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Anișoara
Pe coridorul atelierului mecanic, o ușă laterală cu
un geam lung de cristal mat, îl făcu pe Dan să se oprească
un moment din drum. Emoționat și-a controlat ținuta și șia dres glasul. Era prima lui zi de lucru în acest loc și nu
știa cine vor fi noii lui colegi de muncă. Bătu în ușă și
apăsă pe clanță. O cameră largă, luminoasă, cu patru
birouri în ea, dintre care unul în stânga pe colț lângă
fereastră, nu avea pe nimeni în spatele lui. Alte trei birouri
flancate în fața peretelui opus, dintre care două erau
ocupate. În cel de lângă fereastră, o fată tânără, blondă și
foarte drăguță, a lăsat creionul din mână, privindu-l cu
ochi curioși, mari, albaștri. În cel de lângă ușă, un om la
vreo 30 de ani cu părul rărit, pieptănat pe spate, se ridică
în picioare. Biroul din mijloc era vacant.
-Cu ce vă putem servi? întrebă omul.
-Bună dimineața. Mă numesc Daniel Cristescu.
Sunt nou angajat, socotitor de norme. Dumneavoastră
sunteți inginerul Decu?
-Nu. Inginerul Decu are biroul din colț. Eu sunt
Niculae Vintilă, contabil, iar tovarășa se numește
Anișoara Murguleanu și este secretara tovarășului Decu.
Biroul matale este acesta de aici, spuse tovarășul Vintilă,
arătându-i biroul din mijloc în timp ce a dat mâna cu el și
l-a condus către acesta. În loc de alt salut, Dan a zâmbit
fetei cu ochi albaștri din dreapta, inspectând cu privirea
încăperea și masa largă cu numeroase sertare. Pe peretele
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din fața lui, un geam larg lăsa să se vadă interiorul
atelierului mecanic în care mai multe strunguri erau
aliniate de-a lungul geamuri-lor dinspre curtea interioară.
Un număr de mașini de frezat roți dințate constituia șirul
din spatele strungurilor la care se adăugau alte mașini cu
funcții diferite. În vecinătatea geamului, în atelier, un
bărbat cu păr argintiu căruia i se vedea numai ceafa, era
așezat la un birou cu multe hârtii. Curând, Dan avea să afle
că acesta era maistrul, tovarășul Stoica, șeful atelierului.
Totul strălucea în acest atelier, arătând ca un model dintro expoziție cu exponate noi și muncitori în salopete.
Pe mijlocul mesei lui, un teanc de formulare
imprimate cu scris de mână, schițe dimensionate și pete
de ulei, părea că așteaptă a fi rezolvate. Văzând ca Dan
continua să stea în picioare în spatele biroului, încercând
să descifreze notele scrise pe una dintre paginile de pe
deasupra teancului de hârtii, tovarășul Vintilă i s-a
adresat:
-Acelea sunt fișele tehnologice de săptămâna
trecută, normate de tovarășul Decu. Mata o să trebuiască
să pregătești raportul de salarii pentru fiecare muncitor,
adunând orele normate de pe fișele alea. Tovarășa
Murguleanu ar putea să-ți arate cum trebuie completate
aceste liste. Ea s-a ocupat de treaba asta până acum.
Dan a mulțumit omului, în timp ce tânăra femeie
i-a spus că în sertarul din mijloc se află caietul cu
informațiile necesare întocmite de ea în săptămânile
trecute. Socotea că-i va fi mult mai ușor lui Dan să se
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orienteze, urmând modelul ei. Dan a tras sertarul și întradevăr, a găsit un bloc cu pagini liniate manual care
cuprindea informații despre salariați, calificarea și salariul
lor pe oră. A mulțumit, zâmbindu-i. Ea a răspuns din
spatele biroului ei cu o ușoară înclinare a capului.
Dan a simțit o emoție caldă de ușurare, pătrunzând
în acest birou în care totul părea nou și proaspăt, cu
oameni drăguți ce îi ofereau ajutor pentru a se putea
adapta cerințelor. Era prima lui slujbă după absolvirea
școlii și s-a simțit norocos primind repartizarea la acest
combinat abia dat în lucru și înzestrat cu echipament nou
adus din Uniunea Sovietică. Tot în sertarul din mijloc,
Dan a găsit un teanc de cartele de pontaj pe care le-a pus
pe tăblia largă a biroului. Urmând modelul listelor
anterioare ale tovarășei Murguleanu, a liniat pagini noi în
dublu exemplar copiate cu hârtie de indigo, pe paginile
nefolosite ale caietului găsit în sertar. Într-un bloc notes
alăturat a început să înscrie pe coloane separate orele
acumulate de fiecare muncitor, copiind normele așternute
cu creion roșu de tovarășul Decu pe fiecare comandă de
lucru. La un moment dat, liniștea a fost întreruptă de ivirea
în birou a unui tânăr blond ce purta o cămașă sport în
carouri și ținea în mână un dosar:
-Bună! Ați auzit ultima noutate? Cred c-a fost dată
și la difuzor?
-Nu. Nu l-am deschis încă, a zis tovarășa
Murguleanu, ridicându-se să pună în funcțiune difuzorul
de radioficare. Despre ce este vorba?
-Duminică se deschide ștrandul pe malul lacului.
Totul e aproape gata și acum au adus zgura pentru terenul
5

de volei. Tovarășul Roman a zis să ne pregătim costumele
de baie. Spunea că vor fi și bărci.
-Eu nu cred, a spus tovarășa Murguleanu.
Duminică, noi cei din comitetul UTM trebuie să mergem
la Raion. Cine să supravegheze deschiderea dacă noi nu
putem fi acolo? Hai mai bine să-ți prezint pe tovarășul…
-Daniel Cristescu, a spus Dan, ridicându-se. Sunt
nou aici. Am început de astăzi.
-Faibiș, Costin. Bun sosit! Eu lucrez la atelierul de
tâmplărie. Ai să vezi că e în drum spre ștrandul
combinatului. Mult succes! a spus tânărul, dând mâna cu
Dan. -Stai pe aproape?
-Nu, dincolo de Podul Grant. Dumneata stai
aproape?
-Eu și Anișoara, tovarășa Murguleanu, locuim pe
aceeași stradă, aici, în spatele lacului, în Băneasa.
-Foarte bine, că ai cu cine vorbi în drum spre casă.
-Când se nimerește. Ea-i prinsă mereu cu inițiative
și activități, a spus Faibiș, aruncând o privire piezișă
Anișoarei.
-Dar ce, ca tine profitor? Aștepți ca alții să ducă
lupta și tu să culegi fructele… a ripostat fata supărată.
-Hai terminați, c-avem și treabă în ziua asta! a
intervenit tovarășul Vintilă. Fiecare și-a reluat locurile la

6

birou în timp ce Faibiș, din pragul ușii a mai rostit odată
noului venit:
-Baftă! Treci pe la mine să mai vorbim. Dan
încuviință cu o ușoară mișcare a capului, întorcându-se la
treaba lui.
Înainte de ora prânzului, un bărbat înalt, vânjos,
îmbrăcat îngrijit în costum și cravată, a intrat în birou și sa așezat la masa din colt, între fereastră și geamul
atelierului. Aruncându-și o privire în jur, a dat cu ochii de
Dan:
-Dumneata ești noul socotitor de norme?
-Da, tovarășe Decu. Am fost repartizat în secția
dumneavostră.
-Ți s-a explicat ce ai de făcut?
-Da. Tovarășul Vintilă și tovarășa Murguleanu
mi-au arătat.
-Înainte de-a duce lista la Muncă și Salarii, mi-o
dai s-o controlez.
-Păi cred că ar fi gata. Mai am de calculat
totalurile, a spus Dan.
-Cu atât mai bine. Pot s-o văd și eu, te rog? Dan a
luat caietul de pe birou cu foile liniate și l-a dus șefului.
Tovarășul Decu a luat lista și a început să controleze orele
și totalul salariului căștigat de fiecare muncitor din secție,
în timp ce îl întrebă pe Dan:
-Cum ziceai că te cheamă?
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-Îmi pare rău că nu m-am recomandat. Mă numesc
Daniel Cristescu. Îmi puteți spune pe nume, Dan.
-Bine, Dane. Trebuie să facem niște modificări
aici. Normele unor repere nu sunt corespunzătoare. Pot să
am fișele tehnologice, te rog? Dan s-a dus la biroul lui să
ia teancul de foi normate. Tovarășul Decu a scos tocul
rezervor din buzunarul hainei și a început să schimbe
normele, trecând peste cele înscrise cu creionul roșu,
altele noi cu cerneală. Dan privea surprins, contrariat că
ceea ce se întâmpla acum era ilegal și contravenea cu ce a
învățat la cursuri.
-N-ar fi mai bine să cronometrăm aceste operații?
a întrebat tânărul timid.
-Nu. Nu avem timp de asta acum. Altă dată,
poate…
Dan s-a întors mâhnit la biroul lui, forțat să
schimbe multe dintre cifrele calculate înainte. Unor
muncitori din listă, salariile le-au fost mărite substanțial
printr-o simplă dâră de cerneală. Dintre aceștia, cea mai
mare creștere apărea în dreptul unui alt nume: Decu Ion,
strungar, probabil rudă cu tovarășul inginer Decu
Alexandru, șeful serviciului. Situația asta părea
contradictorie. Politica Partidului condamna asemenea
abuzuri care dăunau ritmului în care clasa muncitoare
construia socialismul. Datoria lui era de-a demasca aceste
abuzuri. Poate nu în această primă zi. Poate mai sunt și
alte infracțiuni de care încă nu știe, ori poate că sunt mai
multe persoane implicate și de care el nu are știință. De
aceea, este mai bine să aștepte, să vadă cât de adâncă este
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mocirla în care se vede inclus.
La pauza de prânz, tovarășa Anișoara, a scos din
poșeta ei două sandviciuri cu parizer, învelite în hârtie de
pergament:
-În capătul coridorului, în drum spre vestiare, vei
găsi cofetăria de unde poți să cumperi de mâncare, dacă
n-ai, i-a spus ea.
-Nu, mulțumesc. Eu la ora asta nu mănânc
niciodată, a asigurat-o Dan. Mai bine mai verific o dată
listele de salariu înainte de-a le duce la Serviciul de
Muncă și Salarii. Poate vă mai uitați dumneavoastră la ele
înainte de-a le duce acolo…
-Știi ceva? Acum suntem colegi și te rog să-mi
spui pe nume, Anișoara, cum îmi spune toată lumea. Și
fără nici un dumneavoastră. Acum, te rog, primește acest
sandvici din partea mea. Nu riposta! Fără mofturi!
Anișoara îi întinse unul din cele două pachete nedesfăcut
cu sandviciul ei.
-Nu trebuie, zău. Acum ce să fac? Mulțumesc, a
spus Dan, primind sandviciul.
-Cum ți se pare aici, în prima zi? a întrebat ea.
El ar fi vrut să afle mai multe lucruri în legătură cu
observațiile înregistrate în această primă zi de lucru, dar
și-a dat seama că nu e momentul potrivit. Așa că i-a zis:
-Sunt încântat de tot ce-am văzut. Am avut noroc
că am fost repartizat aici.
-Și eu am judecat la fel, a spus Anișoara. Sunt
mulți tovarăși interesanți, am să ți-i prezint. Unii au luptat
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în ilegalitate. Uite, tovarășul Decu a venit din URSS.
A făcut universitatea acolo. A fost și el închis înainte,
când era strungar la Grivița Roșie. Dan a ascultat cu
atenție cele spuse de Anișoara. Apoi a întrebat:
-Dar am văzut că mai este un tovarăș Decu. Și el a
fost ilegalist? Anișoara s-a aplecat spre Dan și i-a spus în
șoapte:
-Nu, el este fratele tovarășului inginer. Are
nevastă și copii și se ține după fuste. Spune-mi și mie, ce
fel de membru de partid face așa ceva? Este un om arogant
și libidinos de care-mi-e scârbă. Dar pentru că sunt frați,
nu am încotro și trebuie să-i zâmbesc. Lucrează la
strungul de lângă geam. Nu întoarce capul, că se uită la
noi. Vrea să-mi atragă atenția. Dan abia acum a înțeles de
ce tovarășul Decu i-a cerut lista de salarii. -Spune-mi, a
continuat Anișoara, de ce ești socotitor de norme și nu
normator? E o diferență?
-După armată am făcut o școala tehnică de
tehnicieni. În normare, am învățat că cea mai clară situație
este atunci când se cronometrează fiecare operație, mai
ales la producția de serie. Alegi trei oameni să execute
aceeași operație, îi cronometrezi pe fiecare în parte și la
sfârșit, media lor devine norma de lucru pentru toată
lumea. Ca să fiu normator, am nevoie de mai multă
experiență.
-De aia ai propus tovarășului Decu să
cronometrezi operația?
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-Da. Nu înțeleg de ce a trebuit să revizuiască
norma? Anișoara l-a scrutat întrebător cu ochii ei senini
ca azurul:
-Chiar nu înțelegi? Dan a tăcut.
După prânz, când fiecare s-a întors la lucrul lui,
Faibiș a reintrat în birou:
-Cum merge? l-a întrebat pe Dan. Ai dus lista la
Salarizare?
-Nu încă. Vreau s-o mai verific o dată și apoi am
să o rog pe tovarășa Anișoara să vadă dacă e bine ce am
făcut.
-Mergi tu cu el sus să îl prezinți pe tovarășu’? a
întrebat Faibiș fata.
-Vrei tu să-l prezinți?
-Eu pot s-o fac. Nu am nicio problemă, a spus
Faibiș.
Anișoara a ridicat din umeri fără să spună nimic.
Dan i-a întins listele completate pe două, trei pagini. După
o scurtă trecere în revistă, fata i le-a înapoiat:
-Du acolo numai paginile originale. Copiile lasăle în caiet ca să putem verifica ce anume le-am dat.
Faibiș i-a deschis ușa și au ieșit amândoi pe
coridorul mai puțin luminat decât în birou. De-a lungul
lui, Faibiș îi arăta ce se află în spatele ușilor pe lângă care
treceau:
-Aici e magazia de materiale și scule pentru
întregul serviciu. Tovarășul Manea magazionerul, are
bilete de teatru pentru toate spectacolele, cu plata reținută
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din salariu. Aici este atelierul electric unde se rebobinează
motoarele arse. Aici este cofetăria și acolo sunt vestiarele
pentru femei și bărbați.
Au intrat în zona administrativă cu birouri aliniate
numai pe o parte și coridorul luminat ca ziua de curtea ce
împrejmuia clădirea centrală. Au urcat scările ce duceau
la primul etaj. Pe acest etaj, coridorul cu birouri pe ambele
părți, era luminat discret de lumina neon filtrată din
plafonierele locate la intervale egale, iar pardoseala era
acoperită de un covor maroniu plușat, întins din perete în
perete. Faibiș l-a dus în câteva birouri, incluzându-l pe cel
de la Muncă și Salarii, după care au făcut drumul înapoi
pe scara cu trepte de marmoră albă către serviciul tehnic:
-Hai să bem o cafea aici la cofetărie, i-a zis lui
Dan. S-au așezat la una dintre mesele din încăpere și o fată
le-a adus două cești de cafea, în căni groase de porțelan,
smălțuite în alb. Faibiș a plătit:
-Pari un om serios și cred că mă pot încrede în tine.
Dan a încuviințat din cap.
-Încep cu Anișoara. Este o fată minunată, dar prea
credulă. Pentru că ea este cinstită și pură, crede că toți
oamenii sunt la fel. Ea nu vede în jur decât îngeri. Nu râde!
Ăsta-i adevărul. Eu nu știu cum s-o conving că lumea este
mai rea, că oamenii sunt egoiști și vor să profite de
slăbiciunea oricui. Eu nu sunt lângă ea tot timpul ca s-o
feresc de aceste creaturi. Înțelegi ce-ți spun? Dan,
privindu-l în ochi, a încuviințat din nou fără să scoată nici
un cuvânt.
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-Eu țin foarte mult la Anișoara. Am copilărit
împreună și a fost pentru mine ca o soră. La fel este și
acum, numai că aici, de când s-a deschis combinatul, a dat
de lingușitori care o laudă și o încarcă cu tot felul de
însărcinări. De la UTC, de la Partid, de la Sindicat și ea
nu știe să zică nu. Tu vei fi cu ea toată ziua. Ai grijă,
poartă-te ca un frate, că sunt mulți rechini pofticioși care
vor s-o înhațe. Promiți să faci acest lucru pentru mine?
Dan i-a zâmbit:
-Promit! S-ar spune că ești îndrăgostit lulea de
Anișoara. Zii drept, am dreptate?
-Sunt! Totdeauna am fost! Să ferească Dumnezeu
pe cel ce o atinge măcar cu un deget! Dan a înțeles că
amenințarea se referea și la el.
Restul zilei s-a scurs fără nimic important în afara
faptului că Anișoara a mers cu el să-l prezinte tovarășului
Stoica, maistrul atelierului, tovarășului Cocoi, secretarul
de partid și tovarășului Dinescu, din partea sindicatului.
Revenit la tovarășul Stoica, Dan l-a întrebat ce comenzi
sunt programate să intre în lucru a doua zi? Maistrul
a frunzărit câteva fișe tehnologice de pe biroul lui,
arătându-i-le.
-Știți, aș vrea să notez pe fiecare dintre ele ora
începerii lucrului și ora terminării. Credeți că e posibil? a
întrebat Dan. Maistru a tăcut un moment după care i-a
răspuns:
-Nu văd de ce nu.
-Atunci mâine dimineață înainte să le dați în lucru
vin să notez numărul de comandă pentru fiecare și numele
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celui care le va lucra. Sunteți de acord? Maistrul a arătat
că nu are nimic împotrivă. Înainte de terminarea zilei de
muncă, mașinile din atelier au fost oprite iar muncitorii leau curățat de șpanul rezultat prin așchierea metalului.
În timpul acesta Faibiș nu a întârziat să se arate:
-Vii cu mine acasă? a întrebat-o pe Anișoara.
-Nu cred. Emilia m-a rugat să merg cu ea la
cumpărături. Mai sunt câteva zile până la nunta ei și sunt
multe de luat. Am promis c-o ajut.
Emilia era o altă prietenă din copilărie a Anișoarei,
care lucra și ea în Combinat la Administrație. În birou
fiecare și-a închis în sertare hârtiile la care a lucrat și erau
pregătiți de plecare. Anișoara a rămas singură s-o aștepte
pe Emilia.
Ieșind din combinat, Dan s-a îndreptat spre stația
de tramvai. Prima zi de lucru a luat sfârșit. În aceste câteva
ore, avea impresia că a intrat într-o lume nouă, neașteptat
de dinamică dintre care multe impresii trebuiau filtrate cu
atenție. Era bucuros că a cunoscut-o pe Anișoara, o fată
încântătoare, pe Faibiș, simpatic dar gelos și suspicios, și
pe ceilalți, în special pe maistrul Stoica, care i-a făcut o
bună impresie. Nu știa cum să răsplătească bunătatea
Anișoarei pentru sandviciul oferit de ea la prânz și era
încurcat că nu avea bani pentru ziua următoare ca să nu se
afle în aceeași situație. Locuia în casa mătușii lui, văduvă
din timpul războiului care se întreținea cu ce câștiga din
obiectele cusute pentru vecini, fiind croitoreasă. Dar cu
vremurile astea grele în care toți erau săraci după război,
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era foarte puțin, mai ales acum când nu se mai găsește mai
nimic, când rafturile prăvăliilor sunt goale și chiar cu
cartelele de îmbrăcăminte, nu prea era mare lucru de
cumpărat. Este de ajuns că datorită ei, el a putut să termine
o școală, că ea îi spală, îi cărpește lucrurile și tot ea are
grijă să-i ofere zilnic mâncarea pe care o împărțeau. Poate
că după primirea primului salariu, săptămâna viitoare, are
să poată răsplăti într-un fel gestul Anișoarei. Adoua zi
însă, la ora prânzului, el va fi primul care va părăsi biroul,
ca să nu fie din nou în situația din această zi.
* * *
Au trecut câteva zile și prima săptămână de lucru
a lui Dan era aproape de sfârșit. Astăzi era joi și era zi de
salariu. În ultimele zile a început să simtă că unii dintre
muncitori nu văd cu ochi buni efortul lui de-a înregistra
timpul operațiilor din fișele tehnologice. Unii s-au plâns
tovarășului Stoica cu întrebări pe această temă. Maistrul a
răspuns că asta este datoria lui Dan, deci nimeni nu poate
schimba noua regulă. Cel mai ofensat părea să fie
tovarășul Decu care lucra pe strungul de lângă geamul
despărțitor de birou. Când a ajuns la strungul lui, tovarășul
Decu l-a întâmpinat cu un zâmbet ironic și puțin agresiv:
-Văd că te pricepi să spionezi muncitorii!
-Nu spionez pe nimeni. Îmi fac datoria așa cum și
dumneata ți-o faci.
-Ce fel de datorie este asta să stai pe coada omului
la fiecare mișcare? a întrebat strungarul.
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-De ce nu întrebi mata pe cei care m-au pus aici? a
răspuns Dan întorcându-i spatele. Omul de la strung a
aruncat pe urmele lui Dan cheia fixă ce o avea în mână,
pe podeaua cimentată a atelierului. Dan, s-a întors cu o
uitătură încruntată omului.
-Scuză-mă. Mi-a scăpat din mână. Dan nu a spus
nimic și a plecat.
După pauza de prânz, a adus statele de salarii ale
întregului serviciu tehnic și banii pe care trebuia să-i
împartă salariaților, într-un săculeț de pânză. Înainte de
ora trei au început să vină la el oameni pe care nu-i văzuse
niciodată. Erau risipiți prin diferite servicii din combinat.
Mulți se cunoșteau între ei și Dan, căutându-le numele pe
listele răsfirate pe tăblia biroului, le cerea să semneze de
primirea banilor în timp ce număra sumele înscrise pe stat.
Când fiecare și-a primit banii, Dan surprins a văzut că au
mai rămas pe fundul sertarului aproape șapte lei.
-E normal, l-a asigurat tovarășul Vintilă. La
aproape cincizeci de mii fond de salarii, câțiva lei rămași
din mărunțișuri, se întâmplă.
Dan a spus în glumă:
-Ehei, ce noroc! În seara asta o fac lată. Și cu
lăutari!
* * *
Săptămâna următoare luni, Dan a adunat fișele de
pontaj din panoul ceasului electric, apoi a mers la maistrul
Stoica să noteze ce comenzi intră în lucru. Anișoara a
intrat în birou îmbujorată și cu chef de vorbă. Cu o zi
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înainte fusese celebrată ca cea mai bună prietenă a
miresei, la nunta Emiliei. O nuntă splendită, cu mese
întinse pe trei laturi în mijlocul curții și meseni din rândul
celor mai apropiați prieteni și vecini de pe stradă. Toată
lumea a petrecut până târziu, după miezul nopții.
Dan a scos din sertar blocul de lucru pentru
calcularea salariilor pentru săptămâna trecută și a început
să linieze pagini noi în dublu exemplar, așa cum a făcut și
data trecută. Faibiș continua să vină de două trei ori pe zi
în birou, fie că avea noutăți diferite sau nu, dar de data asta
era într-o proastă dispoziție, nepotrivită caracterului său,
de obicei vesel.
-Ce-i nou? Ai fost aseară la nunta Emiliei? l-a
întrebat Dan.
-Ne-a făcut de rușine, a intervenit Anișoara.
-A băut mult și a început să caute râcă printre
invitați.
-Nu oricine poate să aibă succesul tău, a răspuns
Faibiș.
-S-a purtat acolo ca o vedetă. Parcă ea ar fi fost
mireasa! Numai zâmbete, dans și huzureală. Pe mine m-a
refuzat de două ori…
-Pentru că ai fost nepoliticos. Unii m-au invitat
înaintea ta, a răspuns fata.
-Tu ai fost nepoliticoasă! Un prieten adevărat nu
se poartă așa, fără respect. Ce crezi că sunt eu, hai? Și ce
dacă ne știm de când lumea? Respectul nu se șterge…
Fata a tăcut. Faibiș a mai aruncat o privire în urmă și a
plecat.
17

În birou numai muzica unei hore întretăiată de
strigături se auzea țâșnind din aparatul de radioficare din
perete. Fiecare era concentrat cu munca lui când inginerul
Decu și-a făcut apariția. După ce a răsfoit câteva hârtii pe
biroul său, tovarășul Decu l-a întrebat pe Dan dacă a
terminat situația salariilor.
-Sunt gata, tovarășe inginer, a spus Dan ridicânduse să dea șefului lista. Acesta a examinat din nou sumele
la fiecare salariat și a cerut fișele tehnologice. Dan i le-a
înmânat. În timp ce inginerul modifica normele în fața lui
Dan care era în picioare și vedea totul, s-a adresat șefului:
-Nu cred că este posibil să modificați norma
acestui reper. Inginerul și-a ridicat surprins privirea:
-De ce nu?
-Pentru că operația respectivă a fost terminată în
aproape jumătate din timpul normat.
-Cum știi tu lucrul ăsta?
-Pentru că am fost acolo.
-Eu nu te cred. Eu știu mai bine. Treci acum la
locul tău! i-a spus inginerul.
-Tovarășe inginer, eu nu mint. Am aici evidența
fiecărui reper lucrat săptămâna trecută. Vă pot spune
timpul luat pe fiecare operație.
-Tu vrei să mă înveți pe mine cum să normez?
Vezi-ți de treaba ta dacă vrei să lucrezi în serviciul ăsta!
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Aici numai eu decid, nu altcineva. Reține treaba asta!
-Cum doriți, a spus Dan revenind la masa lui. -Dar
cu tot respectul vă spun că eu nu schimb nici o normă în
lista mea de salarii!
Inginerul a înșurubat capacul de ebonită peste
tocul rezervor din mâna lui și a ieșit din birou. Anișoara a
făcut ochii mari ca și cum l-ar fi zărit pe Dan pentru prima
dată. Tovarășul Vintilă a clătinat neîncrezător din cap și a
spus fără să-l privească pe Dan:
-Nu cred că e bine. Treaba asta nu rămâne fără
urmări.
Dan simțea că nu-și poate controla tremurul
nervos care îl cuprinse. Când a venit înapoi, inginerul i-a
înapoiat lui Dan fișele tehnologice și lista de salarii, fără
nici un cuvânt rostit. După pauza de prânz, Dan le-a predat
la Muncă și Salarii.
În zilele următoare cu excepția maistrului Stoica,
foarte puțini dintre muncitorii din secție mai răspundeau
salutului lui Dan. La fiecare tură prin atelier cu hârtiile lui
prinse cu un cârlig peste un carton gros, majoritatea dintre
ei se prefăceau că nu-i observă prezența, iar unii se așezau
în calea lui, împiedicându-l să vadă progresul operației.
Pe la mijlocul săptămânii soarele strălucea glorios
peste un cer senin și uniform ca o pânză albăstruie întinsă
la zenit de la un capăt la altul al orizontului. Faibiș a intrat
transpirat în birou.
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-Noroc, băiatule. Tu ai făcut de acum o baie la
ștrand? l-a întrebat Dan, râzând când i-a văzut cămașa
lipită de pielea udă.
-Pe dracu. Mai bine mergeam acolo decât să vin
aici. Azi e zi de curse. Vii cu mine la hipodrom? l-a
întrebat Faibiș pe Dan.
-Mai bine la ștrand decât la hipodrom, i-a răspuns
tănârul.
-Treaba ta. Tu vii? a întrebat-o pe Anișoara.
-Ștrandul e mai atractiv. Mi-am adus și costumul
de-acasă. Faibiș a dat din umeri și a plecat.
După terminarea programului, Dan și Anișoara au
mers împreună la ștrandul abia dat în folosință. Era întradevăr frumos cu clădiri noi pentru vestiare, dușuri,
terenuri de sport și chiar un club în gen de vilă elvețiană.
Avea un bar, sandviciuri și mese cochete pe terasa dinspre
plajă. Anișoara a ieșit din vestiar într-un costum de baie
negru într-o singură piesă, iar Dan cu un slip cusut de
mătușa lui dintr-un ștergar în dungi de diferite culori
dispuse orizontal. Au luat fiecare câte un prosop de pe o
bancă și s-au așezat la soare pe plaja cu nisip auriu
scăldată de apa lacului. Întinși pe burtă, unul lângă altul,
ea cu ochii închiși în bătaia soarelui, el privindu-i șuvițele
de păr legănate de vânt, care străluceau translucent
desprinse ca o văpaie de aur. Fata asta era cu adevărat
frumoasă, gândi el. Chip, trup, gând și suflet, toate la ea
se îmbinau perfect într-un fel de armonie rară și unică.
Faibiș avea dreptate să fie gelos. La mică distanță de ei, o
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femeie cu tenul ars de soare, păr negru des și abundent ce
răsărea din toate părțile de sub costumul ei de baie, chiar
și sub brațe, fuma așezată pe nisipul gol.
După un timp, Anișoara s-a ridicat să privească
lacul care se lărgea și era mai populat în partea dinspre
oraș unde se aflau bărci, restaurante și ștranduri publice.
Pe partea opusă plajei se afla o insulă la o distanță
echivalentă cu două-trei lungimi de bazin de înot. Dan era
încă întins pe burtă când Anișoara i-a atins umărul,
spunând:
-Eu merg înot la insulă. Vii cu mine? Dan s-a
ridicat să vadă distanța:
-Nu e cam departe?
-Nu știu. Dacă-i prea departe, fac drumul înapoi.
Dan ezita:
-De ce? Este așa de bine aici…
-Haide! Ea s-a ridicat în picioare.
Dan a văzut-o intrând în apă și s-a luat după ea.
Nu a înotat niciodată o distanță așa de lungă. Fără să
privească înapoi, ea avansa ușor în apa călduță de august
la doi trei pași în fața lui. El căuta să-și drămuiască efortul,
fiindu-i frică să-și consume toată energia înainte de-a fi
sigur că poate ajunge pe malul opus. Numai că pe această
parte, malul era abrupt și vâscos, acoperit de tufe și liane
verzi deloc primitoare. Anișoara căuta un loc pe unde era
mai simplă cățărarea pe mal și Dan, apucând craca unei
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tufe îi întinse mâna ca s-o ajute. S-au așezat unul lângă
altul pe malul lacului, respirând des și adânc. Anișoara
găsi o nuielușă și a început să deseneze cercuri, scrijelind
suprafața solului:
-Ai văzut cucoana aia care fuma lângă mine?
Urăsc femeile care nu dau importanță aspectului lor. Și la
atelierul electric este una ca asta. Poartă ciorapi de mătase
dar picioarele ei sunt acoperite de păr negru de sus până
jos. Este disgrațios. Și asta era la fel. Mai și fuma pe
deasupra…
-Cred că la țară nu se dă importanță la părul de pe
picioare. Nu țin minte că mama mea făcea ceva ca să se
scape de el… a spus Dan gândindu-se. Anișoara îl privi și
sări în sus îngrozită:
-Furnici! Ești plin de furnici! Dan a sărit și el. Erau
furnici mari, roșcate pe slipul și pe picioarele lui. Ea l-a
ajutat să se debaraseze de ele, dar în scurt timp a realizat
că și ea era la fel. S-a văzut cuprinsă de mâncărimi pe tot
corpul:
-Eu intru în apă. Ajută-mă, te rog. Dă-mi mâna!
Dan i-a întins mâna și ea s-a lansat ușor în apa lacului.
-Nu te uita la mine. Întoarce-te cu spatele, te rog.
Eu trebuie să-mi spăl costumul de baie! Dan s-a întors și
fata s-a depărtat câțiva pași să se ascundă după o tufă.
La un moment dat a scos un strigăt îngrozită:

