Cu tactică şi strategie discretă, 
specifică tuturor femeilor şi nesesizabilă nici de cel mai grozav bărbat ce se crede 
zmeu, Popescu s-a îndrăgostit de frumoasa ingineră agronom şi s-a însurat în mare 
viteză, spre bucuria deplină a tatălui său.
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Atunci când Popescu găsise post la Întreprinderea de Electricitate, el şi-a 
cerut transferul pentru a scăpa de naveta cu trenul la Doiceşti. Inginerul Şef Mişa 
Kraft s-a opus cu vehemenţă la transferul lui Popescu, nevrând ca Termocentrala 
Doiceşti  să  piardă  un mare  specialist,  dar  până  la  urmă n-a  rezistat  rugăminţii 
bunului său prieten.

După  plecarea  Margaretei  Cernăianu,  Bălan  îşi  reaminteşte  cum  se 
căsătorise Curteanu, Movileanu, Kraft şi Popescu. Este el în pragul însurătorii?

XVI

Întâlnirile lui Alexandru Bălan cu Elena Dinu, la început sporadice şi fără 
mare atracţie, s-au îndesit în preajma sărbătorilor de iarnă. Nuţa stă în gazdă la 
părinţii  lui  Geta  Zătreanu,  fosta  ei  colegă  de  clasă  în  şcoala  medie  şi  împarte 
aceiaşi cameră cu Vali, asistentă la Spital, care este în mare dragoste cu Nicu Buco, 
normator la Schela Dragomoreşti, cu care urmează a se căsători. Vali, ca viitoare 
nevastă, vrea să demonstreze ginerelui ei aptitudinile ei de bună gospodină şi îl 
invită la masă în fiecare duminecă.

- Nuţo, invită-l şi tu pe Alexandru la masă în ziua de Crăciun, să nu fiu 
singură cu Nicu, îi zisese Vali în ajunul Crăciunului.

- Nu fac eu asta. Ce-o să zică tanti de mine?
- Eşti fată de măritat, nu mai eşti o mucoasă de elevă ca să te jenezi că te 

întâlneşti cu un băiat. Acum dacă ai fost proastă şi te-ai luat după mă-ta d-ai dat cu 
piciorul norocului de a face facultatea în Cehoslovacia, nu-ţi rămâne decât să pui 
mâna pe unul şi să te măriţi, până nu-ţi trece timpul. Al meu a cam trecut şi dacă n-
aveam norocul să dau de Nicu, aş ajunge fată bătrână.

Elena  Dinu  fusese  secretară  UTM  pe  şcoală  şi  la  absolvire  a  fost 
repartizată  să  facă  studiile  în  Cehoslovacia,  la  o  facultate  de  ştiinţe  politico-
diplomatice. I se spusese că după terminarea facultăţii are mari perspective de a 
lucra la ambasadele României din străinătate. Tânăra nu s-a entuziasmat de norocul 
ce dăduse peste ea şi s-a dus să-şi consulte părinţii. Tatăl ei, muncitor la atelierele 
CFR, s-a bucurat, dar maică-sa, femeie analfabetă, s-a opus cu vehemenţă, lucru ce 
îi convenea şi ei. Elena Dinu nu era de loc tentată să trăiască printre străini, de fapt 
ca  şi  ceilalţi  tineri  de  seama  ei.  Lipsa  informaţilor  despre  viaţa  oamenilor  în 
străinătate este totală. Lumea n-are de unde şti cum se trăieşte cu adevărat în alte 
ţări. În Scânteia Tineretului, ziar la care sunt obligaţi să se aboneze elevii după ce 
devin UTM-işti,  Nuţa citise multe ştiri  despre nenorocirile cu care se confruntă 
tineretul  din  ţările  capitaliste.  Cunoscându-şi  copilăria  şi  adolescenţa  plină  de 
lipsuri de tot felul, ea era convinsă că şi în Cehoslovacia, ţară socialistă trecută prin 
război lucrurile nu pot fi mai roze decât în România. Şi poate că avea dreptate. 
Speranţa că va deveni salariată şi va avea bani să-şi cumpere haine, ca să scape de 
zdrenţele  de  pe  ea,  era  mai  importantă  decât  să-şi  continue  studiile  într-o  ţară 
străină, unde va continua să suporte lipsa banilor, ce-i  amărâse viaţa de când se 
ştie. Directorul şcolii se străduise să-i schimbe hotărârea, dar n-a reuşit în faţa unui 
caracter extrem încăpăţânat. În general tinerii refuză sfaturilor celor mai mari, dar 
cazul Elenei Dinu este unul ieşit din comun, concluzionase directorul Şcolii Medii 
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Tehnice de Petrol. Văzând că îşi bate gura de pomană el a repartizat-o la Schela 
Cobia şi în locul ei a trimis un alt absolvent.

- Ce-ţi veni Vali să-mi spui astea? N-am decât nouăsprezece ani.
- Şi ce e puţin? Pune repede mâna pe el că e băiat bun. Dacă nu-l refuzai 

pe ofiţerul ăla, care s-a mutat cu garnizoana, erai acum măritată.
Masa de Crăciun a fost o reuşită şi Vali a propus să petreacă împreună şi 

noaptea Anului Nou. Fetele au început să discute despre meniu, în faţa celor doi 
blendărăi,  care  ascultau  indiferenţi.  Ele  au  stabilit  ce  aperitive  şi  mâncăruri  să 
pregătească,  iar  când  au  ajuns  la  prăjituri  şi  tort  discuţiile  s-au  aprins,  fiecare 
descriind mai multe reţete de care auziseră.

- Astea cred că nici n-au văzut cum arată prăjiturile de care vorbesc, îi 
şopteşte Nicu lui Alexandru.

- Ce ziseşi Nicule? întreabă Vali.
- …Vă omorâţi degeaba cu dulciurile, că mie nu-mi plac, răspunde Nicu 

încurcat.
- N-ai zis asta. Nici nu ne-am căsătorit şi ai început să mă minţi.
- Atunci dacă ai auzit ce-am spus de ce mă mai întrebi? Eu am plecat. 

Mulţumesc pentru masă.
- Te-ai supărat? întreabă Vali.
- Nu, dar s-a făcut târziu şi mi-e frică că mâine dimineaţă pierd autobuzul 

schelei. 
Lui Alexandru care i se făcuse somn şi trăgea de ochi să nu adoarmă pe 

scaun, toropit de căldura plăcută pe care o radia godinul şi cu stomacul ghiftuit, s-a 
dezmeticit la propunerea lui Nicu şi pleacă cu el. Fetele îi conduc până în stradă şi 
se înapoiază pe fugă în casă, alungate de crivăţul de afară.

- La astea li s-au aprins călcâiele să se mărite, zice Nicu, după ce au ieşit 
de pe poarta Zătrenilor.

- Nicule, tu eşti hotărât să te însori?
- Păi, ce dracului să fac? Am ars gazul cu una şi cu alta, d-am ajuns la 

treizeci de ani fără să am vreun rost, cum mă cicăleşte mama.
- Şi tu te însori că-ţi zice maică-ta?
- Nu numai d-asta. Vreau s-o fac repede până nu-i descopăr prea multe 

defecte lui Vali, aşa cum mi s-a întâmplat cu alte fete.
- Şi dacă o să i le descoperi după ce te vei însura, nu e mai rău?
- Rău, bine, asta e, că trebuie să intru în rândul lumii. Mama are dreptate 

că-mi trece vremea şi n-o să mai am timp să-mi cresc copii. Am pierdut vremea cu 
burlăcia, alergând după cai verzi pe pereţi. Anii au trecut, chelia s-a îndesit şi au 
început să-mi apară şi fire albe.

-  Şi  dacă  te  însurai,  crezi  că-ţi  era  mai  bine?  încearcă  Alexandru  să-l 
descoasă pe mai vârstnicul său amic.

-  Nu ştiu,  dar  dacă aşa  e  obiceiul  din moşi  strămoşi,  eu de ce  să  fac 
excepţie! Nu vezi că nu mai îmi stă bine la vârsta mea să fiu flăcău?

- Nicule, nu-ţi fie teamă d-asta, că nu eşti bătrân.
- Lasă că ştiu eu mai bine cum sunt. Pierde tu vremea ca mine şi ai să afli 

că nu e o situaţie prea bună.
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- Am văzut că-ţi place Vali.
- Îmi place.
- Ce-ţi place la ea?
- Aşa cum este. Ia lasă-mă dracului în pace şi nu mă mai descoase, că am 

eu destule întrebări la care nu ştiu să-mi răspund. Ne revedem la revelion sau nu 
vii?

- Ba am să vin.
- Alexandre, dacă lucrurile merg aşa cum le observ eu, o să te însori cu 

Nuţa destul de repede.
- Nu m-am gândit la asta. Mai am şi alte prietene.
- Dă-le încolo, că toate sunt la fel. Fiecare au calităţi şi defecte. Mai bine o 

faci şi după aia vezi ce iese. Un unchi al meu zice că până nu trăieşti cu femeia în 
casă, n-ai cum să ştii dacă este vrednică sau puturoasă, pricepută sau nepricepută, 
rea sau bună şi că atunci când afli e prea târziu să mai îndrepţi ceva, după ce-ţi 
naşte copii. El mai zice că femeii nu-i poţi afla gândurile nici după ce ai îmbătrânit 
alături de ea.

- Nicule, nici ele nu prea ştiu dacă cel cu care se mărită va fi om de casă 
sau o puşlama.

- Vezi de treabă că ele ştiu ce fac. Fetele sunt mai pricepute la chestii d-
astea decât noi. Ele se coc mai repede la minte. Se înteţeşte viscolul. Dacă o ţine 
aşa până dimineaţa, se înzăpezesc drumurile.

- N-are decât, doar e iarnă.
- Ţie îţi e uşor să zici asta, că lucrezi la o întreprindere în oraş la doi paşi 

de gazdă, dar cum ajung eu în schelă, dacă nu merge autobuzul?
- Nicule, noapte bună.
- Mersi, la fel.
Aluzia lui Nicu Buco că Alexandru se va căsători curând cu Nuţa Dinu l-a 

şocat pe acesta. În drumul lui spre casa doamnei Piperescu, Alexandru se întreabă 
dacă idea era a lui  Nicu sau fusese insuflată de Vali. Când Nicu făcuse aluzia, 
Alexandru se cam supărase, dar cu cât se gândeşte mai mult la asta, începe s-o 
găsească potrivită.  El  observase că Nuţa este  preocupată  să înveţe să  gătească, 
semn că vrea să fie o bună gospodină. 

Elena Dinu, sfătuită de Vali, se gândeşte şi ea la măritiş. Ea nu se sfiise să 
spună că atunci când se va mărita va prepara mâncăruri bune pe care le va servi pe 
faţă de masă albă şi apretată, cu vas de flori în mijloc, aşa cum văzuse la tanti-sa 
Tanţa.  Numai  că  acolo  bucătăria  era  făcută  de  unchi-s-o  Costică,  chelner  la 
restaurantul Dunărea, care îşi divinizează nevasta, o femeie foarte frumoasă şi mult 
mai tânără decât el. Ca fapt divers, ea îi spusese lui Alexandru la una din plimbările 
lor pe strada mare, că pachetele cu mâncarea soţului pentru birou vor fi în celofan, 
aşa cum văzuse că vine Dumitrescu, şeful ei de birou. Nuţa e sinceră când spune ce 
ar face ea ca gospodină, atunci când vine vorba despre bucătărie. În discuţiile ei cu 
Vali despre meniul de revelion, ea este nerăbdătoare să experimenteze nişte reţete 
culinare de care auzise pe unele funcţionare cu care lucrează în Schela Cobia. Ea 
nu este o frumuseţe, dar ştie să se facă simpatică. În conversaţii se dovedeşte că are 
mult  simţ  practic,  deşi  cunoştinţele  ei  de  cultură  generală  sunt  o  spoială, 
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determinată de programa de învăţământ din şcolile medii tehnice. Ea este străvezie 
de slabă, de parcă ar mânca numai în zilele de post şi poate că de aici provine 
dorinţa ei de a pregăti bucate apetisante.

După revelion Alexandru s-a hotărât să se căsătorească cu Nuţa şi a scris 
părinţilor lui o scrisoare, încunoştinţându-i în fugă de ce vrea să facă, de parcă ar fi 
fost vorba că vrea să-şi ia o pereche de pantofi. Fără tergiversare, ei s-au prezentat 
la Policlinică să li se ia sângele la analiză pentru obţinerea buletinului Waserman, 
necesar la actele ce se depun la Sfatul Popular pentru obţinerea certificatului de 
căsătorie.  Cum  tocmai  atunci  Alexandru  încasase  şapte  sute  de  lei  pentru  o 
inovaţie,  el  pleacă  cu  viitoare  mireasă  la  Bucureşti  să  comande  verighete, 
bijutierilor din provincie luându-se dreptul de a lucra cu aur. Pe peronul din gara 
Titu, Nuţa îl zăreşte pe Vasile, fratele ei cel mic. Deschide în grabă geamul şi în 
timp ce trenul pleacă, ea îi strigă:

Vasile, spune-i mamei că mă mărit. Ne ducem la Bucureşti să comandăm 
verighetele.

Ajuns acasă Vasile a spus mamei lui ce îi strigase soră-sa din trenul care 
pleca din Titu spre Bucureşti.

- Fir-ai al dracului maică cu prostia care-ţi ieşi din gură. Ce vorbă e asta! 
Cum să se mărite fără să ne spună? 

- De ce mă dai dracului, mamă? Ce stric eu dacă asta mi-a spus Lenuţa să-
ţi zic? întreabă Vasile nedumerit de supărarea mamei lui la aflarea vestei pe care i-o 
adusese.

Acelaşi efect l-a avut şi scrisoarea lui Alexandru, trimisă părinţilor lui.
- Mitică, urcă-te repede în tren şi du-te de vezi ce s-a întâmplat cu băiatul 

ăla de se însoară în aşa grabă.
- Nevastă, scrie-i o scrisoare şi întreabă-l ce vrei să ştii.
- Asta nu mai e treabă de scrisoare. Du-te acolo şi vezi ce e.
- Florico, eu zic să te duci tu.
- Să ştii că m-aş duce, dacă n-ar fi vremea asta geroasă. 
Dumitru Bălan ca să nu-şi supere nevasta pleacă la Târgovişte, unde odată 

ajuns caută adresa gazdei feciorului său.
- Sărut-mâna doamnă. Sunt tatăl lui Alexandru.
- El nu este acasă. Este în delegaţie de două zile la Piteşti şi vine în seara 

asta.  Poftiţi  în  casă,  îl  invită  doamna  Piperescu,  citind  încurcătura  de  pe  faţa 
frumoasă a bărbatului de patruzeci şi şase de ani.

- Nu vreau să vă deranjez, se scuză Dumitru Bălan.
- Doar n-o să staţi să-l aşteptaţi afară? Intraţi şi simţiţi-vă ca acasă, că doar 

veniţi la fiul dumneavoastră, spune răspicat doamna Piperescu. 
Invitaţia  sună ca o comandă cazonă,  îndulcită  doar  de glas  de femeie. 

Musafirul se bucură că intră în casă, adăpostindu-se de asprimea gerului de după 
Bobotează.

Doamna Piperescu îl instalează pe Dumitru Bălan într-unul din fotoliile 
unui salonaş cu căldură plăcută dată de un şemineu în care fâsâie un arzător de 
gaze. Apoi ea bate delicat la una din cele patru uşi ale încăperii. 

- Domnule consilier.
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- Da doamnă, răspunde avocatul din camera lui.
- Vă rog să poftiţi aici. Avem musafir pe tatăl lui Alexandru.
- Bine aţi venit, spune Loghin zâmbind, bucuros să cunoască pe tatăl celui 

ce şi-l doreşte să fie mentorul fiului său. Eu sunt Dumitru Loghin, consilier juridic 
la aceiaşi întreprindere la care lucrează Alexandru.

- Ştiu de dumneavoastră din cele ce ne-a povestit el.
- S-a văitat cumva că-l cicălesc?
- Nu, din contră. Vă preţuieşte pentru grija pe care i-o purtaţi.
- Se descurcă el foarte bine şi fără grija mea. Eu îl dădăcesc numai cu mici 

ajustări la ţinuta lui vestimentară. Ca în toate timpurile şi astăzi nu este suficient să 
fii numai deştept, ci trebuie să arăţi şi îngrijit.

- Am observat şi eu că deşi are haine bune, nu-şi lustruieşte pantofii şi nu-
şi calcă pantalonii. Nevastă-mea s-a străduit să-l pună de mic la treabă ca să nu 
ajungă un leneş, dar se vede că n-a reuşit.

- Este drept că-i cam place să doarmă, dar nu este deloc leneş. Citeşte 
mult tot felul de cărţi tehnice, fiind pasionat de meseria lui. Lucrează şi la nişte 
inovaţii  tehnice, care sunt foarte apreciate de inginerul şef al întreprinderii.  Din 
cauza asta n-are timp de ferchezuială. Doresc ca şi fiul meu să fie silitor măcar pe 
jumătatea  lui  Alexandru.  D-asta  acum îl  bat  la  cap  pe  fiul  dumitale  să  dea  la 
facultate, ca să fie colegul şi mai ales îndrumătorul copilului meu, care termină 
anul acesta liceul din Cîmpulung şi este un răsfăţat. Dar cu ce ocazie în Târgovişte, 
că doar  n-aţi  bătut  atâta  drum pe gerul  ăsta  de ianuarie  numai ca să vă vedeţi 
feciorul?  

- Am primit o scrisoare de la el prin care ne spune că se însoară şi m-a 
trimis soţia să văd care este situaţia. Dumneavoastră ce ştiţi?

- Eu nu ştiu nimic, răspunde Loghin îmbufnat că i se năruie planul pe care 
şi-l făcuse în legătură cu Alexandru.

- Fata o avea casă? Eu nu accept o altă femeie aici, se repede doamna 
Piperescu, care este intrigată de vestea perspectivei de căsătorie a chiriaşului ei. 

-  Doamnă,  nu ştiu nimic despre ce fată  e  vorba şi  acesta este motivul 
pentru care m-a trimis nevasta, că din partea mea este o chestiune în care el trebuie 
să decidă singur şi amestecul nostru îl consider inutil. Eu ştiu că în general copiii, 
în dorinţa lor de aş afirma independenţa, fac ce vor ei şi nu ţin seama de sfatul 
părintesc, deşi acesta este făcut din dragoste.

- Un sfat nu le strică şi dacă nu-l ascultă le trebuie şi câte o scatoalcă, ca 
să-i aduci pe drumul bun, zice Loghin.

- Domnule avocat, nu vreau să vă contrazic, dar, din experienţa mea de 
învăţător de ţară, bătaia nu corectează lucrurile decât aparent; copilul se face numai 
că îţi dă ascultare şi în fond se ambiţionează şi mai mult să-şi realizeze pornirea.

- Şi atunci ce să faci, să-l laşi de capul lui? întreabă avocatul.
-  Se  pare  că  cel  mai  eficient  sfat,  pe  care  un  părinte  poate  să-l  dea 

copilului său, este cel spus pe dos, spune fostul învăţător.
- Dar asta este foarte anormal, deşi eu nu mă pricep la educaţia copiilor, că 

nu mi-a dat Dumnezeu, zice doamna Piperescu.
- Când Alexandru avea doi ani şi răsturnam mămăliga fierbinte pe masă, 
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el se repezea să dea cu palma în ea. Ştiind acest lucru, nevastă-mea îl oprea ţipând 
şi cum copilul n-o asculta trebuia să-l şi bată. Fratele tatei, la care stăteam şi nu 
avusese copii, zicea: “lăsaţi-l mă să dea cu palma în mămăligă, că numai atunci îi 
va veni mintea la cap”. “Unchiule, nu învăţa copilul la prostii”, riposta soţia mea. 
Într-o zi n-am fost atenţi şi Alexandru a pleznit mămăliga, care fiind din întâmplare 
una cam moale i s-a lipit de palmă, provocându-i arsuri cu băşicarea pielii. Copilul 
a început să urle de durerea usturimi de nu-l mai puteam opri. Unchiul meu i-a zis: 
“La fel să faci şi data viitoare, că s-ar putea să te doară şi mai rău”. Alexandru 
auzind acest sfat s-a oprit din plâns, deşi durerea n-avea cum să-i treacă. De atunci 
i-a trecut pofta de a lovi mămăliga, cu toate că unchiul meu îi şoptea: “Alexandre, 
arde-i una” Poate că dacă nevastă-mea în loc să ţipe la el sau să-l bată, iar fi spus 
că poate să dea în mămăliga fierbinte, ca să facă bube pe palmă, incidentul n-ar 
mai fi avut loc.

- Şi cum vreţi să-l opriţi pe Alexandru, să nu se mai căsătorească? întreabă 
doamna Piperescu.

- Nu vrem să ne amestecăm în decizia lui. Nevastă-mea vrea să ştie numai 
cu cine vrea să se însoare, răspunde Dumitru Bălan.

- Nu e prea tânăr pentru însurătoare? întreabă din nou proprietăreasa.
- În iulie face douăzeci şi trei de ani. Părinţi noştri se căsătoreau şi mai 

tineri. Bătrânii spun că mâncarea de dimineaţă şi însurătoarea devreme lungeşte 
viaţa, răspunde Bălan.

- Măcar d-ar fi o fată cu care să se înţeleagă, zice doamna Piperescu.
- Asta n-ai cum să ştii dinainte. Căsătoria este o adevărată loterie. Nu poţi 

şti ce se ascunde în capul omului, zice Loghin.
- Sunt de aceiaşi părere cu dumneavoastră şi acesta este motivul pentru 

care nu-mi bat capul. Fiecare om trebuie să se descurce singur, dacă din întâmplare 
intră într-o încurcătură. Părinţii care, în dragostea lor exagerată, îşi feresc copiii de 
griji, le fac numai rău fiindcă aceştia vor deveni nişte infirmi, ce nu vor fi în stare 
să-şi rezolve singuri treburile. 

La fosta intrare de serviciu din spatele casei se aude zdrăngănitul clanţei. 
- A sosit zmeul, anunţă Loghin.
Alexandru se arătă surprins de vizita tatălui său şi după urarea de bun 

sosit se retrag amândoi în camera sa. 
Camera lui Alexandru este curată şi din soba de teracotă, în care fâsâie 

arzătorul  de gaze,  radiază o căldură plăcută,  dar  dezordinea cărţilor şi  caietelor 
împrăştiate pe masă contrastează cu restul încăperii.

- Frumoasă cameră, dar de ce nu ţii curat şi pe masă? întreabă Dumitru 
Bălan.

- Ar fi o pierdere de timp să o deretic. Îmi este mai uşor să continui la ce 
lucrez, de unde am rămas. 

- Atunci patul de ce ţi-l mai faci dimineaţa, dacă tot trebuie să te culci 
seara în el? întreabă tatăl zâmbind.

-  Eu l-am lăsat  nefăcut,  dar  cred că domnul Loghin l-a  strâns,  când a 
aprins focul în sobă.

- Şi asta s-a mai întâmplat?
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- Da. La început îmi strângea şi cărţile de pe masă, dar l-am rugat să le 
lase aşa, că mi le încurcă.

Lui Dumitru Bălan nu-i place comportarea fiului său, dar din delicateţe se 
abţine  să-i  facă  vreo  observaţie,  considerând  că  a  trecut  vremea  formării 
deprinderilor bune ale fiului său. El, ca un om extrem de ordonat şi politicos, este 
surprins să-şi vadă fiul cu un comportament necioplit şi indolent la strădaniile lui 
Loghin de a-l face să fie civilizat. Se gândeşte că dragostea şi pasiunea Floricăi cu 
care şi-a educat copiii,  nu merita să eşueze la Alexandru şi se întreabă dacă nu 
cumva şi ceilalţi fii ai lui au dobândit o educaţie opusă celei primite. Îşi ascunde cu 
greu gândurile, care îi răscolesc sufletul.

-  Măi  băiete,  maică-ta  e  neliniştită  de  când  a  citit  scrisoarea  ta  cu 
însurătoarea. I-am spus că noi nu trebuie să ne amestecăm, dar ea vrea să ştie ce şi 
cum. Ar fi venit ea şi pe gerul ăsta, dacă n-ar fi suferindă cu inima, aşa că ar fi bine 
dacă poţi să vii acasă şi să lămureşti lucrurile. Când poţi să vii?

- Oricând, răspunde hotărât fiul.
- Atunci, cel mai bine ar fi să plecăm împreună, pentru că eu n-aş şti ce să-

i spun maică-ti ca s-o liniştesc.
- Avem un tren dimineaţa la şase, spune Alexandru.  
-  Nu  trebuie  să  anunţi  la  serviciu,  că  lipseşti  câteva  zile,  îşi  întreabă 

Dumitru Bălan fiul.
- Am să-l rog pe domnul Loghin să-i spună şefului meu că am o treabă.
Grijuliu, Dumitru Bălan, care n-a întrebat nimic despre cine e viitoarea lui 

noră, zice fiului său:
- Nu trebuie s-o anunţi şi pe fata aia că pleci?
- N-am de ce, răspunde scurt Alexandru.
Noaptea  a  trecut  repede,  tatăl  şi  fiul  dormind  fără  vise,  obosiţi  de 

alergătura de peste zi.
La  scurt  timp  după  plecarea  trenului  din  Târgovişte,  Dumitru  Bălan 

povesteşte fiului său cum s-au căsătorit părinţii lui.
Toma Bălan,  un flăcău chipeş  şi  vrednic,  era îndrăgostit  şi  vroia să se 

căsătorească cu Tudoriţa, fiica ţăranului cârciumar Micu Cioacă. Numai că Micu n-
a ţinut seama de dorinţa tinerilor şi şi-a obligat fata să se mărite cu Vasilescu, un 
inspector silvic din Roşiorii de Vede ce-şi îndesise inspecţiile la pădurea Lamba, 
pentru a se opri la cârciumar şi a-i cere fata de soţie. Toma şi Tudoriţa neputând 
schimba hotărârea lui Micu Cioacă, au hotărât ca în noaptea nunţii, înainte ca ea să 
culce cu Vasilescu,  să  fugă  împreună.  Toma a  venit  cu căruţa  trasă de doi  cai 
focoşi, pe uliţa Ţurlanilor, ce coboară spre gârlă. Tudoriţa care vroia să-şi pună în 
aplicare planul, cum a văzut căruţa a alergat să sară gardul şi să fugă cu iubitul ei. 
Numai că mama sa, prudentă, a supravegheat-o tot timpul şi când a văzut ce vrea 
facă Tudoriţa  a  prins-o de coade şi  a  adus-o cu forţa  să continue nunta.  Toma 
supărat  de  nereuşita  planului,  căuta  cu  disperare  s-o  întâlnească  pe  Tudoriţa. 
Aceasta  nu putea să-şi  întâlnească iubitul,  nu din cauza bărbatului  ei,  care din 
cauza  obligaţiilor  serviciului  său  era  mai  tot  timpul  plecat,  ci  din  cauza 
supravegherii stricte a mamei ei. Nevasta lui Micu Cioacă se temea că Tudoriţa va 
fugi cu Toma şi familia ei va ajunge de râsul satului. 
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Într-o  seară,  Toma  a  zărit-o  pe  Tudoriţa  aprinzând  felinarul  din  faţa 
cârciumii, supravegheată de mama ei, care îi ţinea scara. Toma a scos pistolul şi a 
ochit-o  în  cap pe Tudoriţa.  Plumbul  s-a  înfipt  în  stâlpul  felinarului  şi  Tudoriţa 
speriată de împuşcătură, a căzut de pe scară. Când Toma se pregătea să-şi tragă un 
glonte în cap, a văzut-o pe Tudoriţa că se ridică de jos şi apoi se urcă din nou pe 
scara pentru a închide uşa cu geam a felinarului. Tudoriţa văzând glonţul înfipt în 
stâlp, l-a scos şi l-a ascuns în sân.

Căsnicia  Tudoriţei  cu  inspectorul  Vasilescu  s-a  terminat  repede.  Micu 
Cioacă văzând că poate să-şi  piardă fiica din cauza geloziei  fostului  ei  iubit  şi 
constatând că ginerele său nu este un om de ispravă, aşa cum s-ar fi cuvenit după 
funcţia pe care o avea, a hotărât divorţul. După numai câteva luni de la căsătoria cu 
Vasilescu, Tudoriţa a divorţat şi s-a căsătorit cu Toma. Ea a păstrat cu sfinţenie 
toată viaţa glonţul ce putea să-i răpună viaţa, ca o dovadă nemărginită a iubirii ce i-
a purtat-o Toma. Incidentul ce putea avea urmări tragice, n-ar mai fi avut loc, dacă 
Micu Cioacă nu şi-ar fi obligat fata să se mărite cu unul pe care ea nu-l vroia. 

Alexandru mai auzise această istorisire în copilărie, dar acum îi înţelege 
tâlcul. Dumitru Bălan transmisese pe ocolite că el nu va interveni în hotărârea lui, 
nedorind să repete greşeala bunicului său după mamă.

- Intrăm în Titu, spune Alexandru.
- Am trecut de nenumărate ori prin gara asta. Aici trenul stă mai mult şi 

am coborât de câteva ori pe peron, ca să beau apă de la fântâna cu ţâşnitori, zice 
Dumitru Bălan.

- Păi, ce căutaţi pe aici? întreabă Alexandru.
- Până să se facă linia nouă Bucureşti – Videle - Roşiori Nord - Craiova, 

veneam la Bucureşti pe linia veche prin Roşiori – Piteşti - Titu. Era un ocol mai 
mare  ca  distanţă,  dar  garnitura  de  tren  era  directă  şi  nu  pierdeam  timp  cu 
schimbările  de  tren.  Ieri  când  am trecut  prin  Bucureşti  am  avut  legătura  spre 
Pietroşiţa după cinci ore de aşteptare. Mi-a prins bine. Am avut timp nu numai  să-l 
văd pe Nelu la Grupul Şcolar Iosif Rangheţ şi să-i las ceva d-ale guri, pregătite de 
maică-ta, dar am putut să fac o vizită pe nepusă masa pe la alde domnul Panait. 

- Ei ce mai fac?
- Nu l-am găsit acasă decât pe domnul Panait, care s-a bucurat foarte mult 

că mă vede şi nu l-am uitat. 
- De ce era singur?
- Doamna Panait este la Paris, fiul lor Mircea lucrează pe un şantier la 

Oneşti, Norica noră-sa este dactilografă la un institut de proiectare, iar nepoată-sa 
Nicoleta era la şcoală. L-am rugat pe domnul Panait să vorbească cu Mircea să mă 
ia şi pe mine pe şantier.

- Vă duceţi aşa departe de casă?
- Păi, ce să fac, dacă pe lângă casă nu mă angajează nimeni? Maică-ta a 

făcut cereri peste cereri de reintegrare în învăţământ, dar nu i le-a aprobat, deşi 
aproape treizeci de învăţători şi profesori de la cele două şcoli din comună sunt 
suplinitori. A alergat Florica pe la raion şi pe la regiune, argumentând că nu am fost 
judecat sau condamnat şi că arestarea mea fusese făcută din greşeală, dar degeaba. 
Din cauza maşinii de dărăcit noi suntem tot la chiaburi.
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-  Parcă  aţi  făcut  cerere  de  donarea  maşinii  la  Flamura  Roşie  din 
Zimnicea?

-  De  făcut  am făcut,  dar  nu  mi-a  aprobat-o.  Cred  că  Mircea  o  să-mi 
găsească un post de mecanic pe şantier, zice optimist Dumitru Bălan.

- Mi se pare cam prea departe de casă. 
- Asta aşa este. După ce că am fost luat d-acasă cinci ani, acum trebuie să 

plec din nou, dar n-am ce face, până s-or mai aranja lucrurile.
- Nu cred că se va reveni vreodată la ce a fost, zice Alexandru, pentru aş 

conştientiza tatăl ca să nu-şi pună speranţa în vreo schimbare a regimului politic al 
ţării.

- Nici nu m-am gândit la aşa ceva, dar trebuie să se termine odată şi cu 
“lupta de clasă”, ca să ne putem duce zilele fără să fim urgisiţi pentru ce-am fost.

- Doamna Panait, ce caută la Paris? întreabă Alexandru pentru a evita un 
subiect, care încreţise fruntea chipului blând al tatălui său.

- A chemat-o soră-sa în vizită, răspunde tatăl.
- Cum de i-o fi dat paşaport?
-  A durat  aproape  un  an  de  când  a  cerut  paşaportul,  dar  după  ce  i-a 

verificat  Securitatea şi  în măsele din gură,  i  l-a dat fiind vorba de o femeie de 
şaptezeci de ani, care merge în vizită la soră-sa.

- Cum a ajuns soră doamnei Panait la Paris?
- Este o poveste lungă, dar pe scurt uite cum s-au petrecut faptele: Fosta 

domnişoară  Vlădescu,  care  mi-a  fost  învăţătoare,  a  fost  măritată  cu  Sandu 
Stănculescu, naşul nostru. Când el era pe frontul din primul război mondial, în sat 
la noi a fost încartiruită o unitate militară franceză. Soţia naşului Stănculescu s-a 
îmbolnăvit grav şi a fost tratată de un medic militar francez, care s-a îndrăgostit de 
ea. Când s-a terminat războiul, naşul a venit acasă, a aflat de idila nevestei lui şi a 
divorţat. Doctorul francez, îndrăgostit lulea, s-a bucurat când a auzit de divorţul 
iubitei lui, a chemat-o în Franţa şi s-a însurat cu ea. Acum, fosta mea învăţătoare, 
care era o femeie foarte delicată, a rămas văduvă, dar are norocul să aibă un fecior 
din căsătoria cu doctorul Lecont, că altfel era greu de ea printre străini. Plecat în 
ţară străină omul rămâne venetic până dincolo de moarte, chiar de ar avea el şi stea 
în frunte. Este o vorbă din bătrâni: Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în ţara ta.

- Nelu ce face?
-  Păi,  ce  nu  ştii  ce  face?  Mi-a  spus  că  săptămâna  trecută  ai  fost  în 

delegaţie la Trust şi l-ai vizitat!
- Da, dar a trecut câteva zile bune de atunci.
- Bă băiete, eu sunt mulţumit de el. Nelu este un băiat cuminte şi silitor. 

Am fost şi m-am uitat în catalogul de la şcoala profesională şi în cel de la liceu. 
Are  numai  note  mari.  Iese  precis  premiant  şi  anul  acesta  şi  într-o  parte  şi  în 
cealaltă. Să vedem unde l-o repartiza, că în vară termină profesionala, deşi maică-
ta zice să nu intre în serviciu şi să facă ultimul an de liceu la Zimnicea, unde poate 
să stea pe degeaba la unul din fraţii ei.

- Nu ştiu dacă se poate? zice gânditor Alexandru.
- Cum să nu se poată! întreabă mirat tatăl. 
- Absolvenţii şcolilor profesionale sau medii tehnice, dacă nu se prezintă 
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la întreprinderile la care au fost repartizaţi, trebuie să plătească statului cheltuielile 
de şcolarizare.

- L-am întrebat pe dirigintele lui despre treaba asta şi mi-a spus că cei care 
îşi continuă studiile în alte şcoli, nu li se impută cheltuielile statului făcute să-i ţină 
în şcoală. Ştii că l-a făcut UTM-ist?

- Ştiu.
- Tu ce-ai făcut?
- S-au săturat să-mi ceară adeziunea şi autobiografia şi m-au cam lăsat în 

pace.
- Şi nu s-au supărat că refuzi să faci cererea de intrare în UTM?
- Păi, n-am formulat niciodată un refuz. De câte ori mi-au cerut adeziunea 

am spus că în câteva zile am să le-o duc.
- Şi cât crezi că o să-ţi meargă cu asta?
- Până depăşesc limita de vârstă. 
- Ai face mai bine, dacă le-ai spune situaţia noastră.
- Dacă nu mă întreabă, n-am de ce să le-o spun.
Noul secretar de UTM la Întreprinderea de Electricitate este acum Elena 

Popescu, inspector de cadre. Ea este absolventă a Şcolii Medii Tehnice de Petrol şi 
a fost colegă de clasă cu Elena Dinu, cu care vrea să se însoare Alexandru. Aproape 
toţii  salariaţii  întreprinderii  i  se  adresează  cu  “Popescuţo”,  asta  fiindcă  ea  are 
statura şi chipul ca al unei fetiţe de treisprezece ani.

Elena  Popescu  după  ce  a  fost  aleasă  secretară  de  UTM,  i-a  cerut  lui 
Alexandru Bălan să-şi scrie autobiografia. El i-a promis că i-o va aduce în câteva 
zile.  Aşa  cum  are  obiceiul,  Alexandru  n-o  refuză,  dar  amână  întocmirea 
autobiografiei.

- Numai să nu mă păcăleşti, cum ai făcut de atâtea ori cu Gică Băsceanu, 
îl atenţionase Popescuţa.

- Aş vrea eu să păcălesc o fată frumoasă ca tine, zisese Alexandru, dând 
un răspuns în doi peri.

Până la Bucureşti, Dumitru Bălan i-a povestit despre toţi ai casei. 
-  Eugen o duce bine la SMT. Este fruntaş în producţie şi face aproape 

două norme pe lună.
- Cum reuşeşte?
- El zice că nu face un efort deosebit. Ştii că Eugen este econom la vorbă 

şi cum nu-i place să stea la taclale, îşi vede de treaba lui.
Eugen  lucrase  cu  Tone Grecu  ca  mecanic  de bob la  construirea  Casei 

Scânteii în Bucureşti, unde avusese un salariu de o sută şaizeci de lei pe lună, bani 
care nu-i ajungeau nici de mâncare. Noroc cu Tone, care fiind mai chibzuit, nu-l 
lăsa să moară de foame. Eugen, când îşi lua chenzina, îşi achita datoria la Tone şi 
cu restul cumpără salam, pâine, prăjituri şi bomboane, de-şi umfla burta gata să 
plesnească, după foamea îndurată între chenzine. Într-o dimineaţă, la trei zile după 
leafă, Eugen rămăsese iar fără bani.

- Tone, dă-mi un leu să-mi iau o pâine.
- Iar nu mai ai bani?
- Iar.
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- Eugene, eşti un cheltuitor. Ia să nu mai dai bani pe toate prostiile în ziua 
de leafă şi să ţi-i pui deoparte ca să-ţi ajungă până la cealaltă chenzină. Mie cum 
îmi ajunge? N-am aceiaşi leafă ca tine?