-Ah! Sunt pești aici. Pești mari în jurul meu. Dămi mâna să pot ieși de aici! Nu te uita la mine! Dan s-a
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agățat de-o cracă și i-a întins mâna. Ea a lunecat prin apă
în fața lui, sirenă albă cu trup de Afrodită și sâni la fel de
fermi ca cei sculptați în marmoră. Dan s-a întors cu spatele
și Anișoara și-a îmbrăcat costumul de baie. Apoi au înotat
înapoi pe malul celălalt. La mal, s-au întins înapoi pe
prosoapele de pe plajă să se usuce la soare. Ea i-a zis:
-Am citit undeva că în URSS copii sunt educați să
nu facă diferența dintre băieți și fete. Ei spun că trupul
omenesc este frumos așa cum este și că nu e nimic rușinos
să vezi pe cineva de sex opus în pielea goală. Crezi că este
adevărat?
-Nu știu. Poate că dacă copiii sunt obișnuiți de mici
să nu distingă diferența, s-ar putea să nu conteze.
De exemplu, dacă m-aș afla pe plajă la mare în mijlocul
nudistelor de acolo, nu cred că aș simți ceva. Dar dacă aș
fi în fața unei singure femei goale, sunt sigur că rezultatul
ar fi diferit.
-Chiar dacă ai fi în fața mamei sau surorii tale? a
întrebat ea.
-De-aș fi în fața lor, aș fugi. Mi-aș plesni ochii din
cap, ca Oedip!
-Dar în fața mea? Anișoara de data asta i-a urmărit
nu numai ochii, dar fiecare gest și mișcare. Dan a răspuns
încurcat:
-Cu tine lucrurile stau altfel…Tu ești ireală. Ești
ca un eter. Mai mult o idee decât o femeie. În tine văd ceva
sfânt, ca într-o icoană. Pe tine nu te pot atinge…
Anișoara și-a întors capul emoționată. S-a ridicat
de pe prosop:
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-Hai să plecăm de aici. Mă duci până acasă?
-Te duc.
O bucată de drum au mers în tăcere. Apoi trecând
prin parc pe o alee, l-a luat de braț cu amândouă mâinile:
-Și tu ești diferit. Te cunosc numai de câteva zile,
dar în prezența ta mă simt sigură, ocrotită și calmă. Cred
că ești singurul om în care am încredere să-mi deschid
sufletul, să mă descotorisesc de gardă. Tu nu încerci să mă
cucerești, și eu nu am de ce să mă feresc de tine. Înțelegi?
-Înțeleg. Dar Faibiș? Tu știi cât de mult te iubește?
-Faibiș este altfel. Cu el am copilărit de când eram
mici. El este ca fratele meu. Țin mult la el. Dar
insecuritatea lui, nevoia lui de-a primi în permanență
dovezi de afecțiune, accesele lui de gelozie și băutura în
care-și varsă of-urile când ceva nu-i este pe plac, mă
neliniștesc. Nu, el nu este ca tine. Acum merge la cursele
de cai ca să mă impresioneze cu banii câștigați din pariuri.
Fără discuție, Faibiș nu este pentru mine!
S-au oprit pe-o bancă în fața unui restaurant cu o
terasă largă.
-S-a răcorit. Cuprinde-mi umerii cu brațul tău, a
cerut Anișoara. Dan a strâns-o la pieptul său. Anișoara șia rezemat capul pe umărul lui. Au stat un timp așa, duși
de vis cu ochii deschiși. Apoi ea a tresărit:
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-Tu ai o prietenă de care ești legat?
-Nu. Nu am pe nimeni. Am cunoscut câteva fete
dar nu am fost practic atras de nici una. Nu știu cum să-ți
explic. Cu o pereche de ciorapi de nylon, le-ai dat gata pe
majoritatea. Eu n-am nici bani, nici timp de asemenea
lucruri.
-Atunci de ce…nu mă săruți?
-Din cauza lui Faibiș. I-am promis să-ți fiu ca un
frate. Înainte să te sărut trebuie să-i spun că te iubesc și…
Anișoara a sărit de pe bancă ca arsă:
-Să-i ceri lui voie să mă săruți?
-Nu! Tu nu înțelegi. Este o chestie de onoare. Miam dat cuvântul. Trebuie să mi-l iau înapoi. Fata s-a
reașezat pe bancă:
-Am douăzeci și doi de ani. Majoritatea
prietenelor mele sunt măritate, unele au și copii. Ai mei
mereu mă întreabă: „Tu ce faci? Vrei să fii fată bătrână?”
Eu nu am iubit pe nimeni…până la tine. Mă crezi? Dan a
îmbrățișat-o cu amândouă mâinile. Strângând-o la piept ia șoptit la ureche:
Te cred, draga mea. Te cred cum nu am crezut pe
nimeni niciodată! Și eu te iubesc la fel.
S-a întunecat. Au mers, Dan cuprinzând umerii
fetei până în dreptul casei în care Anișoara locuia. S-au
oprit, el rezemat cu spatele de zidul de la stradă. Ea s-a
strâns la pieptul lui sigură, fericită și în același timp cu o
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teribilă părere de rău că trebuie să se despartă de el.
A cercetat strada în stânga, apoi în dreapta, și la sfârșit,
s-a agățat cu brațele de grumazul lui într-o strânsă
înlănțuire finalizată cu un sărut pe buze, după care a fugit
în curte.
* * *
A doua zi dimineața, după toate semnele, urma să
fie o altă zi splendită de vară cu cer senin și soare
dogoritor. Dan s-a sculat dimineața asta cu un simțământ
de bucurie lăuntrică și optimism cum nu știe să fi avut
vreodată. Vigoarea și dragostea de viață îi da avânt să
grăbească pasul spre biroul care i-a adus atâta fericire cât
nu putea cuprinde nu numai cu sufletul, dar chiar și cu
mintea. Îndoiala sărăciei care l-a determinat să amâne
orice planuri de viitor, se pare că a dispărut subit în
această zi, ca și cum ar fi căpătat aripi. Simțea că acum se
putea detașa de toate aceste mizerabile opreliști și, eliberat
se putea avânta în splendoarea acestei iubiri nesperate. Cu
siguranță că Faibiș nu va fi mulțumit de ceea ce avea să-i
spună, dar până la urmă va înțelege că a procedat cinstit și
că dragostea lui cu Anișoara este reciprocă. După ce a
stat de vorbă cu maistrul Stoica și și-a terminat primul tur
de dimineață printre mașinile din secție, la întoarcerea în
birou, Anișoara l-a privit de la masa ei de lucru cu un
zâmbet deschis și ochi nerăbdători să-și dezvăluie
mulțumirea că îl vede. Pe deasupra biroului său un
pachețel învelit cu grijă în hârtie albă și legat cu o fundă,
îl aștepta, A întrebat-o cu ochii, ce este asta? Fata a
răspuns simplu:
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-E pentru tine. Dan a tras sertarul din mijloc din
care a scos hârtiile de rezolvat în cursul zilei, a introdus
pachețelul Anișoarei înăuntru și a început să desfacă
funda. Între două cartoane de cofetărie, a găsit o colecție
de biscuți făcuți în casă cu zahăr presărat pe deasupra,
tăiați cu forme diferite ce imitau stele, semi-luna și alte
figuri geometrice. În timp ce ea îl urmărea să vadă cum a
primit surpriza, Dan a întrebat-o:
-Sunt calzi încă. Când i-ai făcut?
-Azi dimineață. M-am sculat mai devreme. Știi, nu
doar supărarea, dar nici bucuria nu te lasă să dormi… Voia
să spună dragostea, dar i-a fost teamă că ascultă tovarășul
Vintilă.
-Mulțumesc! Îi mâncăm mai târziu. Vreau să mă
duc la tâmplărie să vorbesc cu Faibiș mai întâi. A plecat.
Pe drumul din spatele combinatului către ștrand,
tâmplăria ocupa o hală de cărămidă cu pereții vopsiți pe
dinafară într-o culoare galben-maronie. Ușa mare rulantă
prin care puteau intra camioane cu material, era dechisă și
Radu, tânărul care uneori ținea locul lui Faibiș când acesta
nu era acolo, i-a ieșit în cale:
-Bună, Dane. Ce te aduce pe la noi?
-Vreau să discut cu Faibiș o chestiune delicată.
-Este în birou. Nu pare astăzi în apele lui. Dan a
ridicat din umeri:
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-Ce am eu să-i spun, n-are să-l facă mai vesel…
Când a intrat Dan în birou, Faibiș s-a ridicat de pe
scaun și i-a zis să vină cu el afară că este mai răcoare. Au
ieșit în stradă și Faibiș s-a așezat pe bordura trotuarului,
scoțând din buzunar un pachet de țigări din care i-a oferit
și lui Dan. Acesta a refuzat cu un semn cu mâna:
-Nu mai fumez de când am ieșit din armată.
-Anișoara este îndrăgostită de tine, a spus Faibiș.
-Mi-a mărturisit azi dimineață pe drum. Într-un fel
mă bucur că te-a ales pe tine și nu pe altcineva. Știam că
are să se întâmple așa ceva. Eu nu am reușit niciodată să
mă întrec cu ea. Ea este mai tare. Nici cu tine nu pot să mă
întrec. Voi sunteți mai dârji, mai puternici. N-am ce să fac.
Mi-a spus că nu ai vrut s-o săruți înainte de-a-mi spune.
Cum am zis înainte, mă bucur că te-a ales pe tine!
Spunând acestea, s-a sculat și i-a întins mâna lui
Dan, rămas mut de onestitatea acestui tânăr de care s-a
temut că va avea de înfruntat mari dificultăți.
La intrarea în birou, Anișoara aștepta nerăbdătoare
să afle rezultatul acestei întrevederi. Dan a asigurat-o încă
din ușă, cu semnul roman al vieții, ridicând degetul gros
al mâinii spre zenit. Ea a zâmbit, ca semn că a înțeles ce a
vrut să-i spună. După masa de prânz, Faibiș a venit să-l ia
pe Dan sus, la Muncă și Salarii pentru primirea banilor de
salarii.
-Astăzi este primul tău salariu. Ești bun de cinste!
i-a spus el.
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-Cinstea trebuie să mai aștepte. Vreau să mă duc
să caut ceva, un cadou penttru Anișoara și nu știu ce.
-Dacă te gândești la o bijuterie, un inel sau altceva,
știu eu pe unu’ care se ocupă cu așa ceva, a spus Faibiș.
-Cred că ideea este bună, dar la banii mei, nu știu
ce-aș putea lua…
-Am să-l sun să-mi zică unde vă puteți întâlni.
-Ești formidabil, Faibiș! Vii și tu cu mine?
-Să vedem. Poate.
Înainte de terminarea orelor de lucru, din nou s-au
strâns oameni în fața biroului lui Dan pentru primirea
salariilor cuvenite. Prima confruntare a avut-o cu
tovarășul Cocoi care, văzând că nu primește suma
obișnuită, îi spune în gura mare ca să audă toată lumea
adunată acolo:
-Aveam de gând să-ți propun să devii membru de
partid, dar dumneata ești împotriva muncitorilor!
-Eu nu sunt împotriva muncitorilor, tovarășe
Cocoi! Sunt împotriva acelora care pretind mai mult decât
merită!
-Lasă că vedem noi care este situația cu dumneata!
O să vezi!
-Eu n-am probleme. Dumneata ai! a răspuns Dan.
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După împărțirea banilor, Faibiș a venit să-l ia pe
Dan:
-Unde mă duci?
-La hipodrom.
-Păi, astăzi sunt curse?
-Nu. Hai mai repede că tipul e acolo. Ne așteaptă.
Au grăbit pasul.
Lângă casa de bilete de la intrarea care ducea la
tribune, un om în cămașă înflorată, cu pălărie pe cap și
ochelari de soare, aștepta. Ținând un ziar sub braț, l-a
examinat pe Dan din spatele ochelarilor, apoi a scos din
buzunar o punguță ca cele de la farmacie și a turnat din ea
câteva obiecte aurii în palmă. Erau vreo două inele, o
verighetă, un cesuleț de aur fără curelușă, special pentru
femei și o cruciuliță cu lănțișor de argint. Dan a pus ochii
pe cruciuliță. A luat-o în palmă, a întors-o pe o parte, pe
alta, și a întrebat cât costă. Omul a spus prețul, s-au mai
tocmit și în final, Dan s-a despărțit de Faibiș și de om, cu
acea cruciuliță strânsă sigur în căușul palmei sale.
* * *
A doua zi dimineață, când a intrat în atelier să
vorbească cu maistrul Stoica, Dan este întâmpinat de
tovarășul Decu, strungarul: -Mai tras în piept cu banii. Miai dat o sută de lei mai puțin.
-Nu se poate. Ai semnat pentru ei…
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-De semnat, am semnat, dar mi-ai dat mai puțin.
-N-am ce să-ți fac. Eu am numărat banii bine. Dan
a dat să plece dar omul l-a prins de braț:
-De mine nu scapi așa cu una, cu două, Mie îmi
dai banii! Eu fac moarte de om pentru banii ăștia!
-Eu n-am sute de lei de dat. Altădată să fii mai
atent! a spus Dan, încercând să scape de el.
S-au strâns oameni în jurul lor și maistrul Stoica a
intervenit între ei, încercând să-l convingă pe tovarășul
Decu să discute civilizat în birou. Dan s-a dus în biroul lui
enervat, urmat de maistru, strungarul agitat și alți câțiva
muncitori.
-Ăsta-i un gangster. Nu numai că ne fură pe statul
de plată, ne fură și din ochi. Auzi, să-mi dea o sută de lei
mai puțin. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Dar cu mine
nu-i merge! Nu! Eu îl strâng de gât! Așa să știți!
În timpul acesta a intrat în birou inginerul Decu,
fratele lui:
-Ce se întâmplă aici? Ce e larma asta?
-Mi-a dat o sută mai puțin aseară la salariu, a spus
strungarul.
-Dă-i suta înapoi și terminăm povestea! i-a zis
inginerul lui Dan.
-Eu nu i-am luat nici un ban. I-am numărat banii
corect și mai mult nu știu ce a făcut cu ei. a răspuns
tânărul.
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-Da, dar el zice că nu i-ai dat.
-Trebuia să-i numere aici, în fața mea…
-Dar i-a numărat! Eu am fost aici. Am văzut!
A sărit Anișoara de la masa ei.
-Ce ai văzut? a întrebat inginerul.
-Stătea aici unde stă acum, când a primit banii. Și
tovarășul Cocoi i-a zis să numere, că tovarășul Dan fură.
Și el a numărat.
-Tovarășul Cocoi era aici când s-a întâmplat ce
spui? Chemați-l, vă rog, pe Cocoi.
-Da! a spus fata. Și el s-a hărțuit cu tovarășul Dan.
Tovarășul Cocoi a intrat în birou.
Ai fost aici ieri când tovarășul Decu a primit
salariul? a întrebat inginerul.
-Da, a răspuns frezorul.
-Ai văzut că i-a numărat?
-Văzut.
-Acum ce mai ai de spus? și-a întrebat inginerul,
fratele.
-Nu știu. Nu țin minte, a spus acesta.
-Treceți la treburile voastre atunci. Tu să fii mai
atent cu banii! i-a spus fratelui său.
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-Hai, gata cu circul! Mergeți la treabă.
Dan a rămas pironit pe scaunul lui, reflectând la
întreaga desfășurare a lucrurilor. Dintr-o dată, în mintea
lui s-a făcut lumină: „Strungarul vroia suta de lei care
acum lipsea fiindcă era din ceea ce obișnuia să primească
după ajustarea normelor din fișele tehnologice. Este
adevărat că din cauza lui primise mai puțin. Va să zică asta
este cauza. Abia acum a înțeles problema.”
Anișoara a oprit difuzorul din care Maria Tănase
își vârsa focul blestemelor din faimosul ei cântec popular.
În trecere, a atins ușor, ca din întâmplare, umărul lui Dan
care și-a întors privirea spre ea, ca trezit din letargie.
Seninul siniliu al ochilor ei i-a absorbit starea nervoasă de
fierbere, în calmul lor liniștitor ca de balsam. Acum în
birou domnea liniște deplină. Inginerul Decu a părăsit
încăperea și tovarășul Vintilă s-a răsucit pe scaun ca să
poată vorbi cu Dan în șoapte:
-Mie nu-mi place să mă amestec în treburile altora,
dar dumitale trebuie să-ți spun prietenește că ai dezlănțuit
un război aici. Cred că în jurul matale roiesc mai mulți
dușmani decât prieteni. Las-o mai moale, sincer îți spun,
și fii precaut, că ai de-a face cu lupi primejdioși. În special
ăștia doi de azi dimineață. După o scurtă privire în ochii
lui Dan, să se asigure că acesta a înțeles, tovarășul Vintilă
s-a întors înapoi la treaba lui.
Înainte de ora prânzului, telefonul de pe biroul lui
Anișoara a sunat. Era secretara tovarășului Leontescu,
inginerul șef al combinatului: -Tovarășul inginer șef vrea
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să vorbească cu tovarășul Daniel Cristescu la ora două în
biroul său. Anișoara a transmis mesajul lui Dan, rămănând
îngrijorată la biroul ei. De acum era evident că lucrurile
au evoluat mai mult decât era de așteptat. Dan a tras din
sertarul lui blocul cu pagini liniate și a început grăbit să
traseze un număr de coloane pe niște pagini. A pus pe
tăblia biroului un teanc de fișe tehnologice din care a
copiat șiruri de numere. Apoi răsfoind paginile prinse cu
cârlig de cartonul gros cu care colinda în jurul mașinilor,
a extras alte coloane de date în listele pe care le pregătea.
Când toți au părăsit locurile lor de muncă pentru
pauza de prânz, Dan părând calm și sigur de el s-a apropiat
de Anișoara. Avea în mână un pachețel mic învelit într-o
foiță albă legat cu o fundiță, și i l-a dat. Ea a privit curioasă
în ochii lui la început, pentru a vedea nerăbdarea cu care
Dan aștepta reacția ei la deschiderea pachețelului. Într-o
cutiuță, răsucit în jurul unui cartonaș alb, era lănțișorul de
argint de care atârna frumoasa cruciuliță. Anișoara părea
mișcată de cadoul primit pe care continua să-l admire în
tăcere, apoi, acoperind cruciulița între palme, l-a întrebat:
-Tu știi că n-am să pot purta cruciulița asta
niciodată?
-N-are importanță! Cruciulița asta simbolizează
credința mea…în tine. Păstrând cruciulița, mă păstrezi pe
mine. Mai mult, ea este legătura noastră cu Domnul cel
Sfânt.
Anișoara a scos din cutie cruciulița, a învelit-o
împreună cu cartonul pe care era răsucită, în foița albă de
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hârtie, a legat-o la loc cu fundița lui și a vârât-o în sân, în
dreptul inimii:
-Uite că o pot purta. O să o am întotdeauna cu
mine și nimeni nu mă va critica.
Dan a fost mai mult decât mulțumit. A simțit
transmisă în inima lui căldura apropierii de inima
Anișoarei. Nimic nu putea știrbi bucuria lui lăuntrică că
prin cruciuliță, a găsit această punte de legătură simbolică
dintre cele două inimi bătând la unison.
Cu cinci minute înainte de ora stabilită, Dan a
intrat în anticamera biroului tovarășului Leontescu,
inginerul șef, cu un dosar de hârtii în mână. Secretara l-a
invitat să ia loc și a intrat la șef să-i anunțe prezența. Un
minut mai târziu, a fost invitat să intre:
-Bună ziua, tovarășe inginer, a spus Dan.
-Dumneata ești tovarășul Cristescu de care
vorbește toată lumea? Dan a încuviințat.
-Au ajuns la mine vorbe că dumneata refuzi să
execuți cerințele superiorilor din serviciul la care lucrezi.
-Dacă vă referiți la tovarășul inginer Decu, aveți
dreptate, a spus Dan.
-Păi, de ce, tovarășe? Dumneata ai idee cine este
tovarășul Decu pentru noi? Păi, dumneata în comparație
cu dânsul, ești un nimic, un păduche. Te pui dumneata cu
un asemenea om, tovarășu’? Mergi înapoi, cere-ți scuze și
să nu mai vorbim de treaba asta! Hai, du-te că am treabă!
-Vă rog respectuos, dați-mi voie să vă explic, a
încercat Dan să vorbească.
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-Ce e de explicat? Nu e nimic de explicat! Tu
trebuie să faci ce ți se spune. Ai făcut armată? Și aici este
la fel! Ordinul se execută!
-Ordinul se execută, tovarășe inginer șef. Dar ai
dreptul să raportezi încălcările de lege! a ripostat Dan.
Inginerul s-a ridicat enervat de la biroul lui și s-a apropiat
amenințător de tânăr, țipând:
-Ce încălcări? Ce legi? Ai devenit peste noapte și
cunoscător al legilor? Eu atât îți spun, bagă-ți mințile în
cap, că te azvârl de aici ca pe-o măsea stricată! Dan s-a
ridicat și el în picioare:
-Vă rog să nu țipați la mine! Am aici dovezile
încălcărilor de lege, a spus el, arătând dosarul din mâna
lui.
-Dar ce crezi, mă, că o să mă bat pe burtă cu tine?
Aici avem o singură lege: faci ce ți se spune! Te voi muta
disciplinar la altă secție. Poți să pleci acum, i-a spus
inginerul, arătându-i ușa.
Dan și-a dat seama că nu mai avea ce discuta. A
ieșit în coridor năuc și contrariat. Acum ar fi avut nevoie
de o țigară, dar nu avea de la cine s-o ceară. A intrat cu
pași nesiguri în biroul de Muncă și Salarii și a întrebat
secretara dacă poate vorbi cu tovarășa Fazecaș, șefa
serviciului. Aceasta l-a primit imediat:
-Cu ce te pot ajuta, tovarășe Cristescu?
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Dan s-a așezat în fața ei la birou și i-a explicat
întreaga poveste, arătându-i tabelul de norme la care a
lucrat cu puțin înainte:
-Problema este, a spus el, că în loc de 48 de ore pe
săptămână, noi plătim 60-70 de ore fără nici un beneficiu
de productivitate. Dacă după ce a trecut normele pe fișele
tehnologice, unul dintre muncitori realizează mai puțin de
55 de ore săptămânal, inginerul Decu schimbă norma
astfel ca să apară cu mai mult. În felul acesta sigur că se
poate lăuda că atelierul lui sparge normele cu 170% în
medie. Totul este lăudăroșenie și fals.
Tovarășa Fazecaș a ascultat fără să întrerupă
povestea lui, după care i-a întins o coală de hârtie,
cerându-i să scrie toate acestea negru pe alb, într-o
declarație pe care să i-o lase ei. Dan s-a conformat, scriind
mai multe pagini.
Când a intrat în biroul lui, Dan a realizat că
programul s-a terminat de mult și că nu mai era nimeni
acolo în afară de Anișoara care aștepta curioasă să afle
cum a decurs discuția cu tovarășul Leontescu. Dan s-a
așezat copleșit pe scaunul lui și i-a spus:
-Sunt mutat disciplinar la altă secție. Probabil că
sarcina mea va cădea iar pe umerii tăi. Am devenit ridicol
și părăsit ca Don Quijote, eroul lui Cervantes. Nu poți
lupta cu morile de vânt, nu te crede nimeni! s-a plâns Dan.
-Nu, Dane! Nu ești ridicol și nu ești părăsit. Dacă
mă pune pe mine să fac treaba ta, eu voi face exact ca tine!
Tu ai dreptate, și dreptatea trebuie să învingă! Nu Don
Quijote și nu mori de vânt! S-a uitat prin geam să vadă
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dacă mai este cineva în atelier, și s-a apropiat de Dan,
cuprinzâdu-i umerii cu brațele ei albe, ca într-o
îmbrățișare și un sărut pe creștetul capului.
* * *
A doua zi, sâmbătă, Dan a stat de vorbă mai lung
cu maistrul Stoica care urmărea atent ceea ce i se spunea,
dând din cap. După ce a făcut ocolul atelierului, notând
operațiile pe fiecare mașină, Dan s-a întors la birou. În
acest timp, Anișoara și tovarășul Vintilă și-au ocupat
locurile din dreptul birourilor și au răspuns salutului său
de bună dimineață. Dan s-a oprit în dreptul difuzorului din
perete și l-a pus în funcțiune. Din el răsuna calm vocea
Dorinei Drăghici, umplând încăperea cu sunetele în
surdină ale melodiei „Firicel de floare albastră.”
Anișoara l-a urmărit pe Dan cu privirea, bucuroasă
că-l vedea într-o stare de spirit mai bună decât în seara
precedentă. El i-a făcut cu ochiul, așezându-se la biroul
său. Era bucuros că astăzi era sâmbătă și mâine, zi de
sărbătoare puteau să petreacă mai mult timp împreună,
fără teama că vor fi urmăriți. Și unul și altul aveau atâtea
să-și spună, dar în lumina ultimilor evenimente, se părea
că o pâclă deasă plana în jurul lor, acoperindu-le soarele
din suflete. Unele dintre angajamentele pe care ea și le-a
asumat în cadrul comitetului UTM au fost neglijate. A
lipsit chiar la una dintre ședințe și știa că va fi criticată
aspru în curând. Totuși, acum era mai fericită ca oricând
și chiar părinții ei au observat schimbarea din ultimele
zile, fără a știi care este cauza. Doar Emilia și o altă fată
din cartier cunoșteau secretul ei și de câte ori se vedeau,
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cleveteau, râzând împreună.
Anișoara a fost totdeauna un copil fericit, plin de
optimism și înconjurat de prieteni. A crescut liberă și
zglobie, a inițiat și a participat cu alți copii la jocuri, s-a
cățărat prin copaci cu băieții cu care, de multe ori se lua la
trântă, și a umplut orizontul cu glasul și râsetele ei, dar
niciodată cu un țipăt. A fost conștiincioasă la școală, și-a
făcut totdeauna lecțiile și a întreținut caietele ordonat, cu
scris rotund, ușor de citit și fără pete întâmplătoare de
cerneală pe pagini. A fost mereu premiată și remarcată.
Acum însă, părea și mai veselă și mai zglobie decât de
obicei, dar în același timp, mai preocupată de ceva, mai
absentă ca în trecut la cele ce se întâmplau în jurul ei. Lăsa
impresia că adevărata ei trăire avea loc undeva în
interiorul ei.
Înainte de prânz, secretara serviciului Cadre a
intrat în birou, mergând direct la Anișoara și întrebând-o
cine este tovarășul Cristescu. Anișoara l-a indicat pe Dan.
Aceasta i-a înmânat un plic alb, sigilat fără numele
persoanei adresate și a plecat. Dan l-a deschis, a scos din
el o coală de hârtie dactilografiată pe o parte și a citit-o.
Era anunțat că, începînd de luni, săptămâna care urmează
este mutat disciplinar la Serviciul Aprovizionare. Dan a
pasat scrisoarea Anișoarei care i-a parcurs conținutul cu
respirația tăiată, și i-a dat-o înapoi. Tovarășul Vintilă a
urmărit procesul și Dan i-a întins și lui scrisoarea din plic.
-Ți-am spus că treaba asta va avea urmări, a spus
el, înapoindu-i scrisoarea.
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Din spatele geamului despărțitor cu atelierul,
tovarășul Decu strungarul, a urmărit și el plimbarea
plicului de la un birou la altul, satisfăcut că lucrurile au
mers mai repede decât a crezut că ar fi posibil.
* * *
La despărțire cu o zi înainte, Anișoara i-a spus lui
Dan să vină la ea acasă pe la ora două. În drum spre
tramvai, a găsit pe Podul Grant o femeie cu un coș plin de
flori de la care a cumpărat un splendid buchet de bujori
albi. Înarmat cu aceste flori, a ajuns la destinație. A bătut
în poarta gardului de șipci vopsite maroniu și un bărbat în
cămașă cu dungi și mânecile suflecate a venit să-i
deschidă. Din spatele lui de după colțul casei și-a făcut
apariția Anișoara, venind îmbujorată prima cu mâna pe
clanță:
-Tată, lasă-mă pe mine! El este, Daniel. Daniel
Cristescu, prietenul meu de care ți-am vorbit aseară. Cu
poarta deschisă, Dan a strâns mâna întinsă a omului din
fața sa. Anișoara l-a tras de braț spre fundul curții pietruite
cu cărămidă roșie, unde în spatele casei mari din față, se
aflau câteva încăperi mai mici, dintre care una era o
bucătărie. Mama Anișoarei a venit și ea afară, încinsă cu
un șorț de casă cu care-și ștergea mâinile, înainte ca Dan
să le sărute. Anișoara, pe fața căreia strălucea soarele unui
zâmbet astral, i-a smuls florile din mână, spunându-i:
-Dă-le, să le pun în apă! Apoi către mama ei:
-Pot să iau vaza mare din casă?
-Ia-o dragă mamei, a spus mama, rușinată parcă de
întrebarea fetei. Mai avem puțin și curând punem masa.
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Gică, ocupă-te tu de domnul!
-Vrei să ciocnești cu mine un păhărel de țuică?
-Cu plăcere, a spus Dan.
S-au așezat amândoi pe o bancă la umbră lângă
geamul deschis al bucătăriei unde tatăl Anișoarei a adus o
ulcică de lut și două pahare.
-Frumoasă casă aveți aici.
-Da. Tata a construit-o. Bunicul a avut o fâșie de
pământ în Mogoșoaia și cinci fii. Când s-a hotărât
construirea liniei ferate către Curtea de Argeș, prințul
Bibescu nu a lăsat să treacă trenul prin pădurile lui și
atunci linia a fost deviată peste lanurile oamenilor de la
marginea comunei. Pământul bunicului a fost tăiat în două
de tren și nu mai putea să vină cu plugul de la un cap la
altul. Bunicu’ nu s-a lăsat. Cunoștea din armată un băiat
bun, un avocat și s-a luat la luptă cu Regatul. A câștigat.
Banii i-a împărțit egal băieților și tata a cumpărat și
construit ceea ce vezi aici. Eu aici m-am născut și tot aici
vreau să mor, a spus omul. Dar dumneata de unde ești?
-Din Ialomița. Când tata a fost tânăr, a fost luat
pe frontul de răsărit. Când s-a întors, era rănit cu un glonte
trecut prin umăr, care i-a paralizat mâna dreaptă. Celălalt
frate a lui, a murit pe front, la Odessa. Tata a avut ceva
pământ, dar nu-l mai putea lucra și angaja oameni din sat.
Când s-a schimbat regimul, au zis că este chiabur și i-au
luat totul în afară de casa în care stă și acum. Pe mine nu
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m-au lăsat să termin școala și atunci am venit la mătușa
mea din București, văduva fratelui lui tata. Ea o duce greu
sărmana, că nu i se mai dă pensia de la veterani pentru că
a luptat contra Rusiei. Tata mai vine la dânsa cu căruța,
cu un sac doi de cartofi, grâu orice mai are.
-Da. E greu, înțeleg! Hai acum să intrăm în casă,
că văd că fetele au cam terminat treaba aici. Ducem și
țuica cu noi, a spus omul, indicând zâmbind ulciorul din
mâna lui.
Au intrat în casa mare din față prin camera cu
scară de la mijloc, unde o masă era întinsă, cu față de masă
scrobită, farfurii și la mijloc florile aduse de Dan puse
acum într-o vază de porțelan pictată. În stânga și în
dreapta camerei, erau uși spre alte încăperi. Bărbații s-au
așezat față în față pe latul mesei. Tatăl Anișoarei a umplut
din nou paharele lor și pe cele ale fetelor care trebuiau să
vină. Anișoara a adus un vas smălțuit cu ciorbă. Mama ei,
cu polonicul în mână, încerca să se scuze că timpul a fost
prea scurt ca să pregătească o masă ca lumea, cum ar fi
fost cazul acum.
-Lasă, mamă, că Dănuț nu-i unul din ăia sclifosiți.
El știe să aprecieze ce este făcut cu drag, a zis Anișoara.
-Vă asigur că ospitalitatea dumneavoastră mă
impresionează peste cuvinte. Nu am fost pregătit să
întâlnesc oameni așa de primitori și deschiși unui străin pe
care-l văd pentru prima oară.
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-Hai să bem în sănătatea noastră, a tuturor, a spus
tatăl Anișoarei. Noroc!
-Noroc! au repetat ceilalți.
După masă, părinții Anișoarei s-au retras în
camera lor dinspre stradă, iar fata a început să strângă
tacâmurile, ducând vasele folosite la bucătăria unde a
început să le spele. Dan a primit un ștergar și le ștergea,
urmărind mișcările ei agere, obișnuite cu datoriile unei
bune gospodine. Când au terminat, ea l-a întrebat:
-Vrei să vezi camera mea?
L-a condus iar în casa din față. O cameră frumoasă
cu mobilier lustruit și pat dublu pe centru, două noptiere
de o parte și alta a patului, toaletă și un șifonier masiv de
haine. Tablouri cu fotografii și câteva picturi,
înfrumusețeau decorul.
-Acum du-te în camera de alături că vreau să mă
schimb. Mergem în parc?
-Mergem, a spus Dan.
A ieșit după câteva minute într-o rochiță bleu de
stambă, discret înflorată, cu decolteul pătrat și sandale
albe, la fel ca gentuța gen plic. L-a luat pe Dan de braț și
au ieșit în stradă. Perdeaua străvezie a geamului de la
stradă a vibrat mișcată de suflul a două inimi părintești
înduioșate care îi urmăreau admirativ din urmă. De după
gardul lui, Faibiș i-a zărit din curte. A ieșit în poartă și i-a
strigat. Amândoi s-au oprit locului. Faibiș i-a ajuns din
urmă:
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-Unde mergeți?
-În parc. Vii cu noi?
-Nu, ce să fac eu între voi? Am aflat că pe tine teau mutat la Aprovizionare. Șeful de acolo, tovarășul Carol
este cumsecade. Are să-ți placă. A ajutat pe mulți, a spus
Faibiș.
-Problema este ce să fac eu la aprovizionare?
-Lasă că vezi tu. L-am găsit ieri în timpul zilei pe
tovarășul Decu în vestiar. Știți ce făcea? Dormea cu capul
în piept, rezemat de dulapuri. Puțea a rachiu de trăsnea.
Da, așa sparge tovarășul norma. Ce zici, așa-i că e
interesant? Nici nu m-a simțit când am trecut pe lângă el.
L-am mai văzut eu odată bând dintr-o gamelă, dar n-am
dat importanță.
Anișoara s-a desprins de Dan revoltată:
-N-ai chemat pe cineva ca martor? Trebuia să te
duci la partid să-l prindem asupra faptului?
-Nu faci nimic cu ăștia. Ei se periază unii pe alții
și te-mpinge pe tine nevinovat la fund. Nu-i nici unu’ mai
bun. Numai vorba de ei…
-Cred că ai dreptate, a spus Dan. Nu-i nimic de
făcut!
S-au despărțit de Faibiș, meditând asupra
informației primite. Au mers tăcuți o vreme. Anișoara l-a
tras pe Dan către o străduță care tăia mai repede drumul
spre lac și în desișul umbros al copacilor ce mărginea
aleea care înconjoară lacul au găsit o bancă liberă, cu
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soare strecurat printre frunze. S-au așezat unul lângă altul
și Dan a întins o mână peste umerii fetei, mângăindu-i
gâtul. A simțit un obiect înconjurându-i grumazul și s-a
întors brusc cu fața la ea. Abia acum a descoperit că avea
cruciulița lui la gât. Strălucind discret pe deasupra
decolteului dreptunghiular al rochiei, confundându-se
aproape cu albul fin ca porțelanul al pielii ei, descoperirea
cruciuliței era aproape imposibilă. Un impuls instinctiv
l-a făcut să sărute întâi mâna, apoi gura acestei minunate
fete care nu înceta să-l suprindă mereu, nepregătit cu
drăgălășenia și dovezi de dragoste pe care nu era sigur că
le merita. Anișoara s-a retras din îmbrățișarea lui,
privindu-l puțin contrariată:
-Ți-am spus că nu mă voi despărți de ea niciodată!
Nu m-ai crezut?
-Ba da. Dar acum ai scos-o la vedere, în văzul
întregii lumi…
-Nu chiar întreaga lume. Numai tu! Și acum a fost
rândul ei să-l sărute.
* * *
A doua zi dimineața, Anișoara a intrat în atelierul
mecanic să culeagă fișele de pontaj și l-a văzut pe
tovarășul Stoica, venind spre ea cu o cursă de șobolani în
mână. Uitându-se mai bine, a zărit un guzgan strivit
aproape sub dispozitivul arcuit al capcanei:
-Ce faceți cu el? a întrebat ea.
-Îi dau să mănânce. Maistrul a pus cursa pe biroul
lui, a scos dintr-un sertar o cutie cu capac in care se afla o
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sare albă și a scos guzganul din cursă, ținându-l în mână.
Cu o linguriță din cutie, a luat un vârf de sare și a forțat cu
ea gura șobolanului. În câteva secunde bietul animal era
mort în mâna maistrului.
-Ce este asta? a întrebat Anișoara.
-Cianură de sodiu. O folosim uneori în sudură.
E cea mai puternică otravă.
-Puteți să-mi dați și mie puțină. Am niște soareci
în magazie și nu pot să scap de ei.
-Nu. Nimeni nu poate să atingă sarea asta în afară
de mine. Ai văzut că o țin închisă sub cheie. Cu asta omori
un om în două minute.
-Tovarășe Stoica, doar un pic s-o pun pe la colțuri
în magazie…
-Nu!
-Zău. Numai eu o să mă ocup de treaba asta. Nu
las pe nimeni altcineva. Vă rog, doar un pic…
-Ia-ți dragă o pisică! a spus maistrul, încuind cutia
în sertar. Copiii n-au voie să se joace cu treburi din astea.
-Nu ajută. Apar alții din nou.
-Bine. Îți voi pregăti într-o sticluță o soluție diluată
s-o torni în gaura pe unde apar.
-Mersi! E bine și așa. Știți ce vreau acum? Vreau
să continui eu treaba începută de tovarășul Cristescu.
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Vreau să țin evidența timpului real al fiecărei operații din
fișele tehnologice. Mă ajutați?
-Am vorbit cu el sâmbăta despre asta. Nu e nevoie
să vii aici mata. Iți dau eu la sfârșitul zilei o listă cu timpul
exact pentru fiecare, a spus maistrul. Ești mulțumită
acum?
-Oh, da! Sunteți o comoară de om. Mulțumesc! a
zis fata, depărtându-se.
În timpul acesta, Dan se afla în biroul serviciului
de aprovizionare, așteptând lângă secretara tovarășului
Carol, ivirea acestuia. Era o încăpere largă cu multe
birouri, toate ocupate de funcționari din care mulți erau
prinși în convorbiri telefonice de lungă durată. Pe peretele
opus geamului ce da în curtea interioară, tronau înrămate
fotografiile lui Hrușciov și Gheoghiu-Dej, având între ele
stindardele încrucișate ale României și Uniunii Sovietice.
La un moment dat, apare în birou un om mic de statură, în
costum gri cu cravată, care se îndreptă direct la ușa spre
camera alăturată. Secretara se ridică și merse după el. Un
moment mai târziu, apare în dreptul ușii, făcându-i semn
lui Dan să intre. Tovarășul Carol ațintii spre Dan o frunte
transpirată, sub sprâncenele căreia doi ochi ageri, albaștri
erau focalizați pe el.
-Ia loc. Dan se așeză în fața lui.
-Tovarășii de la cadre spun că ești periculos și să
te țin sub observație. Ești periculos? Dan zâmbi:
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-Poate că sunt, dacă așa zic tovarășii… Dar eu cred
că nu.
-Așa cred și eu. Ai mai lucrat la aprovizionare?
-Nu. Și nu înțeleg de ce un technician a fost
repartizat aici?
-Păi, dacă-i periculos ca tehnician, unde să-l dea?
Aici! Numai că aici, dragă tovarășe, munca nu e simplă.
Aici este bătălie! Aici pentru fiecare material trebuie să
lupți. Trebuie să ai un plan, o strategie. Și mai trebuie să
ai resurse. Dumneata ai resurse?
-N-am. Nici nu știu ce sunt alea, a recunoscut Dan.
-Fără resurse nu faci nimic. Dumneata știi ce este
emulsia?
-Emulsia este amestecul între apă și ulei,
întrebuințat de mașinile așchietoare pentru răcirea și
lubricarea sculelor.
-Cam așa ceva. Ești aproape. Este ăsta un produs
de bază? Nu. Dacă nu e un produs de bază, atunci de ce
dă, domnule, atâta durere de cap? Hai? Poți să-mi spui?
-Nu știu, a răspuns Dan, zâmbind. “Tipul ăsta are
haz” gândi el.
-Stai să vezi, a continuat Carol, luând telefonul în
mână:
-Cu tovarășul Manole, vă rog…Carol. Și eu te
salut, tovarășe Manole… Da, și eu am vrut să vorbesc cu
mata mai demult… hei, cu treburi. Treburi, belele, griji,
cînd să scapi de ele? Dar spune-mi, comanda aia de
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emulsie, 10 butoaie. Trece luna acum și încă nu le-am
primit. Nu cinci, zece. De ce numai cinci? Ce fac eu aici,
opresc producția combinatului? Ai zis că o să vezi… Ce
anume? Trei metri de mătase albă? Nunta fetei? Am
înțeles… Nu știu să văd…Și o damigeană de vin? Nu știu,
să încerc…dar contez pe zece butoaie. Bine. Trimit vineri
camionul.
Tovarășul Carol și-a scos batista din buzunar să-și
steargă fruntea.
-Ai văzut ce ușor se procură materialele? Dar asta
nu e tot, stai să vezi… A format alt număr de telefon:
-Cu tovarășul Ionescu. Ce faci, domnule? Am
auzit că ai fost bolnav. Bine că n-a fost ceva mai grav. Da,
trebuie să avem grijă de noi. Ascultă, am mare nevoie să
mă ajuți. E o treabă serioasă cu un material de care am
nevoie. Nu, nu, nu. E un nimic, o bagatelă, șase metri de
mătase albă. Pentru o nuntă, dragă. Nu pentru mine,
pentru ăla cu materialul. Ce zici? Două cartușe de
Chesterfield? Dar ce, Camel nu mai sunt bune? Poate niște
Kent-uri? Nu, numai Chesterfield? Cu filtru, am înțeles.
Da, încerc…pe joi… Bine, te salut.
Omul din fața lui Dan părea epuizat.
-Nu mi-am imaginat niciodată situații ca astea, a
remarcat Dan. E e mai rău decât m-am așteptat”
-Rău, cine spune că e rău? Stai să vezi la celelalte,
materiile prime!... Acolo bătălia se dă pe viață și pe
moarte, că nu poți să oprești combinatul! Pentru o tonă de
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material ți se cere să dai o pădure și un castel două pe
deasupra. Acolo să te văd. Aici cu emulsia, este cum
spune tovarășul Caragiale: „Lanțul slăbiciunilor.”
-Bine, dar planificarea, Planul Cincinal?
-Pe hârtie, dragul meu. Numai pe hârtie!
După ce a intrat în birou, inginerul Decu a
întrebat-o pe Anișoara dacă s-a ocupat de lista salariilor.
Fata s-a ridicat de la biroul ei să i-o dea și a revenit la locul
ei. Ca de obicei, tovarășul Decu a dus mâna la buzunarul
hainei să ia stiloul pentru corecturi:
-Tovarășa Murguleanu, fișele tehnologice, te rog,
a cerut șeful.
-Nu-i necesar, tovarășe inginer. Nu-i nimeni sub
cinci zeci și cinci de ore pe săptămâna trecută, a răspuns
Anișoara. Inginerul s-a uitat la ea surprins:
-Cum? Și dumneata ai început să mă reprobezi.
-Nu, deloc. Dar fiecare muncitor din atelier
primește 30-60 la sută peste salariul de bază. Dintre
ceilalți, nimeni nu primește un ban peste salariul lui, în
afara celor care lucrează la normă. Cred că există o limită
și aici. Nu?
-De unde știi dumneata că ei primesc 30-60 la sută
peste?
-Am aici lista întocmită de tovarășul Cristescu cu
orele realizate. Este edificatoare.
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-Pot s-o văd și eu? Anișoara i-a adus-o la birou.
Inginerul a trecut cu privirea peste ea, apoi a rupt-o
aruncând la coșul de hârtii bucățelele frânte:
-După asta te ghidezi dumneata? Ăsta-i gunoi!
-Gunoiul de care vorbiți a fost verificat de
tovarășul Stoica. Am copii pregătite după această listă
pentru Comitetul Raional de Partid și ziarul Scânteia.
Dumneavoastră puteți face ce vreți, dar eu mă duc
personal să le predau acolo!
-Am înțeles. Nu este nevoie să le duci! Te știam
de fată cuminte, dar văd că acest tovarăș Cristescu te-a
transformat în lupoaică. Du lista la salarizare.
Anișoara a revenit la locul ei. Inginerul părea
absorbit de rezolvarea unor hârtii care așteptau pe biroul
lui de mai multă vreme, iar tovarășul Vintilă complet
absent la cele întâmplate, trecea într-un registru sume de
pe hârtiile lui.
La terminarea zilei de lucru, Anișoara a rămas în
birou, știind că Dan nu va întârzia să apară. Faibiș nu mai
venea ca înainte s-o întrebe dacă merge acasă, pentru că
de acum Dan făcea acest drum cu ea. În schimb,
diminețiile erau ale lui. O aștepta ca înainte la marginea
trotuarului lânga gardul casei lui, ca să vină împreună la
combinat. De când Dan a intrat în viața ei, Faibiș părea
mai relaxat, mai puțin interesat să afle cu cine a vorbit
când el nu era cu ea, și mult mai rezervat. Anișoara însă,
la fel ca înainte, îi povestea fără rezerve despre ceea ce
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făcea sau avea de gând să facă, despre Dan cu care se
înțelegea de minune și chiar anumite discuții
contradictorii cu diferite alte persoane. La rândul lui,
Faibiș îi povestea ultimile bancuri, unele bârfe mai
picante, circulând printre oameni și ce dorea să facă în
vacanța din septembrie în Deltă la pescuit. Luminile din
atelier s-au stins și maistrul Stoica cu hainele de lucru
schimbate, a intrat în birou să-i dea lista promisă a
timpului de execuție pe ziua de astăzi și o sticluță
înfășurată într-o hârtie. A privit-o pe Anișoara fără să
spună nimic, făcându-i un semn de luare aminte cu
degetul arătător. După plecarea lui, Dan a intrat în birou
și și-a tras scaunul de la biroul lui mai aproape de ea, față
în față.
-Cum a fost ziua ta? a întrebat Anișoara.
-Ți-a fost dor de mine?
-Nu întreba. Dar nu m-am putut gândi prea mult la
tine. Tovarășul acesta Carol este deștept, vorbește pe
șleau, așa cum vorbeau oamenii la noi în sat, și trântește
niște poante că nu-ți poți stăpâni râsul. Astăzi am stat toată
ziua cu el în biroul lui. Am avut multe de învățat de la el.
Dar nu știu dacă o să pot face ce face el. Dansează pe tăișul
cuțitului. Tot ce face este făcut cu cele mai onorabile
intenții, dar dacă cineva îl toarnă, intră la pușcărie pe
viață. Știi ce mi-a spus? Cică problema asta este cum zice
tovarășul Caragiale, lanțul slăbiciunilor. Dan a râs. A râs
și ea.
-Dar tu cum ai fost astăzi fără mine?
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-Părăsită. L-am amenințat pe tovarășul Decu că
mă duc la Partid și la Scânteia să le arăt cum dă el normele
de lucru. A dat îndărăt. A zis că tu m-ai schimbat în
lupoaică. Dan a râs satisfăcut:
-Vino-ncoa, lupoaica mea dragă să te sărut! Nu eu
te-am făcut eu lupoaică. Tu erai, dar nu ai știut. Acum știi,
pentru că eu de aia te iubesc.
-Pentru că sunt lupoaică?
-Pentru că lupul e un animal nobil. Este credincios,
drept și-și iubește puii. Și nimeni nu-i fură din strachină.
Vulpea este șireată. De ea trebuie să te ferești, a spus Dan,
ținându-i mâinile între ale lui.
-Tu ești un vulpoi. Te știu. Te văd. Te simt după
miros. Îmi spui că sunt lupoaică ca să-mi intri sub piele.
Nu-ți merge, vulpoiule. Hai să plecăm acum. Mă duci
acasă?
-Nu.
-De ce?
-Că sunt un vulpoi care-ți intră sub piele.
-Nu-mi intră dacă nu-l las. Hai să mergem,
vulpoiule.
* * *
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Când a intrat în birou tovarășul inginer Decu,
Anișoara l-a anunțat că este rugat de tovarășa Fazecaș de
la Muncă și Salarii s-o sune, că vrea să vorbească cu
dânsul. Inginerul a ridicat imediat receptorul și a format
numărul. Aceasta l-a întrebat dacă poate veni să stea de
vorbă. Tovarășul Decu s-a dus imediat.
-Tovarășe inginer, cine întocmește fișele
tehnologice în atelierul mecanic? a intrebat tovarășa.
-Eu.
-Și normele de lucru?
-Tot eu. Este ceva în neregulă? a întrebat
inginerul.
-Nu, nu deloc. Numai pentru cunoștiința mea.
După ce criterii stabiliți dumneavoastră normele?
-Din experiență, tovarășa Fazecaș. După câte știți
probabil, eu am fost strungar la Grivița Roșie, cunosc bine
procesul tehnologic și am multă experiență.
-De acord. Dar strungul dumneavoastră de la
Grivița Roșie schimba vitezele automat, ori avea o șaibă
cu trepte?
-Nu, în vremea respectivă numai foarte puține
strunguri aveau cutii de viteze.
-Schimbarea automată a vitezelor de lucru poate
influența timpul de execuție? a întrebat din nou șefa de la
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salarizare. Pe fruntea inginerului au început să apară
burboane de transpirație.
-Nu
înțeleg
unde
vreți
să
ajungeți,
tovarășa…Orice poate schimba timpul. Un simplu cuțit cu
plăcuțe widia are alt randament decât un cuțit de oțel
rapid. Sigur că da.
-Eu cred că dumneavoastră nu luați în considerare
că de când nu mai lucrați la Grivița Roșie au trecut
aproape douăzeci de ani. Lucrurile de atunci au evoluat,
la fel și normele.
-Nu este adevărat. Eu și în Uniunea Sovietică am
lucrat…
-În Uniunea Sovietică vi s-au dat șase luni să vă
faceți piesele de examen. Nu ați lucrat în fabrică cot la cot
cu alți muncitori care trebuiau să-și facă norma. Dar mai
este o problemă. Am informații că dumneavoastră
modificați normele din fișele tehnologice, după
executarea pieselor. Este adevărat? Inginerul și-a tras
batista de la buzunarul din pieptul hainei să-și șteargă
fruntea:
-Tovarășa Fazecaș, am impresia că mă chestionați
ca pe-un delicvent. Uitați că eu sunt un ilegalist care a fost
închis pentru cauza socialismului. Pe mine nu …
-Tovarășe Decu! Dumneata ai fost inchis, știu, dar
nu pentru că-n 1933 ai înfruntat gloanțele jandarmilor.
Dumneata nici nu ai fost acolo în 1933. Ai fost primit în
partid abia în 1947. Nu e bine să confundăm faptele.
Acum în concluzie, dumneata nu te mai ocupi de normare.
Voi pune acolo pe cineva care o va face în mod științific.
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Cred că ne-am înțeles, a spus tovarășa Fazecaș, ridicînduse.
-Eu cred că mă judecați prea drastic. Majoritatea
muncitorilor din atelierul mecanic au calificări de prima
clasă. Asta se poate vedea din toate rezultatele de până
acum. Veniți numai să vedeți și vă veți convinge!
-Nu neg. Ceea ce nu accept este favoritismul. Nu
schimbăm normele ca să ne batem în piept cu muncitori
fruntași, fără să pun la socoteală paguba de zeci de mii de
lei adusă combinatului prin umflarea salarilor. La
revedere!
Revenind la biroul său, inginerul Decu a fixat-o pe
Anișoara cu o privire încruntată, bănuind că numai ea a
putut să meargă cu pâra la tovarășa Fazecaș și cine mai
știe unde. Regreta acum adânc faptul că s-a lăsat amăgit
de frumusețea și aparenta ei naivitate și nu a dat-o afară
cu mult mai înainte. Acum însă era prea târziu și una ca
asta, buturuga mică cum spune proverbul, poate răsturna
tot ce a clădit el de-a lungul anilor. Își frământa mintea,
gândind ce ar fi încă de făcut ca să se scape de ea. Pentru
că, având-o ca pe un spin în acest birou, nu era o soluție.
Partea proastă este că toată lumea o cunoaște și o respectă
ca pe o fată bună, membră în comitetul UTC pe combinat
și are multe alte relații la raionul de Partid și UTC. Chiar
dacă ar încerca s-o învinuiască de anumite nereguli,
nimeni nu va da crezare spuselor lui și-și va periclita
singur credibilitatea. Atunci ce trebuia să facă?