- Nu ştiu cum faci tu, dar mie nu-mi ajunge.
- Pentru că eu nu-mi ghiftuiesc burta ca tine la fiecare chenzină.
În acea zi Eugen îndurase o foame crâncenă. Tone, fiind mai matur a dorit 

să-l forţeze pe Eugen să-şi chibzuiască puţinii bani pe care îi câştigă şi să-l dezveţe 
de obiceiul de a se împrumuta.

- Ia leul şi du-te să-ţi iei o pâine, zisese Tone spre seară lui Eugen. 
Eugen, lihnit de foame, a luat bancnota de un leu, a alergat şi a cumpărat o 

pâine neagră pe care a înfulecat-o ca un lup, atent să nu-i cadă vreo firmitură. Până 
la următoarea chenzină, Eugen trăise tot cu bani împrumutaţi de la Tone Grecu. 
Când Eugen a primit leafa şi-a achitat datoria la Tone şi cu restul a cumpărat biletul 
de tren pentru a se întoarcere acasă, unde ştia că n-o să găsească plăcinte şi nici 
chiar pâine, dar cel puţin era sigur c-o să-şi umple burta cu mămăligă şi cu ciorbă 
de fasole. Ajuns acasă, Eugen, cum nu prea avea multă treabă de făcut, o bună 
bucată de timp el îşi aduna în fiecare zi prietenii pe islaz şi bătea mingea, ajungând 
seara acasă frânt de oboseală şi lihnit de foame. Într-o duminecă, în pauza unui 
meci  cu  echipa  celor  din  Şoimu,  Obretin,  un  smărdioşean  care  ajunsese 
preşedintele sindicatului la SMT Ulmuleţ, l-a luat deoparte pe Eugen şi i-a zis:

- Băi flăcău, să vii mâine Ulmuleţ să te angajăm. Avem nevoie de unul ca 
tine în echipa de fotbal a SMT-ului.

Eugen spunând că se pricepe la batoze a fost angajat mecanic la atelierul 
de reparaţii. Fiind băiat vrednic şi cu drag de meserie, el a ajuns în câteva luni să i 
se  încredinţeze  reparaţia  unei  batoze.  Fiind mândru  din  fire,  acolo  unde  nu se 
pricepea,  Eugen  trăgea  cu ochiul  la  un moşneag,  mecanic foarte  priceput,  care 
oricum nu i-ar fi spus ceva, el având o teorie proprie: N-are nici o obligaţie să 
spună cum se face cutare lucru, că pe el nu l-a învăţat nimeni şi a trebuit să fure 
meseria, privind cu atenţie la cei ce ştiau.

-  M-ai  întrebat  de  tot  şi  de  toate,  dar  tu  cum o  duci  cu  serviciul?  îşi 
întreabă Dumitru Bălan fiul cel mare, deşi el aflase câte ceva de la domnul avocat 
Loghin.

- Bine.
- Ăsta e răspuns? Spune dacă sunt mulţumiţi şefii de tine?
- Sunt.
- Te persecută vreunul?
- Nu. Ce motiv ar avea?
Lui Dumitru Bălan îi place răspunsul feciorului său, pentru că din acesta 

el deduce că Alexandru are un comportament de om normal, ca şi şefii lui, care nu 
sunt din aceia ce caută omului nod în papură. El ar fi fost nemulţumit, dacă fiul său 
s-ar fi văitat că are vreun şef care îi poartă pică, semn c-ar fi un om inadaptabil.

-  Mai eşti în Comitetul Sindicatului pe întreprindere? întreabă Dumitru 
Bălan.

- Sunt, dar mi-a schimbat funcţia. Acum sunt responsabil cu inovaţiile. Nu 
mai sunt responsabil sportiv fiindcă nu m-am ocupat deloc de ce ar fi trebuit să fac.
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- Şi în funcţia asta îţi faci treaba?
- Particip la şedinţele Comisiei de Inovaţii pe întreprindere.
- Nu făceai şi înainte lucrul ăsta?
-  Ba da,  dar  atunci  aveam calitatea de  reprezentant  al  inovatorilor,  iar 

acum sunt reprezentant din partea sindicatelor. 
- Cu alte cuvinte faci acum ce făceai şi mai înainte?
- Da.
- D-aia ţi se aprobă ţie toate inovaţiile, că eşti membru în comisia care le 

judecă.
-  Nu  este  adevărat.  Există  un  regulament  care  stabileşte  că  membrii 

Comisiei  de Inovaţii  n-au voie să participe la şedinţele în care li  se  analizează 
inovaţiile  lor.  De  altfel,  suma  voturile  a  şase  membrii  din  comisie  însumează 
cincizeci  de  procente,  adică  tot  atât  cât  valorează  votul  inginerului  şef  al 
întreprinderii, care este şi preşedintele Comisiei de Inovaţii.

 În  călătoria  cu  trenul  de la  Târgovişte  la  Smărdioasa,  Dumitru  Bălan 
crede  că  a  discutat  aşa  de multe  lucruri  cu fiul  său cel  mare,  cât  nu fac toate 
crâmpeiele  de  convorbire,  strânse  laolaltă  de  când  Alexandru  a  început  să 
gângurească şi până acum. Şi totuşi aceasta se deosebeşte ca cele precedente, fiind 
una ca de la om la om şi nu una între tată la fiu.

Se aprinseseră becurile spitalului din Cervenia când Dumitru Bălan şi fiul 
său cel mare intră în sat pe podul de peste Vedea.

La intrarea în curte, Alexandru este lătrat de un dulău mare şi rău, cu care 
nu reuşise să se împrietenească în rarele şi prea scurtele lui  vizite acasă.  El îşi 
reaminteşte cu duioşie cum se gudura bătrânul Azor, care murind dusese cu el în 
istorie şi timpurile copilăriei fraţilor Bălan.

În casă, Florica stă de vorbă cu Anica Zorilă, femeie care oricât ar fi de 
obosită din cauza treburilor din gospodăria ei, găseşte timp să-şi vadă prietena şi 
să-şi împărtăşească bucuriile şi necazurile.  Tatăl  şi fiul intră în casă.  Cele două 
femei le urează bun venit şi imediat îi potopesc cu o avalanşă de întrebări, spuse de 
fiecare din ele în acelaşi timp, de nu se poate înţelege ce vor să afle mai întâi. 
Dumitru nu-şi  bate  capul să răspundă şi  părăseşte  camera,  lăsându-şi  fiul  să se 
descurce singur.

- Bine mă aorţitule, te însori şi nu le spui l-alde tac-tu cu cine? întreabă 
Anica, trăgându-l pe Alexandru de gât ca să-i aplece capul şi să-l poată săruta pe 
obraji.

-  Lasă-l  Anico  că  toţi  băieţii  sunt  nişte  afurisiţi.  Dacă  nu  mi-a  dat 
Dumnezeu norocul să am şi eu măcar o fată şi nu patru ăsmăndăi,  zice Florica 
Bălan, vrând să pară severă, dar de fapt bucurându-se în sinea ei că-şi vede fiul 
acasă.

- Şi eu dacă am două, ce mare brânză am făcut? Crisanta se mărită la 
Frumoasa, făcu o fată şi fugii de la bărbat, că nu s-a înţeles cu soacră-sa. Acum îşi 
jeleşte toată ziua copilul, că i l-a oprit bărbatu-s-o şi nu vrea nici în ruptul capului 
să ni-l dea nouă.

Crisanta, fire mândră, nu tolerase răutatea soacrei şi văzându-şi bărbatul 
că este un papă lapte, care ascultă orbeşte de maică-sa, a plecat de la el fără să 
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privească înapoi. Ei nu-i pare rău că şi-a lăsat bărbatul, dar se ofileşte de dorul 
copilei ei.

- Ia zi maică, cu cine vrei să te însori? întreabă Florica.
- V-am spus în scrisoare.
- Păi ce, aia e telegramă nu scrisoare! Spune mai bine că te-ai îndrăgostit 

lulea şi ai intrat în săptămâna oarbă de te însori în aşa mare grabă. 
- Nu sunt îndrăgostit aşa cum ziceţi şi pot renunţa la căsătorie, dacă nu vă 

convine, spune Alexandru.
- Păi, dacă n-o iubeşti, de ce te însori? îl întreabă maică-sa.
- Dintre fetele pe care le-am cunoscut, Nuţa mi se pare mai potrivită. Dacă 

n-o fi aşa am să divorţez şi voi lua alta, până când am să găsesc una cu care să mă 
înţeleg.

- Păi ce, tu eşti Dragne, să înşiri o droaie de femei până o găseşti pe aia 
de-ţi convine? Beleşte ochii bine acum, că nimeni din neamul nostru nu şi-a lăsat 
nevasta.

- Ia spune lică, cu cine ai fost la împeţit l-alde ta-c-s-o? întreabă Anica.
- N-am fost în peţit.
- Dar ai fost la ei? Ce fel de oameni sunt? întreabă Florica.
- N-am fost la ei. Nu i-am văzut niciodată. Mai mult nu ştiu să vă spun 

despre ei decât ce mi-a spus Nuţa. Sunt lucruri pe care vi le-am scris.
-  Păi  ,  ce  fată  e  aia  care  se  mărită  fără  ca  părinţii  să-şi  vadă  viitorul 

ginere? întreabă Anica.
- Trebuie să fie una ca şi el. Ce el nu se însoară cu una pe care noi n-o 

ştim cum arată măcar la faţă, răspunde Florica în locul fiului ei.
- Aţi băgat formele la primărie? întreabă Anica.
- Am dat sângele la analiză şi urmează ca zilele astea să le depunem.
-  Spune Anico,  dacă copiii  din ziua de astăzi  nu sunt nişte  bezmetici? 

întreabă retoric Florica.
Cele două femei îl iscodesc pe Alexandru până noaptea târziu cu tot felul 

de întrebări, ca să ştie ce şi cum despre însurătoarea lui.
A doua zi Alexandru face calea întoarsă spre Târgovişte, supărat pe el că 

se pripise şi nu respectase obiceiurile strămoşeşti. Cum îi este firea, el mersese pe 
scurtătură şi se căsătoreşte fără să ţină seama de tradiţia unui eveniment în general 
unic în viaţa omului.

XVII

Elena  şi  Alexandru  Bălan  s-au  mutat  de  câteva  zile  cu  chirie  în  casa 
familiei Popa, situată pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 210. Noua locuinţă se 
află la nici o sută de metri de cea a doamnei Piperescu. Ei ocupă apartamentul de la 
etajul casei format din două camere spaţioase, o bucătărie şi un balcon tip foişor, 
mare  ca  şi  celelalte  două  camere.  Apartamentul  de  la  parter  este  locuit  de 
proprietari. Casa a fost construită din cărămidă arsă pe fundaţie de beton cu puţin 
timp înainte de începutul celui de al doilea război mondial şi este netencuită pe 
afară, stăpânii ei rămânând fără bani, datorită evenimentelor istorice care au urmat.
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Smaranda şi Gabriel Popa şi-au construit o casă aşa de mare, gândindu-se 
că au doi copii, numai că acum ei au rămas singuri, pentru că Rodica s-a măritat şi 
a  plecat  după  bărbat,  iar  Lucian  este  student  în  anul  întâi  la  Politehnica  din 
Bucureşti. Domnul Gabriel Popa este licenţiat al Academiei Comerciale şi lucrează 
ca şef al Serviciului de Investiţii la fabrica “Steaua Electrică” din Fieni. El este de 
fel  de pe  undeva de  lângă Bechet  şi  are  un frate  medic  în  Bucureşti.  Doamna 
Smaranda este pensionară, după ce a fost învăţătoare până vara trecută. Ea este 
sora  profesorului  de  Ştiinţe  naturale  Cernescu,  fost  director  al  Liceului  Militar 
Mănăstirea Dealului.  Smaranda şi  fratele  ei  sunt  copiii  preotului  din Lucieni,  o 
comună situată nu departe de Târgovişte.

Tânăra familie Bălan este invidiată de multă lume pentru bafta pe care o 
au de a ocupa o locuinţă spaţioasă şi confortabilă, încălzită cu sobe racordate la 
reţeaua de gaze, într-un oraş supraaglomerat. Norocul lor a fost că domnul avocat 
Loghin,  bun de  gură,  calitate  specifică  celor  din branşa lui,  se  împrietenise  cu 
domnul Popa şi a aflat la timp de eliberarea apartamentului prin mutarea la Piteşti a 
familiei inginerului petrolist Duţă.

Domnul  Loghin întrase în  mare încurcătură.  Doamna Piperescu  cum a 
aflat că Alexandru Bălan urmează să se căsătorească îl presase pe avocar să facă 
ce-o şti şi să-i găsească urgent o altă locuinţă. Ea nu accepta să convieţuiască cu o a 
doua femeie în intimitatea spaţiosului ei apartament, format din patru dormitoare, 
un salon, sufragerie, bucătărie şi baie.

Doamna  Piperescu  o  cunoscuse  pe  soţia  lui  Bălan  în  seara  zilei  de 
cincisprezece februarie,  când acesta a adus-o pe Elena în camera lui,  dimineaţa 
urmând să meargă împreună la Sfatul Popular pentru semnarea actului de cununie 
civilă. Proprietăreasa văzuse prin fereastra salonului pe Alexandru intrând însoţit 
de o fetişcană. Ea tocmai bea cu domnul Loghin o cafea “nechezol”, fabricat din 
orz prăjit, deoarece cafea naturală nu se mai importă dinainte de război. Cum hrana 
preferată a cailor este orzul, lumea a poreclit acest surogat de cafea în acest fel, 
deşi oamenii nu sunt cabaline să necheze.

- Domnule consilier,  ştii  cine e fata cu care intră Alexandru? întrebase 
nervoasă doamna Piperescu.

- N-o cunosc, răspunsese avocatul, lăsându-şi ceaşca pe masă şi mergând 
la fereastră să privească pe cei doi tineri, care traversau curtea mare din faţa casei, 
parcajul de odinioară al trăsurilor ofiţerilor invitaţi la petrecerile date de colonelul 
Piperescu. Trebuie să fie fata cu care se căsătoreşte, vorbise agale domnul Loghin.

-  Cum  îndrăzneşte  să  aducă  în  casă  o  femeie,  fără  să-mi  ceară 
permisiunea?  întrebase roşie de mânie proprietăreasa.

- Ei, nu trebuie să exagerezi!
- Asta numeşti dumneata exagerare, când văd cu ochii mei că intră în casă 

cu o femeie?
- În primul rând nu arată a femeie, zisese avocatul, înduioşat de înfăţişarea 

firavă a copilei  pe care o vedea prima dată şi  în al  doilea rând nu trebuie să-i 
interziceţi lui Alexandru să-şi aducă viitoarea lui mireasa acasă, continuase domnul 
Loghin pentru a o potoli pe doamna Piperescu, ca nu cumva ea să se repeadă la 
intrarea de serviciu şi să nu permită intrarea în casă a tinerei perechi.
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- Ba pot, pentru că asta e casa mea. Atunci când mi l-aţi adus, mi-aţi spus 
că este băiat cuminte şi este necăsătorit.

-  Şi  n-am spus  adevărul?  V-a supărat  cu  ceva?  Dacă  a  fost  neînsurat, 
trebuie să rămână toată viaţa aşa?

- Da, dar nu vreau să locuiască cu nevastă-sa la mine, răspunsese doamna 
Piperescu la cascada de întrebări retorice ale avocatului.

- Vom vedea ce e de făcut.
- Eu vreau să-l iei pe Alexandru de pe capul meu. Dumneata mi l-ai adus 

în casă, dumneata trebuie să-l scoţi.
- Nu s-o dărma lumea dacă Alexandru va locui câtva timp aici cu nevastă-

sa!  zisese  Loghin  care  ştia  cât  de  greu  se  găseşte  o  locuinţă  în  oraşul 
supraaglomerat. Mie îmi pare bine că s-a întâmplat aşa, pentru că în iunie fiul meu 
termină liceul şi vreau să-l aduc aici, ca să-l pot supraveghea cum se pregăteşte 
pentru facultate. L-a râzgâiat nevastă-mea şi în special cumnată-mea de nu-i prea 
mai arde de carte. Tot mă gândeam de câtva timp, unde să-i fac rost de o gazdă lui 
Alexandru, continuase cu o minciună avocatul, intenţia lui reală fiind ca Octavian 
să fi locuit cu Alexandru în aceiaşi cameră, pentru ca fiul lui să-l imite măcar în 
sârguinţa de a citi.

- Atunci, dacă dumneata te obligi să le faci rost de casă, eu nu mai am 
nimic contra ca ei să locuiască câteva zile aici. Dar ce-or face acum în cameră?

-  Dacă  sunteţi  curioasă  să-i  vedeţi,  să  mergem  la  ei,  spusese  domnul 
Loghin, ridicându-se de pe scaun ca să iasă din salonul unde-şi băuse surogatul de 
cafea.

Avocatul este îngrijorat de sarcina dificilă cu care s-a trezit pe cap, de a 
face rost  de locuinţă viitoarei  familii.  El  străbătuse coridorul  şi  ajunsese la uşa 
camerei lui Alexandru, urmat la trei paşi de doamna Piperescu, care  trecuse de la 
starea de enervare la una de o teamă neclară. Domnul Loghin ciocănise discret în 
uşă. Nuţa speriată se ridicase de pe marginea patului şi se lipise de zidul din spatele 
uşii.

- Poftiţi, intraţi, zisese Alexandru zâmbind de panica viitoarei sale soţii.
Avocatul deschisese uşa încet şi nezărind fata în încăpere, bănuieşte că ea 

este în spatele uşii.  El continuase să împingă în clanţă, fiind sigur că uşa va fi 
blocată de corpul fetei. Numai că uşa se deschisese până ce clanţa întâlnise peretele 
camerei ce este perpendicular cu cel pe care există unica intrare. Chipul zâmbitor al 
avocatului  căpătase o mimă de nedumerire,  deoarece în spaţiul  rămas între  uşa 
deschisă şi perete nu putea încăpea trupul unei fete de aproape douăzeci de ani. Şi 
totuşi lucru este posibil pentru că Nuţa este extrem de subţire. În spatele domnului 
Loghin, sclipesc ochii miraţi ai. doamnei Piperescu.

- Ţi-a plecat mireasa Alexandre? întreabă domnul Loghin.
- Nu, este după uşă.
Avocatul  trăsese uşa spre el  şi  băgase capul  să vadă dacă este  cineva, 

convins că Alexandru îl minte şi că fata plecase.
- Ha, ha, ha! explodase domnul Loghin într-un râs zgomotos, atunci când 

văzuse chipul speriat al fetei. Bună seara domnişoară. Am venit să te vedem, nu să 
te mâncăm.
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Nuţa ieşise încet din spatele uşii cu un chip aproape disperat, ca cel al 
unei  şcolăriţe  prinsă cu şoalda.  Ea avea obrajii  îmbujoraţi  de ruşinea prin care 
trece.

Domnul Loghin încercase să treacă uşor peste dificultatea momentului. El 
ţinuse un fel de discurs, la care nimeni nu putuse fi atent să înţeleagă ce spune. 
Nuţa  simţise  că  i  se  învârte  pământul  sub  picioare.  Doamna  Piperescu  se 
înduioşase văzând chipul unei fete speriate. Alexandru râdea, văzându-şi mireasa în 
încurcătură.  După  ce  le  urase  tinerilor  “casă  de  piatră”,  gazda  şi  avocatul  se 
retrăsese în aceiaşi linişte cu care venise.

- Domnule consilier, îmi pare rău că n-am o cameră pentru copilaşii ăştia, 
zisese înduioşată doamna Piperescu.

-  O  să  vedem ce  putem  face,  răspunsese  domnul  Loghin,  bucuros  că 
doamna Piperescu s-a îmbunat şi nu i-a izgonit din casă pe cei doi tineri, el fiind 
pregătit s-o oprească la timp, dacă ea ar fi încercat acest lucru.

Dimineaţa Nuţa se sculase la ora şase, ca şi cum ar fi trebuit să prindă 
autobuzul Schelei Cobia şi plecase la gazda ei, de teamă să nu mai dea ochii cu 
proprietăreasa.  La ora unsprezece ea urmează să se întâlnească cu Alexandru la 
Sfat  pentru  semnarea  actului  de  căsătorie.  După  plecarea  lui  Nuţa,  Alexandru 
adormise din nou. El fusese sculat de domnul Loghin, care-l urnise să meargă la 
slujbă,  mustrându-l  pentru  lenevie  şi  lipsă lui  de politeţe,  de a  nu-şi  fi  condus 
mireasă. Pe drum domnul Loghin îl mustrase pentru bocancii necremuiţi. Aproape 
de întreprindere avocatul continuase zicând:

- Întârzii la serviciu din cauza ta. De la un băiat ca tine, mă aşteptam să te 
porţi mai atent cu viitoarea ta soţie, după ce aţi petrecut împreună prima noapte. 
Sau nu a fost prima noapte? întrebase domnul Loghin.

- A fost prima.
- Am să mă ţin în continuare de tine să te fac om. Trebuie să te cizelezi, că 

eşti  brânză  bună  în  burduf  de  câine.  La  revedere,  spusese  avocatul  traversând 
strada pentru a intra în clădirea serviciilor administrative.

Alexandru  intrase  în  curtea  serviciilor  tehnice,  bucuros  că  scăpă  de 
boscorodelile domnului Loghin. Ajuns în birou, el zisese un ”bună dimineaţa”, îşi 
agăţase paltonul în cuier şi apoi desfăcuse în grabă, cum îi este firea, sigiliile de 
plastilină de pe uşile fişetului său, pentru a scoate lucrarea de ridicare a curbelor de 
sarcină, ce urmează să fie finalizată şi trimisă la Energo-Trust.

-  Domnule  Bălan,  puteţi  să  vă  duceţi  astăzi  la  Zărăfoaia  să  rezolvaţi 
contestaţia  Filaturii  la  penalizările  aplicate  pentru  factorul  de  putere?  întrebase 
amabilul Ion Dinulescu şeful serviciului UEE.

- Desigur.
- Mă, dar tu astăzi nu ai căsătoria civilă? întrebase Eugenia Şeitan.
- De unde ştii tu asta? zisese arţăgos Alexandru.
- Ce te priveşte cum am aflat? Mie să-mi spui dacă este sau nu este aşa? 

insistase domnişoara Şeitan.
- Este.
Lucrurile se desfăşuraseră în mare viteză şi Bălan nu spusese nici celor 

din  birou  că  se  însoară.  Cu  ochii  pe  planşa  de  hârtie  milimetrică,  pe  care  o 
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desfăşurase pe birou, el se întrebase de unde aflase statisticiana că el se căsătoreşte 
şi mai ales că astăzi va semna la Sfat actele de căsătorie.

- Şi atunci pleci de nebun pe teren şi laşi baltă cununia? Nu e păcat de 
Dumnezeu să se trezească fata aia singură, c-a venit să se căsătorească şi n-are cu 
cine? întrebase mustrător Şeitanca.

-  Cununia  este  la  ora  unsprezece  şi  am  timp  să  prind  trenul  de 
doisprezece, răspunsese Alexandru.

Eugenia  Şeitan  este  o  fire  blândă  şi  grijulie  cu  colegii  ei  de  birou, 
purtându-se ca o soră mai mare. Ea este nemăritată la cei treizeci de ani ai ei şi 
respinge delicat cererea de căsătorie a inspectorului de avarii Cercel, încă burlac la 
cei patruzeci şi opt de ani ai lui, hotărât să o ia de nevastă. Şi Eugeniei îi place de 
Cercel, însă reţinerea ei este determinată ca nu cumva prin căsătorie să-i revină 
boala de plămâni de care suferise.

Eugenia  ştie  despre  eveniment  de  la  Maria  Klein,  fosta  domnişoară 
Rădulescu, care aflase întâmplător de la Tanţa Bucur, mătuşa Elenei Dinu. Nuţa se 
destăinui-se lui tanti-sa de ce vrea să facă, având încredere în ruda ei, pe care o 
consideră  o  femeie  respectabilă  şi  cu  experienţă  de  viaţă.  Ea  fusese  atrasă  de 
această  femeie  lipicioasă  de  pe  vremea  examenului  ei  de  admitere  la  liceul 
comercial, când a locuit pentru puţin timp în casa lui Costică Bucur, unchiul ei.

Tanţa  este  o  adevărată  cucoană;  tânără,  frumoasă  şi  divinizată  de  mai 
vârstnicul  ei  bărbat.  Soţul  ei  îi  oferă  o  viaţă  confortabilă,  el  fiind  ospătar  la 
restaurantul Dunărea din centrul oraşului, local al cărui proprietar fusese înainte de 
naţionalizare. Tanţa Bucur aflând de intenţia rubedeniei ei, se dusese în grabă la 
doamna  Maria  Klein,  acum  casnică,  despre  care  ştia  că  fusese  salariată  la 
Întreprinderea de Electricitate, să afle cine este Alexandru Bălan.

- Vecinico să ştii că Alexandru este un băiat foarte bun şi apreciat de toată 
lumea, spusese Maria Klein.

-  Spune-mi mai bine ce defecte are,  că nu există  om perfect,  insistase 
Tanţa Bucur.

- Să ştii că uneori mai scapă câte o înjurătură.
- De la înjurătură la bătaie nu e decât un pas, filozofase Tanţa.
- Nu este cazul lui. Este el foarte pripit, dar să ştii că nu este violent. Când 

înjură n-o face cu răutate.
- Nu ripostai când vorbea urât în faţa dumitale?
-  El  nu înjură persoane,  ci  lucruri  sau fapte,  iar  felul  în  care întoarce 

vorbele te distrează şi n-ai de ce să te superi.
- Dacă înjură o fi din neam de ţigani? 
- Nu, e băiat de învăţători. Lumea îl ştie că mai scapă câte o înjurătură, dar 

asta n-o împiedică să-i placă de el.
- Doamna Klein, te rog eu frumos s-o cauţi pe nepoată-mea Nuţa Dinu şi 

s-o sfătuieşti să nu se mărite cu un mârlan, care înjură. Stă la familia Zătreanu, 
peste drum de Şcoala Profesională a Uzinelor Metalurgice Târgovişte.

Tanţa Bucur apelase la serviciile doamnei Klein fiind convinsă că pe ea 
Nuţa n-o va asculta, cunoscând firea încăpăţânată a nepoatei ei, încă de pe timpul 
când a stat la ea. Maria Klein s-a conformat rugăminţii vecinei ei, vorbise cu Elena 
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Dinu, însă pledoaria sa n-a schimbat hotărârea fetei de a se mărita. Elenei Dinu nu 
i-a păsat de spusele fostei colege de birou a lui Alexandru, considerând că pentru 
atâta  lucru  ea  nu  trebuie  să-şi  retragă  actele  depusese  de  câteva  zile  la  Sfatul 
Popular în vederea încheierii  căsătoriei. Dealtfel intervenţia Mariei Klein fusese 
mai mult formală, ea nevoind să schimbe cursul lucrurilor.

Ion Dinulescu şi Eugen Novac urmărise cu atenţie dialogul Eugeniei cu 
Alexandru, după care l-au felicitat, pentru evenimentul ce urma să se desfăşoare în 
acea zi.

- Domnule Bălan îţi urez casă de piatră şi mulţi copii, că nu există fericire 
deplină  într-o  familie  fără  copii.  Eu  îmi  iubesc  mult  soţia  şi  o  ducem  bine 
împreună, dar amândoi am fi mai fericiţi dacă aveam măcar un copil.

Familia  Dinulescu  îşi  doreşte  mult  un copil.  La  un  an  după căsătorie, 
văzând că soţia nu rămâne gravidă ei au consultat mai renumiţi doctori. În ciuda 
tratamentelor prescrise, doamna Dinulescu n-a rămas grea. Dinulescu ştie că el este 
de vină, fiind convins că a fost sterilizat prin prea desele examene radiologice ce li 
se  făcea  tinerilor  elevi  militari  români,  aflaţi  în  1942  la  o  şcoală  de 
teleimprimatorişti în Germania. El spune că doctorul care îi consulta le plasa în 
dreptul bazinului ecranul aparatului de raze X, după care ieşea din cameră pentru o 
bună perioadă de timp, lăsând rontghenul în funcţiune. Acest tratament li s-a făcut 
cu bună ştiinţă militarilor români, pentru ca prietenele lor nemţoaice să nu rămână 
gravide, fapt ce ar fi contravenit politicii statului fascist, care nu accepta afectarea 
purităţii “rasei” germane.

Alexandru  se  întâlnise  cu  viitoarea  lui  soţie,  la  bara  de  alamă  pentru 
protecţia geamului de la fereastra CEC-ului din centrul oraşului, mult mai devreme 
faţă de ora la care erau programaţii a fi prezenţi la ofiţerul stării civile. Pentru a le 
trece  mai  repede  timpul  ei  se  plimbase  pe  strada  mare.  Făcuseră  şi  nişte 
cumpărături  dintr-un  magazin  alimentar:  un kilogram de  caşcaval  şi  o  franzelă 
pentru a  avea ce mânca atunci  când vor ajunge acasă.  Cu caşcavalul  şi  pâinea 
înfăşurate într-un ziar, ţinute sub braţul stâng, Alexandru intrase cu Nuţa în biroul 
Oficiului de Stare Civilă.

-  Putem  începe?  întrebase  funcţionara  ce  urma  să  oficieze,  mirată  că 
perechea ce dorea să se cunune nu era însoţită de nimeni.

- Da, răspunseseră hotărâţi tinerii.
Cum de faţă nu era nici un alt martor, funcţionara s-a grăbit să-i pună să 

semneze în registrul de stare civilă şi să-i declare căsătoriţi.
Pe  scările  Sfatului  noua  familie  era  aşteptată  de  Eugen  Novac,  care 

zâmbind cu gura deschisă până la urechi, i se vedea toată dantura, îmbrăcată în 
viplă.  El  le-a făcut  o fotografie,  imortalizând pe peliculă chipurile  unei  perechi 
proaspăt căsătorite, care nu-şi invitase nici-o rudă şi nici un prieten la eveniment. 
Alexandru şi Elena se gândiseră fiecare în parte că ar trebui să fie însoţiţi de câteva 
persoane, dar ştiindu-i cât de săracii sunt au abandonat imediat idea. Cei ce aflase 
de eveniment s-au bucurat în sinea lor că n-au fost invitaţi, neavând nici ei cu ce să 
le  cumpere  un  cadou,  toată  lumea  fiind  săracă  şi  ducându-şi  zilele  între  două 
chenzine. Atunci când salariaţii îşi încasează leafa găurile în bugetul familiei lor 
sunt aşa de mari că nu le pot acoperi şi trebuie să trăiască încă două săptămâni cu 
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speranţa că la următoarea chenzină s-ar putea să le mai rămână câţiva lei.
Doar inimosul Eugen Novac venise neinvitat,  pentru a le face cadou o 

poză, care să le amintească peste ani de o zi importantă din viaţa lor. Ca orice 
fotografie de căsătorie, ea va reda peste ani nişte chipuri tinere.

Vestea  căsătoriei  civile  a  lui  Alexandru  Bălan  a  făcut  repede  ocolul 
întreprinderii, graţie doamnei Pâslaru, operatoarea de la centrala telefonică, care 
atunci când face legătura, celor din birourile centrale cu subunităţile întreprinderii, 
nu uita să spună: “Ştiţi că s-a însurat Alexandru Bălan?” 

Alexandru Bălan primise drept felicitare de căsătorie o scrisoare scurtă: 
“Dragă  vărule,  Protestăm vehement  contra  însurătorii  tale.  Te  iubim.  Verii  tăi: 
Iulică  Ispăşescu,  Jan  Tunaru  ”.  “Felicitarea”  era  scrisă  în  stil  jurnalistic,  după 
modelul  articolelor  cu “protestele  oamenilor  muncii  din lagărul  socialist  contra 
înarmării atomice a statelor imperialiste”. Bălan înţelesese gluma. Acţiunile presei 
din ţările comuniste la adresa statelor capitaliste sunt un fel de apă de ploaie pe 
care lumea nu le ia în serios.  Numai Nuţa nu s-a amuzat de mesajul  a doi  din 
prietenii soţului ei şi chiar s-a supărat. 

A doua zi, domnul Loghin îl întâlnise în tren pe domnul Gabriel Popa, de 
la care a aflat de eliberarea apartamentului de către inginerul petrolist, transferat la 
Piteşti.

- Domnule Popa, băiatul care stă în gazdă la doamna Piperescu s-a însurat 
şi nu este posibil să locuiască cu nevasta într-o cămăruţă în care n-are loc decât un 
pat şi o masă. Vă rog să le închiriaţi lor apartamentul şi vă asigur că sunt oameni 
cumsecade cu care o să vă înţelegeţi bine.

- Domnule avocat, eu sunt de acord să le închiriez apartamentul la aceşti 
tineri pe care mi-i recomanzi dumneata, dar asta nu depinde de mine. Ei trebuie să 
vină să vorbească cu nevastă-mea. Ea stă acasă şi cu ea trebuie să se înţeleagă, eu 
fiind un fel de musafir. Plec cu noaptea în cap să prind trenul de Pietroşiţa, ca să 
ajung la fabrică şi mă întorc seara pe întuneric. Dacă soţiei mele i-o place de ei, 
treaba este ca şi făcută.

Seara, când domnul Popa a sosit de la serviciu, soţia l-a informat:
- Măi Gabriele, au venit astăzi copiii ăia pe care ţi i-a recomandat domnul 

Loghin.
- Aşa şi?
- Sunt aşa de tineri de parcă ar fi d-o seamă cu Lucian al nostru. Le-am zis 

că-i primim. 
- Foarte bine ai făcut. Şi când se mută?
- S-au şi mutat. La un ceas după ce am vorbit cu ei, au venit cu câte o 

valiză. Eu cred că n-au nici pat, că dacă aveau l-ar fi adus. Pe ce s-or culca ei în 
noaptea asta?

- Ei  şi  tu Smărăndiţo! Când eşti  tânăr,  n-ai  nevoie de pat, dormi şi  pe 
pământul gol, dar ei care au două camere cu duşumea. Nu-ţi face grijă. 

Nuţa aşternuse plapuma lui Alexandru drept saltea şi cu a ei s-au învelit. 
De mâncat mănâncă în cealaltă cameră în mijlocul căreia au pus cele două valize 
una peste alta drept masă, la care stau turceşte pe duşumea. Amândoi sunt fericiţi 
că au o casă curată, cu căldură din belşug, graţie a două godine în care duduie focul 

205



arzătoarelor de gaze, de nu le pasă de viforul de afară. Din banii luaţi pe o delegaţie 
de  trei  zile  a  lui  Alexandru  la  mina Pescăreasa,  Nuţa  a  cumpărat  două  farfurii 
adânci şi două întinse, două furculiţe, două linguri, un cuţit de bucătărie, o oală şi o 
cratiţă din tablă smălţuită. Ilie Dinu a adus fiicei lui o sobă de bucătărie tip cizmă 
făcută  din  tablă  neagră,  cu  plită  de  tuci  şi  cuptor,  la  care  tânăra  gospodină 
pregăteşte ciorbe, tocăniţe, fripturi, mămăligă şi chiar plăcinte şi prăjituri.

- Cum v-aţi aranjat casa Alexandre? l-a întrebat  Eugenia Şeitan la o lună 
după ce acesta se mutase cu chirie la familia Popa. 

- Excelent. 
- Încălzirea e cu lemne? 
- Nu, este cu gaze.
- N-are igrasie?
- Nici pomeneală. N-are cum. Este o casă din cărămidă arsă şi cu fundaţie 

înaltă de beton. Noi ocupăm apartamentul de la etaj.
- Ce bine! Şi unde este casa în care stai?
- Nicolae Bălcescu 210.
- Este foarte aproape de întreprindere. A cui este?
- A familiei Popa
Eugenia este interesată de găsirea unei case sănătoase, pentru că suferise 

de plămâni, acesta fiind ultimul obstacol al lui Cercel, care reuşise să o convingă să 
se mărite cu el.

În  încăperea  mare  a  biroului,  ce  fusese  unul  din  uriaşele  saloane  ale 
spitalului militar construit înainte de 1877, funcţionau mai multe servicii. Salariaţii 
prezenţi ciuliseră urechile la dialogul Eugeniei cu Alexandru, şi s-au bucurat că 
acesta este mulţumit de locuinţă. 

- Ce mobilă aveţi?
- Deocamdată, nimic.
- Ei, un pat, o masă şi două scaune, tot trebuie să aveţi?
- Până la urmă o să mă întrebi şi ce am mâncat ieri, a răspuns Alexandru, 

părăsind  biroul  pentru  a  se  duce  la  Laboratorul  PRAM,  unde  începuse  să 
experimenteze o nouă inovaţie.

- Dacă Alexandru ar avea ceva mobilă în casă, nu m-ar fi repezit! a zis 
curioasa domnişoară Şeitan.

Statisticiana este o fată extrem de nehotărâtă. Ea atunci când vrea să facă 
ceva se gândeşte de nenumărate ori, răsuceşte lucrurile de zeci de ori pe toate feţele 
şi nu se hotărăşte ce se facă nici până la calendele greceşti. Inginerul Iosif Gall, 
care lucrează în acelaşi birou cu UEE-ul, a dat un telefon doamnei Popa, pe care o 
cunoaşte, şi a aflat că tinerii căsătoriţi n-au nici pat.

În acea seară câţiva colegi ai lui Alexandru, în frunte cu Iulică Ispăşescu, 
care stă cu chirie la domnul Gall, au fost trimişi de acesta să-i ducă un pat cu tăblii 
din lemn şi cu dormeza pe arcuri.

Inginerul  Gall  este  Şeful  Compartimentului  de  Protecţia  Muncii  pe 
întreprindere, în locul inginerului Stere care a fost mutat la Serviciul Tehnic. El a 
fost  şeful  vechii  uzine  electrice  a  oraşului,  acum  dezafectată.  În  tinereţe  îşi 
construise o vilă frumoasă, în care locuieşte cu soţia. Ei nu au copii. Cum casa 
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Gall,  este  una  destul  de  mare,  proprietarul  închiriase  o  cameră  lui  Alexandru 
Dobrişan,  inginerul  şef  al  întreprinderii.  Dobrişan,  om  energic,  introdusese  în 
planul de investiţii  construirea unui bloc de serviciu cu opt apartamente. Blocul 
este situat în colţul pe care îl  face strada Nicolae Bălcescu cu străduţa Bisericii 
Albe. Apartamentele au fost terminate în toamnă şi într-unul din ele s-a mutat şi 
Dobrişan. Camera rămasă liberă în casa familiei Gall a fost închiriată lui Iulică 
Ispăşescu, transferat forţat de la Piteşti, fiind nevoie de el ca dispecer energetic de 
tură.