56

* * *
A doua zi după plata salariilor, în timpul pauzei de
prânz în drum spre cofetărie, tovarășul Cocoi a deschis
ușa biroului unde Anișoara era singură. Fără să intre în
birou, a întrebat-o dacă vrea să verifice că totul este
pregătit în sala de ședințe pentru întâlnirea de după
program a comitetului de partid. Ea a răspuns că va
controla, iar el a rugat-o să treacă în drum pe la mașina lui
ca să-i dea cheia de la sală. După începerea lucrului,
Anișoara s-a dus la tovarășul Cocoi să ia cheia, după care
și-a continuat drumul spre casa scărilor auxiliare, unde se
afla sala de ședințe a organizațiilor de masă din serviciul
tehnic. A deschis și s-a uitat în interior: în partea opusă
intrării se afla podiumul cu două trepte a mesei
prezidiului, ce era învelită cu un material roșu, o cană de
apă cu mai multe pahare într-o tavă și mai multe scaune
cu fața spre adunare. În rest, sala era mobilată cu scaune
aliniate în șiruri pe mai multe rânduri și un dulap metalic
de unde ea a scos carnete pentru notițe și creioane, pe care
le-a aranjat pe masa de pe podium.
Pe când se ocupa de aceste lucruri, și-a făcut
apariția în încăpere tovarășul Decu, strungarul, care după
ce a închis ușa, a venit amenințător de aproape de ea pe
podium, fără să spună nimic, hotărât să întreprindă ceva.
Suspicioasă, Anișoara l-a privit încercând să distingă
intențiile acestui om de două ori mai mare și puternic
decât ea și să păstreze distanța dintre ei. El a urmat-o, a
apucat-o de mijloc și apăsând cu o mână pe grumazul ei,
a îndoit-o peste postavul roșu al mesei. Fata s-a zbătut,

57

dând din mâini și picioare în timp ce plângând, țipa:
-Nu tovarășu Decu! Te rog, nu tovarășu Decu! El
însă, dezlănțuit nu auzea nimic. A prins-o cu mâinile
amândouă de ceafă și a izbit-o de mai multe ori cu capul
de tăblia mesei. Ținînd-o așa cu o mână, i-a săltat poala
rochiei cu cealaltă, a tras cu râvnă de chiloți în jos și a
intrat ca un buldozer în trupul fetei. Când a terminat, a
întors-o cu fața la el. Ea nu mișca. A întins-o pe jos în
spatele mesei, a mai dat-o de două ori cu capul de muchia
groasă a piciorului de suport al mesei și a plecat.
În atelier, trecând pe lângă freza tovarășului
Cocoi, la uitătura lui întrebătoare, a coborît lent pleoapele
ca semn că totul este în regulă. După ce tovarășul Decu a
ajuns la mașina lui, Cocoi a pus mașina pe automatul
programat și s-a îndreptat spre ieșirea din spate a
atelierului. A găsit-o pe Anișoara plângând, șezând cu
picioarele strânse sub ea, rezemată de piciorul mesei și cu
fața însângerată. La vederea lui, fata printre lacrimi
îngână:
-Tovarășul Decu. Uite ce mi-a făcut tovarășul
Decu... Cocoi s-a dus la ușă, a deschis-o, scoțând capul să
vadă dacă cineva se află în preajmă, a închis-o și a răsucit
cheia în broască. A revenit înapoi la Anișoara și i-a spus
să caște gura în timp ce el se desfăcea la pantaloni:
-Cască gura, nu auzi? Fata sta cu gura încleștată
și ochi îngroziți de spaimă. El a pocnit-o fără milă peste
față cu o palmă în dus și-ntors:
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-Cască gura, târfă ordinară! Ce, numai cu trântorul
ăla de Cristescu te dai? Cască gura!
Un pumn în gură voia să convingă îndărătnicia
fetei. Când a văzut că nu se supune, a apucat-o de păr și ia strâns nasul. Sufocată, fata a deschis gura și el ținând-o
de păr cu o mână, satisfăcut și-a urmărit planul. A întinso apoi pe podeaua podiumului, a ridicat poala rochiei
peste fața ei desfigurată de sânge și umflături și s-a
înfruptat din trupul neresponsiv. Terminând, s-a gândit
s-o strângă de gât pentru siguranță. Apoi i-a fost frică că
cineva ar putea descoperi amprente pe gîtul fetei și și-a
schimbat planul. Avea nevoie de ceva tare ca s-o termine
și aici nu avea nimic. Dar a văzut pe dulapul din colț
câteva trofee din bronz și s-a dus să ia unul. A revenit la
fată și a izbit-o de câteva ori cu trofeul în cap, după care
l-a șters cu rochia Anișoarei și l-a azvârlit pe podea.
A descuiat ușa, a controlat locul și s-a dus la mașina lui.
A așteptat înfrigurat să treacă timpul. Dacă mai trăiește?
Dacă are să vorbească? Trebuia să meargă iar acolo să
vadă care este situația.
Reîntors, Cocoi a crăpat ușa sălii și a văzut că este
liniște, A găsit fata în aceeași poziție în care a lăsat-o. Este
moartă, acum putea să dea alarma. S-a dus cu fața
îndurerată la maistrul Stoica să-i spună că a găsit-o pe
Anișoara moartă. Maistrul a alergat împreună cu Cocoi la
sala de ședințe:
-Fugi la infirmerie - i-a spus lui Cocoi - și cheamă
aici un doctor!

59

-Dar e moartă, a îngăimat Cocoi.
-Fugi! Tu nu auzi? Repede! Cocoi a plecat.
Maistrul a rămas cu Anișoara, încercând să vadă
dacă are puls. Se părea că a detectat o bătaie slabă în
interiorul venei jugulare. Era un semn bun, dar ajutorul
așteptat întârzia să apară. A dat fuga la birou și a spus
singurului om prezent, tovarășul Vintilă să sune la salvare
și poliție.
-Dar ce s-a întâmplat? a întrebat acesta.
-Anișoara a fost atacată. Este grav!
-Trăiește?
-Da! Dă telefon! S-a intors la fată.
În urma lui, tovarășul Cocoi a revenit urmat de un
doctor de la infirmerie. Doctorul a verificat cu stetoscopul
bătăile inimii. Se căina că nu a luat cu el o targă să o aducă
acolo. Tovarășul Stoica, fără să stea prea mult pe gânduri
a luat fata în brațe și a început să fugă cu ea spre
infirmărie. Doctorul și Cocoi veneau din urmă. Salvarea
și poliția au sosit aproape în același timp. Când au aflat că
Anișoara a fost dusă acolo, au mers și ei. În jurul
infirmeriei s-au strâns unii care au auzit de Anișoara și
cum a fost găsită. Erau tovarăși din comitetul UTM și de
Partid, și chiar șeful cadrelor care voia să înceapă o
investigație. Înăuntru, doctorul Herșcovici ajutat de două
60

surori medicale, încerca să-i controleze semnele vitale și
cumva s-o reanimeze. Scoțându-i rochița, una dintre
surori a găsit legată de brătelușa sutienului, o cruciuliță de
argint. A desfăcut-o cu grijă și i-a pus-o în jurul gâtului.
Anișoara a început să murmure agitată:
-Nu! Nu, te rog nu! și a amuțit din nou. Sora a
început să plângă.
În atelier, un ofițer de poliție în uniformă și doi
civili au început să îi ancheteze pe cei prezenți. Primul a
fost tovarășul Vintilă care a dat telefon la poliție. După
ce a raportat tot ce știa, a fost invitat afară din birou ca să
facă loc următorului, tovarășului Decu, strungarul.
-Ce știi de treaba asta? a întrebat ofițerul.
-Păi, ce să știu? Știu ce știe toată lumea, a răspuns
calm strungarul.
-Adică?
-Știu ca tovarășa a mers la tovarășul Cocoi să-i
ceară cheia de la sală ca să se întâlnească cu iubitul ei
acolo.
-Are un iubit? Cine este?
-Unu’ nou, venit aici de vreo trei săptămâni.
Cristescu e numele lui.
-E aici? Unde-l găsim?
-Nu. Nu mai e aici. Acum lucrează la
Aprovizionare.
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-Tovarășe, a spus ofițerul, adresându-se unuia
dintre civili. Vrei să mergi dumneata să-l aduci aici pe
acest tovarăș Cristescu? Omul s-a ridicat și a plecat.
-Dar de unde știi mata că acest tovarăș Cristescu
este cel care a comis crima?
-Eu nu știu că el a comis el crima, dar știu ca de
aia a cerut cheia de la sală. Vezi? Și atunci, cine altcineva
putea să fie? Hai? Strungarul era în sfârșit mulțumit de
logica lui care părea că l-a pus în încurcătura pe ofițer.
-Dar de unde știi că trebuia să se întâlnească cu el?
Ți-a spus matale ori altcuiva că se întâlnește cu el?
-Nu. Dar nu l-am văzut eu mai devreme, dând
târcoale pe aici?
-Da? Unde?
-Păi, prin jur. Pe la cofetărie!
-Hm! Stai așa un pic. Ca să meargă de la cofetărie
la sala de ședințe trebuie să treacă prin acest atelier. Nu?
-Păi, cam da. Dar eu pe-acolo l-am văzut, a spus
strungarul, de data asta simțindu-se el încolțit.
-Vrei să întrebi mata afară pe colegi dacă l-a văzut
careva trecînd prin atelier?
Tovarășul Decu a ieșit pe coridor să întrebe. În
acest timp omul trimis după Cristescu la Aprovizionare
62

s-a întors. Strungarul a reintrat în birou.
-Ei, l-ai găsit pe tovarășul Cristescu? a întrebat
ofițerul.
-Nu, tovarășe căpitan. Este plecat de dimineață în
deplasare.
-Unde în deplasare?
-A plecat cu un camion la Ploiești să aducă imucie.
-Ce să aducă?
-Imucie, așa au zis tovarășii de la aprovizionare.
Dar eu am fost la secția auto, să mă conving. A plecat de
dimineață de la ora șapte.
-Dumneata, ce zici de treaba asta? l-a întrebat
acum pe strungar.
-Nu știu, eu cred că minte. Eu știu că l-am văzut.
-Ai vorbit cu el?
-Nu. Nu suntem prieteni. Mi-a dat o sută mai puțin
la salariu.
-Cînd asta?
-Acu’ două săptămâni.
-Bine. Du-te și spune te rog oamenilor că nimeni
n-are voie să plece până nu terminăm ancheta aici, a spus
căpitanul.
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-Trimite pe următorul!
* * *
Printre cei strânși în fața infirmeriei era și Faibiș.
Când a auzit de Anișoara, a simțit un șoc trecându-i prin
inimă. A dat fuga aici într-un suflet și-ar fi dat orice să fie
înăuntru lângă prietena lui de-o viață, pentru care nici un
sacrificiu n-ar fi fost prea mare sau prea scump. Dar nu a
fost lăsat, și de la surori nu a putut afla decât crâmpeie de
noutăți că trăiește dar este în stare gravă. L-a găsit aici pe
tovarășul Stoica, maistrul de la mecanică care aștepta
posomorât pe un scaun. Faibiș s-a apropiat de el. Pe
pieptul și mânecile cămășii maistrului erau pete de sânge
de la transportul fetei în brațe până aici.
-Ai văzut-o? a întrebat Faibiș.
-Eu am adus-o aici.
-Cum era?
-Moartă. Ori aproape moartă. Nu credeam că are
șanse să scape. Era de nerecunoscut. A siluit-o și a vrut să
se scape de ea, bate-l-ar Domnul, să-l bată de păgân!
-Auzind asta, pe Faibiș l-au podidit lacrimi greu
de reținut.
-Crezi că e careva din atelier?
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-Nu știu. Poate. S-au întâmplat multe la noi în
ultima vreme. Cine știe? Hoțul cu-n păcat și păgubașul cu
zece. Nu mai știu nimic, a conclus maistrul. -În agonie a
spus pe drum pe când o duceam: „Nu, tovarășu Decu. Nu,
tovarășu Decu.” Cine știe ce era în mintea ei…
Faibiș și-a șters lacrimile cu dosul palmei și a
plecat rușinat.
În timpul ăsta, Dan s-a întors din Ploiești cu cele
zece butoaie de emulsie și a intrat în biroul noului său
serviciu să raporteze. Tovarășul Carol a fost mulțumit săl vadă și i-a spus că e căutat de poliție. În același timp,
înmânându-i un plic de la Cadre, l-a anunțat că de luni este
mutat înapoi la atelierul mecanic în funcția de normator.
Dan zâmbi, pretinzând că-și șterge transpirația de pe
frunte și spune:
-Off! Nu aveți impresia, tovarășe Carol, că lumea
se-nvârte prea repede în acest secol al vitezei? Două
mutări și-o avansare în aceeași săptămână? Asta pentru că
sunt periculos, probabil…
-Știi cum se spune: Ocolite-s căile Domnului!
Mie-mi pare rău că te ia de la mine. Ai grijă numai să nu
fie o capcană. Anunță acum la Cadre că te-ai întors. Dan
a ieșit.
Un salariat de la cadre a fost însărcinat să meargă
cu Dan jos la atelierul mecanic. Aici a mers direct la
căpitan să-l anunțe că tovarășul Cristescu s-a întors. A fost
poftit imediat în fostul lui birou. Căpitanul l-a întrebat:
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-Dumneata ești tovarășul Cristescu? Dan a
încuviințat.
-Unde te aflai astăzi în jurul orei 1?
-Cred că eram pe drumul de întoarcere de la
Ploiești.
-Ce treabă ai avut la Ploiești?
-Am ridicat zece butoaie de emulsie pentru
Combinat.
-La ce oră ai plecat acolo?
-La șapte dimineața.
-Păi, sunt tovarăși care te-au văzut aici mai târziu.
Ai martori că ai fost acolo?
-Sigur. Tovarășul Mihăilă, șoferul. Am fost tot
timpul împreună!
-Du-te și adu-l aici pe tovarășul Mihăilă, a spus
căpitanul subalternului său.
-Spune-mi, o cunoști pe tovarășa Anișoara
Murguleanu?
-Sigur că da. Ce e cu ea?
-A fost atacată.
-Cum? Unde este acum? Trăiește?
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-Deocamdată da. E în stare gravă. Care este
legătura dintre voi? a întrebat ofițerul, încercând să
citească pe chipul tânărului reacția la întrebările sale.
-Ea este logodnica mea.
-Când ai văzut-o ultima dată?
-Aseară în casa părinților ei. Tovarășe căpitan, vă
implor, spuneți-mi unde este ea acum? Trebuie s-o văd.
Vă stau la dispoziție oricând, dar trebuie s-o văd acum. Vă
rog, vă implor să mă înțelegeți!
-Îmi pare rău, nu poți s-o vezi. Este în comă!
-În comă? Doamne, unde e?
-La infirmerie. Dar nu te lasă să intri. Liniștește-te
acum. Trebuie să aflăm criminalul. Ai vreo suspiciune?
-Nu știu, mai multe. Toate astea s-au întâmplat din
cauza mea. Eu am încercat să îndrept o situație gravă aici
și alții plătesc prețul. E numai din cauza mea…Dacă o
pierd pe Anișoara, viața mea nu mai contează. Criminalul
sunt eu în cazul ăsta.
Dan, copleșit de remușcări și durere pentru iubita
lui, unica lui iubire adevărată, părea frânt și la limita
rezistenței. Ofițerul i-a văzut starea și a hotărît să
suspende acest interogatoriu din care nu a rămas nimic de
aflat. S-a ridicat de la birou și a venit să-l ajute pe Dan să
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se ridice de pe scaunul lui și să iasă în coridor. Aici erau
încă mulți oameni neinterogați și era nemulțumit că încă
nu a găsit un făptaș.
Când a dat cu ochii de Dan, strungarul s-a repezit
asupra lui cu pumnii strânși să-l doboare. Căpitanul însă
i-a tăiat elanul și i-a spus să intre din nou în birou:
-Ia, spune-mi te rog, unde zici că l-ai văzut pe
tovarășul Cristescu astăzi?
-Păi, v-am spus, pe lângă cofetărie.
-Și la ce oră zici că era?
-Știu și eu?… Să tot fi fost 10…11.
-Dar la ce oră a cerut tovarășa Murguleanu cheia
de la sală?
-Cred că era după pauza de prânz. Așa cred.
-Acuma, explică-mi și mie ce căutai dumneata la
ora zece la cofetărie? Aveai pauză?
-Nu, tovarășu’. Eu nu mergeam la cofetărie. Mă
duceam la vestiar.
-În timpul programului? Și pe cine ai mai văzut în
timpul ăsta?
-Nu știu, Nu cred că am văzut pe cineva. Pe
tovarășul Cristescu l-am văzut.
-Unde erai dumneata și unde era el când l-ai văzut?
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-Ah, păi știți, coridorul nostru este cam întunecat.
Eu eram pe coridor și el era în fața cofetăriei, la lumină.
Așa era.
-Intra sau ieșea din cofetărie?
-Ă… nu știu.
-Păi, era cu fața sau cu spatele la cofetărie?
-Cred că era… cu spatele. Da, era cu spatele.
-Și pe urmă ce s-a întâmplat?
-Păi, ce să se întâmple? Eu am mers și el s-a dus…
-S-a dus unde? A trecut pe lângă mata?
-Nu. S-a dus… încolo…
-Unde putea merge încolo? Spre administrație sau
spre vestiar?
-Nu țin minte. Ce vreți de la mine? De ce atâtea
întrebări? Am crezut că vă ajut!
-Ne ajuți când spui adevărul. Ia-l te rog pe
tovarășul la serviciul de la Cadre să dea o declarație
completă cu timp, loc și persoane pe care le-a văzut și care
crede că l-au văzut, a ordonat căpitanul subalternului său.
-Dumneata mergi cu tovarășul să dai o declarație!
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-Nu se poate. Eu trebuie să merg acasă că am
nevastă și copii. Eu am vrut să ajut! De ce nu mă lăsați să
merg acasă? Căpitanul a făcut semn agentului să-l ia. În
acest timp a fost înștiințat că tovarășul Mihăilă, șoferul,
așteaptă afară. Mihăilă a fost chemat în birou.
Dan, după ce căpitanul l-a scăpat de mânia
strungarului, a rămas un moment să se reculeagă. Și-a
adunat resursele fizice ca să meargă la infirmerie unde
iubita lui lupta cu moartea. Mulți dintre cei adunați la ușa
infirmeriei plecaseră iar printre cei rămași i-a găsit pe
Faibiș și pe maistrul Stoica. Le-a citit pe față îngrijorarea
și fără să spună un cuvânt s-a așezat lîngă ei. Din coridor,
căutau să vadă ce se petrece în spatele perdelei albe prin
care se vedea forfota de dincolo, ca printr-o sită. La un
moment dat, Dan îl întreabă pe Faibiș dacă părinții
Anișoarei au fost anunțați. Răspunsul lui Faibiș a fost
negativ și Dan atunci a hotărît să meargă să le spună:
-Stai aici cu ea până mă întorc, i-a spus.
Dan a plecat.
Afară soarele da spre asfințit. Ar fi vrut să se rupă
în două, o parte să stea cu Anișoara în infirmerie și alta să
poată duce tristul mesaj părinților ei care nu se știe dacă
vor mai avea o altă ocazie s-o afle în viață. Cînd a ajuns,
părinții îngrijorați au întrebat într-o voce unde este
Anișoara. Dan nu a vrut să-i sperie cu o figură prea
sumbră, dar nici vesel nu putea fi și atunci l-a tras pe tatăl
ei de-o parte și i-a spus în șoapte vestea nenorocirii.
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Presimțind răul, mama Anișoarei a început să plângă,
neștiind încă pentru ce anume. Tatăl s-a apropiat de ea,
cuprinzându-i umerii și i-a zis că trebuie să se îmbrace că
Anișoara este la spital. Au făcut drumul spre Combinat în
perfectă liniște.
Maistrul Stoica a fost primul lăsat să intre în
camera cu paturi aliniate pe două rînduri, rezervate
femeilor. Condus la patul Anișoarei, a fost șocat s-o vadă
desfigurată, cu fața tumefiată de vânătăi și capul bandajat
în întregime. Părea să se odihnească acum după experiența
traumatică din timpul zilei și îmbucurător pentru maistru
a fost să constate respirația ei fără întretăieri, care-i da
curaj să creadă că pericolul a trecut. I-a strâns ușor mâna
alungită de-a lungul corpului peste pătura cu care era
învelită. Nevrând s-o deranjeze, a mai stat cu ea câteva
momente și a plecat.
Când Faibiș a primit permisiunea să intre, a
început să plângă neconsolat, privindu-și iubita pe care no putea recunoaște și n-o putea ajuta în nici un fel. S-a
așezat pe marginea patului, i-a luat mâna într-a lui
mângăind-o, în timp ce căuta să înțeleagă ce s-a întâmplat
în cele câteva ore care au trecut de la ultima lor întâlnire.
Anișoara l-a simțit, a deschis pleoapele unor ochi injectați
și îngroziți de spaimă, rostind:
-Nu, tovarășe Decu. Nu, tovarășe Decu! Nu, te
rog, nu… Faibiș a îngenunchiat lângă patul ei, continuând
să-i țină mâna:
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-Anișoara, sunt eu, Faibiș. Vorbește cu mine.
Spune-mi, ce s-a întâmplat? Fata continua să plângă:
-Nu, tovarășe Decu. Nu, tovarășe Decu. Nu…
Sora a venit să-l anunțe pe Faibiș că ofițerul de la
miliție vrea să vorbească cu Anișoara și el trebuie să plece.
Faibiș a protestat:
-Nu i-ați spus că ea nu poate vorbi?
-Ba da. Dar ei trebuie să-și facă datoria.
Când capitanul a intrat în salon, Anișoara continua
să murmure:
-Nu, tovarășe Decu. Nu, tovarășe Decu…
La văzul fetei, căpitanul a hotărît că trebuie să
pună un agent să vegheze asupra fetei zi și noapte.
Criminalul ar putea încerca din nou să-i ia viața. S-a
interesat cine este doctorul care a internat-o și a cerut să
vorbească cu el. Doctorul Herșcovici a explicat starea
pacientei, dând detalii asupra rănilor răspândite pe
aproape întregul ei corp, în special asupra craniului care a
primit numeroase izbituri cu un obiect dur. În momentul
de față, pacienta suferea de contuzie agravată de trauma
prin care a trecut, la care se adauga faptul că a fost abuzată
sexual de cel puțin doi indivizi. Căpitanul a luat notă.
Când au ajuns la infirmerie nu mai era nimeni pe
coridorul de la intrare. Dan a bătut în geamul ușii și o soră
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a venit să deschidă. Dan i-a spus că a venit cu părinții
Anișoarei iar sora a încercat să-i convingă că este
împotriva regulamentului să le permită vizita în salon la
ora asta. Mama fetei plângea, ascunzându-și fața cu o
batistă iar sora înduioșată a convenit s-o lase numai pe ea
să meargă. Domnul Murguleanu a insistat să-l lase și pe
el, ca suport fizic și moral atât soției cât și fetei lui care a
trecut printr-o teribilă traumă. Înțelegătoare, sora i-a
condus la patul fetei, în timp ce Dan a rămas singur afară.

De când a aflat de atacul asupra Anișoarei, mintea
lui încerca să treacă în revistă toate persoanele care ar fi
fost interesate să comită asemenea act de barbarie contra
unei fete fără apărare. Deși erau unele caractere
repugnante în atelier, nu-și putea imagina ca vreunul
dintre aceștia să fi fost capabil să comită asemenea faptă.
Nu știa încă nimic ce s-a întâmplat în ajun și cum de a
ajuns Anișoara în sala aceea așa de izolată, dar a gândit că
numai o singură posibilitate din două putea exista: dacă sa dus voluntar acolo, înseamnă că a fost urmărită de
cineva care a intrat peste ea, ori ea nu a mers de bună voie
și a fost forțată să se ducă. Care din aceste posibilități este
cea adevărată? Din cele auzite, putea să-și dea seama că
situația era gravă: că Anișoara suferise leziuni care i-au
pus viața în primejdie și că numai printr-o minune mai
trăia acum. Între timp, sora i-a adus din salon pe părinții
Anișoarei ce erau distruși sufletește și se susțineau
reciproc unul pe altul să nu se prăbușească în drumul către
coridor. Dan le-a dat o mână de ajutor să se așeze pe
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scaunele de lângă perete. Domnul Murguleanu i-a spus:
-Aiurează. Repetă numele inginerului, șeful ei,
„Nu, tovarășe Decu, nu tovarășe Decu” Uite așa, tot
timpul.
Când a văzut că sora dă să plece, Dan a privit-o cu
ochi rugători să-l lase și pe el s-o vadă. În final, ea nu și-a
putut opri impulsul unei fapte de inimă și l-a dus la patul
fetei. Anișoara era încă agitată, murmurînd mereu: „Nu,
tovarășe Decu” dar în momentul în care l-a zărit pe Dan,
agitația ei a crescut cu semne de apărare și rejecție, dând
din mâini și vociferând:
-Nu! Nu el, nu. Du-te! Pleacă! Tu nu veni aici.
Du-te!...
Văzând reacția ei, sora speriată l-a tras pe Dan de
mână afară din salon, după care, revenind la fată, a
încercat s-o calmeze. Ochii ei însângerați pluteau în
lacrimi. Dan s-a reașezat pe unul dintre scaunele de pe
coridor, ținîndu-și capul în mâini. Părinții Anișoarei
plecaseră și cuvintele domnului Murguleanu continuau
să-i răsune în minte. Inginerul Decu? Să fie el cauza
acestei drame? De ce repetă Anișoara mereu numele lui?
Și de ce mă respinge? Simțea nevoia să gândească, dar nu
aici. Cel mai bine gândești cînd mergi netulburat de
nimeni. Și a plecat.
Infirmeria se afla în aripa opusă corpului
administrativ și era dedicată salariaților combinatului care
sufereau accidente minore de muncă sau unele maladii
care puteau fi tratate mai bine aici decât într-un spital.
În zilele care au urmat atacului, Anișoara a arătat
numai vagi semne de îmbunătățire, continuând să pară
74

îngrozită de apropierea cuiva, refuzând să primească
mâncare și doar cu ajutorul sedativelor putea fi calmată.
În fiecare zi între orele 5 și 7, părinții Anișoarei, Faibiș și
Dan veneau la infirmerie, așteptând să fie admiși în
salonul comun al bolnavelor, unde li se acordau doar
câteva minute s-o vadă, pentru că reacția ei la aceste vizite
era rece, de înstrăinare și nu părea să recunoască pe nici
unul dintre ei, în afara lui Dan, de care se ferea cu gesturi
de respingere.
* * *
Luni dimineața, Dan a revenit în biroul atelierului
mecanic, reluându-și obligațiile din trecut. Tovarășul
Stoica a fost bucuros să-l vadă și a cerut informații despre
starea Anișoarei, pe care nu o mai văzuse din ziua
atacului. Puțini dintre muncitori păreau bucuroși să-l vadă
iar printre ei, dar el nu lăsa impresia că dă importanță
răcelii cu care era privit. În birou, tovarășul Vintilă a cerut
și el informații despre colega lui de lucru și întorcându-se
confidențial către Dan, i-a spus:

-Nu înțeleg un lucru: de ce tovarășul inginer a
lipsit de la lucru în ziua aceea și de ce când a venit sâmbătă
dimineața, nu a avut curiozitatea să întrebe de ce tovarășa
Murguleanu lipsește? Nu ți se pare puțin curios?

Dan a rămas gânditor: “Va să zică în ziua atacului,
inginerul Decu a lipsit de la lucru. De ce? Nu cumva
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pentru faptul că știa ce trebuia să se întâmple? Și dacă, să
zicem, știa, nu a lipsit ca să rămână în afara oricărei
suspiciuni? Să fie oare asta cauza pentru care Anișoara îi
pomenește mereu numele? Pentru că el o fi chemat-o să
vină acolo? Cum putea inginerul să ajungă la sala aceea
fără să fie văzut de nimeni? Prin atelier nu se putea. Dar
dacă a mers pe la un alt etaj, putea coborî treptele scărilor
auxiliare unde nu-l vedea aproape nimeni. Știa că o
găsește pe Anișoara acolo, așteptându-l și a atacat-o. În
concluzie, cine ar putea fi banditul care a comis această
crimă? El, inginerul Decu! Dar de ce? Aici e buba: de ce?
De ce toate astea? De ce în primul rând, a fost el readus în
acest birou? Cine l-a adus aici? Serviciul Cadre? Nu.
Tovarășa Fazecaș care i-a cerut să scrie declarația?
Posibil. Din cauza declarației lui, el este din nou în acest
birou iar inginerul Decu a atacat-o pe Anișoara ca să se
răzbune pe Dan. Asta e cauza!”
-Cred că am dezlegat enigma, și-a zis Dan.
-Trebuie să vorbesc cu căpitanul de la miliție! S-a
apucat grăbit să completeze listele de salarii cu cifrele
marcate de Anișoara și maistrul Stoica și le-a dus la
Muncă și Salarii. Acum se putea duce la circumscripția
locală de miliție. În drum lui, a trecut pe la Faibiș, dar nu
l-a găsit acolo și a mers mai departe.
Căpitanul l-a primit imediat în biroul său și Dan ia povestit raționamentul la care a ajuns. A mai dat douătrei răspunsuri la unele nedumeriri ale ofițerului și apoi a
revenit la biroul lui. Trecuse de ora prânzului și s-a dus să
discute cu maistrul Stoica despre normele unor repere.
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Strungul tovarășului Decu era părăsit de mai multă vreme
și maistrul era nemulțumit că fratele șefului de serviciu
profită prea mult de poziția fratelui său. Dan a mai întrebat
pe maistru cum crede el că ar fi mai bine să cronometreze,
cu muncitori de calificări diferite ori de aceeași categorie?
Maistrul a promis să se gândească. Probabil că în notițele
lui de la cursuri ar putea găsi răspunsul la această
întrebare, Noile norme trebuiau stabilite pe o bază absolut
științifică.
Ieșind din atelier, Dan îl văzu pe Faibiș venind pe
coridor dinspre vestiare, cu un zâmbet mulțumit care ar fi
vrut să spună un secret, dar nedecis dacă s-o facă:
-Bună, băiatule. Ai o veste bună?
-Nu, deloc.
-Ochii-ți lucesc altfel astăzi. Ascultă, cred că știu
cine s-a dat la Anișoara zilele trecute...
-Ascult.
-Cred că inginerul Decu, a spus Dan în șoaptă. Am
fost la miliție și am vorbit cu cel care ne-a anchetat.
-Nu știu. Eu cred că frate-său. Numai animalul ăla
putea s-o facă!
-Oricum. Eu am motivele mele să cred că este ăsta.
Cum putea strungarul s-o ducă pe Anișoara acolo, hai?
-Nu știu. Vom vedea, a zis Faibiș și a plecat.
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La biroul lui, Dan a ridicat receptorul telefonului
și a format un număr. La infirmerie, trecând prin fața
mesei asistentei medicale de acolo, a copiat numărul de
interior al acelui telefon și acum s-a hotărît să încerce dacă
poate primi unele informații despre starea Anișoarei. Dar
în acel moment s-a năpustit ca o furtună în birou, inginerul
Decu. Tulburat, ridică receptorul telefonului său, sunând
centralista:
-Tovarășa, te rog sună imediat salvarea și miliția.
A fost înjunghiat un om în vestiarul de la atelierul
mecanic. Nu știu, cred că e mort. Cine?.. Fratele meu,
tovarășul Decu Ion. Nu l-am găsit eu, l-a găsit un tovarăș
din tura de după-masă care a venit să se schimbe. Te rog,
imediat! A pus receptorul în furcă și a dat fuga din nou
afară.
Dan și tovarășul Vintilă au ieșit în urma lui către
vestiar. Nu se putea intra; lume multă strânsă în fața
intrării și numai inginerului Decu i s-a dat voie să meargă
înăuntru.
Tovarășul Decu a fost pronunțat mort la sosirea
ambulanței. Același ofițer de miliție care a anchetat
personalul secției în urmă cu o săptămână, a venit din nou
să cerceteze cazul nou, posibil de revanșă, după crima
precedentă. Deși crimele păreau diferite, era greu să nu
găsești o conecție între ele. Mai mult decât atât,
personajele păreau aceleași, iar numitorul comun între
amândouă cazurile părea a fi inginerul Decu al cărui nume
era rostit repetat de victima inițială.
În același loc folosit în urmă cu câteva zile,
salariații atelierului mecanic erau anchetați de același
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ofițer de miliție care nu lăsa nici un amănunt al fiecărei
declarații, necercetat în adâncime. Căpitanul ar fi dorit să
îl chestioneze la început pe șeful serviciului, dar acesta a
cerut să fie lăsat să meargă în ambulanță cu fratele lui și
ofițerul a consimțit numai după ce inginerul a promis ca
în dimineața următoare să se prezinte la circumscripție
pentru interogatoriu.
Aparent, nimeni dintre cei interogați nu avea nici
o idee despre persoana interesată să comită această crimă,
cu excepția unuia care părea mai răvășit de cele
întâmplate, fiind prieten cu victima, tovarășul Cocoi.
Acesta bănuia, deși nu avea nici o dovadă, că nu ar putea
fi nimeni altcineva interesat să înfăptuiască aceste crime
în afara tovarășului Cristescu, normatorul.
-De ce crezi că tovarășul Cristescu era interesat să
comită aceste crime? l-a întrebat ofițerul.
-Din patimă, domnule. A dat aici de-o fată
frumoasă ca o floare, a pus ochii pe ea și dacă a văzut că
nu-i merge, i-a dat la cap. Asta-i tovarășe, patima. Cu
tovarășul Decu, stai să vezi mata, cu el a avut probleme.
Păi, i-a dat mai puțin la salariu. A fost scandal pe chestia
asta. Faci legătura? Eu d-aia cred că este numai el.

-Dar de unde știi mata că tovarășul Cristescu i-a
dat la cap victimei?
-Păi, n-am văzut-o eu întinsă pe jos? Nu eu am
găsit-o primul și l-am chemat pe maistru acolo să ajutăm
fata? Și cine a mers să cheme doctorul de la infirmerie, nu
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tot eu? De aia știu, a zis Cocoi în concluzie.
-Dar nu înțeleg; dumneata lucrezi la mașină, de ce
te-ai dus la sala din spate?
-Păi, tovarășa Anișoara mi-a cerut cheia de la sală
și nu a venit să mi-o aducă înapoi. Atunci m-am dus să
văd dacă mai are treabă sau nu.
-Și când ai mers acolo ce ai văzut?
-Am văzut-o întinsă pe jos în spatele mesei și plină
de sănge.
-Te-ai uitat la ea? Cum arăta? a întrebat ofițerul,
amintindu-și de descrierea făcută de maistrul Stoica, că a
gasit fata pe jumătate despuiată de îmbrăcăminte.
-Păi, așa cum am zis, plină de sânge.
-Și hainele ei cum erau?
-Tot pline de sânge.
-Uite despre ce este vorba. Am nevoie să mergi la
infirmerie să faci o analiză de sânge. Mergi cu tovarășul
de aici, de lângă mine! Căpitanul a scris un bilet adresat
doctorului Herșcovici, rugându-l să ia sânge pentru anliza
necesară identificării persoanei de interes în legătură cu
violul Anișoarei.
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-De ce, tovarășe căpitan să fac analiza de sânge?
Ce-am făcut eu rău?
-Asta rămâne să vedem. Mergi cu tovarășul!
Seara la infirmerie, doctorul a spus domnului
Murguleanu că se vede nevoit s-o interneze pe Anișoara
la spitalul de boli nervoase din Berceni, pentru că din
punct de vedere psihologic starea ei nu se îmbunătățește.
Suferința ei fizică pare să se amelioreze dar din punct de
vedere psihic ea continuă să sufere. De aceea, a vorbit cu
un doctor, coleg de facultate care lucrează la Spitalul
numărul 9 și o va duce în dimineața următoare acolo.
Afară pe coridor, tatăl Anișoarei a comunicat cele auzite
soției, lui Dan și lui Faibiș. Dan l-a lăsat pe Faibiș s-o vadă
pe Anișoara înaintea lui. El s-a așezat pe marginea patului
ei și, mângâindu-i mâna, i-a zis șoptit:
-Tovarășul Decu și-a primit pedeapsa.
A fost găsit mort. S-a făcut dreptate! S-a uitat la
ochii ei să vadă dacă a înțeles. A plecat de la ea cu
impresia că a văzut o licărire de lumină în ei.
La rândul lui, după vizita lui Faibiș, Dan s-a
apropiat timid de patul fetei. S-au cercetat reciproc fără
nici un schimb de cuvinte. Când a încercat să-i atingă
mâna, Anișoara și-a retras-o. Din ochii lui s-a prelins o
lacrimă:
-De ce Anișoara, nu-mi dai voie să te iubesc? Ea
și-a mutat privirea de la el. A așteptat încă un timp,
sperând să-i mai prindă o dată o privire, dar nu s-a
întâmplat.
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* * *
Au trecut mai multe săptămâni cu surprinzătoare
schimbări în atelierul mecanic după atacul Anișoarei și
moartea tragică a tovarășului Decu. Două zile după
descoperirea cadavrului din vestiar, tovarășul Cocoi,
secretarul de partid al serviciului, a fost ridicat de la locul
de muncă de doi milițieni și închis. O săptămână mai
târziu, în locul inginerului Decu, la birou a apărut un tânăr
inginer care i-a luat locul. În locul Anișoarei încă nu a
apărut nimeni, dar s-a auzit că i s-a dat voie să meargă
acasă sub supravegherea părinților ei. Dan în colaborare
cu maistrul Stoica și noul șef al secției a început să
cronometreze execuția anumitor repere din producție,
stabilind norme de lucru noi. Într-o zi, la ora de schimbare
a turelor de lucru, serviciul de cadre a descins la vestiarul
bărbaților, adunând toți salariații în dreptul dulapurilor
lor, cerându-le să le descuie și să scoată toate obiectele
depozitate în ele, pe băncile de sub fiecare ușă. Un
muncitor cu un tâmbărău mare metalic de genul celor
întrebuințate de măturătorii de stradă, trecea prin dreptul
fiecărui vestiar iar funcționarii de la cadre indicau ce poate
fi pus înapoi în dulap și ce aruncat.
Printre cei aflați la acest inopinat control se afla și
Faibiș. Operația de curățire părea lentă și socotind după
numărul de dulapuri necontrolate până la el, putea lua mai
mult de o oră. Faibiș s-a dus la unul dintre tovarășii de la
cadre să spună că el trebuie să meargă la atelierul lui să-și
termine lucrările. Toate argumentele lui însă, au primit
același răspuns negativ și categoric. Pe măsură ce
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tâmbărăul se apropia de vestiarul lui, Faibiș părea mai
nervos, sortând și aranjând pe bancă și în dulap obiectele
sale, haine de schimb, niște mănuși din timpul iernii uitate
acolo, o umbrelă și altele. Tâmbărăul se umpluse aproape
cu pachete cu resturi de mâncare, fructe stricate, scule
unsuroase de care aproape fiecare secție se plângea că
lipsesc din inventar și trebuiau înlocuite. Erau chiar
reviste cu caracter obscen.
În sfârșit, urma rândul lui Faibiș. Unul din
tovarășii de la cadre s-a apropiat de dulapul lui să
privească în interior. Și cum dulapul îngust nu lasa multă
lumină să pătrundă în interiorul lui, raza care ar fi putut
ajuta era împiedicată de poziția lui Faibiș care se așezase
în calea ei. Tovarășul l-a rugat să se dea la o parte și dacă
a văzut că nu se mișcă și-a făcut energetic loc să poată
verifica ce este înăuntru. Jos, pe fundul dulapului a dat
de-o pungă de hârtie cu un obiect moale în interior. A scos
din pungă o salopetă dintr-o bucată, aproape nouă, care se
putea purta peste hainele obișnuite de stradă. Desfăcândo, a căzut din ea pe dușumeaua cimentată, un cuțit de
vânătoare. Pe piepții, burta și chiar pe pantalonii salopetei,
pete de sânge uscat și-au făcut apariția:
-Ce-i cu asta? a întrebat tovarășul.
-Am tăiat un porc pentru o cunoștință, a răspuns
râzând Faibiș.
-Cum tovarășe, dumneata mai râzi după ce a murit
un om înjunghiat aici?
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-Nu era același porc.
Doi tovarăși de la cadre l-au luat pe Faibiș de brațe
și l-au dus sus în biroul lor împreună cu salopeta și cuțitul
găsit. Vestea despre arestarea lui Faibiș s-a răspândit prin
combinat cu iuțeala trăsnetului. Nimeni nu putea înțelege
de ce Faibiș și de ce tovarășul Decu? Erau ca două
elemente insolubile, ca apa și uleiul. Dan însă a reținut
imaginea stranie a lui Faibiș din ziua omorului când s-a
întâlnit cu el pe coridorul atelierului.
După lucru s-a dus s-o vadă pe Anișoara în casa
părinților ei. Le-a povestit și lor cele întâmplate la
combinat și toți în afara fetei, au fost cutremurați de vestea
primită și pătrunși de durere pentru acest prieten al lor și
pentru familia lui care probabil a fost înștiințată de oroarea
acestei învinuiri.
Anișoara se afla în camera ei, împietrită pe un
scaun cu mânere, fără să scoată nici un cuvânt, cu privirea
pironită pe un punct nedeterminat din încăpere. Putea sta
ore întregi în aceeași poziție, dreaptă ca o statuie și tot atât
de comunicativă ca și ea, la orice încercare a mamei și
tatălui ei de-a o scoate din această stare. Dan s-a așezat pe
un scaun de lângă perete, la mare distanță de ea,
frămându-și mâinile în timp ce căuta calea cum să-i poată
vorbi, fără a o face să izbucnească în lacrimi sau să-l
alunge. După o lungă perioadă de tăcere, Dan a deschis
gura să-i vorbească mai mult în șoapte rostite cu greutate
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care păreau să planeze inerte în atmosferă, sfidând legea
propagării în spațiu:
-Tu știi că eu nu sunt capabil să-ți pricinuiesc nici
un rău. Anișoara și-a mutat privirea de pe mâinile lui Dan,
în jos, la preșul întins de-a lungul camerei către ușă.
-Nu vei știi niciodată cât de mult regret că destinul
m-a condus la tine, în acest birou blestemat al serviciului
tehnic ca să-ți tulbur viața cu prezența mea. Ochii fetei
s-au focalizat acum pe fața lui tristă, din gura căruia
cuvintele păreau scoase cu efort din adâncimea ființei lui.
-Nu a fost scopul, nici dorința mea să mă îndrăgostesc de
tine, dar s-a întâmplat. Tu ai apărut în viața mea ca un
miracol în momentul în care lumea părea că se scufundă
în jurul meu și că nu este scăpare pentru nimeni. Tu ai
despărțit întunericul de lumină și mi-ai dăruit dragostea și
optimismul care mi-au lipsit. Și acum mi le răpești din
nou. Din ochii Anișoarei se prelingeau lacrimi:
-Eu te eliberez.
Dan a privit-o, surprins că o aude vorbind după
atâta timp. Pe gâtul Anișoarei a văzut lucind cruciulița
dăruită de el și a prins mai mult curaj:
-Draga mea. Iubita mea, tu ești mai bine acum!
Lasă-mă să te strâng în brațe, să te sărut!
-Nu! Nu se mai poate! Ce a fost, nu mai e.
A trecut! a spus ea, ascunzându-și privirea. Sunt
multe fete bune care-ți vor da ce eu nu-ți mai pot da.
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Nu-ți pierde timpul cu mine. Dan s-a ridicat în picioare
vrând să se apropie de Anișoara, dar ea l-a oprit, ridicând
palma în aer. El s-a lăsat jos pe un genunchi întinzîndu-și
mâinile spre ea, rugător ca pentru o altă osândă, una mai
ușoară:
-De ce Anișoara, de ce? Putem fi așa de fericiți,
putem crea o familie, putem avea copii, putem… Anișoara
l-a intrerupt:
-Nu, noi nu putem. Eu sunt spurcată acum!
-Nu, tu nu ești spurcată. Tu ești mai sfântă și mai
pură decât toți sfinții din lume. Nu spune asemenea
lucruri. Când vom avea copii, când îi vei săruta, vei realiza
că tu însuți ești tot atât de neprihănită și pură ca și ei.
-Eu nu voi avea copii și nu-i voi săruta. Tu nu
înțelegi? Gura mea a fost spurcată! Trupul meu a fost
spurcat. Sufletul din mine este spurcat. Eu nu vreau să te
spurc și pe tine! Tu ești liber acum. Caută-ți o fată
neîntinată cum ești și tu. Eu nu te mai merit!
Pe Dan l-au podidit lacrimile, încercând să se
apropie de genunchii ei:
-Dar Anișoara, tu nu înțelegi că eu te iubesc? Că
tu ești tot ce am și-mi doresc în viață? Nu mă alunga de la
tine, fată dragă, nu mă pedepsi pe mine pentru păcatele
altora!
-Eu te eliberez. Tu trebuie să fii liber! Liber!
După plecarea lui Dan, casa s-a cufundat în liniște
și întuneric. Doar vântul de toamnă făcea frunzele
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copacilor să fâșâie printre crengi. Cerul părea mai opac
în noaptea asta, acoperit de nori care ascundeau
deopotrivă luna și stelele. Rămasă singură în camera ei,
Anișoara continua să stea pe scaunul cu mânere unde s-a
reașezat după ce a încuiat ușa de la intrare și a stins restul
luminilor. Nu putea dormi și simțea cum inima se frânge
între dragostea ei pentru Dan și datoria pe care și-a impuso de a-l salva de la o unire dezastruoasă. Din primul
moment al atacului din sala de ședințe când a fost violată
de strungar, a știut că visul ei de-a fi soția lui Dan este
spulberat. În acel moment, o canalie fără suflet și omenie
i-a distrus viața și toate visurile, făcând din ea o stricată.
Pentru că în mintea ei, între stricăciunea comisă de viol și
o plagă bubonică ca lepra, nu era nici o deosebire. De
acum, ea nu mai avea dreptul să-l atingă și nici pe el nu
putea să-l lase. Din ce în ce era mai greu să țină piept
dorinței lui de-a o îmbrățișa și nici un argument nu părea
să-l facă să înțeleagă că ei nu pot și nu trebuie să continue
această relație. Îl vedea cât de mult suferă, îi era milă de
chinul pe care îl pricinuiește și era ușor de citit pe fața lui.
Dar și ea suferea la fel și chiar mai mult, pentru că nu a
încetat să-l iubească tot atât de mult ca înainte, și în același
timp, cauza suferinței era produsul fabricat de ea ca o
otravă ce le mistuiau inimile la amândoi. Nu, el nu o va
abandona niciodată. Știa asta! Nu știa ce trebuie să facă
pentru a-l salva. De ce trebuie să-l osândească și pe el la
o viață irosită fără rost, ca un sacrificiu pe altarul unei
iubiri care nu s-a realizat niciodată? De ce nu vrea să plece
de la ea ca să-și ducă fiecare în liniște crucea hărăzită?
Crucea! Și-a scos lănțișorul de la gât și a dus crucea spre
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buze s-o sărute, dar s-a răzgândit. Ținând-o strâns în
palma făcută pumn, a deschis ușa de la intrare și s-a dus
la magazia de lemne.
-El trebuie să fie liber, și-a spus ea. A găsit pe
întuneric sticluța pe care i-a dat-o maistrul Stoica pentru
șoricei, a scos dopul și-a dus-o la gură:
-El trebuie să fie liber!
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Rozica
Luni 15 octombrie
Arestarea lui Faibiș a coincis cu ultima zi de viață
a Anișoarei. Actul ei disperat a dovedit inutilă încercarea
lui Faibiș să aducă triumf justiției în fața unei fărădelegi
ieșite din comun. Legate sau dispersate, aceste întâmplări
au continuat a se înșirui ca mărgelele pe un fir al cărui
sfârșit rămânea imprevizibil. Cine va plăti în continuare
prețul suferințelor care se adăugau ca piesele de domino
într-un șir cu două capete și valențe libere?
Plecând cu o seară în urmă de la Anișoara, Dan
și-a continuat drumul pe jos până acasă, căutând să
găsească un răspuns situației în care orice încercare de
apropiere de ființa lui dragă era respinsă cu dârzenie de
ea. Nu putea înțelege ce anume o determină să se poarte
în acest fel iar spusele ei din această seară că îl eliberează
și c-ar trebui să-și găsească o altă fată în locul ei, i se
păreau a fi pretexte pentru a-l îndepărta și nu putea
înțelege de ce? Dar cel mai grav era faptul că nimeni nu
știe nimic. Palpabil era doar rezultatul final al atacului, dar
nu se cunoaștea făptașul, motivul pentru care a încercat
s-o omoare și ce s-a întâmplat în sala aceea. Erau vorbe că
Anișoara a fost siluită, un om a sfârșit înjunghiat de Faibiș
din cauza asta iar Cocoi și se pare inginerul Decu sunt
arestați. Dar tot ce-a putut afla de la Anișoara în această
seară era faptul că a fost spurcată. Ce a vrut să spună cu
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asta? Spurcată în ce sens?
După o noapte mai mult albă, a doua zi dimineața,
când a intrat în birou, a rămas un lung moment în picioare,
privind masa ei de lucru părăsită, din spatele căreia
obișnuia să-i zâmbească veselă, cu aceea bucurie pe care
ți-o dă întâlnirea persoanei iubite la primele ore, ca
prevestirea unei zile bune. Acum, privindu-i locul gol,
gândi cât timp va trece până ce Anișoara își va recăpăta
energia să revină în acest birou care-i resimte lipsa precum
cerul înnorat până la apariția soarelui. Pe la ora zece
dimineața, secretara serviciului Cadre vine să-i spună
că trebuie să meargă de urgență la casa tovarășei
Murguleanu.
-Dar ce s-a întâmplat? a întrebat Dan

-Nu știu. Știu însă că șefu’ a spus șoferului său să
te aducă acolo. A zis că e urgent. Te așteaptă cu mașina în
fața combinatului.
La stradă, în fața casei lui Anișoara, două mașini
parcate și un gardian sta de pază în fața porții. Ușa
principală a casei era larg deschisă și mama fetei,
îmbrobodită cu un batic negru pe cap, plângea ținând în
dreptul gurii o batistă cu care-și ștergea lacrimile. Sta
ghemuită pe un scaun, privind jos tăblia mesei pe care-și
rezema coatele. Lângă ea, un preot în vârstă cu barba
căruntă, încerca s-o consoleze. În camera Anișoarei se afla
căpitanul de miliție, mai multe persoane și tatăl ei lângă
noptiera patului pe care fata era lungită. Părea că doarme,
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nepăsătoare la gălăgia și forfota din jurul ei. Dan încă nu
putea pricepe ce se întâmplă. Când l-a văzut, căpitanul la întrebat:
-Tovarășe Cristescu, ai fost aseară aici?
-Da.
-Mai era cineva aici când ai vorbit cu tovarășa
Murguleanu?
-Nu. Numai noi doi.
-I-ai dat ceva să mănânce ori să bea?

-Nu. Nimic.
-Ai mers cu ea la magazia din fundul curții?
-Nu, tovarășe căpitan. După ce am vorbit cu
părinții Anișoarei am discutat cu ea aici, în camera asta.
-V-ați certat? Despre ce ați vorbit?

-Nu ne-am certat niciodată. Mi-a spus că mă
eliberează, că trebuie să-mi găsesc o altă fată, că ea nu mai
poate fi pentru mine ce și-a dorit. Eu am vrut s-o încurajez,
dar ea nu a vrut să mă asculte, zicându-mi că sunt liber.
-Ce știi de sticluța asta?
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-Nu știu nimic. Ce e cu ea?
-Se pare că a băut conținutul ei. Este otravă. Dan a
simțit că i se înmoaie genunchii:
Anișoara este moartă?
-Da. Dumneata ești ultima persoană cu care a fost
în contact. Va trebui să te rețin până termin investigațiile.