Doamna  Smaranda  Popa  s-a  speriat  când  în  curte  a  intrat  o  liotă  de 
voinici, ce purta piesele unui pat.

- Ce este cu dumneavoastră? 
- Ne-a trimis domnul inginer Gall să aducem un pat vărului Bălan, a zis 

Ispăşescu.
- Sunteţi vărul domnului Bălan?
- Nu, sunt prietenul lui, dar aşa ne zicem, ca să ne simţim mai legaţi.
- Domnul Bălan nu este acasă, este numai doamna. Dumneaei găteşte în 

bucătărie.
- Ştim că vărul este la clubul întreprinderii şi joacă şah. D-aia am venit 

când nu este el acasă de teamă să nu ne gonească înjurându-ne.
- Exageraţi. Dânsul este un om manierat şi foarte cumsecade.
- Îl cunosc bine. Când îl supără cineva îi sare ţandăra şi nu te mai poţi 

înţelege cu el. Putem duce patul?
- Desigur, poftiţi pe aici. Doamna Nuţa, au venit nişte prietenii ai soţului, 

strigă doamna Popa la baza scărilor ce duc la etaj.
Elena Bălan este surprinsă de gestul colegilor bărbatului ei. Cât timp ei au 

asamblat patul în locul aşternutului de plăpumi de pe duşumea, ea i-a descusut să 
afle cine i-a trimis să aducă patul şi de unde ştiau că nu au pat.

- Domnul inginer Gall îl ţinea într-o magazie. Dânsul nu era sigur că nu 
aveţi pat şi ne-a spus că şi în cazul că aţi avea să vi-l lăsăm pentru cea de a doua 
cameră.

- Dumneavoastră trebuie să fiţi domnul Ispăşescu.
- Da eu sunt. Ei sunt Gheorghe Costeleanu, Novac şi Corpodeanu.
- Pe domnii Novac şi Corpodeanu îi cunosc. V-am citit protestul trimis lui 

Alexandru.
Auzind că scrisoarea prin care el şi Jan Tunaru erau contra însurătorii lui 

Alexandru,  Iulică  s-a  făcut  feţe  feţe  de  mânie,  a  mormăit  un  sărut-mâna  şi  a 
zbughit-o din cameră, făcând semn şi celorlalţi să-l urmeze.

-  Vă mulţumim mult  şi  vă  rog să-i  transmiteţi  acelaşi  lucru  domnului 
inginer, a mai apucat să strige Elena Bălan în urma trupei de flăcăi ce se buluceau 
să coboare repede scara.

- Auzi tâmpitul ce-a făcut! De ce i-o fi arătat scrisoarea? Cum mai pot eu 
să dau ochi cu nevastă-sa, dacă ea ştie acum că m-am opus căsătoriei lor? Mă duc 
l-a club să-l beştelesc şi să rup prietenia cu el, a explodat Ispăşescu în faţa celor ce-
l însoţeau, atunci când au ajuns în stradă.

La club Alexandru joacă şah cu Moni Nicolaescu, fiind înconjuraţi de o 
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mulţime de chibiţi în frunte cu Ionescu şeful Cadrelor. Nicolaescu se face că este 
supărat pe Ionescu, pentru că la partida pe care o jucase cu acesta, şeful cadrelor 
retrăsese mutarea unei piese. Moni ca să facă garagaţă spusese:

- Tovarăşe Ionescu, eu nu mai joc domne cu dumneata. Păi, ce facem aici? 
Jucăm bambirici! Este o regulă în şah. Piesa atinsă este singura care poţio s-o muţi. 
Ori dumneata ai retras zece mutări numai în partida asta.

-  Lasă chestia  cu  “  piese  tuchee,  piese jouee”.  Acum nu găsi  nod din 
papură să nu mai  joci  că şi  dumneata ai  retras  multe  mutări.  Uite  ca să-ţi  fac 
plăcerea retrag calul, cedase Ionescu.

-  Poţi  să  faci  orice,  că  eu cu  dumneata nu mai  joc,  zisese Nicolaescu 
făcând cu ochiul la chibiţii dintr-o parte a mesei de şah, în timp ce se ridica de pe 
scaun.

- Hai lasă mofturile şi stai jos să terminăm partida, sau cauţi motiv s-o 
întrerupi că te-am prins la înghesuială.

- Fugi domne d-aci. Ce înghesuială? Nu-ţi luai înainte trei partide, una 
după alta?

- Tocmai d-aia vreau să continuăm, ca să-mi iau revanşa.
- De geaba vrei dumneata, dacă eu nu mai vreau. Joacă cu cine vrei.
- Ba, joacă dumneata. Eu aştept să-ţi treacă ţâfna, ca să-mi iau revanşa.
Ionescu se ridicase de pe scaun şi stă în picioare lângă masă, dornic să 

asiste la o partidă de şah pe care în mod sigur Nicolaescu o va începe cu unul 
dintre cei din preajmă.

- Hai Alexandre să jucăm amândoi, ca să vadă şi tovarăşul Ionescu cum se 
joacă corect, a zis Nicolaescu mustcind şmechereşte, în timp ce se aşeza pe scaunul 
de pe care se ridicase.

-  Nu mai  face  pe  “filoscosul”  şi  aşează  piesele,  îl  îndeamnă  Ionescu, 
ajutând la aşezarea pieselor, nerăbdător să vadă un nou joc.

Când noua partidă începuse, intră în sala clubului, Ispăşescu, hotărât să 
rupă  prietenia  cu  Bălan.  Lui  nu-i  place  să  joace  şah  şi  faptul  că  îl  găseşte  pe 
Alexandru ocupat, se enervează şi mai tare.

- Tovarăşe Bălan, ia-i repede tura cu calul deşteptului ăsta de Nicolaescu.
- Stai, că n-am văzut, zice Nicolaescu.
- De ce să stea? Nu eşti dumneata omul care spui că joci corect şi nu-ţi 

retragi  mutarea?  I-ai  tura  tovarăşe  Bălan,  că  la  următoarea  l-ai  făcut  mat,  zice 
Ionescu, satisfăcut că Nicolaescu va pierde partida.

- Domne, de ce mă enervezi şi nu mă laşi să joc? Ştii care este datoria 
chibiţului? întreabă Nicolaescu în timp ce se ridica de la masa de joc, dându-şi 
seama  că  partida  este  pierdută,  dar  păstrându-şi  veselia,  zâmbind  şi  făcând  cu 
ochiul la cei din jur.

- Faci degeaba cu ochiul, că bătaie tot ai mâncat, zice fericit Ionescu. Hai 
stai jos, să te bat şi eu.

- Cine domne, dumneata? Te bat cu ochi închişi, ripostează Nicolaescu.
- Aşează piesele, să începem mai repede partida.
- Jucăm numai una singură. Te bat şi plecăm, că dacă mă pun la mintea 

dumitale ne apucă dimineaţa şi rămânem iar la serviciu fără să fi trecut pe acasă. 
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Eu nu ştiu ce-o zice nevasta dumitale, că-ţi pierzi nopţile la şah!
- Dar a dumitale ce zice? Hai de joacă şi nu mai face pe moralistul, zice 

Ionescu, satisfăcut de întorsătura lucrurilor.
Ciondăneala dintre Moni Nicolaescu şi şeful cadrelor, îi bucură pe cei ce 

frecventează clubul. Numai că în această seară l-a distrat şi pe Ispăşescu, care a 
uitat de supărarea cu care venise.

- Salve vărule, salută Bălan surprins că-şi vede prietenul la club.
- Am venit să-ţi zic ceva.
- Dă-i drumul.
- Nu aici, că ne aude lumea.
- Bine, hai afară. Tot vream să plec acasă, că m-aşteaptă nevasta cu masa.

 Despre ce vorba?
- I-ai dat nevesti-ti să citească aiureala aia de protest.
- Şi ce dacă? Mie mi-a plăcut.
- Sunt supărat că l-a văzut.
- Când ţi-a spus?
- Acum un ceas. Ţi-am dus un pat de la moş Gall.
- Bine ai făcut. Îţi mulţumesc. Chiar aveam nevoie de pat, că până o să am 

cu ce să-mi cumpăr unul va trece multă apă pe gârlă.
- Nu mie trebuie să-mi mulţumeşti. 
- Dar cui?
- Întâi domnului Gall, că el ţi l-a dat şi apoi lui Novac, Corpodeanu şi 

Costeleanu, care m-au ajutat să-l car.
- Eu deocamdată îţi mulţumesc ţie şi acelaşi lucru îl voi face şi celorlalţi. 

Dar de ce domnul Gall nu mi-a spus mie de treaba asta, că doar lucrăm în acelaşi 
birou!

- Probabil că a vrut să-ţi facă surpriză.
- De unde o fi ştiut că n-am pat?
- Lasă chestiile astea că eu te caut  pentru altceva.
- Pentru ce?
- Mai şi întrebi! De ce i-ai dat scrisoarea nevesti-ti? Va fi supărată toată 

viaţa pe mine pentru tâmpenia aia. Cum crezi că m-am simţit eu în faţa ei? întreabă 
repezit Ispăşescu, ridicând glasul şi pornit pe ceartă.

- Vărule, lasă idioţeniile, nevastă-mea nu este o proastă ca să ia în serios 
gluma voastră.

- Nu mă minţi?
- Ce motiv aş avea? Hai să plecăm.
- Mă întorc un pic în club, zice Ispăşescu bucuros că nu stricase prietenia 

cu Bălan. El este acum curios să vadă sfada dintre Ionescu şi Nicolaescu.
Alexandru Bălan grăbeşte pasul spre casă, supărat pe el că s-a încurcat şi a 

pierdut timpul cu fleacuri, obligându-şi în acest fel soţia să-l aştepte cu masa până 
la o oră aşa de târzie, când ştie că ea trebuie să se scoale dimineaţa la cinci, ca să-i 
pregătească  mâncarea  de  dimineaţă,  pachetul  pentru  serviciu  şi  să  nu  piardă 
autobuzul de navetă al schelei. El s-a obişnuit repede cu viaţa de om căsătorit, care 
îi prieşte destul de bine, dar are încă deprinderea de a face ce vrea, de parcă ar fi tot 
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burlac.  Când  soseşte  de  la  serviciu,  îşi  încălzeşte  mâncarea  pregătită  de  Nuţa, 
prânzeşte copios şi cu burta plină se culcă, citind ceva până adoarme. Lui îi plac 
romanele clasicilor literaturii universale, care apar într-un ritm aşa de rapid, că nu 
pridideşte să le citească pe toate. El împrumută cărţile de la biblioteca sindicatului, 
care are abonament cu librăria să-i livreze toate apariţiile. Cărţile de specialitate 
Bălan le ia de la biblioteca Cabinetului Tehnic, care cumpără cărţile tehnice. De 
citit citeşte în fiecare seară până noaptea târziu. Pe scurt el duce o viaţă  lipsită de 
griji: merge la serviciu, mănâncă bine, citeşte şi doarme pe săturate. Nu acelaşi 
lucru se întâmplă cu Nuţa, care de când s-a măritat, munceşte aşa de mult că s-a 
sfrijit şi mai rău decât era. Ea pleacă la serviciu cu un ceas mai devreme decât 
bărbatul ei şi se întoarce acasă mai târziu. Ea face cumpărăturile la piaţă, găteşte, 
spală, calcă şi face curăţenie, practic toate grijile casei sunt pe capul ei.

Alexandru  observând  ofilirea  soţiei  sale  şi  auzind  că  este  un  post  de 
tehnician  liber  la  Serviciul  Producţie,  îl  roagă  pe  inginerul  Rădulescu,  şeful 
serviciului să o angajeze pe Nuţa în acest post. Spre marea lor bucurie, Gheorghe 
Rădulescu îşi dă aprobarea şi acum sunt în curs de definitivare formele de transfer, 
urmând ca de săptămâna viitoare Elena Bălan să devină salariata Întreprinderii de 
Electricitate. 

Florica Bălan, îngrijorată că nu ştie decât din scrisori despre situaţia fiului 
ei cel mare şi curioasă să-şi cunoască nora şi pe părinţii acesteia, a anunţat că vine 
singură la Târgovişte peste o săptămână. Bărbatul ei nu poate să o însoţească, fiind 
la Oneşti, unde este angajat ca muncitor într-o echipă de instalatori, ce lucrează la 
şantierul care construieşte o rafinărie.Nuţa după citirea scrisorii soacrei sale a intrat 
în alertă, hotărâtă să-i facă o primire frumoasă, ca să-i lase o impresie cât mai bună.

Florica Bălan este mulţumită de nora ei, care a tratat-o cu aperitive, ciorbă 
şi  friptură  de  viţel,  plăcintă  şi  vreo  trei  feluri  de  prăjituri,  soacra  având  mare 
slăbiciune pentru dulciuri, pe care nu le refuză, deşi se străduieşte din răsputeri să 
mănânce cât mai puţin pentru a nu se îngrăşa, temându-se să nu i se agraveze boala 
de inimă de care suferă. Cât timp nora şi fiul ei sunt la serviciu, Florica se întreţine 
cu doamna Popa, la care fusese invitată să doarmă, familia fiului ei neavând decât 
un singur pat. Cele două foste învăţătoare, au ce să-şi spună, situaţia lor fiind însă 
deosebită: doamna Popa este pensionară la limită de vârstă, iar Florica este epurată 
din învăţământ de patru ani, atunci când avea vârsta de patruzeci şi doi de ani, după 
ce funcţionase douăzeci şi patru de ani la şcoala din Cervenia.

- Doamna Bălan, sunteţi mulţumită de noră?
- Doamna Popa, sunt foarte bucuroasă că fi-mi-o are noroc de aşa nevastă.
- Este o fată vrednică, cu bun simţ, vorbăreaţă foc, ce ştie să intre uşor pe 

sub pielea omului. Bine c-a avut noroc de un bărbat bun, nu ca fi-mea, care s-a 
măritat cu un babalâc.

- Păi, câţi ani are ginerele dumneavoastră?
- Are treizeci şi patru. Este mai mare cu paisprezece ani ca Rodica, care 

şi-a lăsat facultatea pentru el.
- La treizeci şi patru de ani bărbatul nu este bătrân.
- Fi-mea s-a lăsat dusă de el pentru că este bărbat frumos, manierat  şi 

foarte educat, fiind absolvent al liceui militar şi al şcolii superioare de ofiţeri.
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- A fost militar?
- Este şi acum. Este maior la regimentul din tabăra de la Pleniţa. M-aş fi 

bucurat mai mult dacă se mărita cu unul mai de vârsta ei. Mi-ar fi plăcut să fie unul 
din colegii fiului dumneavoastră.

- Cum puteţi prefera un mucos, în schimbul unui bărbat cu o situaţie bună!
-  La  douăzeci  şi  doi  de ani,  băiatul  nu mai  este  un mucos,  iar  eu mă 

gândesc şi la viitor. Este măritată de mai bine de un an şi n-au copii, iar dacă ar fi 
avut, el n-ar mai avea timp să-i crească.

- De ce, este cumva bolnav?
- Nu din contră, este sănătos tun, nu bea nu fumează, dar nu este normală 

o aşa diferenţă mare de vârstă între soţ şi soţie.
- Sunt cazuri în care diferenţa este şi mai mare.
- Alea sunt excepţii. N-aş fi vrut ca fiica mea să aibă un soţ bătrân. Eu aş 

fi fost mai mulţumită să aibă un bărbat apropiat de vârsta ei. Acum mă gândesc la 
Lucică şi mă tem să nu ia vreo hoaşcă, ca s-o imite pe soră-sa. Deocamdată este 
încă copil. El este student în anul întâi la Politehnică. M-aş bucura dacă ar avea 
norocul să găsească, atunci când se va însura, o fată ca nora dumitale.

-  Mie  mi  se  pare  că  n-ar  trebui  să  fiţi  nemulţumită  de  ginerele 
dumneavoastră, care după câte înţeleg este un om cumsecade şi cu o profesie bună.

- Păi şi  aici este o bubă. Nu ştiu dacă va ajunge să iasă la pensie din 
armată.  Mi-e  teamă  că-i  vor  da  o  cizmă  în  fund,  fiind  ofiţer  de  pe  vremea 
burghezo-moşierimi.

-  Fiind băiat  cu carte,  să  nu aveţi  grija  asta.  Dumnealui  poate găsi  un 
serviciu bun, aşa cum are un maior de artilerie,  Mircea Panait, fiul  fostei mele 
directoare  de  la  şcoala  primară  de  fete  la  care  am  funcţionat.  El  este  acum 
topometrist  la un institut  de proiectare în Bucureşti.  Este adevărat  că merge pe 
şantiere, dar ce ca militar nu era cu tunurile pe câmp? Dumnezeu ştie să le descurce 
pe toate.

-  Auziţi  că v-a venit  fiul  şi  nora de la serviciu.  Ce bine este că acum 
lucrează amândoi în aceiaşi întreprindere.

Nuţa  se  învârte  într-un  picior  şi  pune  repede  masa  de  prânz,  pe  una 
împrumutată de la proprietari. 

Florica observă gustul cu care este aranjată masa pe o pânză albă bine 
apretată cu tacâmurile aşezate cum trebuie de o parte şi alta a farfuriilor.

- Cum a fost copii la serviciu? întrebat Florica.
- Mămico, a fost  foarte bine.  Nu sunt decât  trei zile de când lucrez la 

aceiaşi întreprindere cu Săndel şi am învăţat aproape toate lucrările pe care trebuie 
să le fac. În principal, eu trebuie să ţin la zi registrul cu datele de producţie. Îmi 
este mai greu acum la început până cunosc pe cei care îmi transmit datele de la 
sectoarele şi uzinele întreprinderii şi mai ales până voi şti ce înseamnă, amperii, 
kilovolţii, kilowaţii, kilowatorele şi multe alte noţiuni de electricitate.

- Ei, o să le pricepi repede că eşti fată tânără, dar ia spune-mi alde cuscru 
când vin?

-  Mămico,  mergem noi  la  ei,  duminecă cu trenul  de dimineaţă.  Ne va 
aştepta tata  cu căruţa la  gară,  informează Nuţa,  care se îngrijise  din timp să-şi 
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anunţe părinţii.
- Stă departe de gară?
- Sunt vreo patru kilometri de la gara Mătăsaru şi până la Puroinica, un sat 

al Comunii Puţu cu Salcia.
- Numele satului trebuie să vină de la poroinic, o iarbă înaltă cu frunza 

mare. Este o orhidee autohtonă, din ai căror tuberculi se prepară salepul, bun ca 
întăritor pentru copii.

-  Nu ştiam asta.  Şi  noi  copiii  râdeam de  maica  mare,  că  nu poate  să 
pronunţe Puroinica. Ea zice că este din satul Poroinica!

- Bătrâna ştie cum ziceau bunicii ei la sat, pe care urmaşii lor l-au pocit.
Duminecă  la  ora  zece  în  gara  Mătăsaru  din  trenul  cursă  de  persoane 

Bucureşti-Piteşti coboră Florica Bălan, însoţită de fiul şi nora ei. Sunt întâmpinaţi 
de Ilie Dinu şi  Tudor Ciobanu, cumnatul  acestuia,  cu o căruţă trasă de doi  cai 
frumoşi,  negri  la  culoare  şi  de  statură  medie.  Caii  s-au  speriat  de  pufăitul 
locomotivei şi Tudor stăpânul lor de abia îi ţine pe loc, trăgând puternic de hăţuri. 

Nuţa face prezentările şi toţi se suie în căruţă. Pe leagănul din spate s-a 
aşezat Florica Bălan şi Nuţa, pe cel din faţă Tudor, care mână caii şi Alexandru, iar 
Ilie Dinu, îmbrăcat în paltonul lui de CFR-ist, stă pe unul din carâmbii căruţei între 
cele  două  leagăne.  Când  Tudor  slăbeşte  hăţurile  caii  pornesc  într-o  alergătură 
nebunească pe şoseaua plină de hârtoape a comunii Tetcoiu, făcând să se zdruncine 
nu numai căruţa din toate încheieturile, dar şi măruntaiele călătorilor.

- Tudore, lasă-i mai încet şi ocoleşte gropile, că ne răstorni, zice Ilie, el 
fiind persoana ce-a mai periclitată de a cădea din căruţă.

- Ho, cu tata, ho, strigă Tudor strunind armăsarii în hăţuri.
Caii trec la un trap moderat, dar duritatea zdruncinăturilor nu se reduce 

prea mult, adâncimea gropilor şoselei  neputând fi  văzută de vizitiu,  pentru a le 
ocoli pe cele mai mari, toate fiind pline cu apă din ploaia mocănească ce ţine de 
trei zile.

- Tudore, lasă-i la pas, că ne omori până acasă, insistă Ilie Dinu.
- Nu pot, că merg spre casă, mai ales acum când ploaia i-a făcut leoarcă. 

Vor şi ei să ajungă mai repede în grajd, la adăpost, se scuză Tudor.
- Trebuie să-i buşumaţi, când îi băgaţi înuntru, că altfel se îmbolnăvesc de 

răpciugă, zice Alexandru.
- De unde te pricepi  la cai, că văd că ştii  ce trebuie făcut ca să nu se 

îmbolnăvească? întreabă Tudor.
- Am avut şi noi cai. 
- Îţi plac caii mei?
-  Cum  să  nu-mi  placă!  Sunt  tineri,  graşi  şi  bine  îngrijiţi,  răspunde 

Alexandru.
- Le dau să mănânce pe săturate. În fiecare zi în afară de nutreţ mănâncă şi 

două tainuri de boabe. Îi iubesc ca pe ochii din cap.
- Hai Tudore, nu te mai lăuda, zice Ilie Dinu, chinuit de zdruncinăturile 

căruţei.
- Nu mă laud deloc. Spune tu, dacă în tot satul mai există cai frumoşi ca ai 

mei, se adresează Tudor cumnatului său.

212



- Asta aşa este, dar până la urmă  tot la Gospodăria Agricolă Colectivă o 
să ajungă, adaogă Ilie, ştiind focul cumnatului său.

- Păi, ce eu sunt prost, să mă înscriu în GAC şi să le dau caii? Nu-i dau 
nici mort.

- Nu poţi face tu ce vrei. O să te duci în genunchi la Colectivă să-i rogi să 
te primească, când te-or muta cu pământul pe unde a înţărcat mutu iapa.

- Tu să faci propaganda asta la tovarăşii tăi de partid, nu mie, care-ţi sunt 
cumnat, se răsteşte Tudor.

Căruţa se opreşte la poarta unei gospodării, punând cap sfadei celor doi 
cumnaţi, care nu pierd niciodată ocazia de a se înfrunta, atunci când se întâlnesc. 

Musafirii sunt întâmpinaţi de Dumitra mama lui Nuţa şi de baba Maria, 
bunică-sa după tată, care le-a pregătit o masă de bucate gustoase. Cu burţile pline, 
femeile  meliţează  nimicuri,  Ilie  stă  într-un  colţ  şi  le  ascultă  cu  atenţie,  iar 
Alexandru doarme, respectând, zicala: Fie domnul cât de mic, după masă doarme 
un pic. La ora trei după amiază, căruţa lui Tudor trasă de caii pe care îi iubeşte în 
locul copiilor pe care nu-i are, Dumnezeu neîndurându-se să-i dea urmaşi, duce la 
gară rudele cumnatului său. Bălanii fac drumul de întoarcere la Târgovişte cu un 
tren de Timişoara-Bucureşti, pe care îl schimbă în gara Titu cu unul de Pietroşiţa.

Seara când Florica Bălan revine în Târgovişte scrie soţului ei la Oneşti o 
lungă epistolă în care îşi  descrie nora,  cuscrii  şi  celelalte persoane pe care le-a 
cunoscut în vizitele ei de la Târgovişte şi de la Puroinica, spunându-i în încheiere 
că este foarte mulţumită de tot ce a văzut cu ochii şi ascultase cu urechile.

A doua zi Alexandru îşi conduce mama la gară,  dornică să ajungă mai 
repede acasă şi să se laude Anicăi Zorilă, în grija căreia lăsase gospodăria, cu  nora 
ei. Ea este mulţumită de căsnicia fiului ei cel mare.

XVIII

De trei zile viscoleşte fără întrerupere. Prăpădul a început cu o ninsoare de 
zăpadă apoasă ce s-a lipit de crengile îngheţate ale copacilor, îngreunându-le până 
ce multe din ele s-au rupt. Copaci tineri şi pomi fructiferi sunt culcaţi la pământ de 
greutatea gheţii de pe ramuri. Firele liniilor aeriene electrice şi telefonice s-au rupt 
prin supraîncărcarea lor cu o chiciură nemaivăzut de groasă, bătută în rafale de un 
vânt năprasnic. Zăpada spulberată de pe câmp s-a nămeţit pe uliţele satelor şi în 
gospodăriile  oamenilor,  îngropând casele sub ea.  Sătenii  sapă tranşee în nămeţi 
pentru a ajunge la grajdurile cu vite.

Pe străzile Târgoviştei sunt nămeţi mari, dar incomparabil mai mici decât 
cei din capitală unde transportul a fost paralizat şi odată cu el toată activitatea. 
Lumea este sechestrată în locuinţe. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, 
Bucureştiul  a  rămas  fără  sursele  exterioare  de  energie  electrică,  prin  avarierea 
liniilor electrice de înaltă tensiune care îl alimentează. Centralele electrice de la 
Grozăveşti şi Filaret neputând satisface consumul oraşului, majoritatea cartierelor 
au  rămas în întuneric. Capitala este total izolată de ţara prin înzăpezirea şoselelor, 
căilor ferate şi ruperea firelor liniilor telefonice.

Linia electrică aeriană de 110 kilovolţi cu dublu circuit dintre Staţia Teiş 
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de lângă Târgovişte şi Staţia de Transformare de la Uzina Grozăveşti a fost avariată 
şi energia de la termocentrala Doiceşti şi hidrocentralele Dobreşti şi Moroeni n-are 
cum să ajungă în Bucureşti. Linia fusese construită în 1932 odată cu hidrocentrala 
Dobreşti  şi  avusese iniţial  un singur circuit  trifazic şi  un conductor  de rezervă. 
Odată  cu  intrarea  în  funcţiune  a  Termocentralei  Doiceşti  liniei  i  s-a  mărit 
capacitatea  de  transport  cu  un  al  doilea  circuit  prin  montarea  a  încă  două 
conductoare pe o consolă sub cea iniţială ce avea patru.  Lucrătorii  Ministerului 
Energiei  Electrice,  blocaţi  de  drumurile  înzăpezite,  nu  pot  interveni  nici  după 
încetarea viscolului. Ministrul adjunct al MEE-ului, profesorul Nicolae Gheorghiu 
de la Politehnică, a cerut tancuri de la unităţile armatei din Bucureşti şi Târgovişte, 
dispunând ca acestea să plece pe traseul liniei cu electricieni şi materiale pentru a 
găsi locurile unde circuitele sunt avariate. Repararea ei ar rezolva alimentarea cu 
energie electrică a capitalei, aflată într-o situaţie dezastruoasă.

În Bucureşti tancurile armatei au ajuns cu greu pe Bulevardul Întâi Mai la 
clădirea Energo-Trustului Nr 1, unde au fost încărcate cu materiale de intervenţie şi 
cu electricieni liniori prinşi cu cordoanele centurilor de siguranţă de frânghii legate 
în  jurul  turelelor.  Smucitura  demarării  tancului  pe  care  se  suise  Chiriţescu, 
inginerul şef al Trustului, a făcut ca acesta să cadă pe spate, zdrobindu-şi craniul de 
sol şi murind pe loc. După câteva minute de la tragedie oamenii s-au dezmeticit şi 
tancurile pleacă,  dar aproape de Chitila ele rămân blocate în dunele de nămeţi. 
Şenilele au săpat zăpada de sub ele şi grelele maşini de luptă au rămas suspendate 
pe omătul tasat sub burţile lor. Nici echipele din Târgovişte n-au avut mai mult 
noroc. Tancurile lor s-au înămeţit la ieşirea din Comuna Ulmi.

Inginerul  şef  Alexandru  Dobrişan,  care  conduce  acţiunea  dinspre 
Târgovişte,  a  hotărât  să  plece  pe  linie  însoţit  numai  de  electricienii  tineri, 
trimeţându-i pe ceilalţi în oraş. Dispoziţiei lui i s-a opus şefii  de echipă Stan şi 
Chercău, care deşi sunt trecuţi de patruzeci de ani, ei se simt în putere şi vor să 
participe la repararea liniei. Amândoi şefii de echipă îşi cunosc bine meseria, ştiind 
să spună electricienilor din echipele lor exact cum trebuie procedat ca lucrările să 
se facă bine şi repede.

Tânărul  inginer  Ilie  Toma,  care  a  fost  repartizat  la  atelierul  de reparat 
transformatori şi nu are nici o legătură cu liniorii, s-a alăturat acestora. El călătorise 
pe turela unui tanc, cu curiozitatea de a vedea intervenţia de remediere a unei marii 
avarii.  Toma mai  fusese la  nişte  lucrări  la  liniile  electrice şi  se  îndrăgostise de 
activitatea lor. Atunci mersese cu echipa în caroseria camionului şi fusese surprins 
de priceperea unor oameni neştiutori de carte. Stan şi Chercău îşi instruise oamenii 
pe  drum.  Odată  ajunşi  la  lucrare  întreaga  echipă  mişunase  ca  un  furnicar, 
executând fiecare o anumită operaţie. El s-a simţit foarte onorat de invitaţia lui 
Stan  de  a  mânca  cu  ei  ciorbă  de  fasole  şi  cartofi  prăjiţi  pregătiţi  de  unul  din 
muncitori, în fiecare zi echipa având prin rotaţie un alt bucătar. Toma, fiu de ţăran 
dintr-un sat de pe lângă Balaci, se simte atras de amploarea acţiunii de intervenţie. 
El urmăreşte atent ordinele lui Stan şi Chercău, care repartizează oamenilor lor: 
sculele, materialele şi merindele pe care să le ducă pe umeri.

- Nea Stane dă-mi şi mie ceva ce trebuie dus la lucrare, cere Toma, dorind 
să fie util, el fiind un om care nu se simte bine doar ca spectator.

214



- Păi mata eşti inginer şi nu trebuie să cari fiare! răspunde Stan mirat de 
dorinţa copilului inginer. 

- Toma, du-te mai bine cu Niţă şi luaţi la control amănunţit linia de la Teiş, 
dispune Dobrişan.

- Da tovarăşe inginer şef, spune Toma mulţumit că i se dă şi lui o sarcină, 
deşi ar fi dorit să însoţească echipele de intervenţie. În el licăreşte speranţa că va 
ajunge la locul avariei şi va vede ceva din lucrare.

Dobrişan  dispusese  la  plecarea  sa  din  Târgovişte,  ca  maistrul  Nicolae 
Nichita,  şeful  Centrului Pătroaia,  cu echipa lui de liniori să plece cu camioneta 
GAZ pe şoseaua Piteşti - Bucureşti pentru a ajunge la linie şi să caute avaria. El 
văzuse cum această maşină, de numai o tonă şi jumătate greutate, era scoasă cu 
uşurinţă  din  noroaiele  schelelor  petroliere  de  echipa  de  electricieni  pe  care  o 
transportă. În caz de împotmolire, oamenii leagă o frânghie de puntea din faţă a 
maşinii şi apoi trag cu toţi când şoferul accelerează motorul.

Ministrul  Nicolae  Ghorghiu,  fiind  informat  că  tancurile  cu  electricieni 
plecate din Bucureşti şi Târgovişte au rămas blocate în nămeţi, înainte ca echipele 
de intervenţie să găsească locul avariei, a cerut un avion militar pentru controlul 
aerian al liniei. Ministerului Energiei Electrice i s-a pus la dispoziţie un avion de 
şcoală pilotat de un comandor experimentat. Cu acest avion urmează a fi trimis 
inginerul  Ştefan Dimitrievici,  fostul  inginer  şef  al  întreprinderii  din  Târgovişte, 
revenit în Bucureşti.

A doua zi după nereuşita tancurilor, avionul decolează cu dificultate de la 
Băneasa şi  zboară pe lângă linie.  Inginerul  Dimitrievici  speră să găsească locul 
unde linia este avariată. Pe lângă Comuna Bâldana lui Dimitrievici i se pare că 
vede conductoare rupte. El cere comandorului să încerce o aterizare, pentru ca el să 
ajungă  pe  picioare  la  faţa  locului.  Vrea  să  vadă  de  aproape  în  ce  constă 
stricăciunea. Comandorul căută un loc potrivit pentru aterizare. El găseşte o zonă 
în care se pare că zăpada a fost spulberată, după cum se văd ceva pete de arătură 
dezgolită. Avionul ia contact cu terenul, şi rulează fără să poată frâna. Roţile lui 
ajung într-un nămete, se afundă şi aparatul se opreşte cu elicea intrată în zăpadă. 
Din  aparatul  înfipt  cu  botul  în  zăpadă  şi  cu  coada  ridicată  spre  cer  coboară 
Dimitrievici şi comandorul, amândoi nevătămaţi.

Bucuros că a scăpat cu viaţă, Dimitrievici îl lăsă pe comandorul supărat 
de avarierea avionului şi pleacă grăbit pe podul de gheaţă ce acoperă câmpia ce 
pare a se întinde până dincolo de orizont. El înaintează cu greu pe crusta ce i se 
rupe des sub bocanci. Îşi scoate cu greutate picioarele din nămeţi, dar se grăbeşte 
să ajungă la linia electrică de înaltă tensiune.

Transpirat şi epuizat de efort Dimitrievici este surprins că la locul unde 
conductoarele liniei sunt rupte, întâlneşte pe cel ce l-a urmat în funcţia de inginer 
şef la întreprinderea din Târgovişte, însoţit  de o numeroasă ceată de electricieni 
reţelişti.

- Salut oltente. Cum aţi ajuns aici?
- Salut. Greu, dar este bine că am găsit defectul. După ce tancurile n-au 

mai putu înainta de la ieşirea din la Ulmi, am plecat cu flăcăii ăştia pe linie. Peste 
noapte am dormit în Bilciureşti şi de dimineaţă am pornit-o din nou.
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- Linia este întreagă de la Târgovişte şi până aici? întreabă Dimitrievici.
- N-am găsit o rupere de conductoare, dar trebuie să sosească aici oameni 

care fac controlul cu binoclul al stării lanţurilor de izolatoare, răspunde Dobrişan.
- Nici de la Bucureşti până aici n-am văzut nicio fază ruptă, informează 

Dimitrievici.
- Unde sunt echipele de la Bucureşti?
- S-au întors la Trust.
- Şi mata ai venit singur pe jos din Bucureşti, de ştii că linia nu este ruptă 

şi în alt loc?
- Am venit cu un avion de şcoală din care am văzut starea liniei şi până 

aici n-am observat o altă avariere.
-  Am văzut şi noi  avionul. Am presupus că se face controlul  aerian al 

liniei  şi  descoperind  locul  cu  defect,  am  presupus  că  aparatul  s-a  înapoiat  la 
Bucureşti ca să raporteze.

- I-am cerut pilotului să aterizeze, să văd în ce constă stricăciunea.
- Şi a reuşit să aterizeze pe câmpul ăsta plin de nămeţi îngheţaţi! se miră 

Dobrişan.
- Dacă sunt viu, înseamnă că a reuşit. Este un comandor as în pilotaj. A 

capotat el avionul, dar nimeni n-ar fi reuşit mai bine. Este supărat foc că a stricat 
aparatul. În loc să fie mulţumit că a scăpat cu viaţă, el s-a apucat să-l jelească, 
spune în glumă Dimitrievici,  bucuros că este întreg şi că a ajuns la locul unde 
conductoarele liniei sunt rupte.

Electricienii scot din zăpadă capetele conductoarelor rupte, iar Dobrişan şi 
Dimitrievici,  cât  au  schimbat  informaţiile,  au  ajuns  la  baza  unui  stâlp  în 
deschiderea  unde  linia  este  întreruptă.  Stâlpul  de  tip  metalic  cu  zăbrele  este 
înglobat într-un bloc gheaţă de jos şi până în vârf la firul de gardă.

-  Oamenii  nu  se  pot  urca  pe  turnul  ăsta  de  gheaţă,  zice  Dobrişan, 
gândindu-se  că  nimeni  n-are  cum  să  ajungă  la  lanţurile  de  izolatoare,  ca  să 
elibereze conductoarele rupte din cleme pentru a le coborî la sol, înnădi şi apoi să 
le ridice la loc.

-  Trebuie  să-l  escaladeze  ca  alpiniştii,  spărgând gheaţa  din loc  în  loc, 
pentru a prinde frânghiile de zăbrelele stâlpului, dă soluţia Dimitrievici.

- Sigur că asta trebuie făcut, dar n-avem topoare.
- Să încerce s-o spargă cu ciocanele, zice Dimitrievici.
-  Nu  se  poate  săpa  cu  ciocanul  în  masivul  ăsta  de  gheaţă  armată  cu 

cornierele stâlpului, răspunde Dobrişan.
- Spargeţi chiciura de pe conductoare, comandă Stan oamenilor săi.
Muncitorii încep să lovească cu ciocane grele în manşoanele de gheaţă din 

jurul conductoarelor rupte. Un zgomot îndepărtat de motor în câmpia strălucitor de 
albă, face ca tot grupul de oameni să ciulească urechile.

- Ce-o fi Vasile? întreabă Chercău.
- Parcă ar fi un camion, răspunde cel întrebat.
-  Fugii  de aici! Acum nu poate să meargă un nici  un tractor pe şosea, 

darmite pe câmp.
- Ba este chiar un camion.
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Oamenii  zăresc  spre  vest  un  şir  de  oameni  înşiraţi  înaintea  unui  mic 
camion, ce se apropie la pas de ei.

- Nea Stane, ăla e camionul a lor noştri de la Pătroaia.
- Ăştia sunt dracii nu oamenii, dacă au adus ei droaga până aici.
Cincisprezece flăcăi trag cu o funie tărtăreaţa de camionetă încărcată cu 

scule, materiale şi merinde. Ei au reuşit să ajungă după două zile de chin. Ion Ion 
şeful de echipă prinde din zbor ce trebuie făcut şi le spune oamenilor săi să se 
alăture  celor  ce  sparg  cu  ciocanele  chiciura  de  pe  capetele  de  conductoare 
dezgropate din zăpadă.

- Aşa l-aţi tras de la Pătroaia? întreabă Dimitrievici.
- Tovarăşe inginer şef, aici a fost bine că a mers tras la frânghie, dar am 

avut locuri unde am dat zăpada la o parte cu lopeţile şi am pus scânduri sub roţi, ca 
să putem trece peste nămeţi,  răspunde Nicolae Nichita, un tânăr scund, puţin la 
trup cu faţa îmbujorată şi plină de broboane de sudoare.

Nicolae Nichita  este actualul  şef al  Centrului  Pătroaia,  numit  în postul 
rămas liber prin mutarea lui Alexandru Anton la Curtea de Argeş, ca şef al centrului 
de electricitate de acolo. Nichita, în vârstă de numai douăzeci şi trei de ani, este 
absolvent  al  Şcolii  Profesionale  de  Energie  Electrică  din  Timişoara,  fiul  unei 
familii bănăţene. El deţine acum o funcţie importantă după ce a fost şeful Staţiei de 
Transformare Pătroaia pe vremea când aceasta se punea în funcţiune.

- Nichita, aveţi topoare la voi, întrebă Dobrişan.
- Avem, tovarăşe inginer şef.
- Pune oamenii să spargă gheaţa de pe un montant al stâlpului, pe care să 

se urce zburătorii, ordonă Dobrişan.
Nichita  transmite ordinul lui  Ion Ion,  care alege  câţiva muncitori  şi  le 

spune ce au de făcut.  Între timp Chercău pusese pe Vasile,  unul dintre cei  mai 
îndemânatici zburători, să urce la coronamentul liniei. Omul, obişnuit să lucreze la 
înălţime,  vrea  să  ajungă  pe  dantelăria  consolei,  căţărându-se  pe  unul  din 
conductoarele rupte şi curăţat de chiciură.

- Nea Chercău, ce face domnule omul ăla? întreabă Dobrişan.
- Trebuie să desfacă clemele. Nu putem aştepta până spargem gheaţa de pe 

stâlp. 
- Să nu cadă. 
- Vasile, auzi ce zice tovarăşul inginer şef?
- Cum o să cad? Ce e prima oară când fac asta! răspunde Vasile agăţat de 

conductor la mijlocul înălţimii ce trebuie escaladată.
Oamenii lui Nichita încep şi ei acelaşi operaţii pe care le-au văzut că le 

făcuse echipele de la Târgovişte la alt conductor rupt. Ei îndepărtează chiciura de 
pe  conductor  până  la  înălţimea  la  care  ajung  cu  ciocanele,  după  care  zguduie 
ondulatoriu  funia  de  sârmă  până  ce  gheaţa  cade  de  pe  ea.  Costică  unul  din 
zburătorii  din echipa lui Ion Ion se caţără ca un păianjen pe conductor până pe 
consolă. El are prinsă de centura de siguranţă frânghia de ajutor, cu care va trage 
sus sculele şi materialele de care are nevoie. Activitatea oamenilor, care lucrează ca 
un roi de albine, se opreşte la sosirea unui tanc de la Târgovişte din care coboară 
inginerul Ion Stere.
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-  Nu se putea  să nu apari  şi  tu  măi  Sterică,  se  adresează Dimitrievici 
inginerului. 

- Trebuia să ajungem aici cu materialele şi palanele ce au rămas pe tancuri 
la Ulmi. Ele sunt grele şi nu puteau fi cărate în spate. Oamenii n-ar fi avut cu ce 
trage conductorul la săgeată, spune Stere.

- Cu asta îşi băteau capul Stan, Chercău şi Ion Ion. Aveau ei o soluţie dar 
lucrarea nu s-ar termina astăzi fără dispozitivele pe care le-ai adus, spune Dobrişan.

-  Cum dracului  făcuşi  măi  Sterică  d-ai  adus namila asta  de tanc aici? 
întreabă Dimitrievici.

-  Este un căpitan cu un echipaj  extraordinar.  Au muncit toţii  ostaşii ca 
nişte zmei paralei, dar nici eu nu i-am lăsat să răsufle până nu deszăpezeau tancul 
ori de câte ori rămânea blocat.

- D-asta te-am şi întrebat, pentru că te ştiu cât de insistent eşti, de nu dai 
pace oamenilor până nu se termină treaba de care te-ai apucat. Felicitări.

- Vă mulţumesc tov. Dimitrievici, dar nu pe mine trebuie să mă felicitaţi ci 
echipajul tancului pe care l-am zorit tot timpul.

Ultima replică a inginerului Stere a fost auzită şi de echipa de control a 
liniei, care tocmai soseşte la locul cu defect.

- Ce-aţi găsit pe traseu tov Niţă? întreabă Dobrişan.
- Tovarăşe inginer şef, n-am găsit până aici niciun defect.
- V-aţi uitat bine la izolatori?
- Da, avem scula cu noi, spune Niţă zâmbind şi punând mâna pe binoclul 

ce atârnă de cureluşa trecută peste gâtul lui.
Inginerul Toma, sosit cu echipa de controlori, n-are răbdarea să asculte 

raportarea  lui  Niţă  şi  se  alătură  lui  Chercău  pentru  a  vede  lucrul  oamenilor. 
Furnicarul  de oameni  acţionează ca o maşină bine reglată.  Fiecare muncitor  se 
grăbeşte să facă operaţia ce îi revine. Lucrarea de întregirea liniei, prin clemuirea 
unor  ştrapuri  de  capetele  conductoarele  rupte  este  terminată  înainte  de  lăsarea 
întunericului.

-  Flăcăi,  vă mulţumesc.  Aţi  făcut  treabă  bună.  Acum puneţi  sculele  şi 
restul  de  materiale  în  camionetă.  O lăsăm să înnopteze  aici,  iar  noi  toţi  să  ne 
grăbim ca să ajungem în vreun sat, zice Dobrişan satisfăcut de reuşita lucrării.

-  Cu  tanchişti  ce  facem tovarăşe  inginer  şef?  întreabă  inimosul  Stere, 
lângă care se află căpitanul Vasilescu.

- Tovarăşe căpitan vă mulţumim şi sunteţi liberi din partea noastră.
- Mai sunt nişte scule şi materiale pe tanc, spune căpitanul tanchist. 
- Tov Stan puneţi materialele de pe tanc în camioneta de la Pătroaia, ca să 

poată pleca militarii.
Aproape  de  miezul  nopţii,  Dobrişan  raportează  la  Dispecerul  Naţional 

prin intermediul telegrafului gării Bâldana, că linia de înaltă tensiune Târgovişte - 
Bucureşti a fost reparată şi poate fi pusă în funcţiune. Înainte de apariţia zorilor se 
aprind becurile în cartierele bucureştene, ce fuseseră deconectate de la reţeaua de 
energie electrică. La câteva zile după această ispravă, ministrul Nicolae Gheorghiu 
a cerut lista cu oamenii ce au remediat linia avariată şi a aprobat nişte prime. Tot el 
a  propus Consiliului  de Miniştri  decorarea participanţilor  la această  operaţiune. 
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Inginerul  Chiriţescu  a  fost  decorat  postmortem cu  Ordinul  Muncii  clasa  întâia, 
Dobrişan, Nichita,  Stere,  Toma şi Dimitrievici  cu Ordinul Muncii clasa a doua, 
şefii  de echipă cu cel de clasa a treia şi muncitorii  cu Medalia Muncii. Ordinul 
Muncii clasa a doua conferă celor decoraţi reducerea cu şaptezeci şi cinci la sută a 
impozitului pe salariu până la pensionare, iar cel de clasa a treia cu cincizeci la 
sută.

Întreprinderea de Electricitate Târgovişte a dovedit din nou că oamenii ei 
sunt buni specialişti, disciplinaţi şi gata oricând să intervină în remedierea avariilor 
majore din instalaţiile sistemului energetic. Dealtfel Ministerul Energiei Electrice 
şi Confederaţia Generală a Sindicatelor înainte de avarie o declarase întreprindere 
fruntaşă pe ramură pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan şi pentru că la ea 
nu s-a produs nici un accident de muncă sau avarie din vina personalului în anul 
precedent. În cadrul unor festivităţi ce s-au ţinut la Târgovişte în luna martie, s-a 
înmânat conducerii întreprinderi drapelul de fruntaşă pe ţară.

IET-ul  este  o  întreprindere  grea,  ce  are  o  rază  mare  de  activitate 
cuprinzând două raioane din regiunea Ploeşti şi toată regiunea Argeş, ce se întinde 
de o parte şi de alta a Oltului de la crestele munţilor Făgăraş şi Căpăţânei până la 
malul Dunării. Centrul de greutate al instalaţiilor întreprinderii sunt în raioanele 
Târgovişte şi Pucioasa, iar cel al investiţiilor în întinsa regiune Argeş, care având 
un caracter agrar destul de înapoiat, conducerea statului a hotărât prin recentul plan 
cincinal construcţia unor platforme industriale moderne.

Planurile  de  investiţii  mari  din  regiunea  Argeş  se  datorează  şi 
personalităţii  lui  Costică  Sandu,  secretarul  organizaţiei  regionale  a  Partidului 
Muncitoresc  Român,  un  om  destoinic,  ce  se  străduieşte  ca  zona  să  se 
industrializeze şi să se dezvolte agrar, pomicol şi viticol pe baze ştiinţifice, militând 
pentru înfiinţarea unor institute şi staţiuni locale de cercetare în bazinele specifice 
ale  regiunii.  Ambiţiile  mari  ale  lui  Costică  Sandu,  sunt  posibile  datorită  atât 
propunerilor argumentate şi susţinute de el la Comitetul de Stat pentru Planificare, 
dar şi centralismului democratic, unul din principiile comuniste de conducere al 
statului. Propunerile pentru planul cincinal se fac de jos în sus de către organele 
locale, iar hotărârile vin de sus în jos, Consiliul de Miniştri aprobând propunerile 
făcute  de  regiuni  şi  alocându-le  prin  planul  de  stat  fondurile  necesare.  În 
majoritatea  cazurilor  planul  nu  poate  fi  realizat  de  către  întreprinderile  de 
construcţii şi montaj, întrucât ele n-au suficientă bază materială şi forţă de muncă. 
Ţara nu dispune de resurse la nivelul ambiţioaselor cifre de plan, motiv pentru care 
termenul  de punere în  funcţiune  la  unele obiective industriale,  agricole,  social-
culturale sau blocuri de locuinţă este depăşit.

Întreprinderea de Electricitate Târgovişte, înfiinţată de nici  trei ani, are 
sarcina de a exploata instalaţiile energetice din zonă precum şi îndeplinirea unui 
plan mare de investiţii  pentru construirea staţiilor,  posturilor  de transformare şi 
reţelelor  electrice  prin  care  urmează  să  se  alimenteze  cu  energie  electrică 
obiectivele în construcţie. Întreprinderea este una grea, dar fiind bine condusă, a 
ajuns să fie fruntaşă pe ţară.

Directorul Ion Marin, care în acest an împlineşte treizeci de ani, a ştiut să 
aducă câţiva oameni de vârsta lui, pricepuţi în meserie dar şi foarte mult tineret pe 
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care l-a obţinut prin repartiţii guvernamentale din promoţiile anuale de electricieni, 
tehnicieni, maiştri şi ingineri energeticieni. El este un om cu prestanţă, discurs şi 
comportare  de  director,  mulţi  întrebându-se  cum  de  ştie  el  să  fie  conducător 
priceput al unei întreprinderi grele, el având ca pregătire profesională numai pe cea 
de electrician.  Marin îl  avea drept  model pe inginerul  Nicolae Caranfil,  primul 
director al Societăţii  de Gaz şi Energie Electrică Bucureşti,  pe care el l-a văzut 
numai de câteva ori  când era ucenic,  dar  a înregistrat  toate amănuntele  privind 
comportarea directorului. Din toamnă Marin este şi elev la cursurile fără frecvenţă 
ale şcolii de maiştri de la Grupul profesional “Iosif Rangheţ”, fără să-i pese că este 
coleg  cu  mulţi  din  subalternii  săi.  El  ar  fi  putut  obţine  diploma  de  maistru 
electrician, urmând cursurile de maiştri din cadrul întreprinderii pe care o conduce, 
dar n-a făcut acest lucru pentru a nu fi bănuit de o obţinere uşoară a diplomei.

Inginerul şef Alexandru Dobrişan, este mai mare cu un an decât directorul 
Marin.  El  este  un  excelent  organizator,  care  ştie  să-şi  pună  oamenii  la  treabă, 
selectându-i şi promovându-i numai pe merit. Ziua lui de lucru începe la ora şapte 
printr-o scurtă  şedinţă  operativă cu şefii  compartimentelor  tehnice,  în  care  i  se 
raportează dacă s-au rezolvat sarcinile date de el şi dispune altele noi, după care 
pleacă în instalaţii sau la lucrările de investiţii, reuşind să treacă în fiecare lună prin 
toate  centralele  şi  staţiile  electrice  ale  întreprinderii  aflate  în  funcţiune  sau  în 
construcţie. Seara, el revine de pe teren şi cât ar fi de târziu înainte de a se culca se 
duce  la  Serviciul  de  Dispecer  ce  funcţionează  la  Staţia  Teiş,  unde  citeşte  cu 
meticulozitate  rapoartele  de  tură,  pentru  a  şti  toate  evenimentele  mai  puţin 
importante ce au avut loc în acea zi, pentru că pe cele deosebite el le cunoaşte, 
fiind informat operativ de dispeceri, care ştiu în orice moment locul unde se află 
inginerul şef. Alexandru Dobrişan cunoaşte potenţialul oamenilor săi, pentru că el 
face examinarea profesională a tuturor tehnicienilor şi inginerilor. Acestora el le 
comunică cu o lună de zile înainte  ziua şi ora la care vor fi examinaţi. Examinarea 
personalului  tehnic  se  face  în  afara  programului  normal  de  lucru  şi  începe  cu 
exactitate de cronometru la ora programată. Examenul este oral şi constă din câte 
trei întrebări la cinci capitole: cunoaştera instalaţiilor, cunoaşterea regulamentului 
de  exploatare  tehnică  a  instalaţiilor,  cunoaşterea  instrucţiunilor  tehnice  interne, 
normele de tehnica securităţii în instalaţiile electrice şi cele de pază şi stingerea 
incendiilor.  Cu  scrisul  lui  caligrafic  inginerul  şef  notează  întrebările  puse  şi 
calificativele date în carnetele individuale de verificare semestrială a cunoştinţelor 
profesionale..  Cei  ce  se  prezintă  la  examinare  tocesc  o  lună  întreagă  normele, 
prescripţiile şi instrucţiunile specifice sectorului energetic, de teama de a nu se face 
de  râs  în  faţa  competentului  inginer  şef.  Preocupările  lui  Dobrişan  sunt  strict 
profesionale  şi  el  este  exemplu  pentru  toţi  subalternii  săi  prin  modul  cum  îşi 
îndeplineşte obligaţiunile funcţiei sale.

Cu  toate  că  sunt  firi  diferite  ca  temperament  şi  pregătire,  Marin  şi 
Dobrişan sunt o echipă perfectă de conducere a întreprinderii. Nici unul din ei nu 
se  amestecă  în  treburile  celuilalt.  Ei  nu  se  întâlnesc  decât  numai  atunci  când 
situaţia o impune, trecând şi săptămâni întregi când nu se văd la faţă.

Pe directorul Marin oamenii îl apreciază pentru felul lui prietenos cu care 
le  vorbeşte,  iar  pe  Dobrişan  îl  respectă  pentru  corectitudinea  severitatea  şi 
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competenţa lui profesională.
Marin este căsătorit cu o femeie frumoasă, cu care are o fetiţă, elevă la 

şcoala elementară şi un băieţel preşcolar, iar Dobrişan este încă burlac. Directorul 
este un om de lume, căruia îi plac din când în când câte o petrecere, la unele din ele 
luându-şi  şi  soţia,  în  timp ce inginerul  şef  duce o viaţă  austeră.  Marin este  un 
politician abil, care ştie cum să se poarte cu organele puterii locale şi regionale, în 
timp  ce  Dobrişan  este  un  tehnician  rigid,  ce  reuşeşte  să  imprime  oamenilor 
disciplina necesară în instalaţii periculoase. Inginerul şef nu este membru de partid 
şi gurile rele spun că el nu cere intrarea în partid pentru că tatăl său ar fi fost înscris 
la cuzişti sau la goghişti.

Şi totuşi cei doi oameni au o trăsătură comună, amândoi ţin la oamenii lor 
pe care îi protejează atunci când este nevoie. Din acest punct de vedere Dobrişan 
este chiar mai exagerat decât directorul, făcându-se foc şi pară când cineva se ia de 
unul din inginerii lui.

Într-o adunare generală de sindicat pentru alegerea unui nou comitet pe 
întreprindere, adunare ce începuse la orele patru după amiaza şi se presupunea că 
se  va  termină  în  zorii  zilei  următoare,  Marin  ales  în  prezidiul  de  conducerea 
şedinţei  stătea  lângă  Ionică  Diaconescu,  secretarul  de  partid  pe  întreprindere. 
Plictisit de pauza lungă pentru numărătoarea voturilor şi dorind ca timpul să treacă 
mai repede, directorul zisese:

- Măi nea Ionică, cum îl facem membru de partid pe Amărăştean? aceasta 
fiind porecla pe care i-a dat-o directorul lui Dobrişan, după numele comunii natale 
a inginerului şef.

- Ţi-a zis el că vrea să se înscrie în partid? întrebase secretarul comitetului 
de partid.

- Nu, n-am discutat cu el asta.
- Atunci de ce te amesteci?
- Mă gândeam c-ar fi bine pentru el să fie în partid.
- Noi nu rugăm pe nimeni să intre în partid. Cine doreşte, să se zbată el şi 

nu noi. Şi directore, să-ţi mai spun una, partidul trebuie să-şi păstreze caracterul lui 
muncitoresc,  intelectualii  sunt  nişte  oameni  pe  care  nu  te  poţi  bizui  niciodată, 
pentru că sunt d-alde Toma Necredinciosul, oscilanţi şi oportunişti, ca nişte “Hopa 
Mitică. Nu-i de gumă, nu-i de sticlă şi-n picioare se ridică” Când ţi-ai pus mai mult 
nădejdea în ei, atunci te lasă cu curul în baltă, argumentase Diaconescu. 

-  Ce  fac  ăia  cu  numărătoarea  voturilor?  Cât  ne  mai  ţin  aici?  întreabă 
directorul nemulţumit de insuccesul intervenţiei sale

- Lasă-i în pace, că n-or sta ei degeaba.
- Niciodată n-a durat atât de mult numărătoarea voturilor. Probabil că s-au 

nimerit să fie toţi nişte mocăiţi. Dacă ar fi fost unul mai expeditiv printre ei, şedinţa 
era terminată şi noi mai aveam timp să dormim vreun ceas.

Când preşedintele comisiei de numărătoarea voturilor intrase în sală urmat 
de ceilalţi membrii, întreaga sală a scos un murmur de satisfacţie. Acesta a început 
să citească calm procesul verbal, cu numărul buletinelor de vot valabile şi numărul 
celor anulate, după care a enumerat numărul de voturi pentru şi contra obţinute de 
fiecare candidat, inclusiv a celor noi propuşi de votanţi. Oamenii obosiţi aşteptau 

221



să  se  termine  lectura  procesului  verbal  când  Marcel  Şotângeanu,  care  este  în 
prezidiu, observând nişte greşeli, îi şopteşte lui Diaconescu:

- La câţiva inşi, dacă aduni voturile pentru cu alea contra nu dă numărul 
voturilor valabile.

- Nu se poate, vezi c-ai greşit, replicase Diaconescu.
- Ba n-am greşit, pune-l să le adune pe ale lui Dumitru Gheorghe şi ai să 

vezi că am dreptate.
-  Tovarăşe inginer,  opreşte-te un pic.  Tovarăşul  Şotângeanu zice că nu 

bate masa cu casa. Ia adună dumneata voturile pentru cu cele contra obţinute de cel 
care până aseară era preşedintele sindicatului şi se pare că după cifrele citite de 
dumneata va fi reales.

Tânărul inginer, ales ca preşedinte al comisiei de numărătoarea voturilor 
observase greşeala, dar gândindu-se la scandalul ce s-ar isca atunci când va spune 
că trebuie renumărate voturile, întârzie cu răspunsul, fapt ce face ca lumea din sală 
să vocifereze din ce în ce mai tare.

-  Hai  tovarăşe  inginer  spune  odată,  că  ne  apucă  nămiaza,  ceruse 
Diaconescu.

-  Îi  e  ruşine  să  recunoască  că  a  greşit  numărătoarea,  intervenise 
Şotângeanu.

- Este într-adevăr o greşeală, spusese în cele din urmă tânărul inginer.
-  Ditamai inginerul  şi  nu ştie  să  numere nişte voturi.  Acum trebuie să 

alegem altă comisie care să facă socotelile bine, că asta n-a fost în stare, propusese 
Şotângeanu.

Oamenii  începuse  să  se  enerveze  de  această  întâmplare  nefericită  ce 
lungea şi mai mult şedinţa.

- Tovarăşi, vă rog să faceţi linişte. Cine nu munceşte nu greşeşte, zisese 
Diaconescu şi dorind să rezolve încurcătura apărută el continuase: Tovarăşi, fiind 
vorba de câteva voturi, care oricum nu pot modifica rezultatul alegerilor, eu propun 
să considerăm voturile care lipsesc la categoria “contra”, iar acolo unde numărul 
voturilor  “pentru”  cu  cele  “contra”  depăşeşte  numărul  celor  valabile,  să  le 
diminuăm pe cele “pentru”. Cine este pentru această soluţie să ridice mâna în sus. 
Toţi cei din sală ridicase mâinile, satisfăcuţi de soluţia ce scurta şedinţa. Tovarăşi 
nefiind  nimeni  contra,  rog  comisia  de  numărătoare  să  se  retragă  şi  să  refacă 
procesul verbal aşa cum hotărârăm cu toţii, dar îi rog să facă treaba repede că ne 
apucă ziua.

Dobrişan, care este şi el la masa prezidiului, în timp ce comisia s-a retras 
pentru corectarea procesului verbal cu rezultatul votării, îi zisese lui Şotângeanu:

- Te grăbişi să-l acuzi pe inginer că nu ştie să socotească.
- Tovarăşe inginer şef, inginerul e un prost, că dacă ştia să adune nu mai 

pierdeam timpul acum, se răţoise Şotângeanu.
-  N-ai  dreptate,  un inginer  ştie  mai  multă  matematică decât  dumneata. 

Încurcătura s-a făcut pentru că oamenii sunt obosiţi şi le-a scăpat un amănunt, pe 
care dumneata probabil l-ai mai întâlnit la alte alegeri.

Marin  şi  Diaconescu  neavând ce face  fuseseră atenţi  la  discuţia  dintre 
inginerul şef şi merceologul de la Aprovizionare.
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-  Directore,  Dobrişan  nu  este  obiectiv.  Văzuşi  cum  sări  la  gâtul  lui 
Şotângeanu să-l apere pe prostul ăla, numai că este inginer? şoptise Diaconescu.

- Este normal să-şi apere oamenii.
- Asta nu se face când greşesc. Văzuşi pe cine îmi propuseşi să-l primim 

în partid!
- Dobrişan este un om destul de obiectiv, dar dacă cineva se ia de tagma 

lui inginerească, atunci sare ca ars. Îi ştiu slăbiciunea asta, dar trebuie să i-o iertăm 
pentru că este un inginer valoros, zice Marin.

-  Dacă  nu  era  valoros,  n-ajungea  el  la  douăzeci  şi  opt  de  ani  să-l  ia 
ministru de la Termocentrala Comăneşti şi să-l pună ditamai inginerul şef la una 
din întreprinderile grele.

-  Lui  Gheorghe  Cioară  nici  nu  i-au  căzut  bine  caşii  de  la  gură  după 
facultatea făcută la Moscova şi tovarăşul Gheorghiu Dej l-a făcut ministru plin.

-  A făcut  bine  că  a  promovat  un  tânăr  inginer  pentru  ca  Ministerul 
Energiei  să  meargă  bine.  Până  învaţă Cioară  cu ce  se  mănâncă  “energia”,  este 
adjunct profesorul Gheorghiu şi director general Adrian Georgescu, oameni care 
ştiu ce trebuie făcut.

- Măi nea Ionică, eu n-am înţeles de ce a făcut asta? Nu era mai bine să-l 
numească pe profesor ministru plin şi pe Cioară adjunct, până când învăţa şi el 
treburile ministerului? Dacă n-o fi nimic de capul lui Cioară, pe mâna cui rămâne 
“Energia” după ieşirea profesorului la pensie?

-  Directore,  partidul  nu poate să pună miniştri  plini  oameni cu origine 
burgheză, oricât ar fi  ei de specialişti.  Noi trebuie să promovăm tinerii,  care se 
dovedesc capabili. Uite, eu cred că Dobrişan este unul din cei ce vor fi în stare să-i 
ia locul lui Gheorghiu.

- Păi, nu ziseşi dumneata că nu este obiectiv? întreabă Marin.
- Nu există om fără defecte, dar noi ăştia mai bătrânii, trecuţi prin ciur şi 

prin dârmon, ştim că oamenii trebuie apreciaţi după calităţile lor. Ei nu trebuie traşi 
de mânecă, decât numai dacă o iau razna în probleme importante. Pentru fleacul ce 
se întâmplă aici, nu trebuie să-i zicem ceva lui Dobrişan. Este el destul de deştept 
şi o să-şi dea seama singur că n-a avut o atitudine justă faţă de Şotângeanu. Avem 
destul de puţini ingineri pentru sarcinile mari de plan pe care le are întreprinderea 
şi  trebuie  să  ne  bucurăm  că  avem  un  inginer  şef  capabil,  concluzionează 
Diaconescu.

Ionică  Diaconescu  nu  îmbătrâneşte  pe  degeaba,  pentru  că  la  cei  peste 
cinzeci de ani ai săi, este un bun cunoscător al firilor omeneşti. El îl remarcase pe 
Dobrişan pentru calmul cu care este în stare să asculte pe toţi cei cu care lucrează şi 
să ţină seama de părerea lor numai dacă este de folos întreprinderii. Odată, când 
Diaconescu mergea cu trenul la Termocentrala Schitu împreună cu Dinu Arsene, un 
tânăr inginer termist, adus de Dobrişan de la Centrala Gura Barza, acesta i s-a plâns 
în  treacăt  de  zgârcenia  cu  care  inginerul  şef  acordă  inovatorilor  recompensele 
băneşti.

- Lasă inginerule că iei bani buni pe inovaţii, ori nu-ţi ajung? îi răspunsese 
Diaconescu.

-  Nu este  vorba  de  asta,  dar  eu  vreau  să  fiu  recompensat  cu  baremul 
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prevăzut  de  regulamentul  de  inovaţii  pentru  economiile  ce  se  realizează  în 
întreprindere prin aplicarea inovaţiilor mele şi nu cu cel “prin apreciere”.

- Eu ştiu că acolo unde economiile se pot determina precis, comisia de 
inovaţii stabileşte recompensa pe baza acestora şi numai acolo unde ele nu pot fi 
măsurate exact se stabileşte suma prin apreciere.

- Tovarăşe Diaconescu, în toate dosarele inovaţiilor mele, există calculul 
precis al economiilor. De ce nu se ia în consideraţie? Eu asta vreau.

Dinu Arsene este din Muscel, de pe lângă Schitu-Goleşti şi încă de pe 
timpul când era elev în şcoala primară îşi propusese să se facă inginer, ca să ajungă 
şeful termocentralei pe lângă care trecea. Copil silitor el a ajuns un bun inginer, 
care  lucrează  ca  specialist  pe  probleme  termice  la  Serviciul  Producţie  al 
întreprinderii  din  Târgovişte.  Activitatea  lui  este  legată  de  funcţionarea 
termocentralei Schitu-Goleşti la care se deplasează două sau chiar trei săptămâni în 
fiecare  lună.  Aici  el  a  realizat  multe  inovaţii,  toate  urmărind  creşterea 
randamentului  centralei,  aducând  modificării  constructive  morilor  de  cărbune, 
arzătoarelor,  ventilatoarelor,  degazoarelor,  economizoarelor  şi  condensatoarelor. 
Scopul urmărit de el în timpul delegaţiilor prelungite la termocentrală este şi de a 
supraveghea executarea corectă a inovaţiilor lui, dar Dinu ca orice tânăr este dornic 
de a câştiga cât mai mult şi asta îl face să aibă unele pretenţii exagerate.

-  Tovarăşe inginer,  eu mi-am început ucenicia la cazanele de la Schela 
Mare şi le cunosc bine cu tot ce au ele în burtă, cum funcţionează şi cum se repară, 
dar oricât de nepriceput aş fi eu în calcule inginereşti, îmi dau seama că economia 
de combustibil nu se poate socoti exact, pentru că asta depinde şi de sarcina pe 
cazan, durata de funcţionare între două opriri  planificate sau de avarie şi  multe 
altele. Dacă cei din comisia de inovaţii erau de acord cu economiile preliminate de 
dumneata, fii sigur că îţi stabilea recompensa pe baza acestora, că doar nimeni nu-
ţi  poartă vreo pică pentru munca dumitale.

Diaconescu se abţinuse să spună adevărata faţă a lucrurilor din delicateţe, 
pentru  a  nu-l  supăra  pe  Dinu.  Sarcina  inginerului  este  de  a  găsi  soluţii  pentru 
îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare al termocentralei, ce intrase în funcţiune 
pe când acesta se năştea şi că dacă n-ar exista regulamentul de inovaţii  el n-ar 
primi atâta bănet în plus peste salariu.

În baza regulamentului de inovaţii în întreprindere funcţionează o comisie 
de inovaţii  şi un cabinet  tehnic specializat. Andreescu, tehnicianul cu inovaţiile, 
primeşte  dosarele  cu  propunerile  inovatorilor,  le  înregistrează  şi  le  prezintă 
inginerului  şef.  Dobrişan  le  studiază  şi  înscrie  pe  coperta  dosarului  numele 
specialiştilor din întreprindere ce trebuie să analizeze inovaţia şi termenul până la 
care ei urmează să prezinte referatul. În şedinţele lunare ale comisiei de inovaţii, 
inginerul şef cere referenţilor să prezinte inovaţia, să arate în ce constă progresul 
tehnic al soluţiei alese şi să motiveze acceptarea sau respingerea dosarului. După 
susţinerea referatelor, Dobrişan cere fiecărui membru al comisiei de inovaţii să-şi 
exprime părerea, după care el supune la vot acceptarea sau respingerea inovaţiei. În 
cazul  în  care  un  dosar  este  aprobat  în  aceiaşi  şedinţă  se  stabileşte  modul  de 
recompensare. La inovaţiile la care economiile pot fi preliminate cu certitudine se 
recompensează  cu  procentele  prevăzute  de  regulament,  iar  pentru  celelalte 
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Dobrişan cere fiecărui membru din comisie să spună cu ce sumă doreşte să fie 
plătit inovatorul.

În şedinţele de inovaţii Dobrişan părăseşte comportamentul său destul de 
sever  şi  ia  o  atitudine  destul  de  colegială  faţă  de  toţii  membri  comisiei. 
Comportarea  prietenească  a  inginerului  şef  i-a  surprins  la  început  pe  membrii 
comisiei, care odată obişnuiţi şi cu acest fel de a fi al lui Dobrişan îi determină să-
şi  expună  părerile  fără  rezerve.  Atunci  când  comisia  urmează  să  stabilească 
recompensa  inovatorului,  Dobrişan  cere  ca  prima  propunere  să  fie  făcută  de 
reprezentantul sindicatului. Alexandru Bălan cere în toate cazurile suma maximă 
prevăzută de regulament. După ce ceilalţi membri comisiei de inovaţii spun fiecare 
o cifră, Dobrişan face media propunerilor după care o adaogă pe a lui, care supusă 
la vot este aprobată. Andreescu, obişnuit cu această practică, înscrie în registrul de 
procese verbale recompensa propusă de inginerul şef, ştiind că aceasta va fi votată. 
În  cazul  inovaţiilor  lui  Dinu,  referenţii  sunt:  inginerul  Ionel  Gheorghiu,  şeful 
serviciului tehnic, inginerul Otobâcu, şeful termocentralei Schitu şi unul  din şefi 
secţiei la care se aplică inovaţia; cazane, turbine sau gospodăria de combustibil, iar 
recompensa acordată pentru fiecare inovaţie a lui a fost totdeauna de 700 de lei, 
adică suma maximă prevăzută de regulament. Supărarea pe care Dinu Arsene o 
poartă inginerului şef este nemotivată, fiindcă economiile preliminate de el nu pot 
fi măsurate.

Gândurile lui Diaconescu se oprise la încetarea rumorii în sală. Comisia 
de  numărătoarea  voturilor  revenise  cu  procesul  verbal  refăcut.  Tânărul  inginer 
citise noul document,  dar oamenii  obosiţi  nu mai ascultase polologhia.  În  mare 
viteză  se  derulase  restul  punctelor  din  ordinea  de  zi  şi  înainte  de  ora  cinci 
dimineaţa şedinţa de sindicat  pentru alegerea unui nou comitet  pe întreprindere 
luase sfârşit. Fuseseră realese aceleaşi persoane, în frunte cu Dumitru Gheorghe, 
care  obţine  cel  de  al  doilea  lui  mandat  de  preşedinte  al  sindicatului  pe 
întreprindere.

XIX

Oraşul  este  scăldat  în  lumina  soarelui  de  început  de  aprilie  şi  vremea 
călduroasă face ca lumea să iasă din case şi să-şi găsească de lucru pe afară, pentru 
a se bucura de razele binefăcătoare ale soarelui. Colţul ierbii şi mugurii pomilor 
induce o stare de beatitudine în sufletul lui Alexandru Bălan, care în drumul lui 
spre maternitatea oraşului priveşte absent forfota gospodarilor ce fac curăţenie în 
grădiniţele din faţa caselor, săpă straturi pentru zarzavaturi sau taie din crengile 
pomilor pentru ca aceştia să aibă rod bogat.  Gândurile lui sunt la copilul pe care 
soţia lui  trebuie să-l  fi  născut.  El  duce în mână un bogat  buchet  cu zambile şi 
toporaşi.

Pentru tânăra familie Bălan ieri a fost o zi aproape ca oricare alta. Ei au 
venit  împreună de la  serviciu,  Nuţa ca o  sfârlează a  pus  masa şi  după ce s-au 
ospătat bine el s-a culcat, iar ea a plecat să facă cumpărături din piaţă. Revenită 
acasă a pregătit mâncarea pentru seară şi pentru prânzul de a doua zi.

Somnul lui Alexandru este unul profund şi lung, încât uneori el doarme 
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până a doua zi dimineaţa, soţia lui ştiind că nu trebuie să-l trezească nici pentru 
masa de seară, dacă el nu se scoală singur. Seara pe la ora opt, în timp ce el dormea 
fără vise, doamna Popa, proprietăreasa venise să-l trezească şi văzând că nu poate 
cu vorba, a început să-l zgâlţâie din ce în ce mai tare.

-  Domn  Bălan,  scoală-te  odată,  că  mă  dor  mâinile  de  când  trag  de 
dumneata.

- Ce e? a mormăit într-un târziu Alexandru, nereuşind să deschidă ochii.
- Pe doamna Nuţa a apucat-o durerile facerii. Scoală repede şi fugi după o 

trăsură s-o duci la spital, să n-apuce să nască aici.
Alexandru  dezmeticit  formase  un  număr  la  telefonul  instalat  de  fostul 

chiriaş.
- Alo dispecerul. …Vă salut, sunt Bălan … Tov Klein, aveţi vreo maşină 

liberă?  …  Vă  rog  frumos,  trimiteţi  molotovul  în  strada  Nicolae  Bălcescu  la 
numărul 210… Trebuie să duc soţia la spital, că este gata să nască. …. Bine, vă 
mulţumesc. … Da, vom fi în stradă.

Alexandru se îmbracase în mare viteză,  mai repede ca atunci când era 
trezit în armată de alarma de după miezul nopţii şi a coborât repede la parter. Acolo 
Nuţa cu broboane de sudoare pe faţa, gemea de durere strângând din dinţi, ca să 
nu-i scape vreun ţipăt şi s-o alarmeze şi mai rău pe doamna Popa.

- Hai în stradă că vine molotovul să ne ducă la spital, spusese Alexandru 
soţiei sale.

- Trebuie să mă schimb, zisese Nuţa sfârşită de durere.
- Nu mai avem timp pentru asta.
Fără a mai ţine seama de protestele soţiei, Alexandru o ridicase în braţe ca 

pe un copil şi ieşise cu ea din casă, sub privirile grijulii ale doamnei Popa.
Nuţa  trudise  toată  după  amiaza.  În  afara  drumului  la  piaţă  şi  gătitului 

mâncării,  ea mai spălase şi  o culme de rufe.  Când terminase ce avea de făcut, 
aşezase masa de seară şi aştepta să i se trezească bărbatul ca să mănânce. Atunci 
simţise  nişte  dureri,  care  au  făcut-o  să  alerge  speriată  la  doamna  Popa.  Acolo 
suferinţa  a  crescut  în  intensitate  şi  proprietăreasa  ştiind  despre  ce  este  vorba, 
alergase şi-l trezise pe Alexandru.

Maşina  de  intervenţie  a  întreprinderii  de  electricitate,  un  camion  de 
fabricaţie sovietică, suplu şi rapid de numai două tone şi jumătate, tocmai frâna în 
stradă, când Bălanii ieşeau din casă.

Nuţa în tot timpul sarcinii  aşteptase cu dragoste şi  nerăbdare să nască. 
Durerile  accentuate  de  zdruncinăturile  camionului  nu-i  micşora  bucuria,  că  în 
curând timp va avea un copil. Şi Alexandru îşi doreşte un copil, dar crede că acesta 
vine prea devreme, înainte ca ei să aibă în casă cele strict necesare unei familii.

Nuţa mai avusese o sarcină, dar se chiuretase la insistenţele bărbatului ei, 
care argumentase că ceia ce câştigă ei de abia le ajung să trăiască şi n-au cu ce să 
crească un copil. Atunci când ea a rămas gravidă a doua oară, de teamă să nu i se 
ceară să avorteze din nou şi-a spus taina proprietăresei.

- Doamna Popa nu ştiu cum să-l conving pe Alexandru ca să las copilul să 
se nască?

- Dacă n-ai reuşit dumneata prima dată, nu cred că va ceda acum. Uite ce 
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te sfătuiesc eu. Cheamă-ţi mama şi soacra să vină la Tărgovişte ca să le spui păsul 
dumitale, că poate vor găsi ele o soluţie. Dar să faci invitaţia în mare secret, că 
dacă află leul se va înverşuna şi după cum îl cunosc eu nu va ceda.