Marți 16 octombrie
Când s-a trezit dimineața, doamna Murguleanu sa dus tiptil până la ușa dormitorului lui Anișoara să se
convingă că fata mai doarme încă. Ca să n-o trezească din
somn, a zis soțului să păstreze liniștea și apoi s-a dus afară
s-aprindă focul în bucătărie și să pregătească micul dejun.
Era mulțumită că Anișoara era din nou acasă, că putea săi admire din nou fața de pe care bandajele au fost scoase
și cu ajutorul lui Dumnezeu toate supărările vor trece. În
acest timp, tatăl ei a ieșit pe vârful picioarelor din casă și
s-a dus direct la magazia de lemne să mai aducă un braț
pentru nevoile zilei. I s-a părut suspect faptul ca a găsit
ușa magaziei deschisă, dar când să dea să intre înăuntru
și-a văzut fata lungită pe o parte lângă ușă:
-Anișoară, ce-i cu tine? a strigat dar neprimind nici

un răspuns s-a lăsat pe un genunchi lângă ea. Era rece.
A ridicat-o de pe pământul gol, a strâns-o la pieptul lui
plângând și cu voce înecată de suspine cerea judecată
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divinității:
-Oh, Doamne Hristoase, de ce mă pedepsești?
Dacă știai că mi-o iei de ce n-ai luat-o atunci când păgânul
a vrut s-o omoare? De ce, Doamne, ai lăsat-o să se chinuie
după toată suferința ei și a noastră de atunci? De ce,
Doamne, că ea n-a avut nici o vină?
A lăsat-o înapoi jos și s-a dus să dea vestea soției,
dar nu a putut spune nici un cuvânt și s-a prăbușit pe un
scaun. La întrebarea ei nedumerită, tot ce-a putut face a
fost să ridice brațul care indica cu degetul arătător locul
magaziei, în timp ce continua să plângă. Când soția a dat
buzna să vadă despre ce este vorba, domnul Murguleanu,
s-a luat după ea preventiv, ca s-o sprijine. Îngenunchiați
amândoi peste corpul Anișoarei au plâns neconsolați o
vreme până când mama s-a ridicat să aducă din casă o
lumânare și s-o pună la capul fetei. O mângâiau și-i
dezmierdau fruntea și părul printre sărutări, ca atunci când
era mică. Au hotărît apoi că trebuie s-o aducă în casă, în
patul ei moale și bun. Ridicând-o, o sticluță i-a căzut din
mână, iar în cealaltă, Anișoara continua să țină strâns în
palmă cruciulița de argint.
-Du-te, Gică, la biserică și roagă pe părintele să
vină să spună o rugăciune!
Părintele Niculae care a botezat-o la naștere, când
a auzit de moartea Anișoarei a întrebat dacă domnul
Murguleanu a anunțat poliția. Aflând că nu, a mers la
telefon și a anunțat el decesul, apoi s-a dus la casa fetei.
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Joi 18 octombrie
Înmormântarea Anișoarei a avut loc două zile mai
târziu la cimitirul local al comunei Băneasa de la periferia
Bucureștiului unde domnul Murguleanu, bunicul ei, a
construit un cavou pentru familia lui. A fost o zi de
toamnă rece și tristă ca și sufletele celor care au condus-o
pe ultimul drum către veșnicie. Cu ochi înroșiți de lacrimi
și bocete, femeile sub ochii cărora Anișoara a crescut,
veneau sprijinite de cei din cortegiu, în urma dricului.
Erau urmate de rude, prieteni și vecini, mulți dintre colegii
de la combinat între care meșterul Stoica, domnul Vintilă
și Dan. Popa Niculae și dascălul parohiei din comună
mergeau în fruntea procesiunii îngândurați, cu conștiința
îngreunată de povara săvărșirii unui păcat grav, asistând
la înmormântarea unei sinucigașe pe care n-o puteau lăsa
fără o rugăciune creștinească în momentul părăsirii
acestei lumi.
Nici maistrul Stoica nu era într-o dispoziție mai
bună. În momentul în care a aflat că Anișoara s-a otrăvit a
fost cuprins de remușcări greu de îndurat și l-a contactat
pe căpitanul de miliție care conducea ancheta morții fetei
ca să-și anunțe vina în această afacere.
Dan era și nu era prezent la cele ce se petreceau în
jur. Mergea în urma cortegiului dar nu vedea și nu auzea
nimic. În interiorul lui, ca de pe un alt tărâm, chipul
Anișoarei era prezent, mai mare și mai grav decât în
realitate, amintindu-i necontenit:
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-Ți-am spus că te eliberez. De-acum ești liber și nu

te mai poți împotrivi!
-Da. Nu mă mai pot împotrivi, Anișoară dragă, îi
spunea în gând Dan ca într-un dialog cu imaginea fetei
proiectată în fața ochilor săi mintali, - dar nici nu-mi pot
ierta că din cauza mea ai renunțat la viață. În fața lui
Dumnezeu eu rămân veșnic vinovat, pentru că nimic nu
poate spăla sângele sacrificiului tău vărsat pentru mine.
Tu nu m-ai eliberat, m-ai osândit. Sunt pătat cu sângele
tău, sau cum ziceai că ești, sunt spurcat. Tu nu mai ești,
dar eu trebuie să-mi car povara.
Însoțit de aceste gânduri, Dan a urmărit
procesiunea la cimitir, întreaga ceremonie religioasă,
depunerea sicriului în cavoul familiei și drumul înapoi
spre casa defunctei. Aici gospodinele au aranjat masa în
jurul căreia părintele Niculae, dascălul și restul
participanților la înmormântare au luat loc. Au fost aduse
tăvi cu mâncăruri din cuptorul bucătăriei iar țuica și vinul
au făcut limbile să se dezmorțească, schimbând atitudinea
sumbră de pe drum, într-una mai veselă. Dan însă s-a
ridicat de la masă, a luat o sticlă de țuică și un pahar și a
ieșit afară, unde banca din curte de lângă geamul
bucătăriei era liberă. Aici, singurătatea îi priia mai bine.
După un timp, domnul Murguleanu, tatăl Anișoarei, i s-a
alăturat:
-Vrei să-ți aduc ceva de mâncare? Dan a dat din
cap în semn de nu.
A urmat o liniște prelungă. Dan a terminat de băut
primul pahar de țuică și l-a umplut din nou. Domnul
Murguleanu privea în gol peste uluca gardului despărțitor
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de vecinul lui unde și-a făcut apariția o cioară, croncănind.
Apoi a ridicat o mână pe umărul lui Dan:
-Tu ești ca un fiu pentru noi. Acum noi nu mai
avem pe nimeni mai apropiat. Vino când poți să ne vezi.
În casa noastră ești totdeauna binevenit.
Cuprins de emoție, și-a sters o lacrimă, s-a ridicat
și a plecat.
Dan a golit paharul din mână, a pus sticla de țuică
pe pervazul geamului la bucătărie și a plecat și el. A luat
tramvaiul din piața din fața combinatului, s-a așezat pe o
bancă la remorca de clasa a doua și a adormit. Când s-a
trezit, tramvaiul trecea peste podul Izvor sub care
Dâmbovița curgea liniștit. A coborât la stația de după
strada Uranus din Splaiul Independenței. Afară începuse
să plouă mărunt și Dan și-a ridicat reverele de la haină,
continuând să meargă în susul râului fără să-i dea
importanță. Ploaia măruntă și cerul înnegurat îi făceau
bine: era la unison cu sufletul său la fel de înnorat și plâns
ca vremea din jur. Cu mâinile înfundate în buzunarele
pantalonilor înainta agale de-a lungul trotuarelor pustiite
de public de pe malul Dâmboviței, fără să vadă nimic în
jur decât pavajul ud pe care călca. A trecut astfel de podul
Elefterie, de cel de la Grozăvești și continuând să meargă
către stăvilar, a dat în drum de un restaurant deschis.
A constatat că este ud, că-i este frig și că i s-a făcut
foame. A intrat. Înăuntru oameni mulți, îndeobște bărbați
care se cunoșteau bine între ei. Aceștia ocupau mai multe
mese din restaurant, vorbind gălăgios unii cu alții și
ridicând în aer paharele cu băutură în sănătatea celor
prezenți. Un tip cu o vioară la umăr, secundat de un altul
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cu un țambal portabil atârnat de grumazul lui, treceau
printre mese intonând „M-a făcut mama oltean.” Se părea
că a fost zi de chenzină la uzinele metalurgice din
apropiere și acest fapt l-a făcut pe Dan să întrezărească o
nouă posibilitate:
-Uzina asta de aici este mult mai aproape de casă.
Nu mai pot lucra acolo de când ea nu mai este! Trebuie să
mă mut aici!
Vineri 19 octombrie

A doua zi dimineață Dan nu s-a dus la servici. Era
amețit și credea că noaptea trecută a făcut febră pentru că
în somn avea impresia că levitează ca o frunză prin aer și
forme ciudate păreau că se rotesc în continuu în fața
ochilor săi. De câte ori avea viziuni ca astea, știa că a făcut
temperatură. Dar acum s-a dat jos din pat și a mers în
bucătărie unde mătușa făcuse foc și avea o oală fierbând
pe plita mașinii de gătit. Haina lui cu care venise în seara
trecută acasă zăcea boțită pe spătarul unui scaun și era
încă udă. Dan socoti că dacă vrea să meargă undeva astăzi,
trebuie s-o calce că altfel nu se putea purta. S-a dus să
aducă fierul de călcat al mătușii, l-a umplut cu jăratec din
sobă peste care a mai adăugat câțiva cărbuni din rația
pentru iarnă și l-a pus afară pe treapta de ciment de la
intrare ca să se încingă. În timpul acesta, mătușa a încălzit
lapte pentru el într-un ibric în timp ce întindea marmeladă
pe-o felie de pâine. Dan s-a așezat la masă:
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-Mă duc la uzina de lângă stăvilar să caut de lucru.

Vreau să schimb serviciul.
-Păcat, maică. Erai așa de bine la combinat...
-Nu pot să mai intru în biroul acela. Este ca și cum o

forță magnetică mă va atrage în fiecare moment în bezna
cavoului în care zace ea. Nu c-aș vrea s-o uit, dar mi-e
peste putință să retrăiesc drama asta în fiecare minut din
zi.
-Bine, Dane, fă tu așa cum crezi că este mai bine,
s-a înduplecat mătușa.
Pe la zece dimineața, Dan a ieșit din casă într-o zi
proaspătă cu cer senin și soare blând, trecând prin parcul
de la Regie în valea care în ultimii ani s-a umplut de case
noi până la cheiul Dâmboviței, iar noile blocuri ale
cartierului studențesc fuseseră ridicate. Trecând podețul
de peste râu, a intrat în căsuța portarului care păzea
intrarea în uzină:
-Bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu tovarășul secretar

de partid al uzinei, dacă se poate.
-Cine ești dumneata și în ce problemă?
-Mă numesc Cristescu Daniel și am o problemă

personală.
Omul de la poartă a sunat la telefon și a început să
completeze un bilet dintr-un caiet cu file imprimate:
-Adu la întoarcere biletul acesta semnat de tovarășul
secretar.
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În fața porții se deschidea o alee largă pietruită, cu
clădiri pe margini de o parte și de alta, despărțite de
străduțe mai înguste. Dintre construcții, cea mai
impunătoare era clădirea administrativă din fața casei
portarului, în urma căreia, aliniate se aflau multe hale
imense, cu acoperișuri în zig-zag și ochiuri de geam în
rame rabatabile din metal.
Clădirea organizației de partid era pe stânga, în
spate, după clădirea policlinicii O secretară l-a condus la
tovarășul Roșca, secretarul de partid. Un om de statură
mijlocie cu păr în parte albit și purtând halat albastru de
doc se afla în spatele unui birou împodobit cu telefon, o
veioză, câteva ziare și alte hârtii. Când Dan i-a fost
prezentat, tovarășul Roșca s-a sculat în picioare:
-Luați loc. Cu ce vă pot ajuta? l-a întrebat după ce a
dat mâna cu el.
-Sunt tehnician, normator. Lucrez la serviciul
Tehnic al Combinatului de la Herăstrău, dar logodnica
mea care lucra în același birou a fost atacată de-o brută în
timpul serviciului și ieri am dus-o pe ultimul ei drum. Nu
mai pot lucra acolo. Vă rog să mă ajutați să fiu transferat
aici.
-Ați vorbit cu tovarășii de la Combinat? Vă dau
transferul să veniți aici?
-Nu încă. Am venit întâi aici la dumneavoastră. Nu
știu cum vor răspunde. Vă rog să mă înțelegeți, îmi este
absolut imposibil să mai intru în acel birou.
-Înțeleg. S-ar putea să vă ofere să lucrați la alt

serviciu. Mergeți acolo și vedeți ce vă spune. Când ieșiți
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de aici, lăsați secretarei mele o cerere de angajare și vom
vedea. Noroc bun! i-a spus secretarul, întinzându-i mâna
la despărțire.
Sâmbătă 20 octombrie
Tovarășa Fazecaș a ascultat în tăcere tot ce a avut
Dan să-i spună:
-Tovarășe Cristescu, nu am pe nimeni să pun acolo
în locul matale. Înțeleg și vreau să te ajut dar îmi trebuie
timp să găsesc pe cineva care să-ți ia locul. Înțelegi? Până
nu găsesc o persoană potrivită, nu pot să te las să pleci.

–Nu, tovarășa Fazecaș. Eu nu pot să mai intru acolo.

Îmi cereți mai mult decât pot face. Tovarășul inginer și
maistrul Stoica se vor putea descurca o scurtă perioadă
fără mine și dumneavoastră aveți aici în Combinat mulți
tovarăși care pot să-mi ia locul. Vă rog, lăsați-mă să plec”
Femeia din fața lui Dan a rămas gânditoare,
privindu-i fața maturizată inexplicabil într-o perioadă atât
de scurtă. I s-a făcut milă de el. Era în cumpănă între
propriile ei probleme și greutăți și acest tânăr mistuit de-o
dramă la care fiecare persoană din acest furnicar de
oameni a luat parte dar nimeni în aceeași măsură ca el.
A decis să-l ajute:
-Am la Uzinele Metalurgice o colegă din trecut cu
care am rămas prietene, inginera Istrate. Am să-i dau un
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telefon astăzi și te voi recomanda. Vino peste o oră să-ți
ridici transferul.
Lui Dan nu-i venea să creadă că tovarășa s-a învoit
să-i dea drumul:
-Vă sunt recunoscător, tovarășa Fazecaș. Aveți un
suflet de aur care a înțeles că nu mi-a fost ușor să vin cu
această cerere. Vă mulțumesc!
-Bine, bine. Succes!
Luni 22 octombrie
Dan a început lucrul în noul serviciu luni dimineață
dar nu ca normator. Tovarășa Istrate era șefa grupului de
consum specific de materiale și avea nevoie de un
tehnician. Locul acestui grup se afla în hala de prototipuri
a uzinei într-una dintre încăperile largi alocate Serviciului
Tehnic în care funcționau mai multe servicii: proiectarea
noilor produse, S.D.V.-uri (serviciul de scule și
dispozitive), copierea documentației și serviciul
tehnologic. În cadrul serviciului tehnologic erau diferite
grupuri de tehnicieni dintre care unii întocmeau fișe
tehnologice, alții stabileau norme de timp pentru execuție
și în final cei de la consumul specific, condus de tovarășa
Istrate. Multe birouri aliniate în șiruri mobilau sala, din
care consumul specific ocupa sectorul de lângă intrare, în
colțul încăperii, cuprinzând șase mese de lucru și câteva
dulapuri metalice pentru documente. Tovarășa inginer
Istrate avea biroul de la perete lângă ușă, ceea ce îi dădea
posibilitatea să poată urmări nu doar ce se întâmplă în
grupul ei dar și întreaga sală. Intrând aici pentru prima
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dată, Dan a văzut că în toată sala se aflau numai două
femei, dintre care una, îmbrăcată într-un halat portocaliu
se afla la biroul din spatele ușii și s-a dus direct la ea:
-Mă iertați. Tovarășa inginer Istrate?
-Da. Eu sunt. Cu ce vă pot servi?
-Mă numesc Cristescu Daniel. Tovarășa Fazecaș de

la Combinat mi-a spus că a vorbit cu dumneavoastră.
-Da. Ia loc pe scaun aici în fața mea. De fapt, biroul

ăsta la care stai acum are să fie al dumitale. Așa...Mi s-a
spus că ești tehnician. Știi să citești un desen tehnic?
-Sigur că da.
-Uite aici, vezi reperul ăsta? a continuat, desfăcând

desenul unui obiect din tablă cu marginile îndoite.
-Poți să-mi spui cam ce fel de material ți-ar trebui ca
să-l faci și ce dimensiuni ar trebui să aibe?
Dan a socotit mintal lățimile marginilor îndoite
adăugate la lungimea celui dintre ele și a spus șefei
dimensiunea desfășurată pe rând. Inginera părea
satisfăcută.
-Așa... dar ai putea să-mi spui ce material și cam ce
cantitate?
-Păi, trebuie să fie tablă decapată de 2mm înmulțită
cu lungimea și lățimea desfășurată a reperului și nu mai
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știu care era greutatea specifică a oțelului...
-Aproximativ 8 kilograme pe decimetrul cub.
Așa...ai lucrat vreodată cu o riglă de calcul?
-Nu, a spus Dan. N-am avut încă ocazia.
-Uite, tovarășa Mănoiu are să-ți arate, dar nu acum.
Mergi dumnetat la Cadre și fă-ți formele de angajare.
Bănuiesc că ai o scrisoare de transfer de la Combinat. Duo acolo. Când termini, vii înapoi și vedem ce mai avem
de făcut. Așa...să-ți prezint acum colegii. Aici dumnealui
este tovarășul Bărbulescu...

Biroul inginerei Istrate era așezat perpendicular pe
cel al tovarășului Bărbulescu. Dânsul era un bărbat înalt
cu ochelari și început de încărunțire, îmbrăcat într-un halat
albastru, ca de altfel aproape fiecare tehnician din această
sală. Aliniat cu biroul său, era cel al tovarășei Mănoiu, o
doamnă mai tânără, cu înfățișare plăcută pe care șefa a
însărcinat-o să-l învețe cum să folosească rigla de calcul.
Paralel cu biroul inginerei era biroul lui Dan așezat față în
față cu cel al tovarășului Sorin Petrescu și în spatele său,
cel al tovarășului Nestorescu. După prezentare, Dan s-a
dus la Cadre mulțumit că, începând din această zi, un
capitol nou în viața lui începe.
Luni 29 octombrie
Curând, Dan a început să se obișnuiască cu spiritul
din această sală în care mai mult de două zeci de persoane
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munceau dispersați în grupe diferite, cu faptul că se
cunoșteau toți între ei, că-și permiteau glume și șotii
copilărești care dădeau locului o atmosferă juvenilă ca
într-o clasă de liceu. De fapt, majoritatea erau tineri sub
treizeci de ani, mulți nu erau căsătoriți și principala lor
grija zilnică era dezbaterea clasamentului echipelor de
fotbal din Seria A cărora le prognosticau rezultatele. În
grupul său, la consumul specific, tovarășa Istrate, o
doamnă trecută de patruzeci de ani, blondă cu ochi albaștri
și statură impunătoare, îmbrăcată totdeauna în costume
taior foarte elegante, păstra o prevăzătoare distanță de
restul colectivului ceea ce îi dădea avantajul autorității.
Tovarășul Bărbulescu în schimb, cel mai vechi membru al
acestui grup, fost ofițer de carieră, cu o licență în drept,
avea o înfățișare blândă, nu era membru de partid, dar în
cadrul colectivității avea autoritatea decisivă la întocmirea
normelor de consum. Tovarășa Mănoiu era opusul din
toate punctele de vedere, colegei sale de muncă, fiind
brunetă, mai tânără, foarte exuberantă și mai ales o vădită
competitoare cu șefa în ceea ce privește eleganța. Halatul
ei, în permanență deschis și fără nasturi, era confecționat
dintr-un material mătăsos, negru, care arăta mai mult ca o
robă de judecător de la tribunal. Amândouă erau
căsătorite, nu aveau copii și bărbații lor ocupau funcții de
mare răspundere. Cu colegul din fața lui, Sorin Petrescu,
Dan a avut la început probleme ca să-l înțeleagă, dar când
a aflat că este surdo-mut și a realizat efortul acestuia ca să
înțeleagă ce spune fiecare și să răspundă întrebărilor cu
sunete care emanau forțat, un mare respect i-a luat locul.
Era tânăr, solid, dintr-o familie foarte bună de oameni
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înstăriți, dar crescut fără tată de mic pentru că acesta, fost
avocat, a fost victima unor tâlhari după terminarea
războiului. Tovarășul Nestorescu, fost ofițer de securitate,
expulzat la una din primele loturi de excluși din M.A.I.,
necorespunzând probabil cerințelor de duritate necesare
poziției avute, era într-o legătură de lungă durată cu
”Pisicuța,” o femeie plăcută care-l însoțea la orice ieșire
afară cu colegii.
De la început, Dan a primit desenele unui
subansamblu dintr-un proiect nou care îi cerea să
întocmească consumul de materiale. Fiecare obiect
confecționat din tablă, oțel, fontă, lemn sau oricare alt
material, incluzând cantitatea electrozilor de sudură era
necesar să fie tabulat pe fișe separate cu cantitățile
respective pentru fiecare calitate, dimensiune și profil
indicat. Chiar și pentru obiectele standardizate pentru
comerț ca: șuruburi, piulițe, șaibe și altele, trebuiau de
asemenea întocmite fișe de consum în eventualitatea că
vor fi confecționate în uzină. Cum cantitățile erau socotite
în forma brută de material, abia acum a înțeles Dan de ce
a fost întrebat dacă știe să folosească rigla de calcul: din
câteva mișcări succesive ale rigletei și a cursorului, se
putea calcula cantitatea materialului necesar. Încă din
prima zi a primit o riglă, uzată, provenită din URSS, cu
majoritatea inscripțiilor aproape dispărute de pe
celuloidul marcat cu liniuțe. Tovarășa Mănoiu l-a invitat
să vină cu scaunul lui lângă dânsa ca să-i poată explica
cum s-o folosească. Lecțiile, exercițiile și regulile de
aproximație ale rezultatului la calculul cu rigla, continuate
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de-a lungul mai multor ședințe prelungite în timp, le-a dat
posibilitatea să discute mai multe probleme și să afle
informații personale despre fiecare. Tovarășa Mănoiu
vorbea aproape șoptit cu Dan, atât de aproape că-i simțea
respirația suflându-i pe față și fără voia lui simțea cum
genunchiul ei îi atingea uneori piciorul sub masă. Astfel a
aflat că tovarășa Istrate degeaba se poartă ca o mare
doamnă cu pretenții de frumusețe pentru că în fond, nu
este decât o țărancă de la țară și dacă te uiți bine la fața ei
vezi că sub kilogramele de pudră pe care le folosește, fața
îi este arsă de soare acolo unde broboada n-o putea feri.
Cât despre tovarășul Nestorescu toată lumea știe că este
afacerist, bețiv, care primește mită, lucru pentru care a fost
dat afară din M.A.I. și că acum învârte felurite afaceri.
Activitatea lui Dan era uneori întreruptă de ruga
șefei din spatele lui de-a duce la secretara serviciului o
scrisoare ori alt material pentru dactilografiat sau alte mici
servicii. Secretara serviciului, tovarășa Rosner, lucra în
sala alăturată, la S.D.V.-uri. Era o femeie aproape de
vârsta pensionării, mică de statură, cu firele de păr vopsite
în negru prin care se vedea pielea capului. Purta ochelari
și buzele îi erau rujate strident în roșu. Era surprinzător de
rapidă pe claviatura mașinii de scris și avea calitatea de-a
vorbi diferite subiecte cu cine era pe aproape, în timp ce
dactilografia fără nici o eroare manuscrisul. Dar avea
mulți dușmani pentru limba ei ascuțită care nu ținea cont
de nimeni și comenta pe șleau în gura mare ce credea față
de cei din jur. Când Dan s-a apropiat de ea, aceasta c-o
singură privire fugitivă l-a întrebat:
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-Dumneata ești tovarășul Cristescu, nou aici?

Spune-mi, mata nu folosești deodorant?
-Nu. De ce?
-Pentru că transpirația se simte la miros, dragă.

Du-te la o farmacie și cumpără unul. Nu costă mult.
Dan a rămas perplex. O desenatoare care trăgea în
tuș un desen la o planșetă din apropiere, a întors capul
să-l privească, zâmbind. Dan a surprins privirea fetei cu
păr blond, revărsat în valuri pe spatele ei și s-a înroșit.
Joi 1 noiembrie
Tovarășul Bărbulescu era foarte ocupat în aceste
zile, elaborând un raport de contestație către Minister, în
legătură cu normele de consum pentru anul următor,
reduse cu 10% față de cerințele uzinei care deja le
redusese considerabil în comparație cu anul în curs. Între
el și tovarășa inginer Istrate aveau loc schimburi de
cuvinte și idei, multe contradictorii, în care el aducea
argumente ca justificare a celor scrise. Șefa riposta cu
voce reținută dar roșeața de pe fața ei indica dezaprobarea
spuselor lui:
-Da, dar nu dumneata, tovarășe Bărbulescu, ai să
fii acolo să suporți aceste date, ci eu. Dumneata nu știi ce
fel de presiune folosesc ei și practic n-ai cu cine discuta...
pentru că nu fac decât să transmită directivele de mai
sus...
-Eu știu un singur lucru: fără material nu putem
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face producția! Crede cineva că se pot face mașini cu
hocus-pocus? Să vină cine vrea să-mi spună ce anume pot
elimina dintr-o mașină și eu o fac. Asta-i limita!
Într-adevăr, deși nou aici, Dan a putut să constate
cum produsele fabricate în uzină sunt deteriorate cu bună
știință prin aplicarea unor așa zise inovații de reducere a
consumului de materiale pentru care autorii sunt răsplătiți
la salariu cu 15% din valoarea economiei realizate.
Bunăoară, o anumită piesă de forma unui paralelogram cu
diagonala mare de peste un metru, era fabricat dintr-o
foaie de tablă de 1 metru lățime pe 2 metri lungime.
Inovatorul a propus împărțirea ei în trei părți care
produceau o economie de material, combinând mai ușor
piesele mai mici pe foaia de tablă. Produsul în sine însă,
din punct de vedere constructiv era șubrezit și în același
timp vulnerabil unor accidente de muncă neprevăzute,
fără să punem la socoteală aspectul acestor mașini noi
făcute din cârpituri. Cazuri asemănătoare cu acesta
deveniseră în scurt timp contagioase.
Într-o zi după program, Dan a hotărît să facă o
plimbare de recunoaștere prin uzină. A trecut din hală în
hală, s-a oprit în dreptul unor mașini de care a avut mai
puțină cunoștiință, a urmărit procesul de turnare a oțelului
în formele deja pregătite și apoi a ajuns la atelierul de
forjare unde bare de oțel înroșite în foc erau făurite în
diferite forme și dimensiuni sub loviturile unor ciocane
automate activate prin fricțiune.Era târziu dar încă nu-și
terminase turul prin uzină. În spatele halei de turnătorie și
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forjare trecea o linie ferată deservită de o rampă de
descărcare la nivelul vagoanelor de tren. Aici, pe această
platformă cimentată cu două poduri rulante culisând la
mare înălțime pe șinele susținute de traverse de beton, se
descărcau sau se expediau în toată țara vagoane de
produse brute sau finite după caz. La periferia acestei
platforme se aflau mai multe ghilotine pentru debitarea
pieselor din tablă după planurile de croire elaborate de
tehnicienii de la consumul de materiale. Unele ghilotine
erau destinate debitării tablelor groase. Piesele tăiate,
stocate pe platforme rulante erau transportate la secția de
preparare. Multe reflectoare puternice luminau întreaga
platformă descoperită și expusă intemperiilor naturale.
Ștefan, un tânăr dintr-un sat din afara orașului care făcea
în fiecare zi naveta cu trenul acasă și înapoi era de serviciu
în seara asta. Dan a mers să schimbe cu el câteva cuvinte:

-Ce faci, tovarășe Ștefan, cum merge? Ți-a fost

aprobată ultima propunere de inovație la tabla zincată?
-Nu știu încă, pentru că vedeți, sunt în schimbul de

seară și nu am tren ca să vin mai devreme să vorbesc cu
tovarășii. Săptămâna viitoare o voi face că-s de
dimineața. Știți la ce m-am gândit? Vedeți toate
materialele astea? Sunt deșeuri pe care nu le putem folosi
la nici unul dintre produsele noastre. Mi-a fost milă să le
încarc la vagon ca deșeuri pentru retopire și le-am păstrat
aici. Noi nu le putem folosi dar alții ar da orice ca să le
aibă. Nu-am putea să le vindem?
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Dan a privit stocul de materiale strânse la
marginea platformei în care erau fâșii de tablă de diferite
dimensiuni și o mulțime de resturi de bare cu profiluri
diferite și țevi. Ideea i s-a părut foarte bună:
-N-ai vorbit cu nimeni despre treaba asta până
acum?
-Nu. Nimeni nu vine aici să stea de vorbă cu noi.
-Am să mă interesez și am să-ți spun. Felicitări,
cred că este o idee fantastică.
Vineri 2 noiembrie
Adoua zi dimineața, Dan s-a întors cu fața la
tovarășa Istrate să-i raporteze ce a discutat cu tovarășul
Ștefan. Tovarășul Bărbulescu asculta ce spunea Dan.
Inginera, oarecum surprinsă, urmărea cu privirea reacția
tovarășului Bărbulescu. Acesta întârzia să spună ce crede.
Liniștea lui ținea în cumpănă deocamdată valoarea
informației lui Dan. În cele din urmă, tovarășul a început
să vorbească:
-Desigur că sunt multe întreprinderi și cooperative
care ar putea beneficia de aceste materiale. Propunerea
tovarășului Ștefan este foarte valoroasă dar legal vorbind,
nu cred că există o formă stabilită cu care putem vinde
excesele noastre de materiale. Unde putem anunța pe cei
interesați că avem materiale disponibile? În Informația
Bucureștiului? Cine fixează prețul, eu, dumneata,
dânsul? Și apoi, cine primește banii și în ce formă? Astea
sunt probleme pe care noi nu le putem decide, trebuie
110

creat mai întâi sistemul în care această propunere poate fi
aplicată. Fiecare a rămas gânditor să chibzuiască asupra
acestor întrebări. În cele din urmă, tot tovarășul
Bărbulescu a propus un plan de acțiune:
-Eu cred că dumneata, tovarășa Istrate, ar fi bine
să mergi cu tovarășul Cristescu să vezi despre ce este
vorba. Apoi trebuie făcută o listă cu materialele de acolo,
profile, lungimi, cantități și chiar schițe dimensionale
pentru deșeurile din tablă. După aceea, cu aceste liste
trebuie mers la tovarășul director și raportată propunerea
tovarășului Ștefan.
Din nou și această propunere părea rezonabilă.
Tovarășa inginer îl privi pe Dan:
-Vrei să mergem acum acolo?
Dan a luat un bloc notes, șublerul și metrul din
sertar și a ieșit cu șefa din birou. Pe drum aceasta i-a spus:
-Mâine vreau să duc la minister raportul în legătură cu
consumul pe anul viitor. Vreau să mă însoțești ca să te
prezint tovarășilor de acolo, pentru ca în viitor să mergi
dumneata să predai rapoartele noastre. Vom pleca de aici
pe la nouă dimineața. Ești de acord?
-Sigur. Cum socotiți dumneavostră.
Au ajuns la platforma de beton unde ghilotinele
erau instalate. Cele două poduri rulante erau ocupate cu
descărcarea unor vagoane deschise de cale ferată.
Un tractor trăgea dintr-un vagon un stoc de tablă groasă
instalată pe-o sanie de lemn. Grămada de deșeuri salvată
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de tovarășul Ștefan se afla la marginea platformei și
reprezenta o cantitate substanțială. Inginera privi
materialele aruncate alandala pe jos și-l întrebă pe Dan:
-Rămâi dumneata aici să faci inventarul acestor

materiale?
-Da, dar o să am nevoie de cineva să mă ajute să le
mut.
Inginera a plecat să-l caute pe șeful docului pentru
un ajutor. Dan a început operația de inventariere.
Sâmbăta 3 noiembrie
Tovarășa Istrate și Dan au mers la minister cu
tramvaiul din fața uzinei. Au stat tăcuți unul lângă altul pe
o bancă la clasa l-a, ea îmbrăcată într-un elegant pardesiu
de gabardină iar el în costumul său bleumarin cu dungi
luat pe puncte. Au coborât la Podul Izvor și au tăiat
drumul prin Cișmigiu spre Calea Victoriei. La minister
tovarășa Istrate a intrat însoțită de Dan în câteva birouri,
l-a prezentat funcționarilor din aceste departamente și a
predat raportul capsat într-un dosar șefului de serviciu,
argumentând că uzina contestă reducerea consumului de
materiale cu 10%:
-Producția planificată pentru anul viitor nu poate

fi îndeplinită fără materiale cerute de noi. Noi deja am
redus cu mai mult decât 10% consumul față de anul
acesta! Nu mai putem reduce nimic!
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-Tovarășa