Florica Bălan şi Dumitra Dinu au venit în vizită la data stabilită de Nuţa şi 
întâlnirea cuscrelor i-a părut lui Alexandru că se datorează unei simple coincidenţe.

- De ce mă ăsmăndăule nu vrei să ai copii? îl luase la ferec Florica Bălan 
pe fiul ei cel mare, după ce cele patru femei se sfătuiseră între ele. Eu am patru şi 
îmi pare rău că nu i-am făcut pe toţi pe care mi-i dădea Dumnezeu. Când o să fii 
bătrân o să regreţi, că nu ai copii.

 - Ba vreau, dar nu acum. Nu avem cu ce-l creşte, răspunsese Alexandru.
- Vi-l cresc eu maică, până se face de şcoală şi chiar până când termină 

elementara, spusese în grabă Dumitra Dinu, întrevăzând o înţelegere cu ginerele ei. 
- Bine, atunci îl creşteţi până la cinci ani, când se face de grădiniţă.
Toată lumea s-a declarat mulţumită, iar domnul Popa care în dumineca 

respectivă culesese merii, le-a dăruit tinerilor un coş de ionatane, urându-le să aibă 
parte de un copil frumos şi sănătos ca merele lui.

Alexandru, cu buchetul de flori frumos mirositoare în mână, nici nu ştie 
când a ajuns la poarta spitalului şi vrea să intre în curte.

- Unde mergi dumneata? îl întreabă portarul.
- La maternitate, să văd dacă mi-a născut soţia.
-  Acolo  n-are  voie  să  intre  nici  pasărea  cerului,  în  afara  personalului 

medical.  Aşteaptă  că  poate  trece  cineva  de  la  maternitate,  să-i  cerem  să  se 
intereseze de nevasta dumitale. Cum o cheamă?

- Bălan Elena.
Vali Buco, moaşă la maternitate, îl vede pe Alexandru stând de vorbă cu 

portarul. Ea privise de mai multe ori la poartă şi acum se bucură, că se întâmplă 
exact ce dorea. Venită pe fugă ea spune pe nerăsuflate:

- Alexandre, felicitări. Nuţa a născut o fetiţă frumoasă şi sănătoasă de trei 
kilograme şi jumătate.

Alexandru Bălan se îmbujorează la faţă, dar nu este în stare să spună ceva. 
După o pauză de câteva clipe el dă florile lui Vali, fără să zică o vorbă. Moaşa 
crede că numai emoţia îl face pe acest om vorbăreţ din fire să nu găsească nimic de 
spus.

- Ce-ai amuţit domne aşa? întreabă portarul atent la ce se întâmplă în faţa 
lui.

- Alexandre, du-te acasă, că n-ai cum să le vezi, zice Vali Buco, înţelegând 
emoţia tânărului tătic.

Alexandru  se  înapoiază  la  întreprindere.  El  se  aşează  tăcut  cu  coatele 
sprijinite pe birou şi priveşte fix furnirul mesei.

- Ce s-a întâmplat Alexandre? întreabă Eugenia Şeitan, văzându-şi colegul 
într-o stare de muţenie, improprie firii lui.

Alexandru nu răspunde şi continuă să tacă, supărat că Nuţa a născut o fată 
în loc de băiat, aşa cum se aşteptase în sinea lui. Un astfel de gând izvorăşte din 
faptul că singura femeie din familia lor fusese numai mama lui, care avusese o 
viaţă chinuită. El ştie că tatăl său se bucura că are numai băieţi, dar el are o fată, 
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care va trebui să trudească din greu ca mama lui şi ca toate celelalte femei. Acesta 
este motivul suferinţei lui. Viaţa unui bărbat este una mult mai uşoară, ori cât ar fi 
el de tont în comparaţie cu cea a unei femei. Alta ar fi starea lui dacă Nuţa i-ar fi 
născut un băiat.

-  Don Bălan, i  s-a întâmplat  ceva rău doamnei? întreabă îngrijorat  Ion 
Dinulescu şeful serviciului UEE.

- Nu, răspunde laconic Alexandru.
- A născut? întreabă Eugenia, văzând că a revenit glasul colegului ei.
- Da.
- Doamna este sănătoasă? întreabă Dinulescu.
- Da.
- Şi copilul? continuă să întrebe Dinulescu.
- Şi el.
- Ce a născut doamna, fată sau băiat? întreabă Eugen Novac.
- Fată.
- Felicitări, să vă trăiască şi să vă bucure viaţa.
Toţi  cei  din birou care urmăriseră cu atenţie cele ce se întâmplă de la 

intrarea lui Alexandru în încăpere se reped şi îl felicit, neînţelegând motivul pentru 
care mutra acestuia este una nu tocmai fericită.

- Ăsata e supărat că i-a făcut nevasta fată, spune Eugenia, crezând că a 
găsit explicaţia posomorelii lui Alexandru.

- Domnule Bălan, dacă nu vrei fată, dă-mi-o mie, că eu şi cu nevastă-mea 
ducem dorul după un copil. Dumneavoastră şi doamna puteţi avea încă zece copii 
până la vârsta mea. Nevastă-mea stă acasă şi să fiţi sigur că fetiţa va fi mai bine 
îngrijită  decât  oriunde,  se  roagă  Dinulescu,  sperând  din  tot  sufletul  să  înfieze 
copila, despre care crede că nu este tocmai dorită de tatăl ei.

Alexandru tace la rugăminţile insistente ale şefului său. El nu este în stare 
să explice posomoreala sa şi este supărat pe el însuşi că dăduse ocazia unei situaţii 
stânjenitoare. El îşi dă seama că n-ar fi trebuit să revină la birou cu mutra acră şi 
pentru a pune capăt momentului dificil în care se găseşte, pleacă spunând că merge 
la  poştă  să dea  nişte  telegrame.  La  oficiul  poştal  el  scrie  două  telegrame,  una 
părinţilor lui la Cervenia şi a doua socrilor săi.

Telegramele lui Alexandru au produs o mare bucurie părinţilor şi socrilor 
lui, care au aflat vestea că au o nepoată. Cea mai fericită dintre toţi este Florica 
Bălan, care nedobândind în viaţa ei o fiică, este bucuroasă că Dumnezeu i-a dat o 
nepoată. Ea care nu prea mai ieşise în ultima vreme din curte, s-a dus în grabă la 
Anica Zorilă să-i spună vestea.

- Anico, sunt fericită. Am şi eu nepoată ca tine. Noră-mea a născut o fată 
pe patru aprilie.

- Să-ţi trăiască coană Florico, dar ce zice don Mitică, că el a vrut numai 
băieţi?

- Lasă-l că s-a săturat şi el că are atâţia năzdrăvani şi n-are nici o fată. 
Acum că ştiu că este fetiţă mă duc să-i brodez iniţialele cu aţă roşie pe lucruşoarele 
pentru botez.

-  Nu-ţi  ajunge  că  ai  cusut  pentru  copiii  dumitale,  acum faci  şi  pentru 
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nepoată!
- De ce să nu fac? Îmi este dragă încă de pe acum, dar când o voi vedea?
- O să spui că ai cea mai frumoasă nepoată, la fel cum zic şi eu despre a 

mea.
Încă din iarnă Florica lucrase cu mare drag scutece,  tichii  şi  cămăşuţe 

pentru  copilul  ce  urma  să  se  nască,  dar  neştiind  ce  va  fi  amânase  brodarea 
iniţialelor.

Pe drumul până la Zorileşti şi îndărăt Florica Bălan şi-a spus bucuria la 
toţi cei cu care s-a întâlnit. Înapoiată acasă ea a scris o scrisoare nurorii ei prin care 
o felicită pentru naşterea Alexandrei şi o întreabă dacă este de acord ca botezul să 
fie în prima duminecă din luna mai, propunându-i pentru cazul în care nu are naşii, 
fetiţa  să fie  botezată de Oiţa,  nepoata ei  de la Zimnicea.  Scrisoarea Floricăi  se 
încheie cu urări pentru nepoţica ei.

Nuţa a fost de acord cu cele propuse de soacra sa, lucruri la care ea nu 
apucase să se gândească, fiind supărată că sânul ei nu dă lapte şi n-are cu ce să-şi 
hrănească copila. În spital doctorii îi dăduse o pompă cu care să se mulgă, crezând 
că fetiţa n-are putere să sugă. Moaşa Vali Buco se străduise să-şi ajute prietena, 
încercând în tot felul să extragă lapte, dar sânii s-au dovedit seci şi s-a apelat la 
soluţia de hrănire artificială a fetiţei.

Dumitra Dinu la aflarea vestei că fiica ei a născut, venise la Târgovişte 
pentru a o ajuta şi învăţa pe Nuţa cum să-şi îngrijească copilul, ea fiind o femeie cu 
multă experienţă, moşind mulţi copii din satul ei. Bucuria ei a că este bunică a 
dispărut repede când a văzut că Nuţa este ceva mai slabă de cât o ştia gravidă şi 
mai ales că nu are nici lapte.

- Doamna Popa, eu nu ştiu ce să fac cu fata mea, că vezi prin ea de slabă 
ce este, a încercat să afle Dumitra un sfat de la proprietăreasă.

- Doamna Dinu, în privinţa ei cred că nu trebuie să-ţi faci prea mare grijă, 
pentru că o să fie ea destul de grasă când va fi la vârsta dumitale. Problema este că 
nu prea ştiu cum o să-şi crească copilul dacă pieptul ei este sec.

- Pe fetiţă o iau eu acasă la mine, unde am vacă cu lapte şi ştiu cum s-o 
îngrijesc, că doar am crescut şi eu trei copii, mai ales că o să fiu ajutată şi de soacra 
mea, care este o femeie încă în putere.

- Atunci lucrurile se rezolvă în mod fericit, pentru amândouă. Aici chiar 
dacă doamna Bălan ar fi avut lapte, n-are cum să-şi crească copilul, că trebuie să 
meargă la serviciu.

- Mâine dimineaţă o să plec acasă la mine cu amândouă. Cât mai are Nuţa 
concediu de maternitate poate că reuşesc s-o pun pe picioare.

- Faci bine, dar te înşeli dacă crezi că fiica dumitale ar fi bolnavă. Ea este 
foarte sănătoasă şi ţi se pare c-ar fi slăbit acum după ce a născut. Subţiri la trup 
sunt mai toate femeile de vârsta ei şi cum îţi spusei mai înainte, o să se îngraşe ea 
fără să vrea odată cu trecerea anilor.

Ilie Dinu a fost foarte fericit când şi-a văzut nepoata. În casa lui a început 
un  adevărat  pelerinaj  al  rudelor  şi  vecinilor  care  veneau  să  admire  frumuseţea 
fetiţei. De bucurie Ilie a tras un chef cu fraţii şi cumnaţii lui de s-au îmbătat leucă, 
ca apoi să-i doară capul o săptămână.
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Nuţa  după  expirarea  concediului  de  maternitate  şi-a  reluat  serviciul  şi 
lucrurile  au  revenit  repede  la  situaţia  de  dinainte  ca  ea  să  nască,  cu  excepţia 
faptului că înainte îşi vizita părinţii odată pe lună, iar acum merge cu Alexandru în 
fiecare săptămână să-şi vadă copila.

Florica Bălan a venit la Târgovişte pentru botezul nepoţelei împreună cu 
Oiţa şi Ion Neagu. Oiţa nepoata Florichii se căsătorise cu Ion, asistent medical la 
spitalul din Zimnicea, cu doi ani în urmă şi au o fetiţă în vârstă de un an.

Florica a adus scutece, cămăşuţe, pulovăraşe, tichii, rochiţe şi alte lucruri 
necesare înfăşării copilului, toate lucrate de ea.

-  Ce  broderii  frumoase!  Cine  v-a  lucrat  minunăţiile  astea?  întreabă 
doamna Smaranda Popa.

- Mă bucur că vă plac. Fiind primul meu nepot şi mai ales că este fetiţă m-
am  străduit  să  cos  mai  frumos  decât  am  brodat  vreodată  pentru  băieţii  mei, 
răspunde Florica Bălan.

- Şi cum de le-aţi făcut aşa de repede?
- Am început să le cos încă din septembrie anul trecut când am aflat că voi 

fi bunică. Doamna Popa, eu aş vrea ca mâine odată cu botezul Alexandrei să se 
cunune religios şi Alexandru cu Nuţa, ca să intre şi ei în rândul lumii. 

- Nu este rău să se facă şi treaba asta.
- Vă rog să-mi spuneţi de unde pot cumpăra nişte lumânări de cununie, că 

pentru botez a adus Oiţa.
- Nu prea aveţi de unde, că nu mai sunt prăvălii cu lumânări, dar preotul 

de la biserica din fundul curţii mele are nişte lumânări, cu care cunună pe toţi cei 
ce nu au posibilităţi să facă nuntă. Rar în ziua de astăzi să mai fie cineva în stare să 
facă nuntă, aşa cum s-a pomenit din moşi strămoşi.

- Doamna Popa, nu credeţi că ar fi bine să vorbim cu preotul de astăzi 
pentru botez şi cununie?

- Ba da. Putem merge chiar acum. Îl văzui mai devreme pe preot în curtea 
bisericii.

Smaranda Popa şi Florica Bălan merg la preotul bisericii  a cărei curte se 
învecinează  cu  cea  a  familiei  Popa  şi  stabilesc  ca  a  doua  zi  după  slujba  de 
duminecă să se facă botezul fetiţei şi cununia lui Alexandru cu Nuţa, biserica având 
lumânări mari pe care să le ţină naşii în timpul slujbei de cununie.

Soacrele, nora şi proprietăreasa au făcut toate pregătirile pentru cele două 
evenimente şi  a doua zi după botez urmează să se oficieze căsătoria,  numai că 
aceasta nu poate începe pentru că lipsesec naşul şi ginerele.

Ionel Neagu îşi manifestase dorinţa de a vizita centrul oraşului, deoarece 
după ospăţul de cununie urmează să plece spre casă. Mâine dimineaţa el şi nevasta 
lui trebuie să fie la serviciu, el la spital şi ea la Întreprinderea de Legume şi Fructe.

- Mă copii duceţi-vă, dar să vă întoarceţi repede să nu vă aştepte popa cu 
slujba, zisese Florica Bălan îngrijorată, văzându-l pe Alexandru plecând cu Ionel în 
oraş.

În  centrul  oraşului  Ionel  Neagu a văzut  un afiş  care anunţă meciul  de 
fotbal dintre Metalul Târgovişte şi Flacăra Moreni.

- Este departe stadionul? întreabă Ionel
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- Nu. Este în spatele ruinelor Palatului Domnesc pe care vreau să le vezi 
pe drumul de întoarcere spre casă.

- Hai să ne grăbim că mai sunt zece minute până începe meciul.
- Nu putem merge la meci, pentru că întârziem.
- Avem timp să vedem măcar o repriză că la Zimnicea n-am cum să văd 

aşa ceva. N-am mai fost la un meci ca lumea de pe timpul când eram elev la şcoala 
medie sanitară din Bucureşti.

- Ionele, mi-e teamă că vom întârzia la biserică.
- Lasă că nu întârziem. Poate că nu vom prinde toată slujba de botez, dar 

la asta nu prea se duc bărbaţii.
Meciul  este  unul  de  zile  mari,  aşa  cum  se  întâmplă  între  echipele 

candidate de a intra în divizia A de fotbal. Alexandru nu reuşeşte să-l urnească pe 
Ionel până ce arbitrul nu fluieră sfârşitul partidei.

Tocmai când Florica Bălan se frământă că se supără preotul şi o să plece 
acasă, rămânându-i fiul necununat, intră în biserică Ionel şi Alexandru transpiraţi şi 
gâfâind după crosul pe care l-au făcut.

- Dumnealor trebuie să fie naşul şi ginerele. Dar care din ei este naşul şi 
care ginerele, că amândoi sunt tinerei? se întreabă  bătrânul preot, care discutând 
cu doamna Popa despre tatăl acesteia cu care fusese coleg la seminarul teologic, nu 
este impacientat de întârziere.

În  timpul  slujbei  de  cununie  Florica  îi  făce  semn  nurorii,  aşa  cum 
stabiliseră ele dinainte, să-l calce pe Alexandru pe picior. Este un obicei moştenit 
din străbuni. Există credinţa că cel ce face acest lucru va conduce în noua căsnicie. 
Alexandru observă îndemnul mamei sale şi dându-şi seama despre ce este vorba îşi 
călcă sănătos nevasta pe bombeul pantofului. Nuţa amintindu-şi de ce trebuia să 
facă,  întreabă disperată  din ochi soacra “ea ce să mai facă?” Florica ridică din 
umeri  neputincioasă.  Smaranda  Popa  şi  Dumitra  Dinu  zâmbesc  una  la  alta, 
cunoscând semnificaţia gestului lui Alexandru.

- Lasă cuscră că aşa e bine să conducă bărbatul şi nu femeia, şopteşte 
Dumitra Dinu, ea ce duce grijile casei spre satisfacţia bărbatului ei, care în afară de 
faptul că se duce la serviciu nu se implică deloc în treburile gospodăriei.

După botez şi cununie are loc un ospăţ în familie, iar apoi Alexandru şi 
Nuţa îşi conduc rudele la gară, care pleacă toate cu acelaşi tren, Florica Bălan, Oiţa 
şi Ionel Neagu spre Bucureşti, împreună cu Dumitra Dinu şi Alexandra, care la Titu 
vor schimba trenul de la Pietroşiţa cu unul spre Piteşti.

Dumitru  Bălan  deşi  ardea  de  nerăbdare  să-şi  vadă  nepoata  n-a  putut 
participa la botez fiind la orezărie. El renunţase la serviciul de pe şantierul de la 
Oneşti, la rugămintea lui Constantin Pieleanu, vărul lui.

După concediul său de odihnă, luat la sfârşitul anului trecut, cum îşi iau 
de obicei şantierişti concediul de odihnă în dorinţa de a petrece sărbătorile de iarnă 
în familie, aşa cum a pomenit lumea din moşi-strămoşi, Dumitru Bălan a plecat 
spre gară. În Smărdioasa trecând prin faţa porţii lui Constantin Pieleanu, l-a văzut 
pe acesta curăţind zăpada din faţa casei.

- La mulţi ani, vărule.
- La mulţi ani! Gata cu concediul? întrebase Constantin, văzându-şi vărul 
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primar cu valiza în mână îndreptându-se spre gară.
- Timpul trece repede când eşti la casa ta.
-  Măi  Mitică,  uite  la  ce  m-am gândit  eu,  după  ce  te-am întâlnit  când 

veneai de la Oneşti.
- La ce te-ai gândit vere?
- Eu împreună cu băiatul meu am contractat cu statul şi în acest an terenul 

de lângă Sprâncenata pe Olt, pe care l-am cultivat anul trecut cu orez, pentru că mi-
au ieşit bani buni. Am motorul şi pompa mea, iar banca îmi dă împrumut să plătesc 
sămânţa,  aratul  şi  oamenii  care mă vor ajuta la plantarea răsadului.  Nu vrei  să 
mergi tovarăş cu mine, că îţi dau un sfert din beneficiu?

- Câţi bani ţi-au rămas anul trecut?
- Şaizeci şi patru de mii de lei.
- Vere merg. Nu prea mai îmi convine pe şantier, că este prea departe de 

casă. Cade bine propunerea ta, că tocmai mă gândeam cum să fac să găsesc de 
lucru mai pe aproape.

- Da, dar noi trebuie să ne instalăm acolo luna viitoare să facem pregătirile 
pentru răsadniţă. 

- Vin vere. Mă duc la Oneşti să mai lucrez luna asta şi de luna viitoare 
sunt al tău.

-  Mitică,  îmi  pare  bine,  că  vrei  să-mi  fii  tovarăş.  Anul  trecut  m-am 
descurcat greu numai eu cu fi-mi-o. Este o treabă grea de tot şi cu mare risc. La un 
moment dat o cam băgasem pe mânecă cu ploile din toamnă. Mi-a fost teamă că nu 
se va coace orezul şi nu mai poate fi treierat. Închipuie-ţi în ce încurcătură aş fi 
intrat, dacă nu recoltam. Ce făceam dacă n-aveam cu ce să achit împrumutul la 
bancă? Ţi-am spus treaba asta ca să ştii că nu putem fi siguri de o recoltă bună şi de 
un câştig pe măsura celui de anul trecut. Dar dacă vremea va fi cum este de obicei, 
cred că vom scoate parale bune şi anul acesta.

- Constantine, te-am înţeles şi sunt de acord. Dacă tu rişti ca să nu-ţi poţi 
plăti banii împrumutaţi de la bancă, de ce n-aş risca şi eu să muncesc şapte-opt luni 
pe degeaba?

- Mitică, să fii aici la începutul lui februarie ca să putem pune la punct 
răsadniţa.

- N-avea nici-o grijă, vărule.
- Ştiu că eşti om care-şi respectă cuvântul şi d-aia îmi pare bine că vom fi 

tovarăşi.
Dumitru Bălan s-a ţinut de cuvânt, dar treaba pe care o are de făcut nu-i 

permite să plece o clipă de la orezărie, unde trebuie asigurată irigarea la timp a 
fiecărei parcele de orez.

Recolta  de orez a fost  bună.  Ea a  fost  treierată şi  în ziua de douăzeci 
octombrie ea a fost predată la stat. Baza de recepţie după ce a reţinut împrumutul 
Pielenilor  la  bancă,  le-a  plătit  în  aceiaşi  zi  bani.  Pieleanu,  după  ce  şi-a  făcut 
socotelile i-a dat vărului său douăzeci de mii de lei.

- Eşti mulţumit Mitică? a întrebat Constantin.
- Vere, banii ăştia nu-i câştigam nici în doi ani de muncă pe şantier.
- Mitică, dacă la anul va mai contracta statul cu particularii şi nu va da 
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pământul la Gospodăria Agricolă de Stat, aşa cum se zvoneşte, mai mergi tovarăş 
cu mine? 

-  Constantine,  n-ar  fi  rău să se repete  norocul  pe  care  l-am avut  anul 
acesta.

- Vere, îmi pare bine că eşti mulţumit şi vrei să mergi tovarăş cu mine şi la 
anul.  Şi eu sunt mulţumit  că ne-am împăcat  bine.  În  plus am fost împreună de 
parcă ne-am mai petrecut încă odată copilăria.

Lui Florica Bălan nu-i venea să creadă că bărbatul ei câştigase atâta bănet.
-  Măi  Mitică,  ştii  ce  zic  eu.  Hai  să  mergem  de  sfântul  Dumitru  la 

Târgovişte, ca să-ţi vezi şi tu nepoata.
- Păi, nu stă la cuscri la Puroinica?
-  Ba  da,  acolo  este  Alexandra,  dar  le  dăm  la  copii  o  telegramă  să-i 

anunţăm că venim la ei pe douăzeci şi şase octombrie şi să vină şi alde cuscru cu 
fetiţa.

Alexandru şi Nuţa sunt bucuroşi de vizita părinţilor pe care îi întâmpină 
cum se  cuvine  în  casa  lor,  în  care  aveau  acum o  mobilă  frumoasă  cu  studio, 
şifonier  cu trei  uşi,  toaletă  cu oglindă,  masă extensibilă  şi  şase scaune tapiţate. 
Mobila o cumpărase Alexandru în rate, plătind avansul din banii primiţi de el pe o 
inovaţie. Patul pe care dormise până să-şi cumpere mobila de dormitor, ce îl avea 
împrumutat de inginerul Gal, a vrut să-l restituie, dar inginerul i-a spus ca să-l mai 
ţină, pentru că n-are unde să-l depoziteze mai bine, aşa că l-au instalat în cea de a 
doua cameră. Pe el doarme acum Aurel, fratele mai mic al lui Alexandru, care este 
elev în clasa a şaptea la liceul Nicolaie Bălcescu. În vară când Alexandru împreună 
cu nevasta lui au fost în concediu la Cervenia, Nuţa insistase să-şi ia cumnatul ca 
să urmeze ultima clasă de gimnaziu la Târgovişte. 

Musafirii au fost surprinşi când au văzut bunătatea bucatelor cu care sunt 
ospătaţi şi o felicită pe Nuţa pentru priceperea ei în ale bucătăriei. Ea pusese mult 
suflet pentru ca să pregătească o masă cât mai festivă pentru a sărbători cum se 
cuvine onomastică socrului şi a mamei ei, petrecerea întâmplându-se să fie în ziua 
de  Sfântul  Dumitru.  Ca  să  fie  o  adevărată  petrecere  Alexandru  cumpărase  o 
damigeană de vin.. Dumitru Bălan este aşa de bucuros de nepoţica lui în vârstă de 
şase luni şi jumătate, încât în timpul mesei o ţine în braţe. 

- Bun vin cuscre! De unde l-or fi luat copii ăştia? întreabă Dumitru Bălan.
-  Tăticule  l-a  cumpărat  Alexandru  de  la  Mânăstirea Viforâta,  răspunde 

Nuţa.
- Păi, mănăstirea are vin de vânzare?
- Nu pentru toată lumea. Pentru cine se are bine cu maica stareţă.
- Şi de unde o cunoaşte Alexandru pe stareţă? Vă duceţi la slujbele de 

acolo?
- Alexandru a fost alaltăieri cu şeful meu, inginerul Rădulescu şi cu un 

inginer  Georgescu de la Petrol  de au chefuit  la  Mănăstirea Viforâta,  zice Nuţa, 
zâmbind.

Nuţa  ştie  că  stareţa  este  o  tânără  frumoasă  de  nici  treizeci  de  ani 
absolventă  a  Universităţii  din  Bucureşti  şi  presupune  că  fostul  ei  profesor  din 
şcoala medie, inginerul Georgescu, nu se duce cu gânduri prea sfinte la mănăstire, 
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el care este încă burlac la cei patruzeci de ani pe care îi are, fiind cunoscut ca un 
mare  admirator  al  femeilor  frumoase.  Numai  că  de  data  aceasta,  inginerul 
Georgescu,  care  este  foarte  îndrăzneţ,  rămâne  mut  în  faţa  cuvioasei  stareţe,  el 
mulţumindu-se  să-i  privească  chipul  ce  pare  divin,  aşa  cum  este  înfăşurat  în 
îmbrăcămintea de călugăriţă.

- Ce Alexandre, te-ai luat cumva de băutură? întreabă Dumitru Bălan.
-  Am fost  cu inginerul  Rădulescu pentru nişte probleme de serviciu la 

Schela Aninoasa şi după o zi de muncă, când ne chiorăia mai tare maţele de foame, 
inginerul Georgescu ne-a dus acolo, fiind invitat la masă de maica stareţă. Ea dorea 
să-l răsplătească pe inginer, că-i dăduse o echipe de la schelă să execute instalaţia 
de alimentare cu gaze a mănăstirii. Eu am admirat gustul grozav al vinului şi maica 
stareţă mi-a spus că îmi poate da nişte  vin.  Ştiind că vom sărbători  pe Sfântul 
Dumitru împreună, am cumpărat o damigeană.

- Nu era păcat chiar dacă te îmbătai cu minunăţia asta de vin popesc, făcut 
pentru împărtăşanie, zice Ilie Dinu ginerelui său, după ce miroase din nou parfumul 
licorii din pahar pe care îl soarbe până la ultima picătură.

Lui Ilie Dinu îi place să se cinstească din când în când şi nu se abţine să 
nu bea mai multe pahare de băutură bună, atunci când are ocazia.

După  ospăţul  îmbelşugat  Dumitru  Bălan  şi-a  luat  feciorul  în  oraş, 
pretextând că se simte îngreunat de atâta mâncare şi vrea să se mişte puţin.

- Băi băiete, de unde se poate cumpăra o mobilă de bucătărie? întreabă 
tatăl.

- De la fabrica de unde am luat mobila de dormitor.
- Hai s-o cumpărăm acum, zice hotărât Dumitru Bălan.
- Tăticule, te rog să-ţi ţii banii, că săptămâna viitoare încasez o inovaţie. 

Mi-a mărit şi leafa cu aproape patru sute de lei. De la întâi octombrie m-a avansat 
în funcţia de inginer principal de utilizarea energiei electrice, aşa că am cu ce să-mi 
cumpăr mobilă de bucătărie.

- Facem cum zic eu. Cu banii ăia să cumperi ce vă mai trebuie. Acum 
mergem să luăm mobila. Dar, cum vine asta, tu nu eşti nici inginer şi te-a avansat 
la principal?

- De la întâi octombrie s-a aplicat o nouă lege de salarizare, care prevede 
obligatoriu ce studii se cer pentru fiecare post. Cum întreprinderea nu are de unde 
să ia şaizeci de ingineri, a numit o parte din maiştrii şi tehnicienii pe care îi are în 
posturi de inginer cu derogare de studii şi o diminuare de cincisprezece la sută a 
salariului  normal  pe  care  îl  primesc  cei  ce  au  diplomă  universitară.  Odată  cu 
numirea noastră în funcţia de ingineri, ni s-a pus în vedere ca în termen de trei ani 
de zile să începem studiile superioare. Mie mi se cere pentru postul pe care îl deţin 
să  am  diplomă  de  inginer  electroenergetic,  inginer  electrotehnic  sau  inginer 
electromecanic.

- Şi tu ce vei face?
-  Încă  nu m-am hotărât.  Există  trei  posibilităţi  de efectuare a  studiilor 

superioare:  la  zi  cu  scoatere din producţie  cu o bursă de 900 de lei  plătită  de 
întreprindere,  la  seral  pentru  cei  care  sunt  în  oraşe  ce  au  facultăţi  şi  la  fără 
frecvenţă pentru cei care nu sunt într-un oraş universitar cu un concediu de 30 de 
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zile în fiecare an plătit cu salariul pe care îl au.
- Din trei posibilităţi, ţie îţi rămân numai două, la zi sau la fără frecvenţă, 

că după câte ştiu Târgoviştea nu are facultăţi. Spre care înclini?
-  Cred  că  pot  rămâne  numai  cu  studiile  pe  care  le  am:  de  tehnician 

energetic sau de maistru aparataj electric. Prietenul meu Iulică Ispăşescu zice să 
stăm pe postul de inginer principal încă trei ani de zile după care să trecem pe unul 
de tehnician sau de maistru.

- Bă băiete, eu zic că numai ăia puturoşii pot da cu piciorul la posibilităţile 
care vi se pun la dispoziţie. Nu vezi că vă plăteşte întreprinderea numai să faceţi 
facultatea. Tu ai douăzeci şi patru de ani şi nu este târziu să te înscrii la facultate 
chiar din acest an.

- În acest an nu se mai poate pentru că examenul de admitere la cursurile 
de zi s-a ţinut şi nu mă pot prezenta nici la cel pentru cursurile de fără frecvenţă, 
pentru că nu sunt pregătit. Am uitat mult din matematica şi fizica pe care o ştiam la 
absolvirea liceului.

- Nu-i nimic. Te pregăteşti pentru examenul de admitere de la anul. Eu 
dacă aş fi în locul tău n-aş sta o clipă pe gânduri şi m-aş apuca serios de învăţătură, 
ca să nu pierd facilităţile astea care ţi se pun pe tavă.

Până intră în magazinul de mobilă, tatăl continuă să-şi sfătuiască fiul să 
facă neapărat una din facultăţile tehnice ce se cer postului pe care îl deţine. El ştie 
cât de îndărătnici sunt copiii, care de regulă nu ţin seama de sfaturile părinţilor lor 
şi nu este convins că Alexandru ar fi altfel, dar totuşi insistă.

Alexandru ascultând sfaturile tatălui său, s-a gândit la un moment dat că 
ar trebui să le urmeze, dar renunţă repede la idee, deoarece el duce o viaţă prea 
confortabilă şi nu-i surâde deloc să renunţe la ea. El crede că are o calificare şi un 
serviciu sigur, câştigă suficienţi bani ca să trăiască omeneşte, nevasta îi  face un 
menaj bun, iar el nu trebuie decât să meargă la serviciu şi apoi să se delecteze 
citind capodoperile literaturii universale.

În magazin Dumitru Bălan plăteşte un bufet de bucătărie, o masă şi patru 
scaune fără spătar, după care Alexandru pleacă să aducă o trăsură pentru a duce 
mobila acasă.

-  Dacă  cumpăraţi  mobila  în  rate,  nu  dădeaţi  atâţia  bani  grămadă.  Ce 
feciorul dumitale nu are serviciu? întreabă vânzătorul.

-  Lucrează  la  Electricitate,  dar  mai  are  nişte  rate  de  plătit  pentru  un 
dormitor pe care zice că l-a cumpărat tot de aici. Nici nu ştiu cât o mai avea de 
plătit.

- Mergeţi alături la contabilitate şi întrebaţi pe doamna de la rate, că are 
evidenţa cu cât mai are de plătit fiecare cumpărător.

Dumitru Bălan află nu numai că Alexandru mai are de plătit încă şapte 
rate lunare de o sută cinci zeci de lei, dar că acestea pot fi achitate şi mai devreme. 
Fără să stea pe gânduri el a scos din buzunar o mie cinci zeci de lei şi plăteşte toate 
ratele fiului său.

-  Băiatul  dumitale  să arate  chitanţa asta  la  contabilitatea întreprinderii. 
Vom trimete şi noi scrisoare la Electricitate, că s-au achitat ratele, dar până ajunge 
scrisoarea noastră,  s-ar putea să-i mai reţină rată pe luna asta,  că de săptămâna 
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viitoare încep să se facă calculul salariilor.
Pe drumul de întoarcere spre casă, Dumitru Bălan îi dă fiului său chitanţa 

cu achitarea ratelor ca s-o arate la întreprindere.
- Tăticule,  vă mulţumesc,  dar zău că nu trebuia să faceţi  asta.  Nici nu 

simţeam că-mi opreşte rata de o sută cincizeci de lei pe lună. Dumneavoastră aveţi 
nevoie de banii ăştia care i-aţi cheltuit pentru mine.

- Tu să nu-mi porţi grija. Cât sunt în stare să muncesc voi fi în stare să 
câştig ca să ne ducem traiul. Să ştii că banii i-am cheltuit cu folos şi mi-au rămas 
încă foarte mulţi ca să cumpăr ce trebuie şi celorlalţi fraţi ai tăi. Spune-mi de unde 
pot cumpăra un aparat de radio?

- Tăticule, n-ai de unde. Se aduc puţine şi rar. Este foarte greu să ştii când 
sosesc ca să fii acolo. Am văzut săptămâna trecută un aparat de radio în magazinul 
minier de la Şotânga.

- Poate poţi să te duci mâine până acolo şi să-l cumperi.
A doua zi Alexandru merge la Şotânga şi cumpără pe banii tatălui său un 

radio produs de fabrica Radio Popular din Bucureşti.
- Bravo băiete, bagă-l în priză să vedem cum merge.
Alexandru  instalează  aparatul  pe  lada  studioului,  îi  pune  antena  de 

cameră, cumpărată odată cu radioul, introduce ştecherul în priză şi începe să caute 
posturi. 

- Să-l stăpâniţi sănătoşi urează Dumitru Bălan lui Alexandru şi lui Nuţa.
- Vă mulţumim tăticule, dar nu trebuia să ne mai cumpăraţi şi aparat de 

radio după ce aţi dat o grămadă de bani la mobilă, spune Nuţa.
Alexandru fusese convins că tatăl lui vroia aparatul pentru ca să-l ducă 

acasă la Cervenia, că dacă ar fi ştiut că îl cumpără ca să li-l dea lor, nu se ducea la 
Şotânga.

Când Alexandru şi Nuţa şi-au condus părinţii şi copilul la gara au văzut că 
aceştia sunt mulţumiţi de timpul petrecut împreună.

Rămasă singură tânăra familie Bălan şi-a descoperit o nouă pasiune. Ei au 
devenit ascultători fideli ai emisiunilor de teatru radiofonic. Nuţa se dă în vânt şi 
după muzica uşoară, în timp ce soţul ei preferă muzica simfonică, dragoste ce o 
căpătase în copilărie, ascultând concertele recepţionate la aparatul de radio Philips, 
înainte ca acela să le fie luat de jandarm din ordinul stăpânirii, pentru ca lumea să 
n-aibă cum asculta ştirile transmise în româneşte de posturile străine.

XX

Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a analizat 
situaţia cadrelor din economie şi socotind că este timpul să se descotorosească de 
ultimele rămăşiţe burgheze din administraţia de stat şi din întreprinderi a hotărât ca 
aceştia să fie daţi afară şi să nu mai fie angajaţi în nici o altă parte. Consiliul de 
Miniştri având sarcina de a aduce la îndeplinire hotărârea plenarei CC a PMR-ului, 
a  emis  o  instrucţiune  care  a  fost  difuzată  la  toate  ministerele  pentru  aplicare 
imediată.

După  ce  directorul  Marin  a  citit  în  mapa  de  corespondenţă  scrisoarea 
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Ministerului  Energiei  Electrice,  care  dispune  aplicarea  HCM-ului  283,  el  a 
repartizat-o la Serviciul de Muncă şi Salarii şi la cel de Cadre pentru “analiză şi 
propuneri de conformare”. Apropiindu-se termenul de raportarea dispus de MEE, 
Anghel, şeful de la Muncă şi Salarii s-a prezentat la director.

-  Tovarăşe  director,  în  legătură  cu  aplicarea  HCM-ului  de  desfacere  a 
contractului de muncă a foştilor “burgheji”,  tovarăşul  Ionescu de la Cadre mi-a 
spus că în întreprinderea noastră nu există astfel de oameni.

- Foarte bine. Raportează la minister că nu avem cazuri.
- Tovarăşe director, am raportat telefonic şi şeful meu din minister mi-a 

spus că trebuie să dăm câţiva inşi afară, că aşa sunt dispoziţiile venite de sus.
Directorul Marin se gândeşte un pic şi apoi sună secretara.
- Da, tovarăşe director, spune secretara prin uşa întredeschisă.
- Tovarăşa Andreescu, cheamă-l la mine pe Ionescu de la Cadre.
În câteva clipe îşi face apariţia omuleţul, care are pe peretele din spatele 

biroului său lozinca leninistă: “Cadrele hotărăsc totul”. Dacă Lenin se referea la 
membrii partidului bolşevic, mulţi din cei ce citesc lozinca din Biroul de Cadre 
cred că e vorba de sarcina acestui serviciu.

-  Ce  facem  nea  Ionescule  cu  aplicarea  HCM-ului  de  dare  afară  a 
burghezilor din întreprinderea noastră? întreabă directorul. 

- Tovarăşe director, la noi în întreprindere nu avem astfel de oameni.
-  Tovarăşul  Anghel  a  informat  telefonic  ministerul,  dar  i  s-a  spus  că 

trebuie să dăm şi noi câţiva inşi afară, că altfel nu se poate.
-  Tovarăşe  director,  eu  am  pus  pe  oamenii  mei  să  răscolească  toate 

dosarele de cadre şi n-au găsit nici-un burghez.
Ionescu ştie că în întreprindere există destul de mulţi foşti ofiţeri, copii de 

negustori sau de chiabur, dar fiind un om cu suflet bun, el speculează interpretarea 
dispoziţiei,  pentru a  nu concedia nişte  oameni  care  nu vor mai  avea din ce  să 
trăiască,  articolul  din  codul  muncii  cu  care  li  se  va  desface  contractul 
condamnându-i de a nu mai fi angajaţi nicăieri. În sinea lui, Ionescu este revoltat 
contra acestei hotărâri, care, dacă s-ar aplica în sensul strict al textului, l-ar arunca 
pe  drumuri  şi  pe  Moni  Nicolaescu,  adversarul  lui  în  partidele  zilnice  de  şah. 
Ionescu simte că trebuie să facă pe prostul, fiind convins că în scurt timp se va uita 
de acest HCM-eu şi oamenii vor trece şi de acest hop.

Directorul  Marin,  fiind  un  om  care  se  cam  pricepe  să  intuiască  cum 
gândesc unii din salariaţii cu care lucrează, se bucură că Ionescu evită abil să facă 
rău  unor  oameni  nevinovaţi.  Directorul  este  convins  că  dacă  Ionescu  ar  avea 
răutatea lui Anghel, el ar avea în faţă o listă lungă de salariaţi ce ar trebui să fie daţi 
afară şi din care n-ar lipsi numele simpaticului Moni Nicolaescu şi cel al secretarei, 
o femeie cultă, inteligentă, energică şi conştiincioasă.

- Bine, dacă aşa stau lucrurile am să mă duc mâine la minister să explic 
situaţia  şi  sper  că  nu  vom  fi  obligaţi  să  dăm  pe  cineva  afară,  mai  ales  că 
întreprinderea noastră are sarcini grele şi oameni puţini.

Directorul  Marin  s-a  întors  dezamăgit  de  la  Bucureşti,  argumentele 
prezentate de el nu au fost luate în seamă. I  s-a spus că dispoziţiile superioare 
obligă  pe  fiecare  întreprindere  să  dea  afară  din  serviciu  salariaţi  din  serviciile 
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tehnice şi administrative, fără să-i precizeze procentul sau numărul acestora. De 
fapt  hotărârea conducerii  superioare de partid urmăreşte  să bage frica în oasele 
întregii  funcţionărimii  din ţară,  avertizând-o că pot  avea soarta celor concediaţi 
dacă nu sunt fideli regimului comunist. Pus în situaţia de a da afară câţiva salariaţi, 
Marin s-a sfătuit cu Ionică Diaconescu, secretarul de partid.

- Directore, este o treabă grea. Nu-ţi dai seama că îi laşi muritori de foame 
pe ăia pe care îi dai afară, pentru că nu-i va mai angaja nimeni?

- Păi mă nea Ionică, de ce crezi că ţi-am cerut sfatul? Dacă Ionescu găsea 
vreun burjui, îl dădeam afară şi n-aveam bătaia asta de cap.

- Cheamă-l pe Ionescu poate că o găsi pe vr-unul cu mai multe bube în 
cap, că aşa dacă o iei după hotărârea asta ar trebui dat afară jumătate din personalul 
de la birourile tehnice şi administrative, dar problema este că nu va mai avea cine 
să facă treaba. 

- Ce nu-l cunoşti pe Ionescu? Ăsta când o zice că e albă n-o mai schimbă 
nici dacă îl omori. Îl chem şi pe Anghel, de la muncă şi salarii, că este ca un câine 
d-ăla negru în cerul gurii.

Ionescu  şi  Anghel,  anunţaţi  de  secretara  Andreescu,  intră  în  biroul 
directorului. Amândoi au mutre grave, bănuind despre ce se va discuta. 

- Nea Ionescule, ai mai răscolit domne prin dosarele alea să găseşti pe 
cineva, ce trebuie dat afară conform hotărârii guvernului?

Ionescu îl  priveşte compătimitor pe director  şi  nu scoate o vorbă,  deşi 
asupra lui cad privirile întrebătoare a trei bărbaţi. Liniştea din biroul directorului 
pare fără sfârşit.

- Tovarăşe Ionescu eu cred că ai putea găsi pe cineva, că sunt atâţia ce se 
încadrează în prevederile hotărârii, zice Anghel.

-  Cine  sunt  ăştia  tovarăşul  Anghel?  întreabă  Diaconescu,  supărat  de 
amestecul inoportun al şefului de la muncă şi salarii.

- Sunt mulţi, răspunde Anghel evaziv.
- Spune-i tovarăşe, ordonă Diaconescu.
- Ce parcă dumneavoastră nu-i ştiţi?
- Uite ce e, noi nu te-am chemat aici ca să ne iei la întrebări. Zi repede la 

cine te gândeşti, dar să spui şi de ce, zice Diaconescu cu tonul ridicat.
- Andreescu, secretara tovarăşului director, a fost nevastă de colonel care a 

avut moşie şi acum este încă arestat, Mircea Ştefănescu, Moni Nicolaescu, Popescu 
Submarin, Curteanu şi mulţi sunt ofiţeri epuraţi din armată, asta dacă îi luăm numai 
pe cei trecuţi de treizeci de ani, dar dacă îi căutăm pe cei tineri, sunt şi mai mulţi cu 
originea socială nesănătoasă, răspunde cu emfază Anghel.

- Mă omule, tu să nu vorbeşti de origine nesănătoasă când eşti cu musca 
pe căciulă.  Şi  cu femeia asta ce ai  cu ea,  când ştii  că a divorţat  de bărbatul ei 
imediat după ce a fost arestat? Nu te gândeşti, că n-are nicio avere, stă cu chirie şi 
cine îi  va da o bucată de mămăligă, că de angajat în altă parte nu mai poate fi  
vorba,  când  o  să-i  scrii  în  cartea  de  muncă  pentru  ce  a  fost  dată  afară?  zice 
Diaconescu, cu glas aşezat.

- Nea Ionică n-o lua şi dumneata aşa. Dacă situaţia lui Andreeasca este 
asta pe care o spune Anghel, eu n-o mai pot ţine secretară, zice Marin.
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- Directore, faci ce crezi, dar eu zic s-o mutăm de la birou pe un post de 
muncitor.

- Păi, n-are calificare.
- Nu se deschide acum un nou curs de calificare! O dai muncitoare şi până 

în vară ia carnetul de electrician.
- Nea Ionică, pe o femeie n-o poţi pune să se urce pe stâlpi, zice Marin.
- Dar s-o laşi să moară de foame poţi? Dă-o la PRAM să facă bobine la 

releele arse, dă soluţia Diaconescu.
- Şi dacă n-o dăm afară pe ea pe cine o să dăm?
- Marine, omeneşte este ca să nu dai afară pe unul care dacă rămâne fără 

leafă nu mai are din ce trăi. Căutaţi şi voi printre femeile care au bărbaţi cu lefuri 
mari şi au cu ce să le ţină.

- Care sunt Anghele astea?
- Lupu Georgeta de la serviciul  financiar că bărbatu-s-o e doctor,  Nuţi 

Cerchez de la Cadre, Ileana Drăghicescu de la mine din serviciu, Eugenia Cercel 
de la UEE şi Elena Bălan de la producţie, că sunt toate neveste de ingineri.

- Ce tu nu ştii că Cercel şi Bălan sunt tehnicieni şi nu ingineri?
-  Tovarăşe director,  n-au ei  diplomă de inginer,  dar  stau pe posturi  de 

ingineri şi au leafă mare, răspunde prompt Anghel.
- Ce facem nea Ionică?
- Marine, n-ai încotro, dă-le afară p-astea şi termini tarbacaua.
- Anghele, fă deciziile, hotărăşte directorul.
Când lumea a auzit primele zvonuri despre aplicarea unui HCM, prin care 

vor  fi  daţi  afară,  multora  nu  le  vine  să  creadă.  Oamenii  s-au  dezobişnuit  de 
măsurile represive, care au bântuit ţara până în 1952. În ultimii ani n-au mai fost 
epurări şi s-a  îmbunătăţit traiul salariaţilor, prin mărirea lefurilor, prin ieftinirea 
produsele  industriale  şi  printr-o  aprovizionarea  satisfăcătoare  cu  produse 
alimentare a oraşelor şi a centrelor muncitoreşti, dispărând sistemul de cumpărare 
pe cartele de alimente şi de îmbrăcăminte.  Noul HCM induce o frică numai în 
sufletul  salariaţilor  din  birouri,  personalul  muncitoresc  nefiind  afectat  de 
prevederile noii legi. De fapt scopul hotărârii guvernamentale este de a avertiza pe 
funcţionarii tehnico – administrativi că oricine poate fi dat afară, dacă comportarea 
lor poate fi interpretată contrară intereselor partidului şi statului democrat popular. 
După o perioadă de destindere şi relaxare, conducerea ţării avertizează populaţia să 
fie obedientă.

Inginerul Constantin Drăghicescu, şeful serviciului Dispecer şi inginerul 
Sever Cerchez, şeful serviciului PRAM, supăraţi că le-au fost date afară nevestele 
din serviciu şi-au pus imediat în gând să plece din întreprindere. Criza cadrelor 
tehnice  din  economie  fiind  foarte  acută,  ei  ştiu  că  se  pot  transfera  la  oricare 
întreprindere în care ar dori să lucreze.

Inginerul  Drăghicescu  se  căsătorise  cu  statisticiana  Ileana  Stănescu  la 
revenirea lui în întreprindere după luna de stagiu militar, pe care o făcuse ca orice 
absolvent  de  facultate,  ei  fiind  scutiţi  de  încorporarea  în  armată  în  timpul 
studenţiei. În calitatea lui de  şef al  serviciului dispecer, el se făcuse cunoscut ca 
unul care nu-şi pierdea capul nici în cazul unor avarii grave, spunând dispecerilor 
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de tură,  cu calmul cu care este înzestrat,  manevrele exacte ce trebuie făcute în 
staţiile de transformare, atunci când aceştia îl informează telefonic la orice oră din 
zi sau din noapte când are loc evenimentul. Când Dobrişan şi-a întâlnit vecinul de 
apartament  pe scara  blocului  de  locuinţe  al  întreprinderii  l-a  întrebat  dacă  este 
supărat pentru că soţia i-a fost dată afară din serviciu.

- N-am de ce să fiu supărat dacă aşa sunt ordinele. 
- Şi îi convine doamnei să stea acasă? s-a interesat Dobrişan.
- Deocamdată n-are ce face, dar mă bate la cap să ne mutăm la Ploieşti, de 

unde de fapt suntem amândoi. 
- Vezi-ţi de treabă. Întreprinderea noastră urmează să se mute la Piteşti şi 

doamna va fi reangajată în serviciu, promite Dobrişan, îngrijorat de pericolul de a 
pierde un om al cărui post i se potriveşte ca o mânuşă.

De câţiva ani buni numele Întreprinderii de Electricitate din Târgovişte 
fusese  schimbat  în  Întreprinderea  Regională  de  Electricitate  Piteşti  cu  sediul 
provizoriu în Târgovişte. Marin amână mutarea întreprinderii la Piteşti, motivând 
că nu are sediu.

Acum în  întreprindere  s-au  declanşat  mai  multe  conflicte  şi  reclamaţii 
numeroase cad în capul directorului  care nu mai ştie cum să îndrepte lucrurile. 
Nevasta  lui  Dumitru  Gheorghe,  preşedinte  de  sindicat  şi  şef  al  serviciului 
documente secrete, îşi reclamă bărbatul pentru relaţiile amoroase ale acestuia cu 
curiera întreprinderii, fraţii Păunescu, amândoi maiştri, unul la atelierul de reparat 
transformatori şi altul la coloana liniilor de înaltă tensiune, se reclamă ca dracii 
între ei, aţâţaţi de nevestele lor din motive de invidie printre care şi că unul dintre 
ei are leafă mai mare ca celălalt cu cincisprezece lei. Marin încercând să aplaneze 
scandalurile a stat de vorbă cu fiecare şi i-a rugat să-şi vadă de treaba lor şi să pună 
capăt gâlcevii. În loc ca lucrurile să se potolească au început să curgă reclamaţii la 
minister contra directorului, pe motiv că îi protejează pe reclamaţi şi că el însuşi se 
ţine de chefuri şi în întreprindere este o întreagă debandadă. Ceva adevăr este în 
aceste anonime, pentru că directorului Marin îi plac petrecerile şi mai trânteşte câte 
un chiolhan ce se lasă cu lăutari în compania lui Beraru, comandantul securităţii şi 
a altor ştabi din conducerea de partid a oraşului. Pentru a scăpa de încurcătura în 
care a intrat, Marin a început să facă demersuri pentru mutarea întreprinderii la 
Piteşti. Dorinţa lui nu poate fi realizată prea curând, Piteştiul fiind un oraş foarte 
aglomerat unde nu există o clădire disponibilă pentru sediu şi nici locuinţe pentru 
specialiştii întreprinderii.

Ion Marin şi  Ionică Diaconescu au fost  a  doua oară la Costică Sandu, 
preşedintele  regiunii  Argeş  să-i  ceară  repartizarea  unei  clădiri.  Diaconescu  este 
prieten cu Sandu de pe timpul când erau amândoi muncitori petrolişti la Schela 
Mare. Atunci ei intraseră în partidul comunist.

- Ionică vreau să te ajut dar acum nu se poate. Am pus pe directorul de la 
spaţiu  locativ  să  vă  găsească  o  casă  pentru  un  sediu  provizoriu,  până  vă  veţi 
construi unul după trebuinţele tehnice ale întreprinderii voastre, dar n-a găsit nici-o 
dărâmătură, ca s-o reparaţi, îşi informează prietenul Costică Sandu.

- Dar ceva locuinţe pentru personalul tehnic ne dai?
- Ionică, vă promit deocamdată zece apartamente în blocurile ce se vor 
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construi.
- Şi în ce stadiu se află ele?
- Deocamdată sunt prevăzute în planul cincinal.
- Te pomeneşti că apartamentele pe care vrei să ni le repartizezi nici nu 

sunt desenate pe hârtie.
- S-au dat comenzile de întocmirea proiectelor.
- Costică tu ne vinzi blana ursului pe care îl va făta o ursoaică ce se va 

naşte anul viitor într-o pădure defrişată?
-  Exagerezi  cu gluma ta.  Astea sunt posibilităţile  pe care le avem. Eu 

doresc să vă dau cât mai curând apartamentele, ca să te am mai aproape de mine.
- Costică, eu nu vin cu întreprinderea. Voi trece pe un post la sectorul 

Târgovişte, ca să locuiesc mai departe în casa mea din Răzvad. Nu mi-a convenit 
mie în Bucureşti ca director în minister şi cum o să vin ca maistru în Piteşti?

- Ionică am nevoie de un director la fabrica de produse chimice Cianogen 
Crânguri de lângă Găeşti. Nu vrei să vii s-o pui pe picioare.

- Costică, eu am venit la tine pentru o treabă şi tu îmi vorbeşti de cai verzi 
pe pereţi. Eu nu plec mă omule din casa mea.

- Şi atunci de ce te zbaţi atâta?
- Pentru că aşa sunt eu de când mă ştii şi de acum încolo n-am cum să mă 

mai schimb.
- Şi eu vreau ca Întreprinderea Regională de Electricitate să aibă cât mai 

repede sediul în Piteşti şi să nu fie într-un oraş dintr-o altă regiune. Regiunea Argeş 
are  un  plan  mare  de  industrializare  cu  obiective  ce  trebuie  alimentate  cu 
electricitate,  plus  că  trebuie  să  facem  electrificarea  satelor.  Este  adevărat  că 
oamenii voştri îşi fac treaba bine şi aşa, dar ar fi mult mai bine dacă întreprinderea 
ar fi aici atât pentru voi cât şi pentru mine care trebuie să-l caut pe Marin la telefon 
de două trei ori pe zi. Eu sunt mai interesat decât voi să vă mutaţi cât mai repede. 
Acum haideţi cu mine să mâncăm la cantină şi vom mai discuta acolo la un pahar 
de vorbă.

Norocul  pe  care  l-a  avut  Dobrişan  de  a-l  convinge  atât  de  uşor  pe 
inginerul Drăghicescu ca să nu plece din întreprindere, nu s-a mai repetat în cazul 
inginerului  Sever  Cerchez,  şeful  Secţiei  PRAM,  un  specialist  foarte  bun  în 
complicatele  scheme ale  circuitelor  de comandă,  protecţie  prin relee,  măsură şi 
semnalizare  din  staţiile  şi  centralele  electrice  ale  întreprinderii.  Cerchez  o 
cunoscuse în întreprindere pe Elena Popescu de la serviciul de cadre, căreia mulţi îi 
mai zic şi astăzi când este soţia lui tot Popescuţa, din cauza staturii mignone şi a 
chipului ei de păpuşă. Fără a protesta sau a spune cuiva, el s-a dus la ministru şi a 
cerut să fie mutat la Hidrocentrala de la Bicaz unde tocmai urmează să înceapă 
probele de punere în funcţiune, motivând că el este inginer hidroenergetician şi 
vrea să  lucreze  într-o mare  centrală  electrică.  Cerchez  a  făcut  o  impresie  bună 
ministrului Ghorghiu, care îl cunoşte de pe timpul studenţiei şi după numai câteva 
zile  el  a fost  numit  inginer  şef la  Hidrocentrala Bicaz,  plecând imediat  să-şi  ia 
postul în primire.

Când  inginerul  Cerchez  s-a  întors  la  Târgovişte  să-şi  ia  nevasta,  s-a 
întâmplat ca tocmai atunci să fie un bal dat de sindicatul întreprinderi. El şi soţia 
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lui au venit cu dorinţa să-şi mai revadă colegii şi să-şi ia rămas bun de la ei.
- Nuţi felicitări pentru avansarea soţului tău, zice Elena Bălan vechii ei 

colege şi prietene încă de pe timpul când erau eleve la şcoala medie.
-  Nuţa  dragă  sunt  fericită  chiar  dacă  plec  din  casa  părintească.  I  s-a 

repartizat  lui  Sever  un apartament  într-o vilă  recent  construită  în  colonia de  la 
Stejaru. Ba ceva mai mult directorul hidrocentralei a promis că voi fi angajată şi 
eu, chiar dacă am fost dată afară cu 283. Tu ce faci?

- Bine. Am venit la bal
- Directorul  Marin a făcut  o greşeală că ne-a dat  afară.  Noi amândouă 

avem origine socială sănătoasă. Cum puteam eu să fiu inspector de cadre, dacă n-
aveam dosar bun! Degeaba părinţii noştri sunt muncitori, degeaba am fost noi în 
comitetul  UTM  pe  şcoală,  daca  ne-a  dat  afară  din  serviciu  că  avem  origine 
burgheză. Cum au putut să facă porcăria asta?

- Uite că am rămas fără serviciu.
- Directorul Marin i-a spus lui Sever că îi pare rău că am fost date afară, 

dar că el nu are nici o putere. Bărbatul meu crede că sunt vorbe de complezenţă ca 
să nu prindem ură pe el. Îl cunosc cât de şmecher  este, că doar am lucrat de multe 
ori  împreună  când  apărea  vreo  urgenţă  de  cadre  şi  nea  Ionescu  era  plecat  în 
delegaţie. Şi tu ce ai de gând să faci? Am auzit pe Ileana că alergi după serviciu.

- Este un post de tehnician la Întreprinderea Comunală, dar când am fost 
să mă angajez şi au văzut că mi s-a desfăcut contractul de muncă cu HCM 283, mi-
au spus că nu mă pot primi.

- Nuţa, am să vorbesc cu Sever să-l transfere pe Alexandru la Bicaz şi să 
fim din nou împreună.

- Nuţi, nu mă amestec în treburile soţului meu. Cred că are el ceva în cap 
şi va găsi până la urmă o soluţie. Tot el a aranjat transferul meu de la Schela Cobia 
la Electricitate. Sunt sigură că Schela m-ar reangaja, dar nu mai vreau să fac navetă 
şi să alerg pe drumurile înnoroite din parcurile de sonde.

- Eu tot am să-i zic lui Sever.
La  scurt  timp  după  conversaţia  celor  două  neveste,  Alexandru  Bălan 

acceptă propunerea lui Cerchez de a fi transferat la Hidrocenrala Bicaz într-un post 
de maistru la secţia PRAM.

Odată ajuns la Bicaz inginerul şef al hidrocentralei a cerut ministerului 
transferul lui Bălan Alexandru. Funcţionarul de la direcţia de personal din minister 
a cerut telefonic lui Anghel de la întreprinderea din Târgovişte să-i dea datele de 
încadrare ale lui Bălan pentru a face decizia de transfer.

-  La  care  din Bălani  vă  referiţi,  că  avem doi,  unul  la  UEE şi  altul  la 
PRAM? a întrebat Anghel.

- Cel de la PRAM, a răspuns funcţionarul din minister, din comoditate ca 
să nu mai caute prin hârtii şi celălalt nume al lui Bălan, fiind sigur că trebuie să fie 
vorba despre cel ce este cerut ca pramist.

Anghel a dat datele lui Bălan Gheorghe şi ordinul de transfer a apărut pe 
numele acestuia, spre marea lui bucurie. El este surprins că Cerchez, fostul său şef, 
îi ceruse transferul, deşi nu se avusese bine cu el. “Şeful are nevoie de un meseriaş 
bun, dacă m-a preferat pe mine trecând peste certurile pe care le-am avut cu el”, şi-
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a spus în sinea lui Gheorghe Bălan.
Alexandru  Bălan  aflând  de  încurcătura  produsă,  n-a  acceptat  o  altă 

propunere  a  lui  Cerchez  şi  anume de  a  fi  transferat  pe  un  post  de  maistru  de 
exploatare. El a început să se gândească serios unde s-ar putea muta, mai ales că 
între timp cedase familiei maiorului Ştefănescu una din camerele în care stă cu 
chirie. Ştefănescu a revenit la unitatea militară din Târgovişte şi locuieşte acum cu 
soţia la părinţii acesteia. Nuţa Bălan o întrebase pe doamna Popa dacă trebuie să-şi 
caute altă casă, presupunând că fiica acesteia doreşte să ocupe şi restul încăperilor 
de la etaj.

- Staţi liniştită doamna Nuţa, că fi-mea este aşa de încântată de dumneata, 
că  are  cu  cine  să-şi  petreacă  timpul.  Boşorogul  de  bărbatu-su  stă  mai  mult  la 
cazarmă.

Rodica şi Nuţa mai dorm un ceas - două după ce bărbaţii lor pleacă la 
serviciu, dar odată trezite alergă împreună la piaţă, pregătesc în grabă mâncarea, ca 
să le rămână cât mai mult timp să omoare pietrele de remi şi cărţile de tabinet. 
Jocul lor nu se întrerupe decât numai când le sosesc bărbaţii acasă, ca apoi să-l reia 
seara în patru, fiecare familie formând o echipă. Ştefănescu care este un tip foarte 
educat şi nu este deloc cum îl vede soacră-sa, se supără totuşi pe nevasta lui că 
joacă prost. El îi reproşează că nu memorează cărţile ieşite din joc şi din cauza asta 
pierd mereu în faţa Bălanilor. Ştefănescu nu se împacă deloc cu situaţia ca el şi 
nevasta lui să fie ciuca bătăilor. El se supără şi pe Nuţa, care fiind o expertă în 
jocul  de  cărţi,  îi  suflă  poturile  lăsându-l  mofluz  tocmai  când  crede  că  va  da 
lovitura.  Nuţa are şcoala tatălui ei,  care ca CFR-ist ce face naveta zilnică între 
Mătăsaru şi Bucureşti joacă cu tovarăşii lui de atelier. Ilie Dinu fiind un veritabil 
cartofor  şi-a  învăţat  copiii  să  joace  de  mici,  destăinuindu-le  multe  secrete  ale 
jocului de cărţi.

Nuţa pentru a-l împăca pe ambiţiosul maior, a propus să facă echipă cu el, 
iar Rodica cu Alexandru. Acum Ştefănescu fiind în echipa care câştigă aproape 
toate jocurile,  doreşte  să joace în fiecare seară,  lucru ce nu-i  convine deloc lui 
Alexandru Bălan,  care nu-şi  mai  poate vede  liniştit  de lecturile  lui.  Bălan este 
chinuit de această corvoadă zilnică, de care nu ştie cum să scape, jocul de cărţi 
fiind considerat de el ca o reală pierdere de timp.

Cu toate că Bălanii trăiesc bine, Nuţa este nemulţumită că nu reuşeşte să 
se angajeze într-un serviciu. Şi Ilie Dinu este supărat rău că fiica lui a fost epurată, 
fapt ce îl face să se îndoiască de corectitudinea politicii partidului al cărui membru 
este. În multe nopţi el îşi bate capul cum să rezolve nenorocirea. S-ar duce să ceară 
să se facă dreptate la generalul Ion Ioniţă, consăteanul lui sau chiar la Gheorghiu 
Dej pe care îl cunoscuse în tinereţe, când lucraseră împreună în CFR. Ilie este sigur 
că dacă ar face acest lucru situaţia fiicei lui s-ar rezolva, dar nu poate să-şi calce 
mândria, milogindu-se la nişte oamenii de la care a pornit nedreptatea.

Atunci când Ion Dinulescu auzise că Alexandru Bălan vrea să se transfere 
la Bicaz, îl sfătuise să-şi ţină soţia acasă, el fiind un om care nu concepe ca nevasta 
lui  să  aibă  serviciu..  Între  timp  Dinulescu  care  îşi  iubeşte  mult  consoarta  se 
transferase la IRE Ploieşti, mutându-se în casa lui din Câmpina, motivând că nu 
mai vrea să stea cu chirie în Târgovişte. Adevăratul motiv este cu totul altul. El 
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vroise să-şi scape soţia de gelozie.
Cu  câteva  luni  înainte  ca  Ion  Dinulescu  să  hotărască  plecarea  din 

Târgovişte,  o necunoscută,  fiind amorezată de el, îi  telefona zilnic la birou să-l 
întrebe nimicuri. În cele din urmă ei au hotărât să se întâlnească în faţa clădirii 
poştei. Numai că aranjamentul lor telefonic a eşuat dramatic. Acolo Ion Dinulescu 
în loc să se întâlnească cu cea care îl curta şi-a întâlnit nevasta, care candid l-a 
întrebat:  Pe  mine  mă  cauţi?  Întâlnirea  lui  fusese  divulgată  soţiei  de  doamna 
Pâslaru,  telefonistă la centrala  de la Electricitate,  care are obiceiul  de a asculta 
convorbirile dintre bărbaţi şi femei.

Alexandru Bălan n-a ţinut seama de sfatul fostului său şef. El nu acceptă 
ca nevasta  lui  să  fie  casnică.  El  ştie  că mama lui  nu renunţase la slujba ei  de 
învăţătoare,  pe care o făcuse cu dragoste şi pasiune şi atunci când avea o stare 
materială bună şi patru copii de crescut.

 După plecarea lui Dinulescu, Bălan a rămas şef la UEE, dar deocamdată 
fără  subalterni,  în  afara  tehnicienilor  şi  electricienilor  de  la  secţii.  Colegul  lui 
Eugen Novac este acum student la facultatea de fizică din Timişoara,  vrând să 
ajungă profesor în comuna lui natală, iar Eugenia Şeitan, măritată cu inspectorul de 
avarii Cercel, a fost dată afară pentru că bărbatul ei are leafă de inginer. Cercel n-a 
putut protesta că i-a fost dată nevasta afară din serviciu, de teama de a nu fi dat 
afară şi  el  din serviciu şi  din locuinţă.  El  stă  într-un apartament din noile  case 
duplex ale întreprinderii.  Cercel  fiind fiul  unui preot  din Bogaţi, ştie că dacă îl 
supără pe director poate fi pus şi el pus pe făraş ca şi nevastă-sa.

Alexandru Bălan, rămas singur la biroul  UEE, reuşeşte ca pierderile în 
reţele continuă să se reducă, datorită extinderii contorizării, urmăririi balanţelor de 
energie ale secţiilor de reţele şi îmbunătăţirii factorului de putere pe întreprindere. 
Consumatorii industriali, fiind penalizaţi pentru funcţionare la factor de putere sub 
valoarea  neutrală,  montează  în  instalaţiile  lor  baterii  de  condensatoare 
electrostatice.  Conducerea  întreprinderii  neavând  de  unde  lua  alţi  ingineri  sau 
tehnicieni ca să complecteze schema biroului UEE, n-a mai angajat pe altcineva. 
Inginerul şef Dobrişan văzuse că treaba merge bine şi  numai cu Bălan, care se 
dovedeşte un bun coordonator al compartimentelor UEE de la secţii.

Pentru a scăpa de teroarea partidelor de cărţi în compania Ştefăneştilor, 
Alexandru  Bălan  îşi  ia  nevasta  în  fiecare  seară  şi  se  duce  cu  ea  la  clubul 
întreprinderii,  înainte  de întoarcerea maiorului  de la cazarmă.  Bălanii  merg din 
plăcere  la  club,  pentru  a  viziona  spectacole  de  teatru,  de  operă  sau  operetă 
transmise la televizor. Într-o seară la telejurnalul de actualităţi s-a dat un reportaj de 
la Studiourile cinematografice de la Buftea din care, deşi reporterul încurcase rău 
kilowaţii cu kilovolţi, Alexandru a înţeles despre ce este vorba. Fiind surprins de 
puterea electrică instalată, lui i-a venit idea să se transfere acolo.

Cu ocazia primei deplasări Bucureşti, Alexandru Bălan după terminarea 
treburilor la inginerul Chiriacescu şeful serviciului de utilizarea energiei electrice 
din minister, a fugit repede la Buftea să-l caute pe şeful serviciului energetic al 
studiourilor cinematografice pentru a solicita transferul.

- Tovarăşe inginer mă numesc Bălan Alexandru, sunt maistru electrician şi 
vreau să mă transfer la dumneavoastră.
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- Acum unde lucrezi? întreabă inginerul Mihai Arhip, energeticul şef al 
Complexului Cinematografic

- La IRE Piteşti, care are sediul provizoriu în Târgovişte.
- Şi ce funcţie ai?
- Sunt inginer principal UEE cu derogare de studii.
- Şi cum ţi-a venit idea să te muţi la noi? 
-  Săptămâna trecută am văzut  la  televizor  un reportaj  despre cei  cinci 

redresori hexafazaţi de o mie de kilowaţii fiecare, pe care îi aveţi aici. Mi-am dat 
seama  de  volumul  mare  al  instalaţiilor  dumneavoastră  şi  cum  urmează  ca 
întreprinderea să se mute la Piteşti, prefer să vin la Buftea, care este aproape de 
capitală. Mai este şi o altă problemă. Prin HCM 283 soţia mea, care este tehnician, 
a rămas fără serviciu. 

- Am înţeles de ce pleci de pe un post de inginer pe unul de maistru. Acum 
hai să mergem să vezi instalaţiile noastre şi viitorul dumitale loc de muncă.

Inginerul Mihai Arhip îl  ia pe Bălan şi îi  arată instalaţiile electrice ale 
complexului. Pentru a ajunge la redresori ei trec printr-o mulţime de studiouri în 
care  se  filmează.  Scenele  sunt  scăldate  în  lumina  puternică  a  bateriilor  de 
reflectoare cu arc voltaic. Intensitatea luminoasă este de câteva ori mai mare decât 
cea  a  unei  zile  însorite  de  miez  de  vară.  La  secţia  de  redresori,  discuţia  se 
desfăşoară în legătură cu parametrii tehnicii ai instalaţiei. Aici Bălan observă că 
Arhip  traduce  fluent  instrucţiunile  din  ruseşte  ale  echipamentelor  de  fabricaţie 
sovietică şi află că inginerul făcuse facultatea la Moscova. 

Prin îngustele fante de sticlă al redresorilor, hala este inundată de o lumină 
violacee. Bălan pricepe că statul într-o astfel de încăpere este nociv pentru personal 
din cauza radiaţiei ultraviolete, lucru despre care Arhip nu suflă o vorbă. De altfel 
aici  se intră numai atunci  când este  nevoie pentru controlul  de rutină şi  pentru 
lucrările de întreţinere.  

- Acum înţeleg de ce consumaţi atâta energie.
- Îţi place să lucrezi aici?
- Da.
- Se întâmplă ca tocmai acum să am nevoie de un maistru energetic la 

secţia  de  redresori.  Eu  am să  caut  să-ţi  asigur  acelaşi  salariu,  să  ţi  se  dea  un 
apartament în colonie pentru ca să fii aici pentru intervenţie în caz de avarii. Va fi 
angajată şi soţia dumitale, poate chiar ca tehnician la serviciul energetic, dacă în 
discuţia pe care o voi avea cu dânsa, îmi voi da seama că este pricepută. 

-  Tovarăşe  inginer,  vă  asigur  că  veţi  fi  mulţumit,  zice  Bălan  tânărului 
inginer Mihai Arhip. 

- De la început îţi pun condiţia să nu pleci de la energetic pentru tentaţia 
de a lucra în operatorie, aşa cum mi s-a mai întâmplat cu un maistru electrician ce 
îmi era de mare folos. Dacă stai la energetic eu îţi voi da liber în fiecare seară să 
mergi la Bucureşti ca să urmezi cursurile serale la o facultate de la politehnică, 
pentru că după cum îmi dau seama te ajută capul şi este păcat să nu te faci inginer. 
Vei putea călători  la Bucureşti  cu autobuzele Cinematografiei, care pleacă şi  se 
întorc  la  fiecare  jumătate  de  oră,  atât  ziua  cât  şi  noaptea.  Ele  parcurg  cam în 
treizeci  de minute distanţa de aici şi  până în strada Kirov din centrul  capitalei. 
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Accepţi condiţia?
- Desigur, spune hotărât Bălan, deşi simţise o atracţie pentru activitatea 

tehnică febrilă de filmare din studiourile pe care le vizitase.
- Atunci mergem la direcţie să ţi se dea o scrisoare prin care îţi cerem 

transferul de la întreprinderea dumitale la noi, propune Arhip.
- Sunt sigur că nu mi se va aproba transferul, reflectează supărat Bălan.
- Şi atunci nu vii la noi?
- Vin dacă mă primiţi cu contractul de muncă desfăcut la cererea mea.
-  Te  primim.  La  noi  este  un  regim  mai  libertin  decât  în  celelalte 

întreprinderi. Nu prea contează abaterile de la “morala proletară” Aici suntem în 
lumea artiştilor.  Te  duci  acasă îţi  ceri  transferul  şi  dacă nu ţi-l  dă  demisionezi 
pentru ca luni să începi treaba aici.

- Nu pot veni de luni, ci numai peste două săptămâni, pentru că atunci 
expiră preavizul de douăsprezece zile când se pleacă prin dimisie.

- Cunosc prevederea asta din codul muncii. Să-mi dai luni un telefon şi să-
mi spui dacă ai demisionat ca să ştiu să-ţi păstrez postul. Este posibil să apară şi un 
alt candidat. Studiourile Cinematografice Buftea sunt o instituţie destul de căutată 
de multă lume ce doreşte să lucreze aici, adaogă inginerul Arhip la despărţirea de 
presupusul lui viitor subaltern.

Alexandru Bălan priveşte  prin fereastra  autobuzului  Cinematografiei  la 
plecarea spre Bucureşti complexul de clădiri noi ale Studiourilor Buftea. El regretă 
un pic că va lucra în nişte instalaţii electrice miniaturale în comparaţie cu cele ale 
Întreprinderii  Regionale  de  Electricitate  Piteşti,  care  sunt  nu  numai  mult  mai 
complexe  dar  se  şi  dezvoltă  într-un  ritm  mult  mai  accelerat  decât  multe 
întreprinderi din ţară,  planul ei de investiţii  dublându-se de la un la an la altul. 
Obţinerea unui apartament confortabil într-un bloc de locuinţe nou i se pare lui 
Alexandru  un  preţ  prea  mare  pentru  renunţarea  la  o  activitate  profesională 
complexă în schimbul alteia ce se va desfăşura curând într-o sferă tehnică limitată, 
existând un real pericol de plafonare. Faptul că va cunoaşte o altă lume, despre care 
îi vorbise inginerul Arhip, îi reduce puţin din părerea de rău că trebuie să plece din 
nişte instalaţii pe care le-a îndrăgit. În cazul că se va plictisi cu o muncă de rutină, 
după  perioada  de  învăţare  a  instalaţiilor  Centrului  Cinematografic  Buftea, 
Alexandru este sigur că va găsi în Bucureşti ceva mai potrivit cu aspiraţiile unei firi 
ce nu se mulţumeşte niciodată cu poziţia dobândită, fiind dornic de când se ştie să 
facă şi altceva.

-  În  ce  film  jucaţi?  îl  întreabă  pe  Alexandru  Bălan  o  fetişcană  ce 
călătoreşte pe aceiaşi banchetă cu el.

- Nu sunt actor, răspunde sec Alexandru, supărat că i se întrerupe şirul 
gândurilor.

- Dar ce sunteţi?
- Tehnician energetic.
- Cu electricitatea?
- Da.
- Ce meserie periculoasă! Lucraţi la noi, că nu v-am mai văzut?
- Încă nu.
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-  Dar  probabil  că  intenţionaţi,  dacă  călătoriţi  cu  autobuzul 
cinematografiei.

- Da.
- Înseamnă că veţi însoţi echipele de filmare la exterioarele ce se toarnă 

prin ţară?
- Nu cred.
- De ce?
-  Pentru  că  voi  lucra  ca  maistru  electrician  la  instalaţiile  din  Buftea. 

Dumneavoastră sunteţi actriţă de film? întreabă Bălan ca să nu mai fie chestionat.
- Da acum joc în “Moara cu noroc”.
- În ce rol?
- Ana.
- Nevasta hangiului şi iubita lui Lică Sămădău din nuvela lui Slavici. Este 

un rol important, adaogă Bălan.
Până la Bucureşti,  Ioana Bulcă povesteşte o mulţime de lucruri  despre 

filmul în care joacă şi lui Alexandru nu-i mai pare rău că a fost scos din gândurile 
nu prea optimiste legate de viitoarea lui slujbă.

Alexandru Dobrişan găseşte în mapa de corespondenţă cererea de transfer 
de la Studiourile Buftea şi cea de dimisie a lui Bălan. După ce le citeşte îi spune 
secretarei să-l cheme pe ueeist.