Istrate, ne-am angajat în fața
Comitetului Central și a clasei muncitoare că vom reduce
consumul de materiale și dumneata vii să-mi spui acum că
nu se poate? Se poate una ca asta? Atitudinea dumitale
tovarășa Istrate mă rușinează. Așa să știi! Tovarășul
ministru nu poate admite refuzul matale!
-Tovarășe Haralambie, eu te invit pe dumneata să

vii să-mi arăți de unde să tai materialul. Nu de aici, din
biroul dumitale confortabil. Vino în uzină, la fața locului,
acolo să-mi arăți că se poate! Așa... eu atâta am de spus.
Aici este raportul cu toate dovezile că cererea noastră este
corectă. Studiați-l și dați-ne un răspuns. La revedere!”
Șeful ar fi vrut să mai spună ceva dar era prea
târziu findcă tovarășa Istrate împreuna cu Dan părăsiseră
biroul. Pe drum, ea încă fierbea:
-Auzi, să-mi zică idiotul că se rușinează cu mine!
Să-mi scuzi expresia dar eu îl bag în aia măsii, c-așa
merită!
Mergeau înapoi spre parcul Cișmigiului dar s-a
oprit din drum:
-Știi ceva? Am de cumpărat niște cărți de la Cartea
Românească. Nu ne mai întoarcem înapoi la uzină astăzi,
sunt plină de nervi. Stai cu mine, poate vii cu mine la un
film pe bulevard? Ce zici? Dan a înclinat ușor capul.
Când au ajuns în fața Cercului Militar, l-a tras ușor
de mână vizavi la cofetăria Capșa. A comandat două
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Jauffrey-uri și cafele, luând loc la o masă:
-Bărbatu’ meu e plecat de-acasă de căteva zile.
Sunt probleme cu studenții la Timișoara. S-au revoltat.
Nu se știe cum se va isprăvi treaba. Nu miroase a bine! a
spus inginera îngrijorată.
-Mă surprinde. Nu am citit nimic de asta în
România Liberă. Nici la radio nu s-a dat vreo știre..
-Nu, dimpotrivă. Astea-s lucruri secrete. Nu

trebuie dată apa la moară dușmanului de clasă. Înțelegi?
Așa...nici despre ce se-ntâmplă în Ungaria nu se spune
prea mult. Acolo-i moarte de om.
O tânără le-a adus cafele, paharele cu apă și
prăjiturile comandate. Dan a scos portvizitul din haină să
le plătească dar inginera i-a oprit mâna, scoțând din poșeta
ei o bancnotă de două zeci de lei. Librăria amintită era
peste drum, dar șefa s-a răzgândit, zicând:
-Am auzit că Romeo și Julieta este un film bun.
Hai să vedem dacă rulează acum la matineu.
Au coborât în josul bulevardului către Cișmigiu.
Au oprit în holul cinematografului Trianon unde filmul
rula în continuare. Au găsit locuri pe întuneric în fundul
sălii și s-au așezat. Filmul era în culori cu o dansatoare
celebră, Galina Ulanova pe muzică de Serghei Prokofiev.
Dan care nu văzuse niciodată un balet a fost fascinat de
dansul protagoniștilor care evocau pasiunea dramatică a
iubirii lor, spiritul de sacrificiu care l-a dus cu gândul din
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nou la propria lui tragedie, speranțele lor năruite prin
moartea Anișoarei și durerea redată de sunetele muzicale.
În aceste momente de adâncă tulburare
sufletească, tovarășa Istrate se foiește pe scaunul ei,
încearcă să se aplece să ridice ceva de pe podea dar spațiul
nu-i permite și atunci îl roagă pe Dan să-i ridice de jos
batista căzută. Pe întuneric era greu s-o zărească și atunci
șefa și-a ridicat fusta peste genunchi, desfăcându-și
picioarele. Ținându-se c-o mână de brațul scaunului său,
s-a aplecat, vârându-și mâna printre pulpele doamnei și
cum batista se afla aproape sub scaunul ei, Dan nu a avut
o altă posibilitate decât să se întindă cu tot corpul peste
genunchii femeii ca s-o ajungă. Ridicând-o, când să-și
tragă mâna, tovarășa Istrate și-a strâns genunchii, reținând
ostatică mâna lui între coapsele ei în interiorul fustei,
acolo unde atingerea fină a mătăsurilor formează
totdeauna un spațiu atractiv. După terminarea filmului,
când s-au aprins luminile în sală șefa i-a spus: -Hai să
mergem, c-am văzut suficient. Ajunși în stradă pe la
ieșirea din spate a sălii, l-a luat de braț:
-Spune-mi, unde stai?
-Eu stau la mătușa mea în Grant, a spus Dan.
-Nu contează, a spus ea, vino să-ți arăt unde stau
eu. Locuia într-o casă veche în cartierul Cotroceni.
Aproape de casă i-a spus: -Sper să nu te superi, dar aici
sunt mulți care mă știu. Mergi te rog în urma mea ca și
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cum nu ne-am cunoaște. Las ușa deschisă și te-aștept în
casă.
Intrarea avea două uși și ea a descuiat-o pe cea din
stânga. A lăsat ușa întredeschisă în urmă și el s-a vârât
înăuntru. Dintr-un holișor cu mai multe uși, se intra într-o
cameră largă cu tavanul înalt, ferestre la stradă și pe o
latură și mobilier fin, clasic. O canapea lată, două fotolii
confortabile, birou, bibliotecă cu multe cărți și un șemineu
pe peretele opus ferestrelor, lăsau impresia unui loc distins
și modern. Șefa i-a spus să dea drumul la radio sau
televizor că ea vine imediat. Dan nu a vrut să atingă nimic
și așezându-se pe canapea, gândea cum să facă să plece
mai repede de aici. După câteva minute, ea a revenit
îmbrăcată într-un capot de mătase și o tavă cu o sticlă de
vin, două pahare și câteva felii de cozonac pe un platou pe
care l-a așezat pe măsuța din fața canapelei. Turnând vin
în pahare, l-a servit primul:
-Sănătate! a spus, ciocnind paharul cu el,

așezându-se pe unul dintre fotolii. Așa...uite ce vreau săți zic. Am observat că tovarășa asta Mănoiu îți umple
capul cu poveștile ei. N-ai cum să știi cum este ea în
realitate. Are un bărbat bun care-i permite prea multe.
Înainte de venirea mea la Uzină a fost un inginer tânăr în
locul meu. I-a sucit mințile astfel că bietul om a trebuit să
divorțeze din cauza asta. Tovarășul Mănoiu, bărbatu’ ei,
om influent, a vrut ca bietul om să fie aruncat afară din
serviciu ca pe-un câine cu tinichele de coadă. Până la urmă
a fost înduplecat s-o lase mai moale. Deci, fii atent!
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-Nu mi-am imaginat, a spus Dan.
-Sigur că nu. Eu înțeleg că și femeile, chiar și cele
măritate, ca fiecare om, trec prin perioade de singurătate,
nesatisfacție, chiar depresie și au nevoie ca înecatul de-un
colac de salvare, de un suflet apropiat care să le ofere
puțină înțelegere și o mângâiere. Mă înțelegi? Să-ți spun
sincer, eu n-o condamn că are nevoie de puțină intimitate
în afara căsniciei. O condamn însă că nu-i loială, că umblă
cu bârfa unde vrei și unde nu vrei și că este periculoasă.
Înțelegi ce-ți spun? Dan încuviință din ochi.

-Așa... ce vreau să-ți spun? Eu însumi sunt întrunul din aceste momente. Îmi dau seama că îmbătrânesc,
că mi-am trăit jumătate din viață, am realizat ce-am
realizat dar nu am avut timp să trăiesc, am fost într-un fel
propriul meu dușman: muncă, învățătură, obligații dar
pentru mine nimic. Nu am avut parte nici măcar de-un
copil care să fie al meu. Bărbatu-meu, cu două zeci de ani
mai mare ca mine, m-a luat de păpușă în casă dar el este
toată ziua cu altele. Când vine acasă, datoria mea este săl servesc ca o ordonanță și atât. Eu nu am cunoscut
dragostea, nu am iubit pe nimeni și nu vreau să-mi
continui viața la fel. Știu că ești mult mai tânăr decât mine
și nu vreau să-ți fiu povară. Dar ți-am citit în ochi din
prima zi că ești un om deosebit, că mă pot încrede în
loialitatea ta și nu-ți cer nimic mai mult decât puțină
căldură sufletească. Ce zici, poți să mă ajuți? Să-mi fii
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prieten?
Dan ca să fie mai aproape, s-a sprijinit cu coatele
pe genunchi, ridicând spre ea o privire tristă:
-Am plecat de la Combinat ca să uit o dragoste
tristă soldată cu moartea iubitei mele. A fost îngropată în
săptămâna dinaintea sosirii mele la Uzină. Am zis atunci
că nu mă mai interesează altă iubire și cred că gândesc la
fel și astăzi. Nu știu dacă mai sunt capabil să iubesc după
tragedia prin care am trecut. Șefa s-a ridicat de pe fotoliu
și a venit lângă el, cuprinzându-i umerii:
-Nu spune lucrul ăsta Dane, nu ai de unde să știi.
Eu m-am plâns de suferința mea neghioabă când tu ești
acela care are nevoie de mângâiere. Lasă-ți capul pe
umerii mei Dane, lasă-mă să te îmbrățișez. Eu îți voi fi
mamă și soră dacă n-ai una. Stai cu mine te rog și nu te
mai zbuciuma. Așa...

Luni 5 noiembrie
Sorin, colegul din fața lui Dan privea peste umerii
lui peretele din spate ori altceva, cu ochi imobili ca de
statuie. Dan a încercat să-i atragă atenția dar Sorin îi făcu
un semn să aștepte. Curios, Dan a întors capul să vadă la
ce privea Sorin. Prin geamul peretului din spatele
tovarășei Istrate, secretarul organizației de partid pe uzină
era angajat într-o discuție cu inginerul șef Budău. Curând,
au intrat amândoi în birou. În urma lor, cei din birourile
alăturate, proiectanții de SDV-uri, cei de la construcții de
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mașini și chiar cei ce pregătesc documentația, au ocupat
toate spațiile libere dintre mesele tehnicienilor din
încăpere. Lângă scaunul ocupat de Dan, a apărut micuța și
îndesata tovarășa Rosner, dactilografa. Dan s-a ridicat și
i-a cedat scaunul său. În spatele dactilografei se afla fata
cu părul blond din apropierea ei. Când a văzut-o, Dan i-a
zâmbit și a lăsat-o să treacă în locul lui unde avea un unghi
de vizibilitate mai bun. Fata i-a mulțumit. Când toată
lumea a fost adunată, inginerul Budău a dat cuvântul
tovarășului Roșca care avea de făcut o comunicare
importantă:
-Tovarăși, a început secretarul de partid. -Nu știu

în ce măsură ați fost informați asupra evenimentelor care
au loc în țara vecină, Ungaria și mai ales în capitala tării,
Budapesta. A ajuns la cunoștința noastră că zvonuri
tendențioase care nu au nimic comun cu adevărul sunt
propagate de cei care urmăresc surparea regimului nostru
democratic, dezinformează clasa muncitoare cu minciuni
că în țara vecină s-a declanșat o revoluție populară. Este
adevărat că s-au înfiltrat anumite elemente dușmănoase cu
intenția de-a instiga mase de oameni. Chiar și în țara
noastră, la Timișoara s-au găsit câțiva instigatori în
rândurile studenților care au încercat să sădească
răzmeriță în cadrul universității dar vigilența clasei
muncitoare le-a venit de hac, izolându-i și acum se zbat
zadarnic, încercând să scape de mânia poporului care vrea
justiție dreaptă pe măsura faptelor lor. De aceea, noi
poporul român, în deplină solidaritate cu poporul
maghiar, condamnăm cu tărie toate încercările neizbutite
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ale imperialismului muribund de-a ne reîntoarce la viața
de sclavie avută înainte de eliberarea țărilor noastre de
glorioasa armată sovietică. Noi nu admitem și nu vom
permite nimănui să încerce să stăvilească imboldul nostru
susținut de construire a socialismului victorios și păstrare
a libertății și independenței naționale. De aceea ne-am
adunat aici pentru că trebuie să fim vigilenți, tovarăși, să
nu dăm ascultare și să nu ne lăsăm momiți de uneltele
dușmanului de clasă care încearcă cu orice preț și în orice
formă să ne împiedice în drum. Atât am avut să vă spun.
Mulțumesc.”
După ce fiecare s-a reîntors la locul lui de muncă,
Sorin s-a aplecat peste masă mai aproape de Dan,
vorbindu-i încet:
-Nu-i asta ce discutau ei pe coridor înainte de
ședință.
-Tu de unde știi ce discutau? Doar nu i-ai auzit?
-Eu aud cu ochii, tont! Ziceau că în Ungaria

revolta continuă și că rușii au intrat cu tancurile peste
demonstranți. Sunt mii de morți și ungurii fug din țară pe
capete. Se pare că treaba încă nu s-a terminat. Le e frică
să nu se întâmple la fel și la noi.
-Ești sigur că asta vorbeau? Sorin a confirmat,
retrăgându-se pe scaunul lui în timp ce urmărea impresia
lăsată asupra lui Dan. Acesta și-a reluat și el locul pe
scaun. Curioasă, tovarășa Mănoiu l-a întrebat pe Dan din
ochi despre ce era vorba, dar precaut, el a răspuns numai
cu o mișcare din umeri. După cele aflate de la tovarășa
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Istrate, Dan a devenit puțin suspicios cu ceea ce vorbea cu
această femeie.
De două zile relațiile lui cu șefa grupului au
devenit puțin mai încordate. De frică să nu dea nimănui
de bănuit că ar exista o legătură între ei, au început să evite
contactele directe. Cu o zi înainte, tovarășul Bărbulescu
răspundea la unicul telefon al grupului de pe biroul șefei
când ea nu se afla acolo și după aceea îi dădu receptorul
lui Dan. Era ea, Crina Istrate șefa grupului, care-i cerea
niște amănunte în legătură cu un anumit consum de
materiale pentru serviciul aprovizionare. Dar în realitate a
vrut să-l întrebe dacă vrea să vină cu ea duminică
dimineața la concertul simfonic de la Ateneul Român.
Dan a căutat în documente răspunsul despre consum și a
confirmat în același timp că vrea să meargă la concert.
Niciodată Dan nu avusese o experiență cu o
femeie atât de sigură de sine care știe ce vrea și în același
timp să lase impresia că inițiativa aparține celeilalte
persoane. În toate relațiile anterioare, el era acela care
iniția situația și victoria îi aparținea numai lui. Altfel s-au
desfășurat lucrurile de data asta. După discuția din salonul
Crinei, ea s-a apropiat de el cuprinzându-i umerii duioasă,
mângâindu-l și strângându-l în brațe după ce a aflat de
drama prin care a trecut. Ca răspuns, Dan a înconjurat-o
și el cu brațele, ca o ființă nevertebrată care are nevoie deun suport. Cuprinzând-o, a simțit că sub capotul de
mătase al Crinei nu se afla absolut nimic. Și-a amintit de
discuția cu Anișoara de pe plaja ștrandului când a afirmat
că nu știe cum ar reacționa în fața unei femei goale.
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Cuprins de un impuls nestăpânit, ca să se convingă a tras
de marginea deschizăturii capotului ei și în fața ochilor săi
a apărut vie și plină de viață, Eva. Deloc surprinsă, ea a
privit în ochii lui dorința și s-a lăsat întinsă de-a lungul
canapelei în timp ce mâinile lui explorau voluptuos
întreaga suprafața exterioară a corpului ei. Cu un potop
de sărutări aprinse, a simțit cum explorarea era continuată
și în interior.
Marți 6 noiembrie
A doua zi înainte de prânz, tovarășa Mănoiu l-a
asaltat cu întrebări pe tovarășul Bărbulescu despre prima
lui căsătorie. Trebuia să fi fost câțiva ani de atunci, pentru
că acum, cu cea de-a doua nevastă are o fetiță elevă la
școală. Tovarășul Bărbulescu nu părea jenat să se lase
ispitit de posibilitatea începerii unei povești, pentru că o
făcea cu multă dibăcie și un nelipsit zâmbet pe buze. Când
aveau puțin timp și de povești, fiecare dintre ei, incluzândo pe inginera Istrate, lăsau creioanele să se odihnească pe
paginile lucrărilor începute și ascultau de la mesele lor
povestea, cu excepția tovarășului Nestorescu care venea
cu scaunul mai aproape ca să poată auzi.
-Când m-am întors de pe front în 1945, a început
tovarășul Bărbulescu, -am fost sătul de armată și cariera
de ofițer. Șase ani de război, lupte și moarte la fiecare pas
mi-au fost de ajuns. M-am înscris la facultatea de drept
dar după atâția ani de front în care nu am pus mâna pe-o
carte am avut de recuperat multe lucruri uitate ca să-mi
ajung din urmă colegii. Trăiam încă la garnizoană pentru
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că părinții mei erau la țară și nu găseam în mediul acela
cazon un colț liniștit ca să învăț. Atunci mi-am cerut
demisia din armată, am găsit o gazdă și trăiam din
meditații. Și, ce să vă spun, gazda mea avea... o fată. Astai toată povestea. a încheiat zâmbind tovarășul.
-Nu se poate, tovarășe Bărbulescu, să ne lăsați așa.
A fost o dragoste pasionantă, așa ca-n filme? l-a
chestionat neînduplecată tovarășa Mănoiu.
-Ei, și dumneavoastră acum, că nu-i cum vă
imaginați. Fata era și ea studentă, la filologie. Scria poezii
pe care le aducea la mine ca să mi le citească. Era
romantică, scria de dragoste dar ea n-avea habar ce-i aia.
Era greu să nu iubești o fată ca ea, tănâră, frumoasă și
inteligentă. Părinții ei nu prea înțelegeau ce scrie ea și erau
nemulțumiți că nu a ales o profesie mai potrivită unei fete,
ca profesoară, doctoriță sau altceva. De aceea venea la
mine și punea preț pe observațiile mele. Mie îmi plăcea să
stau cu ea de vorbă, eram prieteni și ai ei se arătau mai
bucuroși s-o lase să meargă undeva cu mine, decât cu alții
pe care ei nu-i cunoșteau. Dar în situația mea fără niciun
căpătâi, nu puteam să mă aventurez într-o relație serioasă.
Până într-o zi când Jeni, că așa o chema, m-a forțat săspun dacă o iubesc și ce planuri am. Luat prin surprindere,
nu am știut ce să-i răspund. Ea aștepta să-i spun ce simt și
eu nu știam dacă era cazul să-i mărturisesc sau nu. Până
atunci, m-am purtat cu ea prietenește. O tratam ca o colegă
pe care o stimam și cu care puteam discuta orice subiect
cu detașare și fără subînțelesuri. Acum însă, nu știam ce
trebuia să fac.
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-Suntem prieteni, i-am spus. Dacă n-aș ține la tine
aș fi stat tot timpul în preajma ta, am fi învățat împreună
și aș fi mers cu tine în orice loc? M-ai văzut pe mine
vreodată cu altcineva? Nu-i asta de ajuns pentru tine?
-De ajuns? a sărit Jeni. Ce suntem aici, ca la

farmacie? Dăm cu gramul? Acum suntem prieteni, îmi
pierd timpul cu tine, dar când mi-o fi mie bine îmi iau
pălăria și plec. Sigur că nu-i de ajuns! Eu vreau să știu ce
intenții ai!
-N-am nici o intenție, i-am spus enervat. Nu sunt
în situația să am intenții. Când o da Domnul să-mi primesc
licența, atunci putem sta de vorbă. Asta-i tot ce pot să-ți
spun.
A plecat, trântind ușa. Vreo două zile n-a mai vorbit
cu mine. Pleca de acasă singură, venea seara târziu și se
purta ca și cum aș fi fost invizibil. Mama ei încerca să mă
facă să-i zic ce s-a întâmplat. I-am spus că nu știu nimic.
A venit înapoi într-o seară să-mi arate o poezie cu titlul:
„E drăguț dar cam prostuț”. Am înțeles aluzia, dar am
tratat-o normal, ca pe orice altă poezie. Am devenit din
nou prieteni ca înainte. Într-o seară, tatăl ei vine la mine
să mă întrebe dacă m-ar interesa un serviciu la banca unde
lucra el și era șef de birou:
-Bine, dar eu învăț, vreau să dau examen la barou,
i-am spus.
-Poți face lucrul ăsta la seral ori la fără frecvență, a
răspuns omul.
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Am cântărit bine situația, am găsit că avea dreptate
și m-am mutat la cursurile fără frecvență. Cu un serviciu
bun la banca de comerț și mai mult optimism decât în
trecut, am început să-i fac curte lui Jeni. În toamnă ne-am
căsătorit.”
-Și-atunci de ce v-ați despărțit? a vrut să știe
tovarășa Mănoiu.
Tovarășul Bărbulescu a rămas un moment pe
gânduri, căutând parcă în memorie un moment
semnificativ cu care să-și continue povestea:
-De prea bine. Jeni a vrut un copil imediat după
căsătorie dar eu m-am împotrivit. Voiam să am copii dar
nu stând împreună cu părinții ei. Erau cumsecade, n-am
ce spune, ne-au fost de mare ajutor dar dacă nu le
respectam părerile se supărau că nu suntem recunoscători.
Jeni era în ultimul an de facultate, eu mai aveam ani de
muncă. Vremurile era tulburi și eram mâhnit că în familie,
părerea mea conta cel mai puțin. Jeni cu părinții ei
decideau orice, de multe ori fără să fiu întrebat. Când iam spus că vreau să ne separăm de părinți, ea s-a
împotrivit. Eu însă eram hotărât.

-Să știi că eu mă mut, i-am spus. Dacă nu vii cu
mine, nu va fi alegerea mea.
-Du-te! Du-te la dracu, dacă vrei! Eu aici rămân!
mi-a răspuns.
Am plecat în aceeași zi. Tatăl ei era șeful meu la
birou. I-am spus că ne despărțim și i-am înaintat cererea
de demisie. A încercat să mă rețină dar mi-am luat
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lucrurile și am plecat. Așa am ajuns aici, printr-un prieten
care lucra la administrație.
-Și Jeni nu v-a urmat? Nu a încercat să vă
împăcați? a întrebat Tovarășa Mănoiu.
-I-a fost greu să mă găsească. Numai când a primit
actele de divorț a dat de mine și atunci m-a implorat să ne
împăcăm, a fost de acord să se mute cu mine, m-a rugat so iert, dar i-am zis că este prea târziu. Odată cămașa ruptă,
n-o mai poți purta ca nouă. Până la urmă a înțeles. -Mai
știți ceva de ea? S-a recăsătorit?
-Da. Este bine. Acum predă la universitate.

A doua zi pe 7 noiembrie se sărbătorea Marea
Revoluție Socialistă din Octombrie și toate clădirile
importante din Capitală erau împodobite cu tablourile
celor din conducerea Partidului Muncitoresc Român în
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și lozinci cu
:”Trăiască 7 Noiembrie!”. Și-n uzină s-au făcut pregătiri
asemănătoare atât pe fațada clădirii administrative cât și
în fiecare secție. Tablouri, ghirlande și lozinci noi au fost
adăugate celor existente și toți salariații au fost anunțați că
în dimineața următoare fiecare trebuie să vină la uzină,
pregătit pentru marea manifestație populară din Piața
Victoriei.
După ce s-a despărțit de colegi, în drum spre poartă,
Dan este ajuns din urmă de Crina, șefa lui. Din mers, i-a
vorbit fără a se uita la el:
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-După defilare mâine, te aștept acasă să luăm masa

împreună că săptămâna viitoare vine bărbatu-meu. Fără să
aștepte răspuns a trecut mai departe spre stația de tramvai.
Miercuri 7 noiembrie
Când Dan a ajuns dimineața la uzină, salariații
erau în stradă și o mulțime de placarde cu lozinci, drapele
și fotografii țintuite pe cozi lungi de lemn erau rezemate
de gard, așteptând pe cei desemnați să le poarte în fața
tribunelor oficiale. Organizatori de partid și sindicat
convingeau pe unii și pe alții să ia câte unul dintre aceste
materiale, în timp ce grăbeau crearea coloanelor de
defilare care trebuia să meargă pe jos întreaga distanță
până la Piața Victoriei. Dan a căutat în mulțime o fața
cunoscută, în special pe cei din grupa lui printre rândurile
aliniate până în frontul coloanei. In drum a zărit fata cu
părul blond de la SDV-uri și puțin mai în față a dat de
Crina și tovarășul Bărbulescu. S-a alipit de ei. Era o
dimineață splendidă de toamnă târzie care promitea soare
și cer senin. Sorin Petrescu însoțit de tovarășa Mănoiu
s-au alăturat și ei grupului. În sfârșit, după ce toate
materialele de propagandă au fost distribuite, coloana s-a
pus în mișcare. La fiecare intersecție importantă s-au
adăugat din stânga și din dreapta, coloane noi de
demonstranți, și încet, la pas, s-a format un fluviu de
oameni, curgând în aceeași direcție și ritm cu apele râului
Dâmbovița.
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Când au ajuns în dreptul podului Cotroceni,
coloana a fost oprită, așteptând pe cei din zona respectivă
să le-o ia înainte. În drum, pe trotuare în fața
restaurantelor au fost scoase mese afară, oferind spre
cumpărare crenvurști fierți care dispăruseră din comerț
de-o vreme, baghete de pâine albă proaspătă, muștar și
sticle de limonadă. Pe marginea trotuarelor, șiruri de
oameni aliniați la mici distanțe unii de alții, vegheau ca
nimeni să nu părăsească coloanele. Soarele se ridicase
pe cer, reflectând pe frunțile oamenilor strălucirea
transpirației. Din loc în loc, mașini de salvare staționate la
marginea drumului așteptau obișnuitele cazuri de leșin ale
unor tovarășe neobișnuite cu drumuri așa de lungi în
căldura de afară. La podul Izvor a intrat în rând și
tovarășul Nestorescu care locuia pe Uranus și știa că
traseul trece pe aici. A dat mâna cu fiecare și s-a intercalat
între Dan și tovarășul Bărbulescu:
-Am auzit la Europa Liberă că sovieticii au intrat

cu tancurile în Budapesta. Sunt peste 2500 de morți. În
toată Europa sunt azi demonstrații de protest contra
rușilor. Mulți îi acuză pe Americani că nu trimit trupe
acolo, a spus el, privindu-i în ochi. Sorin l-a atins cu cotul:
-Ce spune?
-Ce-ai zis și tu mai zilele trecute. Că nu-i bine în

Ungaria. Sunt demonstrații în lume contra rușilor.
-Și noi îi pupăm în cur aici.
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Când au ajuns în Piața Unirii, puhoaie de oameni
se revărsau din toate direcțiile și cete de activiști căutau să
comande prioritatea unor coloane înaintea altora care
trebuiau să-și continue drumul pe bulevardul Magheru.
Căldură, gălăgie și oboseală. Orele de așteptare,
cordoanele de activiști care nu te lăsau să părăsești
coloana chiar și atunci când o necesitate personală îți
impunea un popas, devenise insuportabilă. Și până la
tribune mai era drum lung. Abia după ora prânzului uzina
a defilat entuziasmată prin fața demnitarilor din tribune,
fiecare căutând să zărească din mersul zorit, figurile din
tribuna centrală și în special pe cea a tovarășului
Gheorghiu-Dej.
Nu departe de tribune, după statuia Aviatorilor era
intrarea în parcul Stalin, dar cordoanele de milițieni
împiedicau intrarea în parc pentru că evacuarea miilor de
oameni a fost planificată într-un sens unic prin calea
Floreasca. Nici un tramvai sau autobuz nu circula la ora
asta și drumul spre casă trebuia făcut pe jos. Străbătând
cartierul cu case și străduțe, coloanele omogene s-au
destrămat, oamenii s-au împrăștiat și unii au preferat să se
oprească la un restaurant deschis ori o cofetărie pentru
luxul unui scaun, un pahar de apă și un moment de odihnă.
Dan continua să meargă când cineva-l trage de mânecă:
-Lasă-mă să mă agăț de dumneata că sunt foarte

obosită. Era tovarășa Mănoiu.
-Sigur, nu-i nici o problemă, i-a zis îndatoritor
Dan, oferindu-i brațul.
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-În toată strada asta nu-i nici un pic de umbră ca
să te răcorești. Ce calvar, domnule, ce calvar. Nimeni nu
ne-a informat să venim cu pantofi mai confortabili. Cum
pot face așa ceva?
-Foarte simplu. Tovarășii au venit cu limuzina și
vor pleca de-aici obosiți c-au stat pe scaune fără să facă
nimic. Ei ne invidiază c-am putut merge în voie, a spus
Dan.
-Eu nu stau departe de aici. Am să-ți arăt unde.
Vino să te odihnești puțin. Bărbatu-meu s-ar putea să nu
fie acasă, dar n-are importanță. Nu trăim în pădure.
-Îmi pare rău, tovarășa Mănoiu, sunt invitat la

masă la un prieten, s-a scuzat Dan.
-Sau prietenă, a completat tovarășa Mănoiu,
făcându-i cu ochiul.
-Doar un prieten.
Casa tovarășei arăta ca o vilă înconjurată de copaci
și ocrotită de un gard prin care nu se vedea curtea. De
acolo Dan a mers singur spre casa Crinei la care era greu
de ajuns pentru că încă veneau demonstranți pe arterele
principale. Era trecut de ora trei când a ajuns la ea. A sunat
la intrare, dar nu a primit răspuns. Ca să omoare timpul
până la sosirea ei, Dan a mers la grădina Botanică unde
era umbră și s-a așezat pe-o bancă. Fără să-și dea seama a
ațipit sprijinit de spătarul băncii. Când s-a deșteptat,
ceasul lui Pobeda indica ora patru. Crina de data asta i-a
deschis.
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Duminică 11 noiembrie
Tot ce știa Dan în legătură cu muzica clasică se
datora difuzorului instalat în casa mătușii lui care
funcționa neîntrerupt în fiecare zi până la miezul nopții.
Pășind pentru prima dată în interiorul Ateneului Român,
a fost cuprins de-o emoție inexplicabilă la ideea că
datorită Crinei pătrunde într-o lume dedicată celor
privilegiați. Câteva minute în urma lui și-a făcut apariția
Crina, îmbrăcată foarte elegant și scoțând biletele din
poșetă, i-a înmânat unul, ea mergând în fața lui.
Splendoarea sălii cu plafon circular pictat și împodobit cu
ghirlande în relief și toate detaliile descoperite de Dan în
jurul său, l-au făcut să se simtă mic și neînsemnat în
această grandoare. S-a așezat lângă Crina care a scos din
poșetă un bilet pe care i l-a dat, spunându-i șoptit:
-Să nu te superi pe mine, Dane, dar am comandat
pentru tine un costum de haine la Casa de Mode pe Calea
Victoriei. Mergi luni acolo ca să-ți ia măsura. Ai adresa
aici.
În acest timp a apărut dirijorul pe scenă și muzica a
acoperit orice zgomot din sală. Piesa de început în primă
audiție nu l-a impresionat prea mult pe Dan. Următoarea
în stil național semăna ca o înșiruire de dansuri naționale
cunoscute, dar concertul de pian numărul 1 de Chopin
care încheia prima parte a programului i-a plăcut așa de
mult că ar fi stat să-l asculte iar și iar. La pauză au ieșit
împreună în holul elegant al Ateneului cu scări circulare
la extremitățile încăperii. Crina s-a scuzat că-l lasă singur
pentru câteva minute iar el era bucuros că are răgazul să
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vadă mai îndeaproape detaliile care împodobeau această
sală. Trecând printre oameni dintr-o parte în alta a sălii, în
față îi apare fata cu părul blond de la SDV-uri. Era singură
cu programul de sală în mână:
-Bună dimineața, i-a spus Dan. Dumneata aici?

-Da, iubesc muzica clasică. Veneam cu mama mea
de când eram mică la concerte. Nu știam că și dumneata
iubești muzica.
-Nici eu nu știam. Am venit pentru prima dată la un
concert. La țară unde am crescut, ascultam muzica
tarafului din sat. Dar aici această muzică este cu totul
altceva. Concertul de pian l-am ascultat cu mare plăcere.
-Da, Chopin este foarte frumos. Simfonia de

Beethoven care urmează cred că are să-ți placă la fel de
mult.
-Mă bucur că ne-am întâlnit aici. Îmi spui și mie
cum te cheamă? a întrebat Dan.
-Rozica Șwarț. Și pe dumneata?
-Daniel Cristescu. Rozica, imi dai voie să-ți spun
pe nume?
-Sigur, Dane. Acum eu trebuie să mă duc, că am
locuri la balcon. La revedere.
-La revedere, Rozica.
Despărțindu-se de ea, Dan a început s-o caute pe
Crina, dar aceasta era chiar în spatele lui:
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-Cine este fata asta? Nu lucrează la noi în uzină?
-Ba da. E desenatoare la sculărie, cred. O cheamă
Rozica Șwarț.
-Sunteți prieteni?

-Oh, nu. Acum mi-a spus cum se numește. Prima
dată am vorbit cu ea aici.
-Este tânără. Și foarte frumoasă. După concert vii
la mine să luăm masa împreună. Am pregătit o mică
surpriză pentru tine, o să vezi! Așa... Cred că e ultima dată
că poți veni la mine. Soțul meu se întoarce zilele viitoare.
El are multe relații, am să-l rog să-ți caute o garsonieră.
Câteva note armonioase ca de clopot anunța
audiența să-și reia locurile în sală pentru partea secundă a
concertului. Simfonia a treia, Eroica a lui Beethoven, în
tumultul ei de sunete răscolitoare a lăsat o impresie
memorabilă asupra lui Dan care încerca să descifreze în
sunetele ei povestea care presupunea că o avea
compozitorul in minte și voia s-o transmită mai departe
ascultătorilor. Textul din programul de sală nu pomenea
nimic despre asta. Un lucru de care nu a avut cunoștința
până acum a început să-l supere ca un cucui crescut pe
frunte la văzul lumii: educația lui incompletă. Toată
cultura lui se mărginea numai la ce-a învățat la școală. Dar
asta este minimul necesar unui om în societate. Nu este
suficient. Oamenii de-a lungul timpurilor au creat lucruri
de incredibilă frumusețe, cum este această clădire, cum
este muzica pe care a ascultat-o astăzi, cum sunt piesele
de teatru și cărțile scrise și multe de care el nici nu a auzit.
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Sunt atâtea lucruri de învățat! Trebuie să se apuce
sistematic să citească, să învețe, să meargă la muzee și să
se cultive.
Acasă la Crina, surpriza a fost o cutie de carton în
care se afla o pereche de pantofi nou-nouți și trei perechi
de ciorapi fini, bărbătești. În timp ce ea urmărea bucuroasă
reacția lui Dan la deschiderea cadourilor și-l îndemna săși probeze pantofii dacă sunt pe măsura lui, Dan a pus
cutia pe masă, încurcat:
-Te rog să nu te superi pe mine, dar mă copleșești
cu cadouri pe care nu le pot primi. Sub nici un motiv nu
pot primi nici asta, nici costumul comandat de tine decât
cu o singură condiție: îmi spui cât te costă și mă lași să ți
le plătesc în rate până la ultimul bănuț.
-Dar de ce, Dănuț dragă, că le-am cumpărat cu toată
dragostea de care sunt capabilă?
-Știu și apreciez, dar asta mă coboară în proprii mei
ochi. Crina, noi suntem prieteni și vreau să rămânem
prieteni. Îți înțeleg foarte bine sinceritatea și dragostea cu
care le-ai cumpărat dar eu nu pot primi de la tine nimic cât
timp nu mă pot revanșa în aceeași măsură și la aceeași
valoare. Suntem și trebuie să rămânem două identități
egale și independente. Înțelegi?
-Bine, cum vrei tu, Dane. Așa... Acum eu mă duc
să pregătesc masa și tu toarnă vin în pahare.
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Luni 12 noiembrie
Dimineața Dan l-a găsit pe tovarășul Bărbulescu, răsfoind
ziarul pe biroul lui. L-a salutat, dând mâna cu el.
-Ce mai e nou? l-a întrebat tovarășul.
-Nu prea multe, dar vreau să discut cu dumneavoastră o
problemă personală și una de serviciu, a spus tânărul.
-S-o auzim pe aia personală întâi.