- De ce vrei să pleci de la noi?
-  Trebuie  să  eliberez  încăperile  în  care  stau  şi  nevastă-mea  este  fără 

serviciu.
- Vei primi apartament şi soţia serviciu când întreprinderea se va muta la 

Piteşti.
- Tovarăşe inginer şef îmi pare rău că plec, dar nu pot aştepta încă cel 

puţin un an de aici înainte până se vor crea condiţiile de mutarea întreprinderii la 
Piteşti.  Este  adevărat  că sunt legat  sentimental  de această  instituţie  unde m-am 
calificat într-o meserie ce-mi place, dar o familie de trei  persoane nu poate trăi 
dintr-un  salariu,  chiar  dacă  acesta  este  unul  măricel.  Vă  rog  să-mi  aprobaţi 
transferul.

-  Eu te înţeleg,  dar  nu-ţi  aprob transferul,  pentru că.  după plecarea lui 
Dinulescu la Câmpina tu eşti şeful compartimentului de UEE şi n-am de unde să 
aduc un inginer în locul tău. Chiar dacă ar fi posibil acest lucru îţi dai seama că i-ar 
trebui ceva timp până învaţă instalaţiile întreprinderii, lucrările biroului şi relaţiile 
cu consumatorii. Am să vorbesc cu directorul să vedem ce se poate face.

- Dacă nu-mi aprobaţi transferul sunt nevoit să plec prin dimisie pierzând 
nişte drepturi. Voi mai lucra numai două săptămâni până îmi expiră preavizul şi 
este bine să-mi daţi pe cineva pe care să-l iniţiez şi să-i predau lucrările în acest 
răstimp.

- Nu fi aşa de categoric. Lucrurile se vor aranja. Eu nu-ţi dau drumul să 
pleci din întreprindere.

Vestea dimisiei lui Bălan s-a răspândit repede şi s-au găsit destul de mulţi 
să-l sfătuiască în fel şi chip.

- Vărule, las-o dracului de cinematografie şi rămâi aici. Dacă ţi-a promis 
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Dobrişan casă şi serviciu pentru nevastă, n-ai de ce să pleci pentru că el este om 
care se ţine de cuvânt, îi spune Iulică Ispăşescu.

- Puştiule, am auzit că vrei să pleci de la noi? îl întreabă secretarul de 
partid pe întreprindere.

- Nea Ionică, nevoile mă obligă.
- Eu zic să-ţi vezi de treabă, că-ţi vom pune o tinichea de coadă, care va 

zornăii aşa de tare de n-or să te mai primească ăia şi o să te întorci cu coada între 
picioare, ameninţă Ionică Diaconescu

- Nea Ionică, proletarii n-au de pierdut decât lanţurile, ei au de câştigat o 
lume, răspunde zâmbind Bălan, pentru a arăta că nu-l sperie avertismentul.

- Să nu mă înveţi tu pe mine carte. Asta e valabilă numai în capitalism. 
Să-ţi depui candidatura pentru intrarea în partid. La învăţământul politic vei învăţa 
despre datoria fiecărui om al muncii. Noi nu trebuie să alergăm după nişte foloase 
personale, ci să ne facem datoria de generaţie de sacrificiu, pentru ca nepoţii mei şi 
copii tăi s-o ducă bine. Tu că eşti tânăr peste vreo douăzeci sau treizeci de ani te vei 
bucura de un trai fericit. Eu nu voi mai apuca acele timpuri, fiindcă cei ca d-alde 
mine vom fi oale şi ulcele cu bozii mari deasupra mormintelor şi uitaţi de lume. 
Oamenii de atunci vor crede că o duc bine datorită muncii lor şi nimeni nu-şi va 
mai aduce aminte de sacrificiile noastre care transformăm o ţară de ţărani neştiutori 
de carte care au lucrat pământul de când se ştiu cu plugul tras de boi, într-una de 
intelectuali ce va lucra într-o industrie şi agricultură modernă. Degeaba îţi spun eu 
lucrurile astea, că n-ai cum să le pricepi până nu-ţi cad caşii de la gură, pentru că 
nici eu la vârsta ta nu eram mai înţelept. Eu îţi zic să-ţi retragi dimisia până nu e 
prea târziu, îşi încheie prelucrarea secretarul de partid.

-  Bălane  dă  norocul  peste  tine  dacă  te  duci  la  Buftea.  Dacă  aş  avea 
meseria ta mi-aş lăsa nevasta şi copii şi m-aş muta imediat, zice Ion Movileanu.

- Ce găseşti tu Ioane în slujba de acolo,  de eşti în stare să-ţi  părăseşti 
familia? întreabă Gheorghe Popescu Submarin.

-  Gicule  m-aş  duce  învârtindu-mă,  ca  să  mă  lăfăi  între  gagici  mişto, 
răspunde Movileanu.

- Păi ce aici nu sunt destule? întreabă Popescu
- Gicule şi aici sunt multe femei frumoase, amatoare de câte o aventurică, 

dar oraşul este prea mic şi te faci de băcănie, pe câtă vreme acolo nu te ştie nimeni 
cine eşti şi de unde vii.

- Ioane te apropii de patruzeci de ani şi n-ai minte de doi bani.
- Gicule, eu te dau dracului. Să nu faci tu pe moralistul cu mine, când eşti 

încurcat până şi cu una din verişoarele nevesti-ti.
- De unde ştii tu asta?
- O ştiu mulţi. Numai tu te crezi deştept că n-ai mâncat usturoi şi gura nu-

ţi pute.
Între  timp şi  Alexanedru  Bălan  se  obişnuieşte  cu  idea  de  a  fi  maistru 

electrician la Centrul Cinematografic Buftea şi începe să-şi dorească acest lucru, 
sugestia inginerului Arhip de a urma Politehnica la cursurile serale convingându-l 
pe deplin şi îndepărtându-i regretul că pleacă de la o întreprindere unde obţinu-se 
două diplome: de tehnician şi de maistru 
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În  ziua  în  care  s-au  împlinit  douăsprezece  zile  de  la  data  înregistrării 
demisiei, Alexandru Bălan intră în biroul inginerului şef pentru aş lua rămas bun.

- Tovarăşe inginer şef, am venit să vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut 
pentru mine şi  să vă salut.  Astăzi îmi expiră preavizul şi de luni mă prezint la 
Buftea.

- Ce am făcut eu pentru tine aşa de special de trebuie să-mi mulţumeşti? 
întreabă zâmbind Dobrişan.

- Multe. M-aţi numit pe post de inginer principal fără să am facultatea.
- Ăsta e meritul tău. Am sperat ca din cei mulţi, pe care am fost nevoit să 

vă promovez pe posturi de inginer pentru ca să nu pierd posturile şi să completez 
schema de personal, unii dintre voi să se apuce de carte ca să-şi merite funcţia. 
Lucru acesta nu s-a întâmplat dar timpul nu este trecut  pentru cei  de vârsta ta. 
Dobrişan  ridică receptorul  telefonului  şi  cere  centralistei  legătura  cu  directorul. 
Alo.  Tov  director,  este  la  mine  Bălan,  care  a  venit  să-mi  aducă  cheile  de  la 
dulapurile  cu  documentele  serviciului  UEE.  ….Se  angajează  la  Buftea  …Da, 
venim acum, şi punând receptorul pe furcă inginerul şef se adresează lui Bălan: Hai 
până la director.

La intrarea lui Dobrişan urmat de Bălan în biroul directorului acesta se 
ridică şi vine spre cei doi cu mâinile întinse.

-  Bine  măi  Bălănuţă,  nu  ţi-am  spus  eu  că  s-a  făcut  o  greşeală  cu 
desfacerea contractului de muncă al soţiei dumitale şi că o vom reangaja? Unde 
este dumneaei acum?

- Acasă.
- În Târgovişte sau la Mătăsaru?
- Aici.
- Du-te să vină acum să ia în primire casieria de la Georgescu, care nu mai 

vrea să stea casier şi vrea electrician la UEE-ul centrului orăşenesc. Ăsta a făcut 
cursurile de calificare pentru meseria de electrician, fiindu-i frică că-l dăm afară, că 
a fost majur în armată de unde a fost epurat.

Directorul  sună  secretara şi  domnişoara Brandia  intră  sfioasă.  Doamna 
Andreiescu, fosta secretară, fusese mutată ca electrician la laboratorul PRAM şi 
scăpase de a fi lăsată pe drumuri.

-  Domnişoară  trimite  curiera  până  la  Bălănuţă  acasă  să-i  spună  soţiei 
dânsului să înceapă de astăzi serviciul la casierie.

- Nu este nevoie să trimiteţi curiera. Pot s-o chem pe nevastă-mea prin 
telefon. Nu cred că va accepta postul de casier, ea având calificarea de tehnician, 
spune Bălan mirat de această angajare subită, în zi de sâmbătă cu numai trei ore 
înainte de terminarea programului.

- O s-o rog să accepte provizoriu postul. Asta până vom găsi unul ce i se 
potriveşte.

Elena Bălan venită la director i se spune:
-  Acceptaţi  să  fiţi  casieră  în  locul  lui  Georgescu  care  trece  electrician 

UEE?
- Desigur.
- Când întreprinderea se va muta la Piteşti veţi fi trecută pe un post de 
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tehnician. Poate chiar la serviciul producţie, unde aţi lucrat.
Elena Bălan este mulţumită că demersurile făcute de bărbatul său au un 

deznodământ fericit. Ea este bucuroasă că scapă de mutarea la Buftea, despre care 
ştie  că nu este  oraş,  ci  doar  un sat  mai  răsărit.  Gândurile  ei  sunt  întrerupte de 
intrarea şefului de la Muncă şi Salarii chemat între timp de director.

- Anghele fă formele de angajare tovarăşei Bălan începând de astăzi pe 
postul de casier. În decizia de angajare să-l muţi pe Georgescu electrician UEE la 
centrul lui Apostolescu

 La  câteva  minute  după  această  dispoziţie  Elena  Bălan  începe  să  fie 
instruită de casierul Georgescu, un om extrem de ordonat datorită educaţiei sale 
militare unde a slujit două decenii ca plutonier de intendenţă. Ea învaţă cum se fac 
înscrierile  în  jurnalul  de  casă.  În  săptămâna  următoare  Elena  Bălan  efectuează 
operaţiile de casierie, învaţă relaţiile cu serviciul financiar şi cele cu banca.

- Îţi convine postul de casieră? îşi întreabă Alexandru nevasta.
- Pentru moment da. Mi-a promis directorul că atunci când întreprinderea 

se va muta la Piteşti,  mă va trece pe un post de tehnician, dar eu aş prefera să 
lucrez la contabilitate. Eu de mică mi-am dorit să ajung contabilă. D-asta m-am 
înscris la liceul comercial. Am avut ghinionul ca după primul an de şcoală să vină 
reforma învăţământului, care a desfiinţat liceul comercial şi m-a trecut la şcoala 
medie tehnică de petrol, ajungând tehniciană fără voia mea. Este o meserie care nu 
este pentru femei şi eu mi-aş dori să lucrez la contabilitate unde este o muncă de 
birou şi nu una de teren.

- Dacă înveţi planul de conturi eşti  pe jumătate contabilă.
- Dar tu de unde ştii de conturi?
- Am auzit şi eu de ele, zice Alexandru dezamăgit că soţia lui în loc să-şi 

dorească să profeseze o meserie tehnică, preferă una de contabilă.
În mintea lui Alexandru Bălan îi apar chipurile unor oameni cumsecade, 

contabilul Marincea de la Spitalul din Cervenia şi finanţistul Stănică de la Staţia de 
egrenat  bumbac  din  Smărdioasa,  care  îl  instruise  în  tainele  acestei  meserii 
hârţogăreşti.  Deşi  pricepuse  repede  lucrările  de  contabilitate  şi  fusese   foarte 
apreciat  nu  prinsese  drag  de  contabilitate,  considerând  că  nu  este  o  meserie 
bărbătească. Faptul că soţia lui vrea să ajungă contabilă, îl face să se bucure că n-a 
îmbrăţişat această meserie ce se potriveşte bine femeilor.

XXI

În livada lui Ilie Dinu sunt strânse fructele coapte căzute din pomi pentru 
a fi puse la fermentat în putini. Pe lângă cei ai casei au venit să ajute şi câţiva 
vecini. Culegătorii, aşezaţi în genunchi, înaintează în linie de-a latul livezii de la 
gardul grădinii de zarzavat spre cel  dinspre câmp. Tudor Ciobanu, cumnatul lui 
Ilie, este cel care organizează munca. El ceartă copiii care calcă fructele zemoase 
ascunse printre firele de iarbă.

Ilie Dinu este foarte mândru de livada lui de corcoduşi, numiţi de localnici 
impropriu  zarzări,  zarzăra  fiind o caisă  mai  mică  cu  sâmbure  amar.  Livada  de 
corcoduşi nu necesită nici un fel de muncă, în afară de recoltarea fructelor. Strânsul 
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corcoduşelor se face în câteva clăci, prilej de glume între cei maturi şi de hârjoană 
pentru copii.

Grădina  de  zarzavat  necesită  însă  o  îngrijire  zilnică.  În  ea  Dumitra, 
nevasta lui Ilie, munceşte câteva ceasuri în fiecare seară de când dă colţul ierbii 
primăvara şi până dă bruma toamna. Ea este cea care sapă pământul şi îl îngraşă cu 
bălegarul vacii, pregăteşte răsadurile, pune cartofii, arpagicul şi usturoiul, seamănă 
morcovii, mazărea, fasolea, păstârnacul, mărarul, loboda, pătrunjelul, leuşteanul şi 
răsădeşte  roşiile,  vinetele,  ardeiul,  varza  şi  conopida.  Jumulitul  buruienilor  şi 
udatul zarzavaturilor cu apă scoasă din fântâna din curte este o muncă grea,  ce 
trebuie făcută totdeauna la timp. Orice amânare duce la compromiterea recoltei. 
Dragostea şi munca Dumitrei este răsplătită de roade bogate, ce depăşesc nevoile 
familiei dealungul anului.

- Cumnate, anul ăsta ai dat lovitura. Cred c-o să-ţi iasă peste zece cazane 
de ţuică, zice Tudor.

- Lasă să iasă, răspunde Ilie.
- Cât de multă ţuică s-ar face tot n-o să apucăm să ne îmbătăm ca lumea. 

O să încuie butoiul tuşa Dumitra şi ne va da cu ţârâita câte o ceşcuţă, după ce îi 
facem câte o treabă prin curte, zice Ghorghe, un tânăr de douăzeci şi şase de ani.

- Gheorghe tu ai fi în stare să bei până mori, dacă cumnată-mea s-ar pune 
la mintea ta şi te-ar lăsa singur în chiler lângă butoi.

- Lasă nea Tudore că nici cu mata nu-mi e ruşine. Înainte să te ia tuşa 
Stana de bărbat, te îmbătai de dormeai prin şanţuri.

- Băi Gheorghe eu nu zic că nu mă îmbătam, dar nici n-ajungeam să mă 
lingă câinii ca pe tine.

- Păi nu e tot aia cu dormitul în şanţ!
- Ia tăceţi mă dracului cu prostiile voastre, să nu v-audă gineri-mi-o, zice 

Ilie.
Nuţa şi Alexandru intră în livadă dând bună ziua celor ce îi privesc cu 

curiozitate.  Ei  sunt  veniţi  în concediu de o săptămână,  timp în care Dumitra îi 
îndoapă cu mâncare multă şi bună. Nuţa stă mai mult cu fetiţa ei, bucuroasă că 
aceasta este foarte vorbăreaţă la cei doi ani şi trei luni, în timp ce Alexandru citeşte 
sau joacă table cu socrul lui.

Ilie Dinu şi-a luat concediu ca să fie acasă când îi vine fiica şi ginerele. El 
este mulţumit de căsnicia lor. Îi vizitează destul de des la Târgovişte, ca să le ducă 
câte o pasăre sau câte un buture de carne, atunci când cineva din sat taie viţelul. Ilie 
îşi iubeşte la nebunie nepoata, cu care se laudă la toţi cei pe care îi cunoaşte cu 
deşteptăciunea şi  frumuseţea copilei.  Când coboară seara din tren,  el  se află în 
fruntea celorlalţi navetişti, ajungând acasă înainte de culcarea Alexandrei, pentru a 
se juca cu ea. La chenzină el îi aduce fetiţei bomboane, spre supărarea nevestei lui.

- Ţi-am zis de o sută de ori să nu-i mai dai copilului prostiile astea de 
bomboane, îşi ceartă Dumitra bărbatul.

- I-am dat una mică, că-i place, se scuză Ilie, când este prins cu fofârlica.
- Nici una, că-i strici dinţii copilului. Am eu grijă de ea să-i fac ce-i place
Ilie este mulţumit şi de cei doi fii ai săi. Nelu a terminat şcoala medie 

tehnică de petrol din Ploieşti şi a fost repartizat ca tehnician la Rafinăria Oneşti, iar 
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Vasile,  fiul  lui  cel  mic,  a  terminat  şcoala  profesională  şi  munceşte  la  CFR în 
echipele de întreţinerea căii ferate. Şi el face naveta zilnic cu trenul cursă în care 
călătoresc majoritatea bărbaţilor din sat, ce sunt ceferişti şi lucrează în triajele din 
Bucureşti.

Din cauza unui notar  cam beţiv nici  unul  din copiii  lui  Ilie  Dinu nu-i 
poartă  numele.  Pe Elena  o  chemase  Dinu,  dar  după  ce  s-a  măritat  se  numeşte 
Bălan.  Ion  cel  de  al  doilea  copil  poartă  numele  de  Grigore  Ion,  Grigore  fiind 
numele de botez al  bunicului  său.  Cel  de al  treilea copil  poartă  numele de Ilie 
Vasile,  notarul dându-i ca nume de familie pe cel  de botez al  tatălui  său.  Dacă 
predecesorii notarului ar fi adăogat sufixul escu la numele de familie, care ar fi 
devenit Dinescu sau Dinulescu, funcţionarul primăriei n-ar mai fi scris în registrul 
de naşteri pronumele de botez al bunicului drept nume de familie la Nelu şi pe cel 
al tatălui la Vasile.

Ilie  Dinu  având  permise  de  călătorie  gratuită  pe  tren,  îşi  vizitează  în 
fiecare lună feciorul de la Oneşti. Fiul lui începe să fie deranjat că nu poartă acelaşi 
nume cu tatăl său, fiind nevoit de fiecare dată, când îl prezintă prietenilor săi, să 
explice încurcătura făcută de notarul  primăriei.  Acesta este motivul  pentru care 
Nelu s-a hotărât să-şi schimbe numele de familie.

Într-o duminecă dimineaţa la vizita de luna trecută a lui Ilie Dinu la Oneşti 
fiul lui i-a zis:

- Hai tată să mergem în oraş.
Ilie s-a bucurat, crezând că Nelu îl va duce la restaurantul Trotoş să bea o 

bere, aşa cum se întâmplă de fiecare dată, când vine să-l vadă. La ieşirea în stradă, 
Ilie  este  surprins  că în loc să meargă  în direcţia cunoscută au pornit-o în  sens 
invers. El credea că fiul său îl va duce de data aceasta la un alt restaurant. Numai 
că presupunerea lui nu s-a adeverit.

Ion Grigore, un flăcău bine legat la cei 21 de ani ai lui, îşi dusese tatăl la 
stadionul orăşenesc. La intrarea erau doi bărbaţi care rupeau biletele cumpărate de 
spectatori de la ghişeul alăturat. Controlorii când l-au văzut pe Grigore, a ţipat la 
cei ce aşteptau să intre fără bilet:

- Daţi-vă bă la o parte să intre Cocoş.
Ilie Dinu ar fi vrut să-i spună fiului său să nu intre pentru că lui nu-i plac 

meciurile de fotbal, dar în mintea lui apăruse o întrebare: De ce Nelu şi-a schimbat 
numele de familie din Grigore în Cocoş şi nu în Dinu? N-apucase să scoată o vorbă 
fiind împins de fiul său printre stănoagele din faţa porţi de intrare.

- Biletul dumneavoastră, ceruse lui Ilie unul din controlori.
- E tata, le şoptise Ion. 
- Să trăiţi. Poftiţi, spusese cu respect controlorii.
Ilie  Dinu  se  bucurase  că  fiul  lui  este  un  om  respectat,  permiţându-le 

intrarea fără să cumpere bilete. Ba mai mult în drumul spre tribună toată lumea îl 
saluta pe Nelu. Tatăl se mira de trecerea pe care o are fiul său în faţa oamenilor din 
Oneşti. Nici nu se dezmeticise el bine, că fiul său l-a lăsat pe o bancă, spunându-i 
în fugă să-l aştepte acolo şi apoi dispăruse. Zadarnic încercase Ilie să-l vadă pe 
Nelu în mulţimea de spectatori. Neştiind ce se petrece el n-avusese altceva de făcut 
decât să rămână ţintuit locului. Meciul începuse, spectatorii încurajau pe fotbaliştii 
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gazdă şi Ilie Dinu se tot uita prin tribună să-şi vadă fiul.
- Hai Cocoş, strigau nişte spectatori.
- Aşa Cocoş, ţipau alţii.
- Ura. Goool. Bravo Cocoş, izbucnise tribuna într-o larmă de-l asurzea pe 

ceferistul, care asista prima oară în viaţa lui la un meci de fotbal.
Ilie Dinu privise curios să vadă ce se întâmplă pe teren de ţipă lumea 

înnebunită şi mai ales de ce scandează: Cocoş, Cocoş, …, numele de familie pe 
care el crede că şi l-a luat fiul său în locul celui de Grigore. Unul din fotbalişti era 
îmbrăţişat de coechipierii lui. Ilie se frecase la ochi, nevenindu-i să creadă că cel 
îmbrăţişat şi dus pe sus este chiar fiul lui. 

- De ce-l strigi Cocoş, că p-ăla îl cheamă Ion Grigore? întreabă Ilie Dinu 
pe vecinul lui de bacă, dornic să dezlege enigma.

- Ştiu, dar asta e porecla lui. Nu vezi că păşeşte ţanţoş ca un cocoş?
Revenit la Puroinica, Ilie Dinu a povestit rudelor şi cunoscuţilor că Nelu 

este admirat de lumea din Oneşti, pentru talentul lui de fotbalist.
Lui  Ilie  nu-i  prea  convine  că  fiul  lui  cel  mic  lucrează  la  gioantă.  La 

lucrările de schimbare a traverselor şi a şinelor de cale ferată este o muncă mult 
prea grea pentru fizicul pirpiriu al lui Vasile, poreclit Crâmpei, fiind născut la şapte 
luni. Ilie se străduieşte acum prin şefii lui, să-l bage pe Vasile la şcoala de mecanici 
de locomotivă.

- Verişoară, hai să ne ajuţi să strângem zarzările, zice Gheorghe.
- M-a trimis mama să vă chem la masă.
- Mâncarea ca mâncarea, dar ne-o da şi basamac?
- Nu ştiu Gheorghe, răspunde Nuţa zâmbind.
- Gheorghe, ţie îţi este gândul numai la băutură? întreabă Ilie.
- Unchiule, am băut aseară la MAT nişte trăscău şi acum simt nevoia să 

mă dreg cu ceva mai bun.
Bucatele pregătite de Dumitra sunt foarte gustoase şi toţi mesenii golesc 

farfuriile.
- Tuşă, ne mai pui o ceaşcă de ţuică? întreabă Gheorghe.
- Ai băut trei. Nu-ţi ajunge?
- D-asta aş bea până mor.
- Gheorghe, după ce terminaţi de strâns zarzările poate că-ţi mai dau una, 

dar până atunci puneţi pofta în cui.
- Tuşă, de ce eşti bre aşa de zgârcită?
 - Dar tu de ce ai burtă de prost, de bagi în ea atâta băutură!
Ilie ca să pună capăt gâlcevii, îşi întreabă cumnatul:
- Tudore, mâine îmi pleacă copiii. Poţi să-i duci la gară cu căruţa?
- Nene, nu ştii că nu mai am căruţă, c-am dat-o la GAC când m-am înscris 

în colectivă?
- Dar, nu tu umbli cu ea?
- Păi, dacă nu mă lăsa să am eu grijă de caii mei, nu mă înscriam. N-ai 

văzut ce mârţoage au ajuns cai lui văru-mi-o, dacă a ajuns pe mâini străine? Toţi îi 
muncesc, dar uită să-i şi adape, ca să nu mai vorbim de nutreţ. Trăiesc şi ei săracii 
cu ce pasc printre zăbale.
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-  Bine mă dacă  nu poţi,  asta  e.  Dacă  n-aveau copiii  bagaj  mult  nu te 
rugam, că ştiu că nu stă în puterea ta.

- Am să vorbesc cu inginerul, că e om cumsecade. El m-a lăsat să îngrijesc 
de caii pe care i-am avut. Dacă era după preşedinte până acum ar fi ajuns fierţi în 
trocul porcilor. 

- Vezi ce poţi face. 
- Nene, cum faci să-mi aranjezi şi mie să intru la CFR? îndrăzneşte Tudor 

să-şi roage cumnatul.
- Ce nu-ţi mai convine la Colectivă?
- Lasă-mă dracului, nu mă mai întreba. Parcă tu n-ai şti?
- Tudore am auzit c-ar fi nevoie de manevranţi de vagoane la cocoaşa din 

Triaj.
- Merg unde dracului o fi, ca să pot aduce acasă o pâine, mai ales acum c-

am înfiat-o pe Jana.
Stana şi Tudor neavând copii au cerut de suflet fetiţa unor vecini cu copii 

mulţii. După multe rugăminţi ei au reuşit să le fie dată copila pe care o îndrăgiseră. 
Acum ei se îngrijesc ca Jana să fie bine hrănită şi frumos îmbrăcată, fapt pentru 
care Tudor are nevoie de un serviciu unde să poată primi bani la fiecare două 
săptămâni şi nu o sumă de râs pe care o ia odată pe an de la GAC-ul din Puroinica. 

Tudor a obţinut aprobarea inginerului şi a doua zi el duce la gară cu căruţa 
familia Bălan. Ei urmează să petreacă restul concediului de odihnă la Cervenia.

Sosirea lui Alexandru împreună cu soţia şi copilul lor este o mare bucurie 
în sufletul lui Florica Bălan, rămasă singură acasă, soţul ei fiind la slujbă. După 
vorbele de bun venit, atenţia se îndreaptă spre Alexandra, pe care o ia în braţe şi o 
întreabă  după  tipicul  moştenit  din  moşi-strămoşi.  Bunica  este  surprinsă  de 
volubilitatea nepoatei, mirându-se de precocitatea ei. Dornică să se mândrească în 
faţa vecinilor cu nepoţica, Florica o ia de mână şi pleacă spre Zorileşti. 

- Doamna Florica, nepoata matale seamănă leit cu taică-s-o! Parcă ar fi 
Alexandru când aveam eu grijă de el! se mirat Oala, fata lui Oprea Mieilă.

- Să-ţi trăiască nepoata şi să te bucuri de ea, că toată viaţa ţi-ai dorit o fată 
şi acum băieţii dumitale au numai fete, că şi Eugen s-a luat după frati-s-o şi are tot 
fată, îi urează Anica Zorilă prietenei ei.

- Ce copil bălai şi frumos! se miră Ioana, nevasta lui Lambe Boloacă. 
- Să vă trăiască nepoţica, că tare drăgălaşă este, spune coana moaşă. Dar 

să nu vă fie cu supărare coană Florico, că nu seamănă deloc în partea dumitale.
- N-am de ce să mă supăr coană moaşă. Alexandra n-are nici o trăsătură 

de la maică-sa, dar de la bunică-sa.
- Se vede tiparul Bălanilor. Oriunde aş fi văzut fetiţa asta, aş fi jurat că e 

din neamul lui domnu’ Mitică, aşa de mult seamănă cu dânsul, zice Oprea Mieilă, 
care îl ştia pe Dumitru Bălan de pe vremea când era de-o şchioapă. 

Florica  a  continuat  să  se  joace  cu  nepoţica  până  seara  când  soseşte 
bărbatul ei de la aria de la Smărdioasa. Dumitru Bălan lucrează acum la SMT ca 
mecanic agricol.  De bucuria musafirilor lui îi  trece ca prin minune oboseala de 
peste zi. El se joace cu copila până ajunge să se târască în genunchi purtând fetiţa 
în spate, îndemnând-o să-i zică:
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- Dii calule, dii.
Toţi râd în hohote de calul nărăvaş, care îşi zguduie amazoana din spatele 

său. Lui Alexandru nu-i vine să creadă că tatăl lui, un om serios de când îl ştie se 
joacă de parcă ar avea mintea fetiţei. Alexandra râde şi-şi mână bunicul transformat 
în cal.

- Mămico nu ştiu ce a apucat-o pe Alexandra să fie aşa de nebunatică! La 
Puroinica  este  aşa  de  cuminte  de  se  miră  toată  lumea care  o  vede,  zice  Nuţa, 
surprinsă şi ea de veselia fiicei ei.

- Să o lăsaţi la noi, că am rămas singuri. Din patru copii nu mai avem pe 
nici unul lângă noi. Aurel care este în vacanţă a plecat şi ăla într-o tabără la munte. 
Stau toată ziua singură acasă de-am ajuns să vorbesc cu pereţii până vine Mitică de 
la SMT-eu, se vaită Florica.

-  Ne-a  scris  Nelu  din  armată,  dar  de  Eugen  nu  mai  ştim  nimic,  zice 
Alexandru vrând să afle ştiri despre fratele lui.

- Vai de mama lor care i-a făcut, zice Florica ca şi când nu ea le-ar fi 
mamă.  Eugen  a  fost  încorporat  în  primăvară  la  un  detaşament  de  muncă  din 
Braşov. Săptămâna trecută ne-a scris că este internat în spital din cauza unor dureri 
mari de stomac. Se pare că are ulcer.

- Dacă îl scutea SMT-eul de încorporare încă doi ani Eugen împlinea 28 
de ani şi scăpa de armata, zice Alexandru.

-  Directorul  SMT-eului  a  trimis  la  Comisariatul  militar  al  raionului 
Zimnicea adresă de scutire ca în fiecare an, numai că anul acesta nu s-a mai ţinut 
seama de ea. Pe Eugen l-a chemat la comisariat pentru o verificare şi toţi care s-au 
prezentat i-a încorporat. Nu le-a dat voie să plece nici  celor din oraş să-şi ia o 
valiză, îi informează Dumitru.

-  Statul  are  nevoie  de  braţe  de  muncă  pe  şantierele  de  construcţii  cu 
condiţii grele. De altfel toată ţara este împânzită de şantiere şi n-au de unde să mai 
găsească muncitori.

- Maică, toţi aţi făcut armata la muncă, c-am fost chiaburi. Dacă scăpăm şi 
de maşina de dărăcit, până vine rândul să-l ia în armată pe Aurel, ne scoate de la 
chiaburi şi poate că el n-o să mai îndure suferinţa voastră. Tu Alexandre ai cărat la 
pământ cu roaba în armată până te-ai îmbolnăvit de inimă de te-a reformat, acum 
Eugen s-a îmbolnăvit de stomac cât era el de pilos. El şi Aurel au fost cei mai 
sănătoşi copii ai mei. Amărâtul ăla de Nelu care a fost căcăliv de mic cred că şi el 
are probleme de sănătate, numai că el nu ne-ar spune asta nici dacă ar fi foarte 
grav. Ca să ne liniştească spune că o duce foarte bine.

- Şi mie mi-a scris că în fiecare dimineaţă face o burtă de râs când vr-unul 
din cortul în care dorm începe să ţipe când se trezeşte cu şarpe în aşternutul lui. El 
spune  că  pielea  lui  miroase  urât  lighioanelor,  dacă  niciuna  nu  se  apropie  de 
aşternutul lui. Numai dimineaţa trebuie să-şi întoarcă pantalonii pe dos să nu fie vr-
unua ascunsă în ei.  

- Glume d-ale lui. Parcă poţi să-l crezi! 
- Dar de ce o fi acolo atâta şerpărie?
- Păi, nu sunt la tăiat de păpuriş în Balta Ialomiţei?
- Dar şerpii ăia nu sunt veninoşi?
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 - Sunt d-ăia de apă, care nu muşcă.
- Mi-e milă de Nelu, dar şi-a făcut-o el cu mâna lui. Acum putea să fie 

student la politehnică şi nu să doarmă cu şerpii în stuf, zice supărată Florica.
- Era student, dacă lua examenul.
- Păi cum era să-l ia, când nici nu l-a dat, zice Florica supărată. A plecat la 

Bucureşti cu Gica Chelaru, educatoarea de la grădiniţă, care stă în gazdă l-alde 
Anica Zorilă. În dimineaţa când trebuia să fie la examen el dormea, nereuşind să se 
scoale. Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi în traistă. Degeaba a fost el premiant în 
liceu, dacă nu este serios. Parcă ar fi intrat zilele în sac şi nu mai avea timp de 
zbenguială cu Gica, decât în noaptea din ajunul examenului. El a fost un prost şi 
Gica  o  şmecheră,  care  s-a  dus  cu  el  să  nu-l  lase  în  pace,  ca  nu  cumva  să  ia 
examenul şi ea să rămână nemăritată.

- Dar până la urmă tot n-a luat-o, spune Nuţa.
- Cred că dacă nu-l încorpora în armată acum era însurat, zice Florica.
- L-aţi fi lăsat? întreabă Nuţa.
- Nu ne-am fi amestecat noi în hotărârea lui, răspunde Dumitru.
- Şi Gica ce face acum? întreabă din nou Nuţa.
-  Este  plecată  la  Turnu  Măgurele.  Fiind  în  vacanţă  s-a  dus  să  stea  la 

părinţii ei.
- Dar soţia lui Eugen unde e acum? întreabă Nuţa vrând să afle situaţia 

cumnatei ei.
- Şi-a luat fetiţa şi s-a mutat la Conţeşti la părinţii ei. 
- Cum aţi ajuns să vă angajaţi la SMT? îşi întreabă Alexandru tatăl.
- Când l-a luat pe Eugen în armată, m-am dus la directorul de la Ulmuleţ, 

i-am spus cine sunt şi l-am rugat să mă angajeze în postul rămas liber. Inginerul 
mi-a aprobat cererea şi din ziua următoare am continuat reparaţia maşinii începută 
de Eugen. Acum sunt de aproape o lună de zile cu batoza pe arie la Smărdioasa. 
Este o maşină care merge strună şi n-am avut nici o pană. În fiecare zi se depăşeşte 
planul de batozare. 

-  Este  normal  dacă  e  reparată  bine.  Batoza  este  acţionată  de  tractor? 
întreabă Alexandru.

- Merge cu motor electric alimentat printr-o linie de la uzina silozului. 
- Află că tac-tu este fruntaş în producţie, zice Florica cu o oarecare notă de 

sarcasm.
-  Foarte  bine.  De  ce  n-ar  fi  dacă  îşi  face  treaba  bine,  spune  bucuros 

Alexandru. Dar acum gata, hai să ne culcăm că tăticu e obosit de la arie.
-  Ba nu sunt  deloc,  răspunde Dumitru,  plin  de sănătate  la  cei  aproape 

cincizeci de ani ai lui.
Alexandru şi familia lui au petrecut restul de concediu la Cervenia spre 

bucuria tuturor.
La câteva săptămâni după concediu Alexandru primeşte o scrisoare de la 

mama lui  din care află  vestea că Nelu  şi  Eugen  au fost  liberaţi  din armată ca 
urmare a desfiinţării DGSM-ului. Sub presiunea diplomatică a ţărilor occidentale, 
conducătorii  Republicii  Populare Române fuseseră nevoiţi  să  renunţe la  armata 
şantierelor de muncă, acestea fiind catalogate drept lagăre de muncă forţată, de fapt 
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ceia ce erau ele în realitate.
Florica mai scrie că Eugen s-a angajat din nou la SMT, că Aurel a început 

ultimul an şcolar la liceul din Zimnicea şi în încheiere îl roagă pe fiul ei cel mare 
să-i facă rost de serviciu lui Nelu. Alexandru a vorbit cu inginerul Drăgulescu, care 
având nevoie de personal calificat l-a angajat pe Niculae Bălan ca electrician la 
Secţia energetică a Schelei Dragomireşti. 

XXII

Salonul doamnei  Piperescu este  folosit  de mai multe ori  pe săptămână 
drept  sală  de  studiu  pentru  Octavian  Loghin,  Alexandru  Bălan  şi  Gheorghe 
Spiridon, şef de tură la Staţia de transformare Teiş. Ei învaţă pentru examenul de 
admitere la politehnică şi sunt meditaţi de Liana, sora lui Spiridon, studentă în anul 
patru la facultatea de matematică a Universităţii din Bucureşti. În încăpere, unde 
pare că pluteşte miros de creier prăjit emanat de capetele celor trei tineri în efortul 
lor de a rezolva nişte complicate exerciţii de matematică, intră doamna Piperescu 
cu un platou încărcat cu bomboane de ciocolată preparate de ea.

- Vai, doamna Piperescu, iar ne trataţi cu ciocolată de casă! Este de o mie 
de ori mai bună decât cea fabricată de Kandia, zice Liana bucuroasă la vederea 
bomboanelor ce împrăştie un parfum de cacao ce-i produce salivarea. 

- Domnişoară, ciocolata este singurul lucru din arta culinară la care mă 
pricep şi pe care nu vreau s-o facă Fane Diaconu, spune proprietăreasa ale cărei 
bucate zilnice sunt gătite de când s-a măritat şi până astăzi de fosta ordonanţă a 
colonelului Piperescu.

Familia Piperesu l-a cununat pe Ştefan Diaconu cu menajera familiei şi 
apoi le-a botezat şi pe cele două fiice ale lor. Diaconu a continuat să fie bucătarul 
casei şi după terminarea armatei şi a concentrărilor. După moartea colonelului el 
continuă să fie bucătarul doamnei Piperescu. Nevasta lui vine în fiecare sâmbătă la 
naşa ei pentru bătutul covoarelor, măturatul încăperilor, spălatul şi călcatul rufelor. 

Soţii  Diaconu muncesc acum la doamna Piperescu fără plată, ei făcând 
acest lucru drept recunoştinţă pentru că naşii lor i-au ajutat să-şi construiască o 
casă şi să o doteze cu cele necesare unei gospodării. Fiicele lui Diaconu se bucură 
când naşa lor le face cadou câte o rochie din imensa ei garderobă de pe vremea 
când era tânără şi bogată. Cadourile naşei sunt transformate în rochii frumoase de 
materiale fine, ce nu se mai fabrică acum după naţionalizarea întreprinderilor. Se 
pare că serviciile gratuite pe care le face familia Diaconu naşei lor nu sunt deloc 
dezinteresate.  Ei  speră  ca  doamna  Piperescu,  care  n-are   rude,  să-i  treacă  în 
testament ca moştenitori ai casei.

- Vă mulţumim frumos pentru ciocolată, spune Octavian, care nu-şi ridică 
ochii de pe exerciţiul la care trudeşte. 

Octavian Loghin ştie  că  proprietăreasa nu este  o  femeie  prea amabilă, 
căreia nu-i prea pasă de prietenii lui, dar ea face ciocolata numai la rugăminţile 
tatălui lui, ce se îngrijeşte să cumpere cacao, lapte praf şi zahăr. Octavian este un 
băiat bine educat deşi a fost râzgâiat de mama şi mătuşa lui. El are o infirmitate la 
piciorul  drept,  rămas  mai  scurt  decât  celălalt  după  o  boală  de  poliomielită. 
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Octavian se îmbolnăvise când era în primele clase ale şcolii elementare şi scăpase 
de la moarte ca printr-o minune. Acum el poartă o gheată ortopedică cu care merge 
destul de bine şi nu este deloc afectat de infirmitate sa. La vârsta de şaptesprezece 
ani  Octavian  a  terminat  liceul  teoretic  de  zece  clase  Dinicu  Golescu  din 
Câmpulung şi după o nereuşită la examenul de admitere la facultate, tatăl său l-a 
luat  cu  el  la  Târgovişte  şi  l-a  angajat  ca  electrician  la  laboratorul  PRAM  al 
întreprinderii  de  electricitate,  unde  urmează  şi  cursurile  de  calificare  pentru 
meseria de electrician. Avocatul Loghin a putut face uşor acest lucru pentru fiul lui, 
deoarece  directorul  Marin  îl  apreciază  ca  pe  un  bun  consilier  juridic.  Dumitru 
Loghin vrea să-şi vadă fiul student, dar dacă acest lucru nu se va îndeplini fiul lui 
are asigurată o slujbă într-o meserie bună cu care poate să-şi câştige existenţa.

- Domnule consilier, de ce-l chinuiţi pe Octavian la serviciu pentru trei 
sute de lei pe lună, dacă trebuie să se pregătească pentru facultate? întrebase într-o 
zi doamna Piperescu.

- Doamnă, eu nu sunt sigur că el va reuşi la facultate, pentru că este cam 
leneş.  Octavian este  brânză bună în  burduf  de  câine şi  pentru asta  am vrut  să 
lucreze într-o meserie ce i se potriveşte şi cu care să-şi câştige pâinea. Eu nu vreau 
ca el să taie frunză câinilor şi să se lichelească, ca orice copil fără griji. 

- Totuşi mi se pare că îl forţaţi pe Octavian să muncească de la o vârstă 
prea fragedă.

- Unii copii încep să muncească de la vârsta preşcolară.
- Domnule consilier, asta se întâmpla în familiile sărmane.
- Şi ce eu sunt bogat? Câştig şase sute de lei pe lună, din care am trăit 

până acum patru inşi. Eu am muncit din greu de mic şi am învăţat carte printre 
treburile la care mă puneau părinţii să le fac în gospodărie şi ei nu se rugau de mine 
să învăţ, darmite să-mi mai pună şi meditator.  Din experienţa mea de viaţă ştiu că 
un copil care munceşte de mic se maturizează mai repede, are idealuri şi ajunge om 
de  ispravă,  iar  cel  crescut  în  puf,  ajunge  de  obicei  leneş,  beţiv,  afemeiat  sau 
cartofor şi care nu este bun de nimic. Eu nu vreau să-l văd pe Octavian aşteptând 
să-l descurc eu de acum încolo, aşa cum l-a obişnuit nevastă-mea şi cumnată-mea. 
Cine nu munceşte, să nu mănânce, sună o lozincă de pe peretele biroului în care 
lucrez.

- Domnule consilier, trebuie să vă contrazic. Eu n-am muncit niciodată în 
viaţa mea şi încă trăiesc foarte bine. M-am măritat de tânără şi m-a ţinut bărbatul 
ca pe o contesă, am avut servitori, iar acum trăiesc din pensia de pe urma soţului şi 
din închirierea a trei sferturi din casă. 

- Doamna Piperescu excepţia nu creează regula. Noi am trăit alte timpuri. 
Şi eu am avut destulă avere care mi-a rămas în Basarabia, pe care chiar dacă a-şi fi 
mutat-o aici, unde m-am refugiat, mi-o naţionaliza şi poate mă şi aresta, dar pentru 
tinerii  de astăzi,  dacă n-au serviciu,  n-au ce mânca şi  slavă domnului  că statul 
asigură slujbe la toată lumea.

- Da, dar vă dă lefuri mici.
- Aşa cum sunt ele, ajung celor chibzuiţi şi fără vicii. 
După ieşirea proprietăresei din salon, domnişoara Sipridon le dă pauză 

învăţăceilor ei, pentru a savura în tihnă bomboanele de ciocolată.
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- Liana, cât trebuie să-mi dea cotangenta? întreabă Spiridon.
- Unu.
- Mie îmi dă un rezultat imaginar.
- Ia dă-mi caietul, să văd ce năzbâtie ai făcut acolo.
Liana verifică caietul fratelui său şi arată tuturor greşeala, care a generat 

rezultatul catastrofal, după care verifică şi caietele celorlalţi doi tineri.
- Numai lui Alexandru i-a dat rezultatul. Voi de ce aţi greşit?
- Păi ce ne comparăm noi cu el? Pe lângă faptul că este mai în vârstă decât 

noi el învaţă nu numai acasă dar şi la birou. În plus se mai duce şi la cursurile de 
pregătire pentru facultate ce se ţin la liceu, zice Gicu Spiridon.

Fratele Lianei are dreptate pentru că în timp ce el trebuie să lucreze în tură 
la camera de comandă a Staţiei Teiş, Alexandru învaţă şi câteva ceasuri în timpul 
serviciului. 

Acum Bălan nu mai trebuie să facă singur lucrările  UEE-ului,  schema 
serviciului  fiind  complectă.  După  încercarea  lui  de  a  se  transfera  la  Buftea, 
Dobrişan l-a adus pe inginerul  Constant  Drăghicescu din postul  de energetic  al 
Schelei Cobia ca şef al serviciului, în locul lui Ion Dinulescu reîntors la Câmpina 
unde are casa lui proprie. Elena Costeleanu sora dispecerului Gheorghe Costeleanu 
este statisticiană în locul Eugeniei Cercel, dată afară pentru că soţul ei deţine post 
de inginer ca inspector de avarii, iar Gheorghe Ologeanu este electrician specialist 
în locul lui Eugen Novac plecat să urmeze facultatea la Timişoara. 

Constant Drăghicescu, îi cunoscuse pe Bălan şi pe Ologeanu încă de pe 
timpul când era energetic la Cobia. Aceştia veneau acolo să facă măsurători cu 
cosfimetrul pe liniile electrice ce alimenta schela. Atunci el a fost impresionat de 
pregătirea profesională a lui Bălan, comparativ cu tehnicienii din secţia lui şi acum 
devenindu-i şef el îl  încurajează să se pregătească temeinic pentru examenul de 
admitere în facultate la cursurile fără frecvenţă, nedorind să piardă un colaborator 
foarte util. Inginerul Drăghicescu este un tip extrem de amabil şi corect cu cei pe 
care îi apreciază. El este la rândul lui apreciat de Dobrişan cu care se cunoaşte de 
pe  timpul  studenţiei  la  Timişoara,  numai  că  în  timp  ce  el  era  student  boboc, 
actualul inginer şef era în ultimul an de facultate. Într-o zi Drăghicescu zisese:

- Tov Bălan, adu-ţi domnule cărţile la birou şi învaţă după ce-ţi termini 
treburile.  Nu este  păcat  să  pierzi  timpul  ascultând la  gargara  mea cu  generalul 
Cosorov.

Inginerului Drăghicescu, care este de aceiaşi vârstă cu Ologeanu şi mai 
mare  cu  doi  ani  ca  Bălan,  îi  place  să  glumească  cu  subalternii  săi,  pe  care  îi 
numeşte în glumă generali UEE-lui, Cornilov şi Nahimov, după cel al generalilor 
din  cartea  lui  Tolstoi  despre  războiul  Crimeii,  pe  care  tocmai  o  citise  după 
transferarea lui de la Cobia. Ologeanu fiind un tip mai năzdrăvan, Drăghicescu i-a 
modificat porecla din Cornilov în Cosorov şi acum toată întreprinderea îl apelează 
astfel  pe  Ologeanu,  mulţi  din  cei  noi  neştiindu-i  adevăratul  nume.  Într-o  zi 
Drăghicescu îi zisese:

- Generale Cosorov, te-am văzut aseară ieşind din restaurant.
- Şefu’, la fiecare leafă beau şi eu un coniac mic la Dunărea.
- Coniac mic la litră sau la litru, de-ţi era mersul împleticit?
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- Nu mergeam şefu’ împleticit. Eram numai un pic făcut. M-am întâlnit cu 
nişte prieteni şi ne-am cam lungit la taifas, se justificase Ologeanu.

- Nu ziceai că se supără soţia pe tine, dacă te duci băut acasă? întrebase 
Drăghicescu.

- Îi dau voie nevestei să ţipe la mine numai de două ori pe lună, la leafă şi 
la chenzină, că după ce îmi ia banii chiar de-mi crapă buza n-am cu ce s-o ud două 
săptămâni, răspunde Ologeanu zâmbind pe sub mustaţa groasă.  

Lui Gheorghe Ologeanu îi place să chefuiască, dar ştiind de frica soţiei, o 
femeie  autoritară,  el  nu  scapă  caii  decât  la  fiecare  două  săptămâni.  El  este 
absolvent  al  liceului  industrial  şi  a  fost  motociclist  la  Banca  Naţională  pentru 
transportul lingourilor de aur de la minele din Apuseni la Bucureşti. Într-o misiune 
el suferise un accident cu fractură de tibie, fapt ce a determinat să fie operat de 
două ori. Acum el are un mers normal, numai că rana nu i s-a vindecat, supurându-i 
din când în când. După accident Ologeanu a fost numit şef la Oficiul Spaţiului 
Locativ din Târgovişte, unde după numai doi ani, înnebunit de problemele ce nu le 
putea  rezolva,  a  renunţat  la  această  funcţie  pentru  cea  de  electrician specialist, 
câştigând dealtfel un salariu mai bun. Soţii Ologeanu locuiesc cu cei doi copii ai 
lor  într-o  casă  naţionalizată  de pe  bulevard,  pentru  care  a  obţinut  repartiţia  pe 
vremea  când  Gheorghe  lucra  la  Spaţiul  Locativ,  oficiu  ce  emite  repartiţiile  de 
închiriere a caselor intrate în proprietatea statului după actul de naţionalizare.   

Bălan nu s-a lăsat rugat de şeful lui de două ori să înveţe la serviciu şi 
începând de a doua zi el a îşi adusese la birou culegeri de probleme de matematică 
şi fizică date la examenele de admitere la facultăţi în ultimi ani. După ce-şi termina 
lucrările ce le are de făcut, el se afunda în rezolvarea problemelor de nu mai auzea 
nici  povestirile  hazlii  ale  lui  Ologeanu,  la  care Drăghicescu râde de se ţine cu 
mâinile de burtă.

Bălan a renunţat la tabieturile lui de a citi romanele clasicilor literaturii 
universale ce continuă să apară în tiraje de masă la Editura de Stat pentru literatură 
şi artă. Nu mai merge nici seara cu soţia la televizorul clubului şi a renunţat să 
joace şah. El regretă că nu mai are timp să asiste la distractivele partide dintre 
Ionescu  şi  Moni  Nicolaescu.  Bălan  frecventează  cu  regularitate  cursurile  de 
pregătire  pentru  examenul  de  admitere  la  facultate,  ce  se  ţin  gratuit  la  liceul 
Bălcescu. La aceste lecţii el a devenit febleţea profesorului de matematică Dincă, 
care îl scoate la tablă să rezolve exerciţiile când se încurcă unii dintre cursanţi. 
Profesorul, deşi este un tip sever, se bucură de progresul pe care l-a făcut Bălan, 
care  la  una  din  primele  lecţii  fusese  scos  la  tablă  şi  nu  ştiuse  să  rezolve  un 
exerciţiu.

- Bălane, ce meserie ai?
- Tehnician energetic. 
- Şi când ai terminat liceul? 
- Acum nouă ani?
- Bălane, cred că-ţi pierzi timpul de pomană aici. Tu n-ai cum să pricepi 

problemele ce s-au dat la facultăţi, spusese profesorul.
Profesorul  Dincă  era  convins  că  tehnicianul  nu  poate  recupera  marile 

lacune pe care le avea şi n-are cum să înţeleagă complicate exerciţii de matematică 
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ce se dau la examenele de admitere în facultăţile tehnice. Observaţiile lui nu l-a 
descurajat pe Bălan, ci din contră l-au ambiţionat să redobândească cât mai repede 
cunoştinţele  pe  care  el  le  posedase.  Dealtfel  înainte  de  prima  remarcă  a 
profesorului Dincă, Bălan era conştient că uitase mai toată matematica învăţată în 
liceu. Când el începuse să lucreze la nişte exerciţii, care pe vremea când era elev de 
liceu i se părea un fleac, fusese surprins că nu le mai poate rezolva. 

Acelaşi lucru i se întâmplase şi lui Iulică Ispăşescu, care îşi descoperise 
marile lui  goluri  în cunoştinţele de matematică şi fizică.  Numai că el  refuză să 
frecventeze lecţiile pregătitoare ale profesorului Dincă de teama de a nu se face de 
râs  în  faţa  celorlalţi  cursanţi.  Dintre  cei  unsprezece  candidaţi  din  întreprindere 
pentru admiterea la politehnică numai Spiridon, Ispăşescu şi Smarandache nu merg 
la meditaţiile ce se ţin la liceu. Spiridon şi  Ispăşescu nu pot urma cursurile  de 
pregătire de la liceu din cauza serviciului lor pe ture, dar şi de teama că se vor face 
de râs în faţa celorlalţi candidaţi pe care ei îi consideră că sunt mai bine pregătiţi. 
Smarandache  motivează  că  funcţia  lui  nu-i  permite  să  frecventeze  cursurile,  el 
trebuind să fie găsit permanent la un telefon, pentru a da dispoziţiile necesare în 
cazul apariţiei unor avarii.

Iulică Ispăşescu este şi un tip mândru. El preferă să trudească singur, decât 
să-i vadă colegii nepriceperea în rezolvarea complicatelor exerciţii de matematică 
sau fizică. El apelează însă destul de frecvent la Bălan să-i arate soluţia la unele 
exerciţii după ce el nu le-a putut rezolva după multe încercări.

- Ptiu, ce simplu era! Cum dracului de nu mi-a trecut asta prin cap? se 
întreabă Ispăşescu..

-  Iulică,  tu  de ce nu vii  la orele  de meditaţii  de la  liceul  Bălcescu?  îl 
întrebase la început Bălan. 

- Eu nu vin pentru că meditaţia are loc în schimbul doi şi nu pot să-mi 
oblig colegii să-mi facă turele mele de după amiază. 

- Toţi sunt băieţi buni şi nu-l văd p-ăla care s-ar crampona că îl întârzii să-
l schimbi cu un ceas sau două mai târziu.

- Aşa este, dar nu vreau să apelez.
- Iulică, eu cred că nu vrei să vii din alt motiv.
- Alexandre, am auzit pe Octavian Loghin ce ţi-a făcut ţie Dincă la prima 

lecţie. Eu mă mir cum de ai continuat să te mai duci la meditaţie, după ce te-a 
beştelit că nu ai ştiut să rezolvi exerciţiul dat!

- Profesorul nu m-a beştelit. El mi-a spus pe şleau cât de nepriceput sunt, 
fapt pentru care îi mulţumesc. Ce ar fi trebuit să facă, când m-a văzut aşa de prost? 
Să mă felicite!

- Alexandre, tu gândeşti altfel. Eu nu vreau să mă fac de râs în faţa unora 
poate mai proşti ca mine. Mă bucur de progresele tale şi că l-ai făcut pe Dincă să 
recunoască că eşti acum cel mai bun cursant.

- Prostii. Cel mai bun nu poţi fi mult timp, dacă nu exersezi continuu.
- Asta fac şi eu. Lucrez atât acasă cât şi la serviciu, mai ales în turele de 

noapte când sunt mai liber. Te rog să nu te superi pe mine că vin la tine să-mi arăţi 
rezolvarea la câte un nenorocit de exerciţiu, după ce mă înnebuneşte şi nu poate să-
i dea de cap nici şeful meu, care are ditamai diploma de inginer?
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-  Iulică,  matematica se uită dacă n-ai  continuitate,  dar  tu nu umbla cu 
fineţuri d-astea. Ştiu cât de orgolios eşti şi cât îţi vine de greu ca să apelezi la mine. 
Mie îmi face plăcere să mai schimbăm o vorbă, că d-aia suntem prieteni.

- Prieteni suntem noi, dar nu mă simt bine să vezi cât de tâmpit sunt.
- Ce prostii îţi trec prin cap!
- Ba deloc. Alaltăieri m-am întâlnit cu Smarandache, care se lăuda că l-a 

învăţat nevastă-sa operaţiile cu radicalii şi m-am crucit că nu-şi dă seama că el nu 
mai  are  timp  să  parcurgă  materia  prevăzută  în  programa  pentru  examenul  de 
admitere la Politehnică.

Titi Smarandache, maistru la Secţia Târgovişte, este optimist şi crede că 
are suficiente cunoştinţe pentru a reuşi la politehnică, convins că îi va fi uşor să-şi 
reamintească tot ce uitase în cei nouă ani de la absolvirea Şcolii Medii Tehnice din 
Piteşti, unde fusese şef de promoţie. De fapt el nici nu doreşte prea mult să devină 
inginer, fiind mulţumit de calificarea pe care o are, dar este sâcâit de nevastă-sa să 
dea  la  politehnică.  Pentru  a  scăpa  de  cicălelile  Larisei,  contabilă  în  aceiaşi 
întreprindere,  că pierde  timpul  şi  nu învaţă,  Titi  pleacă  destul  de des  de acasă 
pentru a-l vizita pe Alexandru Bălan, motivând că învaţă mai bine cu acesta.

-  Sărut-mâna  doamna  Badea.  Familia  Bălan  o  fi  acasă?  întreabă 
Smarandache, pe fiica proprietarilor casei.

-  Este  don Titi.  Doamna Nuţa  veni  adineaori  de  la  piaţă  şi  găteşte  în 
bucătărie, iar soţul dumneaei dacă nu doarme atunci precis învaţă, că astea îi sunt 
obiceiurile. Ştiu că dânsul este un om ambiţios de pe vremea când îi eram colegă 
de birou la Sovrompetrol şi sunt sigură că va ajunge inginer.

 Familia Bălan locuieşte acum pe strada Vărzari la Dumitru Câslaru, tatăl 
lui Tanţa Badea, fostă normatoare la sovrompetrl. Ei s-au mutat din casa soţilor 
Popa, motivând că fiica şi ginerele acestora n-au decât o cameră. 

Dumitru Căslaru construise în tinereţe, pe vremea când lucra ca maistru 
sondor la Schela Mare, o casă spaţioasă în care să locuiască şi familiile celor trei 
fete ale lui. Numai că Reli fiica lui cea mare s-a mutat cu bărbatul la Sanatoriul 
Moroeni, unde acesta este contabil şef. Căslaru la rugăminţile soţului Tanţei, care 
este  acum şeful  serviciului  de  contabilitate  la  întreprinderea  de  electricitate,  a 
închiriat două din cele trei camere ale lui Reli familiei Bălan

-  Doamna  Badea,  m-am întâlnit  cu  soţul  dumneavoastră.  Se  ducea  la 
întreprindere, spune Smarandache, ca să lungească vorba.

-  Acolo  îşi  petrece  timpul  don  Titi,  de  parcă  s-ar  fi  cununat  cu 
întreprinderea şi nu cu mine. Şi astăzi în zi de duminecă el se duce la birou. Lui nu-
i ajunge că lucrează în cursul săptămânii până noaptea târziu!  

- Toată contabilitatea întreprinderii are mult de lucru. Mi-a spus nevastă-
mea că în trei zile trebuie să termine încheierea bilanţului, adaogă Smarandache ca 
să-l scape de învinuire pe conştiinciosul şef al Larisei.

- Lăsaţi don Titi, nu-i mai luaţi apărarea, că şi atunci când n-are bilanţ, 
duminicile tot la birou şi le petrece.

- Domnul Badea are funcţie de răspundere. Larisa îmi spune că ea trebuie 
să aibă mereu conturile la zi, fiindcă altfel i le face soţul dumneavoastră. Nu prea 
ştiu eu ce dracului sunt alea, că nu mă pricep la hârţogărie, dar trebuie să fie nişte 
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lucruri foarte complicate, dacă le ia atâta timp să le ţină la zi. Mă duc la Alexandru 
să ne apucăm de toceală.

- Vă doresc succes la examen şi să ajungeţi inginer.
- Doamnă, ca să fiu sincer eu nu-mi doresc asta, dar mă mână nevastă-

mea din spate şi n-am încotro.
- Foarte bine vă face. Dacă vă ajută capul şi statul vă ţine pe banii lui, de 

ce să vă treacă vremea fără folos?
- Asta îmi spune şi nevastă-mea, dar să ştiţi că îmi vine destul de greu să 

mă apuc iar de învăţătură după atâţia ani de când am terminat şcoala, răspunde 
Smarandache sincer.

În  vizitele  pe care Smarandache le  face lui  Bălan,  îl  ţine de vorbă pe 
acesta  şi  evită  abil  să  lucreze vreun exerciţiu  împreună,  găsind totdeauna ceva 
interesant de povestit şi promiţând că la următoarea întâlnire i se va alătura să facă 
ceva exerciţii.

Titi Smarandache i-a povestit lui Alexandru toate succesele lui din şcoală 
şi  din armată.  El  este foarte mândru că a fost  sublocotenent  de grăniceri,  unde 
ajunsese membru în comisia de recepţie a cazematelor ce s-au construit pe graniţa 
cu  Iugoslavia.  Când  el  ajungea  să  dea  detalii  despre  construcţiile  militare, 
Alexandru făcea eforturi disperate de a-l opri, ştiind cât de gravă este divulgarea 
secretelor din armată. La ultima încercare a lui Smarandache de a povesti, despre 
instalaţiile cazematelor, Bălan n-a mai căutat o scuză de a-l opri delicat şi i-a spus 
direct:

- Titi, eu te dau dracului cu cazematele tale. De câte ori vii la mine, mă 
torturezi cu ele. Nu mă interesează domnule prostiile astea. Dacă te-a trimis Larisa 
la mine să învăţăm, de ce pierdem timpul cu poveşti?

- Ştiu de ce nu vrei să-ţi spun astea. Dar să ştii că acum cazematele şi-au 
pierdut importanţa după ce ne-am împăcat cu sârbii şi Tito ne-a vizitat ţara. Păcat 
de munca şi materialele irosite degeaba. Stalin se certase cu Tito şi noi a trebuit să 
facem o grămadă de cheltuieli cu care se putea construi o mulţime de locuinţe sau 
chiar fabrici.

Bineînţeles că Smarandache s-a scuzat  că n-are chef de învăţătură,  dar 
promisese  că  de  data  viitoare  se  va  apuca  serios  de  muncă.  Numai  că  astăzi, 
Smarandache a venit la Bălan cu ziarul Scânteia, în care este publicat discursul lui 
Hruşciov  la  recentul  congres  al  Partitului  Comunist  Bolşevic  din  Uniunea 
Sovietică.

- Alexandre, a ţinut Hruciov un discurs de pomină. L-am citit azi noapte 
de două ori. Ţi-am adus şi ţie ziarul să vezi ce timpuri bune ne aşteaptă.

- N-am eu vreme de pierdut cu cititul ziarului. Ai promis că de astăzi faci 
exerciţii.  Uită-te  pe  hârtiile  astea  să  vezi  cum  am  rezolvat  nişte  sisteme  prin 
artificiu de calcul. 

- O să le văd mai târziu, dar acum vreau să priveşti graficele din ziar. Iată 
cum Uniunea  Sovietică  va  depăşi  în  următorii  douăzeci  de ani  ţări  ca  Elveţia, 
Anglia şi America.

Bălan trebuie să privească graficele din ziar în care o locomotivă pe care 
scrie URSS, trece în viteză, lăsând în urmă nişte gării pe care scrie numele ţărilor 
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pe care Uniunea Sovietică le va depăşii ca productivitate în ordinea anilor la care 
se va produce acest lucru.

-  Bine,  am  văzut.  Acum  uită-te  şi  tu  pe  foile  mele,  zice  Alexandru, 
gândind că dorinţa lui Hruşciov se poate îndeplini numai dacă evoluţia economică 
a statelor capitaliste ar stagna, lucru greu de imaginat.

- Îmi dai hârtiile să mă uit deseară pe ele, că acum trebuie să mă duc la 
Centru, c-am trimis echipa lui moş Pricop la o avarie şi vreau să văd ce a făcut. De 
dimineaţă ne frecă ridichea Dobrişan. Ăsta vrea să facă din noi lei paralelei. Cât 
este el de capabil şi conştiincios, dacă nu se descurca din nenorocirea aia cu barza 
ar fi avut soarta inginerului Drăgulescu când i-a explodat capătul terminal al unei 
cablu la uzina din Câmpina. Cazul lui Dobrişan era mai al dracului şi nimeni nu-l 
putea scăpa de a nu fi arestat cu toate intervenţiile pe care le-ar fi făcut ministrul 
Gheorghiu  sau  directorul  Marin,  în  calitatea  lui  de  deputat  în  marea  Adunare 
Naţională, turuie Smarandache spre disperarea lui Bălan.

În urmă cu câţiva ani o delegaţie a conducerii Uniunii Sovietice în frunte 
cu  Bulganin,  era  aşteptată  să  aterizeze  pe  aeroportul  Băneasa.  Conducătorii  de 
partid şi de stat ai Republicii Populare Române erau aliniaţi să primească pe înalţii 
oaspeţi. Numai că atunci când avionul sovietic se apropia de Băneasa şi urma să 
înceapă manevrele de aterizare turnul de control al aeroportului a amuţit rămânând 
fără  energie  electrică  din  cauza  căderii  sistemului  energetic  românesc.  Cu  o 
întârziere de aproape două ceasuri, când avionul sovietic era gata să se prăbuşească 
fiindcă consumase aproape tot combustibil, aeroportul a fost realimentat cu energie 
electrică, turnul de control a putut să comunice cu echipajul şi conducătorii Uniunii 
Sovietice au ajuns cu bine pe pământ. Ghorghiu Dej s-a străduit să-i liniştească pe 
liderii sovietici, supăraţi pe festa ce li s-a făcut şi a dispus să se caute sabotorii, ca 
să fie executaţi.

Comisia de avarii a MEE-ului şi organele de Securitate au început ancheta 
stabilind că prăbuşirea sistemului energetic s-a datorat unui scurtcircuit pe linia de 
110 kilovolţi  Doiceşti  -  Pătroaia.  Defectul  nu fusese lichidat  selectiv  din cauza 
nefuncţionării  protecţiei  prin  relee  în  Termocentrala  Doiceşti  pe  linia  avariată. 
Generatorii  termocentralei  Doiceşti ieşiseră din funcţiune prin automatica lor ca 
urmare a acţiunii curentului de defect, nelichidat selectiv. Oprirea generatorilor din 
Doiceşti a produs deconectarea în lanţ a celorlalte centrale electrice din ţară care n-
au putut acoperi puterea consumatorilor de energie electrică, oprindu-se brusc şi 
activitatea acestora.

Comisia  de  specialişti  a  anchetat  cauzele  care  au  determinat 
nefuncţionarea protecţiei la Doiceşti şi cine a provocat scurtcircuitul pe linie. Ei au 
descoperit că se depăşise termenul de revizie al celulei de linie din Doiceşti şi că 
scurtcircuitul a fost provocat de o barză ce a vrut să se aşeze pe un lanţ de izolatori. 
Aripile ei întinse amorsase arc electric. Ea fusese găsită moartă la baza stâlpului ce 
avea izolatorii deterioraţi de efectul termic al curentului de scurtcircuit.

Kraft, inginerul şef al Termocenralei Doiceşti s-a justificat că nu s-a putut 
face  verificarea  periodică  fiindcă  Dispecerul  Energetic  Naţional  nu  a  aprobat 
oprirea  liniei,  iar  şeful  dispeceratului  a  demonstrat  că  n-a  obţinut  acordul 
Ministerului  Petrolului,  care  nu  acceptă  opriri  fiindcă  li  se  distrug  sondele  în 
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pompaj canadian prin înnisipare.
Toată vina rămăsese pe capul lui Dobrişan. El n-a fost crezut de cauza 

generări  scurtcircuitului  şi  barza  a  trebuit  să  fie  dusă  la  laboratorul  Academiei 
pentru a se verifica dacă ea n-a fost prinsă şi apoi electrocutată. Niţă şeful echipei 
de control al  liniei  lăsase barza unde a găsit-o şi a trebuit  să meargă însoţit  de 
organele de securitate să o aducă, pentru a fi trimisă la Bucureşti. Analizele de la 
academie şi faptul că barza fusese lăsată unde căzuse i-a convins pe ofiţerii  de 
securitate că nu este vorba de sabotaj şi Dobrişan scăpase de arestare.

- Titi, las-o dracului de politică, că bate la uşă examenul de admitere şi noi 
n-am terminat de parcurs programa de examen, insistă Bălan.

- Păi, nu-ţi spusei că astăzi n-am timp, răspunde Smarandache. 
De  fapt  Smarandache,  văzând  că  nu-l  poate  antrena  pe  Bălan  în 

dezbaterea discursului lui Hruşciov, îşi ia tălpăşiţa, nefiind dispus să-şi bată capul 
cu nişte exerciţii de matematică pentru care nu simte nici o chemare. La nici cinci 
minute de la plecarea lui Smarandache, Bălan este vizitat de inginerul Gafiţeanu, 
dispecer de tură, coleg cu Ispăşescu. Doamna Badea aleargă repede la bucătăria 
comună pentru a discuta cu nevasta lui Bălan, impresionată de această vizită.

-  Doamna Nuţa,  de  unde  se  cunoaşte  soţul  dumneavoastră  cu  domnul 
inginer?

- Domnul Gafiţeanu, lucrează acum la întreprinderea noastră, ca dispecer 
de tură. Este coleg de serviciu cu Ispăşescu.

- Ştiţi cine a fost omul ăsta?
- Sigur că da. A fost energeticul şef al Trustului de Petrol numărul cinci.
-  A fost şi rămâne un bărbat frumos. Toate funcţionarele de la Sovrom 

mureau după el, când îl vedeau cât de tânăr şi frumos este. El avea atunci o funcţie 
foarte mare dacă avea Pobedă la dispoziţie. Dar degeaba i se făcea ochi dulci că el 
nu se uita la niciuna.

- Este normal ca un om însurat şi cu doi copii să fie serios.
- Ce treabă are el cu soţul dumitale?
- Sunt prieteni. Mereu îl invită inginerul la el acasă, ca să discute d-ale lor, 

dar acum cred că lui Alexandru numai de taifas nu-i arde. La noapte în loc să se 
culce devreme cum îi e obiceiul, o să stea să termine zecile de exerciţii pe care i le-
a dat profesorul Dincă pentru mâine.

-  Ce  bărbat  bine  şi  cumsecade  este  domnul  Gafiţeanu!  zice  doamna 
Badea, impresionată nu numai de faptul că acesta a intrat în curtea lor, dar mai ales 
că prietenii lui Alexandru sunt după părerea ei oameni deosebiţi.

Imediat  după  terminarea  cursurilor  de  pregătire,  ţinute  gratuit  de 
profesorii liceului Bălcescu pentru concurenţii examenelor de admitere în facultăţi, 
Octavian şi Alexandru au fost expediaţi de Dumitru Loghin la Ocna Sibiului cu 
bilete de tratament pentru trei săptămâni. Tatăl lui Octavian aranjase cu Constantin 
Ciocan reţinerea acestor bilete, spre bucuria responsabilului cu asigurări sociale din 
Comitetul Sindical, care are mereu dificultăţi până găseşte să le dea pentru a nu se 
pierde, deşi costul lor este foarte mic şi majoritatea se dau gratuit.

La  Staţiunea  Ocna  Sibiului,  Octavian  şi  Alexandru  au  fost  cazaţi  în 
Pavilionul Central,  într-o cameră cu trei paturi, împreună cu Petrache Costache, 
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maistru şi preşedinte de sindicat la Fabrica de Rulmenţi din Bârlad. Octavian şi 
Alexandru s-au împrietenit repede cu Costache, acesta fiind un tip de douăzeci şi 
nouă  de  ani,  foarte  simpatic  şi  cu  o  cultură  generală  foarte  solidă.  În  prima 
săptămână cei trei vilegiaturişti au hoinărit prin împrejurimi după ce făceau plajă şi 
baie în lacul sărat, format prin scufundarea tavanului unei antice mine de sare. Din 
a doua săptămână Alexandru şi Octavian s-au apucat serios de revizuirea materiei 
din programa de examen.

Dumitru Loghin, care a controlat caietele fiului său cu exerciţiile lucrate 
în  staţiunea  balneo  -  climaterică,  a  fost  mulţumit  că  acesta  nu  irosise  timpul 
degeaba. El a fost foarte fericit când Octavian a fost declarat reuşit la examenul de 
admitere  de  la  politehnică.  Din  cei  unsprezece  concurenţi  veniţi  de  la  IREP, 
reuşiseră doar trei: Loghin, Ispăşescu şi Bălan.

-  Alexandre,  îţi  mulţumesc  pentru  ce-ai  făcut  pentru  Octavian,  a  spus 
Dumitru Loghin lui Bălan după examen.

- N-aveţi de ce să-mi mulţumiţi mie, meritul este al lui Octavian.
- Ba am, că nu-l trăgea pe el inima să se omoare cu cartea dacă nu erai 

lângă el. Nu l-aş fi trimis pentru nimic în lume cu Spiridon la Ocna Sibiu, fiindcă s-
ar fi ţinut numai de ştrengării.

- Să ştiţi că nici noi n-am învăţat tot timpul, spune Alexandru stingherit de 
exagerările avocatului.

- Aţi făcut exact ce trebuia şi te felicit pentru media mare cu care ai luat 
examenul. Sunt sigur că Octavian va ajunge inginer, dacă te are coleg. El este un 
copil care nu-şi dă seama că dacă rata momentul ăsta, nu s-ar mai apuca vreodată 
de facultate.

Alexandru sâcâit de osanalele pe care i le face Dumitru Loghin, pleacă 
grăbit  pentru  a  nu  mai  auzi  şi  altele.  Lui  nu-i  convine  vâlva  ce  s-a  creat  în 
întreprindere la aflarea veştii reuşitei lor şi nu ştie cum să se dea mai repede la fund 
ca lumea să uite şi să nu-şi mai amintească de acest lucru. Supărarea lui este c-a 
ajuns subiect de discuţie. Acelaşi lucru i se întâmplă şi lui Iulică Ispăşescu, când 
este felicitat şi de Dobrişan.

-  Vărule  era  gata  să  explodez  de  mânie,  când  m-a  felicitat  “moş” 
Dobrişan, s-a destăinuit Ispăşescu lui Bălan.

Ispăşescu îl porecleşte moş pe Dobrişan, care are numai 34 de ani şi este 
încă burlac, nevenindu-i în minte un cuvânt mai de ocară, ca să compenseze jena 
pe care o simţise. 

- Mai bine ne vedeam de treabă şi nu ajungeam în gura lumii, răspunde 
Bălan.

-Acum n-avem ce face şi  trebuie să ne punem cu burta  pe carte.  Vom 
ajunge de circ şi de ocară, dacă ne-om împotmoli pe parcurs şi n-om fi în stare să 
luăm o nenorocită de diplomă de inginer, concluzionează Iulică Ispăşescu.

Continuarea în volumul ”Lume în migraţie”
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După  Lumea  Burnazului,  cartea  Lume-n  schimbare  continuă  să 
consemneze,  în  adevărate  file  de  monografie,  dincolo  de  starea,  la  zi  (anii 
1953-59),  a  sistemului  social-politic  şi  economic  în  care  se  conturează 
personalitatea în devenire a lui Alexandru Bălan, lumea în schimbare, viaţa la 
ţară a familiei Bălan şi a cervenenilor, supuşi vicisitudinilor vremii, pe care 
încearcă  să  le  învingă  prin  vrednicia  muncii  lor,  dar  şi  prin  păstrarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, aşezate ca scut de protecţie anti-sistem, dar şi 
ca “blazon”.

Satul  este  surprins  în  devenirea  şi  adaptarea  la  noile  procese  de 
colectivizare,  industrializare,  electrificare,  oamenii  au  reacţii  şi  ipostaze 
diverse de receptivitate şi acţiune, conştienţi de faptul că viaţa lor va cunoaşte 
transformări  esenţiale,  cu  repercursiuni  materiale  şi  spirituale  greu  de 
suportat ca şi personajul principal Alexandru Bălan, supus şi  el, în mediul 
muncitoresc urban, aceloraşi avataruri ale adaptării la noile realităţi, în ciuda 
aversiunii motivată de nedreptăţile la care fusese deja supus până atunci, le 
face faţă cu ambiţie de învingător, aşa cum o fac şi ceilalţi membrii ai familiei 
din sat, acolo unde munca, tradiţiile şi obiceiurile continuă să fie puncte de 
reper  şi refugiu din faţa unui sistem distrugător.

Din  această  perspectivă,  romanul  degajă  optimismul  cu  care 
personajele  se  scutură  de  povara  unor  vremuri  şi  nedreptăţi  şi,  asemeni 
poporului obidit din care fac parte, o iau de la capăt pentru refacere morală şi 
supravieţuire.

Sub imperiul unei doze scuzabile de patriotism local,  îi  mulţumesc 
domnului Sandu Barbu pentru faptul că în paginile romanului mi-a readus şi 
mi-a  întregit  imaginea  satului  pe  care  nici  eu  nu  l-am uitat,  alături,  ca  şi 
domnia-sa,  de  părinţii  cărora  le  datorăm  viaţa,  prilej  de  pios  omagiu  şi 
recunoştinţă faţă de sacrificiile asumate în vremuri de restrişte trăite de ei, ca 
şi de personajul colectiv din care au făcut parte.

Ion NUŢĂ
Senior editor la ziarul Informaţia Teleormanului
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