-Până acum nu am realizat că am lacune serioase în
ceea ce privește cultura generală. Mă simt ca o gogoașă
umflată fără nimic înăuntru. Trebuie să citesc mai multă
istorie, literatură, artă și cine mai știe ce. Am nevoie de un
plan și nu știu de unde să încep.
Tovarășul Bărbulescu l-a privit pe Dan cu interes.
După un moment de gândire i-a zis:
-Cred că ăsta ar fi un plan pe-o viață întreagă. Nici
unul dintre noi nu știm tot ce-am fi trebuit să știm. Dar din
experiența mea pot să-ți dau un sfat practic. Știi unde este
biserica rusească, aia cu cupolele aurite din spatele statuii
lui Mihai Viteazul? Pe strada aia, prima clădire pe stânga
este biblioteca rusească. Este foarte bogată cu albume și
cărți în toate disciplinele, însă trebuie să studiezi acolo.
Nu citi la întâmplare! Dacă spre exemplu, vrei să cunoști
literatura franceză, ia scriitorii la rând în ordine
cronologică și treci prin ei, așa cum ai învățat literatura
română. La fel cu pictura, arhitectura și toate celelalte.
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Eu așa am făcut. Care este problema următoare?
-Cred că am putea aplica un plan de croire și pentru
materialele laminate în bare. Dacă am combina reperele
mai lungi cu cele mai scurte după un plan bine chibzuit,
am avea o reducere de consum de materiale.

-Da, dar multe din acestea sunt debitate direct pe

mașinile de prelucrare, cum ar fi șuruburile, piulițele și
altele.
-Adevărat, dar mai sunt și alte materiale.
Cornierele, de pildă. Dintr-o bară scoatem un număr din
același reper cu o pierdere la capăt care este cu puțin mai
mică decât lungimea reperului respectiv. Dacă însă îl
combinăm cu altul mai scurt, pierderea de la capăt ar fi
mult mai mică. Nu?
-Ai făcut o încercare pe un anumit sortiment să
vedem ce se poate realiza cu propunerea matale?

-Nu încă. Am vrut să știu ce părere aveți.
-Cred că ideea este bună. Ia un sortiment, fă planul
de croire așa cum spui și comparăm câte bare necesită
într-un caz și altul. S-ar putea să ai dreptate. Încearcă.
Succes!
Acestea fiind spuse, s-a apucat imediat de lucru.
Dan a avut o zi bună. Combinând reperele lungi și scurte
din același sortiment de material în funcție de numărul
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pieselor confecționate, rezultatul era semnificativ. Erau și
sortimente cu un număr redus de repere în care nici o
combinație nu ducea la un rezultat relevant. Totuși, deși
mai era mult de lucru, întrevedea propunerea lui
folositoare.
După sfârșitul zilei avea de gând să meargă la Casa
de Mode unde Crina i-a comandat costumul. Totodată,
voia să ajungă și la biblioteca indicată de tovarășul
Bărbulescu ca un sondaj la fața locului. Părăsind uzina,
s-a alăturat mulțimii de oameni adunate la stația de
tramvai. De multe ori călătoria cu tramvaiul la orele de
schimbare a turelor din uzină se transforma într-un chin
din cauza aglomerației excesive din vagoanele în care
pasagerii erau striviți ca sardelele și a acelora atârnați deo bară pe treptele de intrare. Deseori aveau loc accidente
dar puțini aveau cunoștința lor pentru că presa nu
pomenea decât rareori asemenea probleme. În primul
tramvai sosit în stație, Dan nu a putut intra din cauza
îmbulzirii oamenilor. După ce acela a părăsit stația avea o
șansă mai bună să se poată urca în următorul tramvai
pentru că acum se afla printre cei din prima linie de
pasageri. Dar până să vină tramvaiul următor, din nou se
strânsese puzderie de oameni în stație și iar era
înghesuială, deși nu se afla nici un vagon staționat. De
aceea, Dan putea să se felicite că el putea veni pe jos și nu
trebuia să înfrunte în fiecare zi această învălmășeală de
oameni. Când în sfârșit a sosit tramvaiul, cei care se aflau
între ușile de urcare se îmbulzeau să ajungă acolo,
împingându-i la o parte pe cei care erau în dreptul ușilor.
Dan a realizat că fără luptă nu avea nici o șansă să prindă
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și acest tramvai și a reușit să se prindă de-o bară la clasa
întâia. În spatele lui a zărit în fugă părul blond al fetei de
la planșetă și i-a întins mâna liberă. Ea i-a prins-o și el a
ajutat-o să urce pe scara vagonului în fața lui. În sfârșit,
amândoi se aflau pe platforma din fața taxatoarei de bilete,
lipiți unul de altul în înghesuiala din vagon. Rozica i-a
mulțumit lui Dan care încerca în continuare s-o protejeze
ținând contra presiunii din spatele său, sprijinindu-se de o
bară.
-Unde mergi, că nu te-am mai văzut niciodată la
tramvai?
-La un croitor pe calea Victoriei și apoi vreau să
merg la o bibliotecă de lângă Universitate să cercetez niște
cărți.
-Cred că o știu. Este aia de lângă biserica rusească?
-Da. Exact aia. Eu mă duc pentru prima dată acolo.

Mi-a fost recomandată.
-Și eu mă duc acolo des. Are să-ți placă. Ce vrei să
citești?
-De toate. N-am idee încă. Vreau să-mi completez
cultura generală. Stau prost cu ea, a mărturisit Dan. Dar
mata unde mergi?
-Acasă. Stau la Piața Rosetti.
-Pot să te întreb dacă stai singură ori cu cineva?
-Acum singură. Soțul meu este închis.
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-Iartă-mă. Îmi pare rău.
-Nu face nimic.

Tramvaiul continua să meargă de-a lungul
Dâmboviței și el trebuia să coboare la Teatrul de Operetă
iar ea două stații mai sus, la Piața Națiunii. Au început
să-și croiască drum în față.
-Unde te mai văd? a întrebat Dan.
-Cred că în seara asta la bibliotecă. Dan a zâmbit și
instinctiv i-a strâns ușor umerii:
-Atunci nu-ți spun ”La revedere” acum. O las pe
mai târziu, i-a spus la coborâre.
Ea a repetat în gând:
-Pe mai târziu.
La Casa de Mode, meșterul Dobre i-a arătat
materialul ales de Crina. Era într-adevăr splendid. Fire de
albastru, alb și negru formau o combinație gri-albăstruie
discretă și elegantă. Era o stofă de lână fină și ușoară care
nu lăsa cute după strângere. Meșterul i-a luat
dimensiunile, i-a arătat modelul ales de Crina și i-a zis să
vină la probă după o săptămână. Satisfăcut, Dan s-a
îndreptat spre bibliotecă.
O clădire mare, veche, o ușă largă de fier forjat la
intrarea din stradă, conducea în interiorul sălii de lectură
cu numeroase mese largi cu veioze pe fiecare margine al
căror abajur avea culoarea verde-străveziu ca să nu
deranjeze ochii cititorilor. De-a lungul pereților, pe toată
înălțimea, rafturi de cărți ocrotite de uși care înrămau
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geamuri de cristal. Într-o margine a sălii, discret, se afla
biroul unui bibliotecar care oferea indicații și răspundea
cererilor vizitatorilor.
Intrând, Dan s-a oprit în fața acestui birou să întrebe
unde poate găsi o carte de istorie a artelor. Acesta i-a
indicat pe holul de la intrare un șir de dulăpioare cu
numeroase sertare, conținând fișe în ordine alfabetică. Sa dus la sertarul etichetat cu litera A și a început să caute
ce îl interesa în șirul de cartonașe care cuprindea titlul
cărții, autorul și detaliile capitolelor din interior. A notat
pe un cartonaș numărul cărții respective și a înmânat-o
celui de la birou. Până la sosirea cărții și-a aruncat o
privire în sală. Rozica încă nu venise. Având cartea în
mână, s-a așezat la prima masă de lângă bibliotecar, a
aprins lumina veiozei și a început s-o răsfoiască. Arăta ca
un manual de arhitectură clasică grecească pentru că în
afara informaților despre construcția templelor din Atena
sprijinite pe coloane de marmoră de genuri diferite,
vorbea și despre frizele și statuile zeilor care împodobeau
aceste construcții. A fost mai mult decât mulțumit de
alegerea făcută și l-a rugat pe bibliotecar dacă poate să-i
dea o foaie de hârtie și un creion. Acesta l-a servit și Dan,
întors la masa lui, a început să studieze. Așa l-a găsit
Rozica când a venit și s-a așezat în fața lui la masă. Fata a
scos din geantă numărul cărții pe care începuse s-o
citească și rezemată de spătarul scaunului s-a adâncit în
lectură. Din când în când, privirile lor se încrucișau și
întâlnirea stârnea zâmbete. Seara pe la opt, când cărțile
trebuiau înapoiate, au ieșit împreună în bulevardul
luminat de lămpile străzii și farurile mașinilor, vâjăind pe
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asfalt. Au mers în tăcere până la colțul intersecției și când
ea a observat că el vrea s-o conducă, i-a spus:
-Dacă mă conduci, tot ce-ți pot oferi va fi un ceai
cu biscuiți. Atunci Dan abia și-a dat seama că de fapt,
toată ziua nu prea a mâncase nimic. Zâmbind, a primit
oferta:
-Ceai cu biscuiți va fi fain.
Au ajuns în fața unei clădiri cu patru etaje și o
ușă impunătoare la intrarea din stradă. Au urcat câteva
trepte până la primul nivel și Roza a descuiat o ușă care
da într-un hol. A mai descuiat o ușă și Dan a fost poftit
într-o cameră largă cu un pian într-un colț de odaie,
covoare plușate acoperind parchetul de culoarea lămâii,
câteva fotolii, o masă de sufragerie cu scaune și un
candelabru de cristal cu multe brațe, atârnând din plafon.
Rozica i-a indicat un fotoliu pentru a se așeza și ea dispăru
pe ușa pe care au intrat. A reapărut după câteva minute,
aducând un ceainic electric, câteva farfurioare, căni și un
pachet de biscuiți Lica. Când a văzut-o, Dan s-a simțit
prost și i-a zis:
-Nu ar fi trebuit să te deranjezi pentru mine. Eu
n-am știut că pricinuiesc atâta treabă. Ea a pus farfuriile
pe masă și ceainicul în priză:
-Nu, îmi face plăcere. Mai stăm puțin de vorbă.
Eu nu prea am cu cine.
-Cânți la pian?
-Cântam. Voiam să fiu pianistă de concert. Soarta
a vrut altfel.
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-Ce s-a întâmplat?
-S-a întâmplat că noi am fost evrei. Au venit nemții,
a început războiul, tata a fost un ziarist liberal și a refuzat
să meargă la munca obligatorie. L-au prins, l-au arestat și
nu se mai știe nimic de el. Mama, artistă cu o voce
splendidă, nu a mai avut voie să joace pe scenă. Am
rezistat ajutați de familie și prieteni. Acum trei ani s-a
îmbolnăvit de cancer și a murit. A vrut să mă vadă la casa
mea și m-a măritat. Soțul meu era un sionist aprins, a
organizat plecări ilegale în Palestina sau Israel cum se
numește acum, și zace în închisoare. Asta-i tot. Scuză-mă,
cred că ceaiul este gata.
-Și cum de-ai ajuns din pianistă la proiectare?
-Oamenii din vechea burghezie ca mine, trebuiau să

se recalifice. Am avut de ales între a fi strungăriță,
tractoristă sau desenatoare. Am ales să fiu desenatoare.
Vrei să vii aici la masă? Dan s-a așezat la masă:
-Ce condamnare are soțul tău?
-Cincisprezece ani, dar cine știe dacă rezistă până

atunci? Dan a rămas zguduit de povestea acestei fete atât
de tinere:
-Nu mi-am imaginat că ești așa de puternică. Cele
ce mi-ai spus fac să clocotească sângele în mine. Cum
poate fi lumea așa de nedreaptă? Sunt un străin pentru
tine, dar dacă vreodată crezi că te pot ajuta cu ceva, te rog,
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nu mă ocoli.
-Știu, Dane. Din această cauză am ales să stau cu
tine de vorbă. Ceea ce ai aflat tu în seara asta, nimeni nu
știe și nici nu trebuie. Cred că putem fi prieteni.

-Fără îndoială. Acum trebuie să plec. Când te mai
văd?
-Joi seara, dacă vrei să vii cu mine la un concert la

radio-difuziune?
-Vreau, dar nu știu unde este...
-Vino să mă iei la ora șase. Mergem împreună.
-Vin. Noapte bună!
-Noapte bună.
Joi 15 noiembrie
Tovarășul Nestorescu a picat cu o bombă: iubita
lui, Pisicuța, a acceptat să-l ia de bărbat. Treaba era deja
hotărâtă, actele depuse și joi dimineața la ora 11.00 avea
loc nunta lui la Primăria Sectorului 5 de care aparținea. Se
înțelege că întregul grup a fost invitat la ceremonia acestei
nunți dar numai Dan cu tovarășele Istrate și Mănoiu au
putut merge. Ceilalți, Sorin și tovarășul Bărbulescu
trebuiau să rămână să răspundă problemelor care eventual
ar apărea. Dan cu cele două tovarășe au luat tramvaiul din
fața uzinei și au mers împreună. În drum la coborâre au
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găsit o florărie și fiecare a contribuit la cumpărarea unui
frumos buchet de flori alese de cele două doamne.
Ceremonia a fost frumoasă, destul de formală, cu mulți
participanți, probabil și de la celelalte nunți programate în
aceeași zi. Câțiva foști colegi ai tovarășului Nestorescu în
uniforme M.A.I. au venit ca invitați la această ceremonie.
După primirea actului de căsătorie și fotografii la fața
locului, fiecare a fost rugat să vină la restaurantul M.A.I.
pentru o mica petrecere. Dan ar fi preferat să nu meargă,
dar cele două colege au insistat să vină, așa că nu a avut
încotro.
În restaurantul amenajat într-o casă particulară din
centru, probabil un fost club, a fost amenajată o masă de
vreo 15 persoane, încărcată cu toate deliciurile posibile.
Nu a trecut mult și țuica dată pe gât în păhărele de
mărimea unui degetar a dezmorțit limbile și pofta de
mâncare. Dan, așezat între cele două tovarășe era
atenționat de o parte și de cealaltă să asculte glume,
observații și bârfe. Doamna Mănoiu, foarte volubilă, se
folosea deopotrivă de voce, mâini și chiar de piciorul ei
pe sub masă ca să-i explice ce gândește și la un moment ia spus cât de mult regretă că nu au și muzică că i-ar fi
plăcut să danseze cu el. Și ca să fie mai convingătoare a
început să mângâie sub fața de masă pulpa piciorului său.
Mai rezervată, Crina, trăgea cu colțul ochilor să vadă ce
se întâmplă de partea cealaltă a lui Dan fără să spună
nimic. După ce s-a servit meniul principal, cârnăciorii
oltenești cu cartofi prăjiți, murături și vin de Cotnari, Dan
a invocat pretextul că are o treabă importantă și scuzânduse, a vrut să plece. Dar a fost asaltat de proteste, în special
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cele ale tovarășei Mănoiu și până la urmă a mai rămas un
pic. Crina a reușit să-i comunice că soțul ei, colonelul, sa întors din Timișoara și că a promis să se intereseze de o
garsonieră pentru Dan. La despărțire, tovarășa Mănoiu a
insistat cu rugăminți ca Dan s-o conducă acasă că ea nu se
simte bine, dar acesta i-a zis că sub nici un motiv nu poate
pentru că are de rezolvat o problemă urgentă. De acum era
trecut de ora cinci după masă și nu voia s-o amărască pe
Rozica căreia îi promisese să meargă împreună în acestă
seară la concertul Radio Difuziunii.
Ajuns la destinație a sunat și Rozica a venit să-i
deschidă ușa. Era încă devreme și ea l-a întrebat dacă vrea
să servească o cafea.
-Sigur, dacă bei și tu.
-Fără îndoială, doar nu am de gând să dorm acolo
la concert. Dan a râs:
-N-avea grijă, că doar sunt lângă tine. Îți voi folosi
ca pernă.
-Probabil, a răspuns Rozica, ieșind din încăpere.
Dan s-a ridicat din fotoliu și a început să privească
obiectele din jur. Pianul cu coadă frumos lustruit avea
placa de sus acoperită cu o lucrare de mână iar în centrul
ei era fotografia înrămată a fetei în rochie de mireasă și
voal cu coroniță pe cap, sprijinindu-și capul pe umărul
unui bărbat tânăr, cu înfățișare plăcută. Când ea a revenit
cu o tavă pe care se aflau două ceșcuțe de cafea aburindă
și o farfurioară cu biscuiți, Dan a întrebat-o:
-Mai cânți la pian?
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-Da, dar numai în timpul zilei. Mi-au adus în casă

oameni nepoliticoși care-mi fac viața mizerabilă. Stau în
casa mea, baia și bucătăria este comună, strică, stropesc și
lasă vasele în chiuvetă nespălate. Tot ei imi fac observații
că mă scol prea devreme, că vin prea târziu acasă și că
zdrăngăn la pian când ei vor să doarmă. Cred că vor să mă
facă să plec de aici. Ce pot să fac?
După ce a terminat de băut cafeaua, Rozica s-a dus
în camera de alături să se schimbe. Când s-a întors, era
îmbrăcată într-o rochie neagră care-i acoperea gleznele,
iar în jurul gâtului purta un colier discret de mărgele de
culoarea chilimbarului care se potrivea cu părul ei blond
revărsat în valuri pe spate.
-Arăt bine?

Dan îi admira pielea albă catifelată, rochia întinsă
pe talia ei subțire care-i punea în evidență delicatețea
făpturii și eleganța mișcărilor. I-a spus admirativ:
-Tu oricând arăți bine. Acum însă arăți splendid.
-Mă bucur că aprobi. Cred că trebuie să plecăm.
Luăm tramvaiul de aici din stație; poate că aglomerația a
scăzut la ora asta...
Stația de tramvai era chiar în fața casei ei. Fata era
îmbrăcată cu un pardesiu negru, la fel ca mănușile și
poșeta din mână. Dan încă mergea în costumul lui
bleumarin cu dungi și capul descoperit. Tramvaiul a fost
plin dar nu aglomerat și ei au rămas pe platforma din spate
lângă taxatoare. Rozica privea pe fereastră locurile
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străbătute de tramvai iar Dan i-a înconjurat talia,
îngrădind-o cu brațele încleștate pe bara care înconjura
platforma. La un moment, ea se întoarce cu fața la Dan
și-i spune:
-Mulțumesc că ești cu mine. Dan a simțit un nod
oprindu-i respirația fără să știe de ce, surprins el însuși că
poate fi așa de emotiv. Au intrat în holul plin de spectatori
el ajutând-o pe Rozica să-și lase pardesiul la garderobă.
Au intrat în sala puternic luminată privind muzicienii ce
își acordau instrumentele în așteptarea dirijorului. Au stat
unul lângă altul, el urmărind programul și încercând să
înțeleagă ce înseamnă denumirile părților din concert,
majoritatea sunând în italiană. Ar fi vrut s-o întrebe pe
Rozica dar n-o putea face acum, în timpul concertului și
cumva se simțea rușinat să-și dezvăluie lacunele de
cultură. A hotărât ca în ziua următoare la bibliotecă să
găsească ce înseamnă fiecare dintre aceste denumiri.
Gândul acesta l-a mulțumit, descoperind că această
bibliotecă la care mergea aproape zilnic era un tezaur de
informații la care avea acces fără ajutorul altcuiva. În
același timp părea că sunetele concertului din sala i se
strecurau în suflet așa ca aerul pe care-l respiră, ajutândul parcă să-și limpezească gândurile cu mai multă claritate
și împăciuire.
Conducând-o acasă, în timp ce Rozica își căuta
cheile în poșetă, Dan i-a zis că e târziu și că se duce acasă.
Văzând venind tramvaiul, Roza l-a sărutat pe obraz și l-a
lăsat să plece.
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Vineri 16 noiembrie
În pauza de prânz, Dan a mers s-o viziteze pe
Rozica in biroul ei, unde tovarășa Rosner, secretara
tovarășului inginer șef Budău, se războia enervată cu
tovarășul Răcaru care a avut obrăznicia să zică că de aia
că “a rămas fată bătrână, penru că vorbește tot timpul și se
leagă de toată lumea”:
-În primul rând, nu-i treaba matale să-mi spui că
sunt fată bătrână, continua tovarășa Rosner să comenteze
iritată, în timp ce bătea la mașină. Poate că n-am vrut să
mă mărit cu-n bădăran ca dumneata. Poate că omul ales
de mine nu a avut zile, Dumnezeu să-l ierte și n-am vrut
să mă mai mărit. Ce știi mata de mine? Hai?

S-a întrerupt din scris și-a luat geanta de sub masa
ei și și-a scos din ea batista. Tovarășul Răcaru n-a mai zis
nimic. El era proiectantul care executa proiectele pe care
Rozica le trăgea în tuș. Dan s-a apropiat de planșeta
Rozicăi, urmărind dunga constantă de tuș crescând sub
tocul din mâna ei:
-Impresionantă scenă...
-Omul ăsta o întărâtă mereu. Nu știu ce are cu ea.
-Vreau să-ți mulțumesc pentru concertul de ieri.
Simfonia Pastorală are o muzică pe care aș putea s-o
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ascult mereu și mereu. Rozica a încuviințat.
-Nu te-am întrebat, când ne mai vedem?
-Nu știu. Ce propui?
-Nu m-am gândit încă. Vreau să-l întreb pe
tovarășul Nestorescu dacă are niște bilete de teatru. Te-ar
interesa?
Fata l-a aprobat, zâmbindu-i.

-Bine, atunci te las. La revedere!
-La revedere!

Într-adevăr, caracterizarea făcută de tovarășa
Mănoiu despre tovarășul Nestorescu părea să conțină un
sâmbure adevărat: știa să stoarcă bani din piatră seacă.
Contribuția lui ca tehnician la consumul specific de
materiale era aproape inexistentă. Nu prea știa să citească
un desen tehnic, cu atât mai puțin un subansamblu cu mai
multe elemente, calculele le făcea cu creionul pe hârtie și
de multe ori din cap dar cu felul lui deschis, blând și
veșnic zâmbitor, cucerea pe oricine și era înconjurat de
prieteni. Avea relații extinse cu cei care dădeau bilete cu
plata la salariu pentru teatru, operă și filmele de premieră,
intrase la O.N.T. Carpați ca ghid turistic pe diferite trasee
din țară și organiza excursii de grup la munte mai ales
iarna la ski. Îi plăcea viața ușoară, să stea la taifas la un
pahar de vin, asculta și vorbea de toate fără să atace pe
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cineva sau să atingă probleme controversiale. Dan a mers
la el să vadă ce bilete are.
Tovarășul Nestorescu a scos dintr-un plic un
număr de bilete pe care le-a întins pe masă. Problema era
că Dan nu știa ce să aleagă:
-Care dintre ele crezi mata că ar fi mai bună?
-Depinde ce vrei, dramă sau comedie...
-Una mai interesantă, că nu merg singur.

Tovarășul Nestorescu a înțeles. I-a oferit două
bilete pentru Revizorul cu Alexandru Giugaru, la Teatrul
Național. Erau pentru duminică seara. Când să se întoarcă
la biroul lui, tovarășul Nestorescu îi face semn că mai are
să-i zică ceva:
-Vrei să participi la o morișcă?
-Ce e aia? a întrebat Dan.
-Un fel de bancă între colegi, cum este C.A.R.-ul.

Strângem un grup de zece persoane, dăm la fiecare
chenzină 50 de lei și tragem la sorți ordinea în care fiecare
din noi primește banii. 500 de lei. Ce zici?
-Ideea este bună. Zici că tragem la sorți ordinea?
Cred că mi-ar trebui 600 de lei..
-Se poate, dacă vom fi 12 în grup. Te pun pe listă?
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-Pe cine mai ai?
-Pe nimeni. Ești primul cu care am vorbit.
-Dă-i înainte, să vedem ce se întâmplă...

În după-amiaza aceea, Dan s-a văzut la bibliotecă
cu Rozica și pe când o conducea seara acasă, i-a spus unde
a luat bilete. Era o seară de noiembrie întunecoasă și cu
vânt rece. Dan încă mergea în costumul său de stofă
subțire care nu era o protecție nimerită pentru vremea
rece. Rozica era învăluită într-un pardesiu de stofă și un
batic legat sub bărbie împiedica părul să fâlfăie în vânt.
Dan a cuprins-o de umeri, strângând-o la pieptul său.
Ea s-a potrivit în pas cu el și apoi i-a spus:
-Chiar că voiam să văd piesa asta. E scrisă de un
scriitor rus, Gogol. Este o comedie bună, o satiră.

În drum spre casă în tramvai, Dan a gândit ce bine
ar fi fost dacă costumul lui de la Casa de Mode promis
pentru săptămâna următoare ar fi gata pentru această
ieșire la teatru. Și-a spus că poate ar fi bine dacă dă
dimineața următoare un telefon tovarășului Dobre să
întrebe. A ales să sune acolo într-un moment în care șefa
nu va fi în birou. Maistrul s-a dus să verifice situația și
când a revenit i-a spus să vină să-l ia înainte de ora
închiderii atelierului.
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-Ce bine! Problema asta a fost rezolvată, și-a spus

Dan. Ce fac cu scurta mea de iarnă, că nu se potrivește la
costum?...
Duminică 18 noiembrie
Mătușa lui Dan nu prea știa ce se întâmplă cu
băiatul ăsta în ultima vreme din nou schimbat, mai ales
după suferința prin care a trecut după moartea acelei fete
luna trecută. Nu-s decât câteva săptămâni de atunci și
acum i-au apărut din nou bujori în obraji și și-a recăpătat
elanul de odinioară. Pleacă cu noaptea în cap dimineața,
vine seara pe la nouă și chiar zece, mănâncă tot ce are în
farfurie și zice că are mult de învățat. Cică merge în
fiecare zi la o bibliotecă să citească. Ce-are de citit maică,
că doar nu trebuie să dea nici un examen? L-a întrebat, dar
el zice că nu știe mai nimic și că de aia citește. Ce poți să
spui, poate c-o știi el mai bine. Și acum, uite că apăru cu
costumul ăsta scump de boier, bată-l să-l bată, că el chipeș
mai arată în el!.. De unde, maică, gusturi d-astea boierești
la el, că tată-su e om din popor și poartă încă și-acu opinci,
că se simte bine în ele. El însă tace, nu spune nimic. Poate
c-așa trebuie...
Dan era aproape gata să meargă s-o ia de acasă pe
Rozica, îmbrăcat în noul lui costum care părea ca turnat
pe el, cu o cămașă albă, netezită, cravată la gât și pantofii
pe care îi încălța pentru prima dată. Niciodată straiele nu
l-a făcut să se simtă nici superior nici inferior altor
persoane, dar acum costumul acesta nou părea să-i
deschidă posibilități noi, precum căciula fermecată care te
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face să treci neobservat printre curtenii împăratului. Și-a
îmbrăcat pe deasupra scurta făcută din postav gros
țărănesc și a plecat la tramvai.
Rozica i-a deschis îmbrăcată într-un capot de casă
sub care se vedea pijamaua ei de mătase de culoarea
untului. Intrați în salon, Dan și-a dat jos scurta și Rozica
nu și-a putut ascunde surpriza să-l vadă atât de elegant:
-Ești cu totul altfel astăzi! Stai să te văd. S-a
învârtit în jurul lui cu ochi admirativi și l-a luat de mână
în camera alăturată, dormitorul ei, unde se afla un
împunător dulap de haine cu oglindă lungă de cristal.
A scos de pe un umeraș un palton gri de stofă și l-a ajutat
să-l îmbrace. Cădea perfect pe el. Apoi i-a mai dat o
pereche de mănuși din piele și un fular de mătase.
-Acum arăți ca un prinț. Dacă nu eram măritată, te
luam de bărbat. Dan s-a admirat și el în oglinda dulapului,
apoi s-a dezbrăcat să-i înapoieze lucrurile lui Rozica.
-Nu, ia-le. Sunt ale tale, a spus ea.
-Nu pot, sunt ale soțului tău. Eu am scurta mea.

După ce-mi achit datoriile, am să cumpăr și eu un palton
ca ăsta.
-Nu, Dane. Soțul meu, cine știe când o să vină. Până
atunci îl mănâncă moliile și este păcat. Ia-le, sunt ale tale.
-Nu! Nu insista! Mă faci să regret c-am venit.
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-Măcar în seara asta. Îmi faci plăcerea asta?
-Bine. Numai în seara asta.
-Hai dincolo la o cafea.

Au mers înapoi în salon. Ea a pregătit cafeaua în
bucătărie și a venit cu tava cu cești și farfurioare. S-a
așezat pe canapea lângă el.
-Știi Dane, e multă vreme decând m-am retras din
călugărie. Dan s-a uitat la ea uimit, neînțelegând ce vrea
să spună. Ea a continuat: -Vreau să spun că nu sunt sfântă.
Mai curând poți să-mi spui că sunt o târfă, o curvă ca toate
celelalte care se dau unor bărbați pentru unele avantaje
materiale. Am avut trei: primul ca să-mi pot continua
cariera de pianistă dar nu s-a ținut de cuvânt. Al doilea
pentru o notă mai bună ca să-mi dea diploma de
desenatoare. Și altul ca să-mi păstrez aceste două camere
din casa asta care era a mea. Vezi cu cine ai de-a face?
Am vrut ca să știi, că tu mă protejezi ca pe-o sfântă, dar
eu nu sunt.
-Nu-mi spui nimic nou, dragă. Dacă este vorba să

ne dăm cărțile pe față nici eu nu sunt mai bun. Și eu m-am
prostituat ca tine. Vezi costumul ăsta? Mi-a fost cumpărat
de-o cucoană care ar putea să-mi fie mamă. M-a prins întrun moment de cumpănă și a profitat de mine. Am promis
să îl plătesc până la ultimul bănuț dar încă nu i-am dat
nimic și-mi zbârnăie conștiința ca un roi de albine.
Nu sunt mai bun ca tine.
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-Tare mult mi-aș fi dorit să rămân castă, dar a

trebuit să mă cobor la concesii. Probabil că a sosit vremea
să plătesc pentru păcatele mele...
-Ce vrei să spui?
-Că bărbatul meu zace într-o închisoare la Aiud și
nu se știe dacă mai iese viu de acolo. Mai are de făcut
doisprezece ani și-n timpul ăsta nu știu dacă o să mai simt
ceva pentru el. Cred că acum m-am îndrăgostit de tine.
-Și eu la fel. Nu am crezut că va mai fi posibil, dar

s-a întâmplat.
-Adevărat? Mă iubești?
-Cred că da. Mai mult decât socoteam că o pot face.

E complicat. Am iubit nu de mult o fată care a preferat
mai mult să-și curme viața decât să și-o unească cu a mea.
A fost violată de-un netrebnic și nu a mai vrut să trăiască,
știindu-se pângărită de altul. S-a otrăvit din cauza asta.
-Și cu fata asta ai fost la fel de distant cum ești cu
mine?
-Vrei să știi dacă am avut relații de sex cu ea? Nu.
Știam că ne vom căsători curând. N-am vrut să forțez nota,
am vrut s-o iau neprihănită. Pe tine te respect ca pe o
femeie măritată și nu vreau să-mi reproșezi că eu ți-am
stricat viața. Asta nu înseamnă că nu te doresc. Nu ai de
unde să știi cât spațiu ocupi tu în gândurile mele. Dacă nar fi prea târziu la ora asta, ți-aș dovedi că n-ai dreptate.
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-Rămâi după spectacol noaptea asta aici?
-Mă tem că nu. Trebuie să mă duc acasă. Mătușa
mea n-are să doarmă toată noaptea dacă nu mă întorc. Nu
vreau s-o necăjesc, are și așa prea multe pe cap.
-Atunci, dă-le încolo de bilete. Dovedește-mi acum,
dragule, că n-am dreptate!

Luni 19 noiembrie
-Fir-ați ai dracului de derbedei!... V-arăt eu vouă!

au fost cuvintele inginerului șef Budău la farsa unuia
dintre normatori care se făcuse mic în spatele unui birou,
neștiind cine are să-i fie victima. Întregul colectiv din sală
izbucnise în râs pe care nu știau cum să-l ascundă în fața
palmelor postate în dreptul gurii ca paravan.
Normatorului, un tânăr cu multe trucuri în arhivă și autor
de numeroase șicane, i-a venit în minte să lege o bancnotă
de 20 de lei cu un fir de ață lungă, pe care a postat-o în
dosul ușii de la intrarea în birou, în timp ce el la adăpostul
mobilierului urmărea noul venit și trăgea de ață.
Întâmplarea făcuse ca tocmai atunci inginerul șef să pice
pentru o discuție cu unul dintre tehnologi. Când a văzut
bancnota pe jos, acesta s-a aplecat instinctiv s-o ridice, dar
normatorul a tras de firul invizibil pe podea și banii i-au
scăpat din mână. Iar s-a aplecat să ridice banii și iar i-au
scăpat. Așa a făcut de mai multe ori, până s-a prins că nui lucru curat. Întregul birou, urmărind acțiunea era în delir.
Inginerul însă, fost muncitor și probabil el însuși autor al
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multor șicane ca astea, nu a dat importanță glumei și fapta
a rămas fără urmare.
Seara trecută, când Dan s-a întors acasă, mătușa îl
aștepta cu masa întinsă și bucate ținute la cald în cuptor.
Dan s-a schimbat de haine și s-a așezat la masă:
-Tușă, așa-i că nu te superi dacă uneori nu vin

acasă seara?
-Cum, mamă, să nu mă supăr. Ce fel de vorbă-i
asta? a întrebat mătușa.
-Cum să-ți zic? Am o fată, o prietenă cu care
vorbesc și uneori se face târziu și pot rămâne acolo să
dorm. Înțelegi?
-Înțeleg maică, cum să nu înțeleg. Dar ce fel de
fată-i asta dacă poți să dormi acolo? N-o fi una din alea,
stricată?
-Nu tușe, cum să crezi așa ceva. Este o fată bună.
Dacă vrei, vin odată cu ea aici s-o vezi și mata. A fost
măritată...
-Și unde-i omul ei? E mort?
-Nu, închis.
-Închis, maică? Dar ce-a făcut?
-Politică.
-Doamne ferește! Cică ăștia sunt mai periculoși

decât ăialalți, criminalii.
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-Nu ăsta. Ajuta oamenii să fugă de aici.
-Să fugă, unde să fugi de soartă? Dar ia spune-mi,

e de-a noastră, creștină? Dan lăsă capu-n piept. Gândea că
și așa a spus cam mult. Apoi hotărât i-a zis mătușii:
-Tușă, n-are importanță ce e. Suntem prieteni îmi
place de ea și vreau să stau cu ea! Asta-i tot. Femeia s-a
ridicat în picioare hotărâtă să-i țină piept:
-Nu-i tot. Eu lui tată-tău ce să-i spun, că te-am
lăsat pe mâini la o păgână? Hai? De asta ne-am zbătut noi
pentru tine? Să trăiești în păcat cu una cu omu-n pușcărie?
Îi trimit mâine vorbă să vină să stea el de vorbă cu tine, că
eu nu mă mai amestec. Nu-i treaba mea, așa să știi!
Dan nu s-a așteptat niciodată la un asemenea
deznodământ. Nu era în firea mătușii să reacționeze în
acest fel. Ca să nu strice și mai mult lucrurile, a decis să
meargă la culcare. Mătușa când a văzut că se îndreaptă
spre camera lui de dormit, i-a spus:
-Ce te mai culci aici, n-ai ibovnică? Mergi acolo!
-Mâine, că acum nu mai sunt tramvaie.

La pauza de prânz, s-a dus s-o vadă pe Rozica.
Afară începuse să ningă și era frig. Au ieșit împreună în
hala unde se construiau prototipurile noilor produse.
Într-un colț de hală se aflau mese și bănci pentru pauzele
salariaților. S-au așezat la marginea unei dintre ele. Ochii
ei emanau mesaje numai de el înțelese.
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-Ești cam abătut astăzi, a observat Rozica.
-Mătușa mea s-a supărat aseară când i-am zis că
s-ar putea să lipsesc nopți de acasă. M-a amenințat că-l
anunță pe tata să vină să mă pună la punct.
-Și ce ai de gând să faci?
-Nu știu. Vezi tu, nu-i supără atât că ești măritată,

că soțul tău este unde e, cât faptul că nu ești creștină.
Cu celelalte o mai scot ei la capăt, dar cu asta...Ce-o să
zică lumea când o afla?
-Știu. Este la fel și la noi.
-Cred că tata ar fi mai înțelegător, dar mătușa...Eu

la ea stau de ani, aș putea spune că ea m-a crescut. N-am
vrut s-o supăr și acum nu are ochi să mă vadă. Nu știu ce
să fac.
-Vrei să te muți în altă parte?
-Unde? Vreau să-mi achit datoria pentru haine

întâi. E o situație complicată.
-Să vedem. Vorbim diseară la bibliotecă, Bine?
-Bine. S-au despărțit.

În birou, l-a întrebat pe tovarășul Nestorescu dacă
știe pe cineva care are o cameră de închiriat. Acesta a vrut
să știe mai întâi ce s-a întâmplat, că era bine până acum.
Dan a spus că s-a certat cu mătușa și nu mai poate sta
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acolo. Tovarășul a promis că se interesează. Dan s-a
apucat înapoi de lucru dar fără tragere de inimă. Crina i-a
atins din spate umărul cu un liniar. Dan s-a întors cu fața
la ea.
-Ia raportul ăsta, citește-l și vezi dacă este corect
apoi du-l la dactilografă. Dan a luat raportul scris pe
câteva pagini legate cu o agrafă pe biroul lui. Pagina a
doua era de fapt, adresată lui: Nu te-am văzut de mult.
Garsoniera promisă de bărbatu-meu văd că întârzie. Tu
nu știi pe nimeni unde ne putem întâlni? Mi-e dor de tine,
cred că voi aranja o deplasare în provincie pentru
amândoi. Ce zici? Pa.
Dan a lăsat raportul să cadă pe jos, și aplecânduse, a sustras pagina intercalată pentru el. A băgat hârtia în
buzunar și a plecat cu raportul la dactilografă. Trecând pe
lângă Roza, i-a zâmbit furtiv.
Marți 20 noiembrie
După discuția cu mătușa, era a doua noapte în
care somnul nu se lipise de genele lui Dan decât
întâmplător pentru câteva secunde și apoi dispărea. Prima
noapte din cauza supărării și acum din cauza apropierii de
Rozica. Știind-o atât de aproape în acest pat cu saltele moi
și așternuturi mătăsoase, era o revelație pentru el care se
obișnuise cu cearceafuri din cânepă și pat tare de lână
bătătorită. Fiecare atingere a corpului ei îi da senzații
neobișnuite și aprindea în el dorințe noi pe care Rozica le
accepta supusă.
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Dimineața când a trebuit să meargă la baie
cu o periuță de dinți nouă de la Rozica și halatul de baie
al lui Ricu, soțul ei, ușa era încuiată. A așteptat pe holul
comun și când s-a eliberat, o femeie trecută puțin peste
vârsta mijlocie a ieșit afară, având pe ea numai un
combinezon larg care doar parțial îi ascundea pieptul și
silueta rotunjoară a corpului. S-a oprit în loc mirată ca săl privească și încercând să deducă dacă acesta era soțul ori
o altă persoană.
În drum spre uzină au coborât din tramvaiul de pe
bulevard la Liceul Lazăr, mergând spre Podul Izvor pentru
continuarea drumului de-a lungul Dâmboviței. Unul lângă
altul în vagonul tramvaiului, erau depășiți de unii dintre
colegii cunoscuți din uzină care îi salutau sau chiar
schimbau câteva cuvinte. Cu scurta lui din postav gros,
căciulă, mănuși și fular croșetate de mână, Dan avea mai
curând înfățișarea unui târgoveț din piață. Numai
manierele lui, în special cu Rozica, păreau să-l distingă.
La uzină a intrat fiecare la biroul lui unde și-au
reluat activitățile de zi cu zi. Sorin nu a rezistat mult ca săl întrebe:
-Cine este fata aia cu care vorbeai în tramvai?
-O colegă de la S.D.V.-uri.
-Drăguță, îmi faci și mie cunoștiință cu ea?
-Ești cam târziu. E ocupată, vreau să spun

măritată.
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-Hm. Așa o fată mi-ar place și mie. Ce crezi? Fără

bășcălie, cum m-ar privi o femeie așa cum sunt?
-Sorine, tu ești de sute de ori mai bine decât

milioane de bărbați. Orice femeie s-ar putea mândri cu
tine. Tu nu ești de lepădat! Crede-mă.
-Bine. Atunci caută-mi una!
-Eu să-ți caut? Să-ți caute măta! Au râs.

Dan s-a întors spre tovarășa Istrate:
-Ați mai auzit ceva în legătură cu propunerea
tovarășului Ștefan? Aș vrea să-i dau o veste
îmbucurătoare.
-Nu, Dane. Nu știu ce-a făcut tovarășul Voinea,
directorul, cu treaba asta. Trebuie să-l întreb. Așa...
-Da... și implementarea planurilor de debitare a

barelor nu a fost aplicată încă...
-Asta cred când o să intre o comandă nouă în
producție. Ai răbdare. Graba strică treaba, nu știi?
La pauza de prânz, tovarășa Mănoiu a ieșit în urma
lui Dan din birou și l-a chemat:
Am aflat de la tovarășul Nestorescu că te uiți după
un loc cu chirie. Cred că te pot ajuta. În curtea mea este o
căsuță folosită cred de servantul boierului dinaintea
noastră. Eu o țin drept magazie acuma, dar dacă vrei, pot
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să renunț, să te las pe tine să stai acolo. Ce zici?
-Dar soțul dumneavoastră ce-o să zică?
-O, el zice totdeauna ce zic eu. Asta nu-i

problemă.
-Mulțumesc. Știți, zilele astea sunt cam ocupat.
Poate săptămâna viitoare dacă nu vă supără...
-Nu. Oricând Dane, oricând!

Sâmbătă 24 noiembrie

Morișca înființată de tovarășul Nestorescu a luat
ființa la chenzina trecută și cum Dan a ieșit la sorți pe locul
doi trebuia să primească astăzi 600 de lei. Nici nu se putea
o mai bună alegere, pentru că acum putea să achite datoria
lui către Crina și încă îi rămânea suficienți bani ca să
contribuie la cheltuielile casei, aici la Rozica. Era o
adevărată fericire să fie mereu împreună și orice făceau
era săvârșit cu bucurie și satisfacția plinătății ca o sursă de
nestăvilită împăcare ce numai rareori este sortită omului
în viață. Între serviciu, bibliotecă și casă găseau suficient
timp să iasă la un film, să asculte muzică de pe o placă de
patefon ori o performanță la pian numai pentru el și
complimentată cu sărutări înșiruite chiar și-n timpul
performanței.
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La pauza de prânz, Dan s-a dus la tovarășa Rosner
s-o roage să-i dea un plic și o coală de hârtie pentru o
scrisoare. Dactilografa i le-a dat și a urmărit din urmă cum
fata asta, Rozica, a ieșit din birou o dată cu Dan care de
acum și-a făcut obiceiul să vină la ea mereu și să stea de
vorbă. Nu a răbdat-o inima și după pauză, când fata s-a
întors, a început s-o chestioneze cu vocea ei stridentă,
suficient de distinctă ca să poată fi auzită de toată lumea:

-Tovarășul acesta, Cristescu, care vine mereu pe

aicea, îl știai dinainte, ori l-ai cunoscut a
-Aici.
-Sunteți prieteni?
-Colegi.
-Atunci ce caută mereu să vină la dumneata?
-Nu știu. Nu l-am întrebat.
-Știe că sunteți de religii diferite?
-Nu știu.
-Păi, fii atentă fată, că știi cum sunt oamenii. Dacă
intri-n gura lumii, nimeni nu te mai scapă...
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Dan s-a așezat la biroul lui și a vrut să îi scrie
câteva rânduri lui Crina și să-i explice că banii din plic
sunt echivalentul cheltuielilor ei pentru ținuta lui. Nu va
uita niciodată ce a însemnat ea pentru el, că-i este și-i
rămâne veșnic îndatorat și recunoscător. Mai voia să
adauge că s-a legat sufletește de-o persoană deosebit de
drăgăstoasă și înțelegătoare cu care locuiește în prezent și
din cauza asta, ca să n-o dezamăgească, nu va mai putea
continua relația lor de prietenie care l-a ajutat să
depășească o stare de spirit deosebit de grea. Toate acestea
a vrut să le însăileze pe coala albă de hârtie dar n-a făcuto, gândind că s-ar putea să nu i-o dea în această zi și pentru
siguranță, ca să nu riște pierderea ei întâmplătoare, a băgat
plicul și hârtia în buzunar. De data asta, la sfârșitul zilei
a trebuit să aștepte până ce tovarășul Nestorescu termina
să colecteze banii de la morișcă pentru Dan și apoi au
părăsit împreună uzina.
În zilele de salariu, în stradă, în fața porții
principale tabloul se repeta cu regularitate de fiecare dată.
Multe femei, unele cu copii în brațe sau ținuți de mână se
așezau la pândă prin barele grilajului de fier ale porților,
urmărind să nu scape din vedere bărbații care se lăsau ușor
atrași de colegii lor la un păhărel, în urma căruia ajungeau
acasă noaptea beți, cu chef de ceartă și fără un bănuț în
buzunare. Rușinați în fața colegilor, aceștia se retrăgeau
într-o parte cu soțiile lor și se tocmeau cât să le dea
femeilor și cât să le rămână pentru țigări și o țuică cu
tovarășii. Când Dan a ieșit pe poarta uzinei, o femeie în
vârstă, îmbrăcată în negru și cu capul acoperit de-o
broboadă i-a ieșit în față:
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-Tușă, ce-i cu mata aici? De când stai aici în fața

porții? a întrebat Dan.
-Ce să fac, Dănuț, dacă tu nu mai dai pe-acasă?
Te-ai depărtat complet de noi...
-Nu, măicuță, zău că nu. Dar timpu-i scurt și ziua
e și ea mică acum și mai trebuie să stau la coadă pentru
mâncare, că acu’ nu are cine s-o ia pentru mine. Si vezi,
de asta...
-Atunci de ce nu te întorci înapoi la locul tău unde
era bine și nu aveai probleme?
-Acum stau cu fata asta. Ne ajutăm unul pe altul.
Este bine așa.
-Dar cum faci ca să te schimbi, c-ai lăsat toate
lucrurile tale la mine? Nu-ți mai sunt de trebuință?
-Am să vin, tușă. Dacă vrei, vin mâine că-i
duminică și le iau.
-Vino maică, vino să mai stăm de vorbă că și taicătu vrea să știe ce-i cu tine..
-Vin tușă, dar aduc și fata cu mine...
-Bine, dacă zici tu c-așa e bine.

Dan s-a aplecat să sărute fața bătrânii înainte de-a
se despărți. Tovarășul Nestorescu a stat un moment în
spatele lui Dan când a fost întâmpinat de femeie apoi când
tramvaiul se apropia de stație s-a dus să-l ia. Dan a urmărit
mătușa, trecând Dâmbovița peste podul din fața uzinei,
apoi și-a continuat drumul spre stația de tramvai. În fața
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porților de fier încă se aflau multe femei și copii ce
așteptau.
Luni 26 noiembrie
Când a intrat luni dimineață Dan în birou,
Sorin l-a privit cu un zâmbet suspect pe buze:
-Ești bun de cinste, i-a spus el.
-De cinste, de ce?
-Ăștia ți-au găsit un nume. Te-au botezat.
-Serios? Cum?
-Țăranul. Așa ți-au spus.
-Să mă pupe. Dar tu de unde știi?
-I-am văzut. Ziceau să facă o colectă să-ți ia o

cobiliță ca să-ți completeze figura.
-Care dintre ei?
-Asta nu-ți zic.
De la masa ei, tovarășa Mănoiu aștepta de la Dan
un răspuns pe care acesta întârzia să-l dea. Sta cu nasul
înfundat în hârtiile adunate pe birou și din când în când
încerca să prindă o privire de-a lui că nu voia să-l întrebe
direct. Dan însă, aștepta o mișcare a Crinei care se afla în
spatele său ca să-i poată înmâna plicul și scrisoarea pe
care le pregătise de acasă și care se aflau acum în
buzunarul halatului său. Când a prins de veste că ea s-a
ridicat de pe scaun, s-a luat după ea în afara biroului.
Simțindu-l, Crina s-a întors spre el:
-O, bine Dane că te văd. Cred că am o veste bună
pentru tine. Soțul meu se pare că a aranjat cu cei de la
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spațiul locativ o garsonieră. Asta numai temporar, pentru
că în curând va începe construcția unui complex de
blocuri în spatele Palatului Regal. O să-ți dau adresa unde
să mergi.
-Crina, mersi, dar nu mai trebuie.
-De ce nu trebuie? După ce m-am zbătut atât

pentru tine? Ai găsit tu în altă parte?
-Da. Uite, ia plicul ăsta. Explic totul acolo.
Crina a luat plicul, l-a deschis și a văzut banii din
el: Ce-i cu asta?
-Datoria mea la tine.
-Ți-am cerut eu banii înapoi? Nu-mi trebuie. Aia a

fost cadou!
-Pe care eu nu-l pot primi. Ți-am spus doar și ai
fost de acord.
-Nu. N-am fost. N-am vrut să continuăm discuția.
I-ai înapoi!
Dan i-a respins mâna care voia să-i dea plicul.
-NU! Ți-am explicat. Gestul tău a fost frumos și

l-am admirat. Dar eu nu primesc cadouri și nici simbrie
pentru că-ți sunt prieten. Asta mă înjosește!
-Uite că se uită lumea la noi. Și ce-i cu casa?
-M-am mutat cu cineva împreună.
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-O femeie? Aia, jidanca de la S.D.V.-uri?

Pe Dan l-a cuprins furia dar a crezut că e mai bine
s-o ia în glumă:
-Dacă mă crezi pe mine capabil să stau cu tovarășa
Rosner, nu!
-Las’ că știi tu de cine este vorba. Ce crezi că
n-am băgat de seamă? Toată lumea vorbește.
-N-are a face! Jidancă sau nu, este prietena mea.
Am crezut că și tu-mi ești. Mi-ai promis că n-o să-mi fii
niciodată povară, dar ai uitat! A plecat, lăsând-o furioasă
cu plicul în mână.
Cu o zi înainte pe la ora două după masă, Dan a
venit împreună cu Rozica acasă la mătușa lui din cartierul
Grant. Dan voia să dovedească mătușii că Rozica e o fată
ca toate fetele, că nu e cu nimic deosebită de fetele pe care
ea le cunoaște și că nici religia, nici faptul că are un bărbat
în închisoare, n-o fac nici mai bună, nici mai rea decât
celelalte în aceeași situație. Acum însă, în drum spre casa
bătrânei, după reacția mătușii la discuția din seara aceea
în urmă cu o săptămână, sta în cumpănă dacă a făcut bine
că a convins-o pe Rozica să-l urmeze aici. Dar era prea
târziu. Avea de gând să stea la mătușa câteva ore și apoi
să meargă în această seară la teatrul Giulești de lângă
Podul Grant să vadă o piesă de teatru.
Înainte de-a intra în casă, s-au scuturat bine de
zăpada și noroiul de pe drum pe rogojina înghețată pe
treapta de la intrare. Simțindu-i, mătușa le-a deschis ușa
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și ei au intrat. Dan a sărutat-o pe amândoi obrajii și a
prezentat-o pe Rozica. Mătușa a cercetat-o bine, în timp
ce fata își scotea paltonul, sub care o rochiță de jerseu bleu
se mula pe talia ei. Dan a ajutat-o și în timp ce ducea haina
la cuier, o aude pe bătrână întrebând:
Maică, fata asta de ce este așa de slabă? Nu cumva este
ofticoasă? Rozica a zâmbit în timp ce Dan s-a grăbit s-o
asigure că nu:
-Tușă, e tot atât de sănătoasă ca mata și ca mine.
Așa este făptura ei.
-Ar trebui să mănânce mai bine, zău așa. Că o
femeie care nu-i vânjoasă, nu face față în ziua de astăzi.
Spune-mi fată, șuncă mănânci? Fata iar a zâmbit. Dan a
sărit însă ca ars să repare spusele mătușii:
-Nu tușă, la dânșii șunca este interzisă. Rozica însă

a protestat:
-Nu, Dane. Mănânc. Mănânc de toate. Eu nu-s
religioasă.
-Bravo, mamă, așa trebuie, că ești frumoasă și-ar
fi păcat să te usuci fără hrană. Iată c-am făcut o ciorbă cu
perișoare și sarmale cu varză acră și mămăligă. Dănuț
mamă, m-ajuți să punem masa?
Dan s-a uitat în ochii Rozicăi care zâmbea
îngăduitoare și a mers să aranjeze masa. După ce-au
mâncat, Dan a mers în camera lui să-și împacheteze
lucrurile de care avea nevoie și s-a îmbrăcat cu noul lui
costum rămas aici. În acest timp, mătușa a rămas cu
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Rozica căreia îi punea întrebări despre familia ei, căsătoria
și soarta soțului.
-Dar ești așa de tânără. Câți ani aveai când te-ai
măritat?
Abia terminam liceul. Cred că optsprezece. Dar
mama a ținut neapărat, bănuia cred că nu mai avea mult
de trăit.
-Și soțul, era mai în vârstă?
-El termina universitatea. Era un idealist. După

război, zicea că toți evreii trebuie să meargă în Palestina,
că acolo e locul lor și să-și facă la loc țara.
-Ce spui, maică? Și pentru asta l-a închis?
-Pentru asta și pentru că strângea bani să-i ducă

acolo..
-Dar n-a făcut nimic rău, n-a-njunghiat pe nimeni?
-Nu! Cum să facă așa ceva? El era ca și tata, lupta

pentru dreptate. Nu cred că a spus o minciună în toată
viața lui.
Mătușa a rămas pe gânduri apoi s-a ridicat și a
început să deretice în jur. Rozica a întrebat dacă poate s-o
ajute. Bătrâna a protestat:
-Nu, astăzi ești musafir. Altădată vom vedea.
Dan a venit pregătit pentru că era timpul să meargă
la teatru:
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-Tușă, acum noi plecăm dar după spectacol venim

înapoi să mă schimb și să iau pachetul ăla de pe patul meu.
-Bine, maică, bine.

Sâmbătă 1 decembrie
De câteva zile Crina nu îi mai răspundea la salut și
nici nu-l mai trimitea pe el la dactilografă cu anumite
scrisori. Acum apela la tovarășul Nestorescu. Tovarășa
Mănoiu a avut și ea o schimbare de atitudine în aceste zile
și Dan a început să se simtă puțin izolat fără să înțeleagă
de ce. Nestorescu a propus ca după program să se
întâlnească la restaurantul de lângă uzină că vrea să le
zică ce a auzit. Invitația a fost extinsă tovarășului
Bărbulescu și Sorin. În timpul pauzei, când s-a dus s-o
vadă pe Rozica, fata nu se afla acolo. Tovarășa Rosner ia zis c-a fost chemată la serviciul Cadre să dea o
declarație.
-S-a întâmplat aici ceva și ea a fost amestecată? a
întrebat Dan.
-Nu, dragă. Declarație din trecutul ei, că știi cum
era cu bogătașii atunci.
Dan a dat din umeri că n-a vrut să mai continue
discuția. Când s-a terminat programul, Dan s-a uitat
printre oameni s-o zărească pe Rozica și dacă n-a văzut-o
a lungit pasul să-l ajungă din urmă pe Sorin. Acesta
mergea zgribulit cu reverele paltonului ridicate ca să nu-i
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înghețe urechile.
-Ce vrea Nestorescu de la noi?
-Habar n-am. Mie mi-a spus întâi că are ceva

important să-mi spună, a zis Dan.
-Și eu am. Fii atent! Cele două cucoane de la noi
vorbeau de tine alaltăieri. Aia mică, Mănoiu, era furioasă.
Zicea c-a vrut să-ți ofere casă și tu nici nu i-ai spus dacă
vrei sau nu. Spuneau că de vină este prietena ta, că te-a
vrăjit. Dan nu a comentat.
Nestorescu a sosit primul acolo și a comandat o
duzină de mititei, vin și sifon. Tovarășul Bărbulescu a
sosit după aceea. În restaurant doar o masă sau două erau
ocupate. Nestorescu a turnat vin în pahare. Tovarășul
Bărbulescu a scos pachetul de țigări pe masă și și-a aprins
una. Au ridicat paharele, ciocnind cu uzualul ”Noroc.”
Nestorescu s-a uitat fix în ochii lui Dan:
-Ce ștabi de la securitate te știu pe tine?
-Nici unul.
-Ești în dușmănie cu cineva? Te-ai certat cu cineva

care te pizmuiește?
-Nu știu.
-Ești în cercetare. Cineva vrea să te bage la fund c-

ai încercat să omori o fată după ce-ai violat-o vara trecută.
Zicea că din cauza asta ai venit la uzină, ca să ți se piardă
urmele.
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Pe Dan l-au podidit transpirațiile. Cei trei colegi
de la masă se uitau la el surprinși, așteptând să le spună
ceva pentru că acuzații de acest gen nu se potriveau
omului de la masa lor. Între timp, chelnerul le-a adus la
masă pâine, muștar, tacâmuri și o farfurie cu mititei,
sfârâind. Fiecare și-a înfipt furculița în câte un mic dar
Dan a preferat să bea:
-Când s-a întâmplat povestea cu violul fetei,
colega mea de birou, eu nici nu eram acolo. Am fost plecat
la Ploiești să aduc emulsie pentru strunguri. Treaba asta
este documentată și știută de toată lumea. Nu știu de ce
s-au mai dezgropat morții cu ea.
Scenă după scenă se desfășura în mintea lui Dan
așa cum tai feliile dintr-o pâine, răsturnându-se una peste
alta.
-Fata asta a fost logodnica mea, Anișoara, Domnul
s-o aibă în paza Lui! N-am iubit pe nimeni cât am iubit-o
pe ea. După viol, Anișoara s-a sinucis. Nu am mai putut
lucra acolo și am venit aici.
Sorin l-a mânat pe Dan cu cotul:
-Mănâncă, se răcesc. Dan a luat un mic.
Au mâncat în liniște, gânditori, fără simpatii,
încurajări sau păreri de rău. După ce fiecare și-a plătit
partea, au mers împreună în stație la tramvai, urmând
traseul zilnic spre casă. Deși Dan inițial și-a dorit să
meargă direct la casa lui Rozica, acum a decis să se ducă
la bibliotecă unde era liniște și se putea gândi. Ajuns
acolo, s-a așezat la o masă goală, sprijinindu-și capul în
mâini, părând că citește ceva în luciul lăcuit al tăbliei. Din
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spusele lui Sorin și ale lui Nestorescu și-a dat seama că
cele două femei din grupa lui s-au unit ca să comploteze
împotriva lui. Pentru că el le refuză avansurile, ele au
hotărât să se răzbune și o pot face ajutate de puterea de
influență a soților lor pe care îi înșală amarnic. Nimeni nu
știe acest lucru mai bine decât el, însă nu ajută la nimic.
Destinele unor oameni atârnă atât de mult de puterea
altora, încât adevărul, dreptatea și justiția rămân fără
valoare și sunt transformate în unelte de opresiune contra
celor fără vină. Cei care ar fi trebuit să fie adevărații
judecători, devin victimele nelegiuiților cu nelimitată
putere ale celor care conduc lumea. Ideea că lumea care-l
înconjoară este dreaptă se surpă acum în jurul lui precum
un castel din nisip. Tot ce rămâne, este numai un nor de
praf dens pe care nici soarele nu-l străbate. Se vedea
încolțit ca o pradă înconjurată de lupi. Dacă securitatea
reia procesul, încercând să-l găsească vinovat, pentru că
Nestorescu nu a inventat zvonurile ce i-au fost transmise,
ce șanse are el să-și dovedească nevinovăția? Pe cine
poate aduce ca martor că este inocent? Și de s-ar afla
cineva, cine va avea curajul să înfrunte armata de securiști
care au ordin să-l pedepsească? De acum, după ce a
instigat toată această mașinărie infernală a securității, nici
măcar Crina dacă ar vrea, cu toată nefasta ei influență nu
o mai poate opri. Deci, este pierdut. Cugetând astfel fără
a găsi nici o soluție, s-a ridicat de la masă, gândind că
trebuie s-o anunțe pe Rozica că el este nevoit să meargă
înapoi la mătușa lui. Măcar ea trebuie scăpată din
obiectivul celor care sunt acum pe urmele lui.
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Rozica l-a primit bucuroasă dar fața ei era crispată
de îngrijorare și o reținută nevoie să-i spună o veste
proastă care a răsărit pe neașteptate cu urmări grele pentru
amândoi. Dar nu a vrut să-i strice dispoziția din primele
momente așa că s-a dus la bucătărie să pregătească cina.
A revenit curând cu farfurii, tacâmuri, pâine și o omletă
sfârâind într-o tigaie. La drumul următor, a adus ceainicul
electric și căni pentru un ceai. Dan a rupt tăcerea:
-Te-am căutat astăzi. Mi s-a spus c-ai fost chemată
la cadre pentru o declarație. Ce declarație?
-Am vrut să-ți spun de asta după ce mâncăm. Cred

că vecinii de alături m-au reclamat că am legături cu
persoane suspecte, probabil s-au referit la tine și că am
spațiu excendentar pentru o singură persoană. Cred că vor
să mă arunce în stradă. Mi-au cerut să declar toate
persoanele cu care sunt în contact și să răspund la
întrebarea cum de-am reușit să mă lăfăi într-un spațiu de
peste 30 de metri pătrați când am dreptul numai la 8.
Spune și tu, ce trebuia să scriu?
Dan a rămas perplex. Pentru a doua oară cei care
vor să se răzbune pe el, o fac lovind în persoane
nevinovate cu care el este în contact. Vedea cum prezența
lui în viața celor care-i sunt apropiați este nocivă și nu-și
putea ierta acest lucru. Acum din nou se repeta drama din
vară cu Anișoara și cum nu a putut evita deznodământul
atunci, nu vede ce ar putea face de data asta. Îi venea să
se arunce de la etaj, deși știa că nu o va putea face
niciodată. Oricum, e deja prea târziu să se mai reîntoarcă
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la mătușa lui și a început să istorisească Rozicăi povestea
Anișoarei și cele aflate de la Nestorescu.
Când a isprăvit, era aproape dimineață dar fiind
duminică, au putut sta în pat mai mult. Rozica a spus
numai atât:
-Am vești că în Israel viața este diferită. Este greu
și acolo dar nu ca aici. Ricu a avut dreptate. Mă bate
gândul că asta-i ce-mi rămâne de făcut. Ai veni cu mine?
-Cum?
-Vom găsi ajutor.

Duminică 2 decembrie
Dan nu a putut dormi deloc. Culcat cu capul pe
pernă lângă Rozica, privea pe întuneric lumina pală
proiectată pe tavan din stradă și gândea la cele spuse de ea
înainte. Israelul, vatra omenirii și a patriarhilor. Țara
Sfântă a neamului cu care Domnul a încheiat un legământ
veșnic, pecetluit prin alegerea acestui neam pentru
nașterea unicului Său Fiu, Hristos Mântuitorul. O fi oare
și pentru el mântuire în acel loc? Cine oare altcineva decât
Dumnezeu și Mântuitorul îl poate salva din ghearele celor
care pun la cale acest plan diabolic ca să-l distrugă pe el
și pe cei dragi lui, fizic, moral și sufletește. Nu cumva prin
spusele lui Rozica, Domnul îi trimite mesajul salvării în
acest moment de grea cumpănă? Poate el să refuze mâna
care i se întinde, calea care trebuie urmată și direcția spre
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care să tindă? Nu, mesajul acestei fete, apariția ei în viața
lui și dragostea care-i unește, nu poate fi întâmplătoare;
este mâna Providenței dirijată de Cel care ne conduce
destinele. Și el are datoria s-o urmeze! Când și în ce fel?
se întrebă Dan. Când? Până acum se pare că nu a fost pus
încă sub urmărire. Mâine la uzină se poate întâmpla să fie
chemat și el la serviciul Cadre pentru declarație. Apoi vor
urma zile obositoare de anchetă, interogări, va fi
chestionat la sindicat și U.T.M. și chiar alungat din aceste
organizații. Apoi este posibilă arestarea lui ori alungarea
din servici ca element antisocial. În concluzie, trebuie să
dispară înainte ca securitatea să prindă de veste, deci
imediat! Cum, în ce fel? Rozica spunea că vom fi ajutați.
Ajutați de cine? Ricu, soțul ei cunoștea persoane de
încredere care facilitau emigrarea, Rozica-i știe?
Momentul pare foarte potrivit: în Ungaria încă fierberea
continuă, sovieticii încearcă să aducă la putere un guvern
pro-rus și sute de mii de oameni fug peste granițe.
Românii păzesc cu dinții granița cu Ungaria, dar ceilalți
n-au nici un interes. Poate că ăsta e momentul. Doamne
ajută! Lumina dimineții a început să pătrundă în
dormitor. Dan nu a mai putut să stea în pat și tiptil a
încercat să se scoale, dar Rozica l-a simțit:
-Ce faci, dragule, unde te duci?
-Nu pot să dorm și n-am vrut să te trezesc.
-Nu dormeam. Nu cred c-am dormit deloc.
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-Nici eu. Știi ce am gândit? Dacă vrei să mergem

acolo unde ai spus, trebuie plecat acum, astăzi!
-Așa am gândit și eu. Cred că ar trebui să mergem

împreună, dar separați.Nu trebuie să fim văzuți unul lângă
altul. Ia într-o desagă câteva lucruri mai importante, acte
și bani dacă ai și mergi așa cum ești, în scurta ta și cu
căciula pe cap. Eu am o raniță militară cu care mergeam
pe munte și iau și eu ce am nevoie și niște bijuterii de la
mama. Nu trebuie să cărăm bagaje cu noi.
-Ai dreptate. Eu vreau să dau o fugă la mătușa săi spun că voi lipsi câteva zile. Îi zic că sunt trimis în
delegație în Moldova, că nu vreau s-o las să se frământe.
Pe urmă îi spun eu adevărul într-o scrisoare.
-Bine, atunci ne vom întâlni in Gara de Nord.

Cumpără de acolo Mersul Trenurilor că o să avem nevoie
de el. Cred că trebuie să mergem la Satu Mare și nu știu
dacă n-ar fi bine să schimbăm trenul, o dată sau de două
ori. Acolo aveam odată pe cineva. Ce zici?
-Eu mă îmbrac acum și plec. Cât timp îți trebuie
până ne întâlnim?
-Cam două trei ore.
-Deci înainte de prânz, pe peron, lângă biroul de
informații.
Rozica s-s dat jos din patși s-a învăluit în capotul
ei de mătase.
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S-au îmbrățișat cu lacrimi în ochi și Dan a ieșit
glonț pe ușă. De acum, unica lor speranță este Voia
Domnului.

***
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