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Moto:
Iubite cetitor,
Multe prostii îi fi cetit de când eşti. Ceteşte, rugu‐te, şi
aceste şi unde‐i vedea că nu‐ţi vin la socoteală, ie pana în mână
şi dă tu ceva mai bun la iveală, căci eu atâta m‐am priceput şi
atâta am făcut.
I. Creangă
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N.B.:
Prezentul volum se constituie într‐o însumare de texte
așezate cronologic redactate în diferite perioade de timp. Inițial
au fost concepute ca simple notițe și însemnări sau pagini de
jurnal, fără intenția de a fi publicate. Acesta este motivul pentru
care unele idei, relatări, descrieri de locuri sau persoane se reiau
în mai multe capitole ale cărții. În mod voit nu s‐a intervenit
pentru a păstra nealterată autenticitatea materialelor.
Pe de altă parte, repetiția este o figură de stil care constă în
folosirea de mai multe ori a unui cuvânt sau sintagme cu scopul
de a întări o idee sau impresie. Astfel se pot chiar sintetiza cele
mai reprezentative stări, trăiri sau sentimente ce au încercat‐o
pe autoare de‐a lungul timpului și care, mai mult ca sigur, au
avut un cuvânt de spus în luarea deciziilor în diferite momente
ale vieții și ale carierei.
Redacția
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INTRODUCERE
Sper ca lectura acestei cărţi să inspire mai multă încredere,
voioşie şi optimism în viaţă, să facă pe om mai bun, mai
conştiincios şi mai drept, mai demn, mai entuziast, mai nobil.
Din nevoia de a învăţa mereu, din dorinţa de a împărtăşi şi
altora ceea ce ştim şi gândim, ceea ce ne‐au lăsat secolele, cărţile,
experienţa înaintaşilor, s‐a născut această carte, care îşi propune
o lungă meditaţie asupra a ceea ce obişnuim să numim purtări
frumoase sau comportament civilizat sau, într‐un unic şi
binecuvântat cuvânt, politeţe... Deci politeţea la toate orele şi în
toate zilele vieţii noastre.
În timp ce scriam la această carte am avut ocazia să discut cu
un astrolog, care s‐a oferit să‐mi facă astrograma.
Din punct de vedere astrologic (test făcut la cerere), m‐am
născut în zodia Berbecului. Iată ce spune astrologul, dar nu este
general valabil.
„Îndrăzneţ, energic şi impulsiv, berbecul este în acelaşi timp
extrem de onest. Asemenea unui cavaler în armură strălucitoare,
el este oricând gata să pornească o luptă inegală cu tot răul din
lume, cu morile de vânt, ba chiar cu vântul însuşi!”
Deviza Berbecului: Mereu înainte! este chemarea celor născuţi
în această zodie – Ei au o energie de invidiat şi sunt lideri
înnăscuţi. Ei nu prea ştiu ce înseamnă să fie prost dispuşi, sunt
foarte prietenoşi şi comunicarea lor este foarte plăcută. Berbecii
sunt plini de idei, iar puse în practică acestea dau, de cele mai
multe ori, rezultate uimitoare.
Caracter. Berbecul este un optimist şi acest lucru îl ajută să
obţină succese în carieră. Eventualele eşecuri nu‐l descurajează,
ci, dimpotrivă, îl provoacă. El nu este capabil să‐şi recunoască o
înfrângere, pur şi simplu refuză să o vadă. Adevărata menire a
9
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Berbecului este concepţia, creaţia, mintea sa e mereu plină de idei
noi. Iar dacă Berbecul are de ales între prestigiu şi bani, el va
alege, desigur, prestigiul. Recunoaşterea publică a realizărilor sale
îl înalţă pe culmi nebănuite. De cele mai multe ori el îşi alege
prietenii şi colaboratorii dintre oamenii care îl apreciază cu
adevărat.
Femeia din Berbec. Această femeie tinde să fie prima în toate.
Bărbatul îndrăgostit de o femeie din Berbec trebuie să aibă
încredere în ea, pentru că fair‐play‐ul este una din trăsăturile ei
dominatoare.
Superambiţioasă. Eşti o persoana foarte ambiţioasă, plină de
energie şi resurse, a cărei dorinţă este de a ajunge cineva. Şi cum
pentru tine a fi cineva înseamnă a avea un loc de muncă
prestigios, care să‐ţi confere un bun statut social şi venituri
ridicate, întreaga ta energie este canalizată în această direcţie.
Atunci când eşti hotărâtă să obţii ceva, nimeni şi nimic nu‐ţi poate
sta în cale.
Fără îndoială – femeie de acţiune. Eşti o persoană foarte
activă, care nu prea are vreme de făcut planuri pentru că tot
timpul are ceva de făcut. Ţi se întâmplă foarte rar să te opreşti din
alergătura cotidiană pentru a medita sau a‐ţi pune întrebări
asupra anumitor lucruri. Dacă întâmpini vre‐o problemă, încerci să
o rezolvi cât mai repede, fără a sta prea mult pe gânduri.
Şefă dominatoare. Îţi place să domini, să iei iniţiativa şi eşti
neobosită în a‐ţi atinge scopurile. Ba, în unele situaţii, ai tendinţa
să te porţi dictatorial cu ceilalţi. Eşti o persoană ambiţioasă, cu
mult sânge rece, căreia nu‐i este frică să‐şi asume responsabilităţi.
Personalitatea ta puternică iese în evidenţă în orice situaţie, şi nu‐ţi
permite să treci neobservată. Te‐ai născut pentru a conduce,
indiferent de nivelul la care se manifestă acest lucru: locul de
muncă, grupul de prieteni sau familie.
Pragmatică. Îţi doreşti mai multe responsabilităţi şi
recunoaştere din partea celor din jur. Te implici în tot ceea ce faci
şi nu eşti de acord cu calea compromisului. Respecţi oamenii din
10
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jur şi îi preţuieşti la adevărata lor valoare; de aceea te bucuri de
acelaşi respect din partea lor. Ţii să câştigi pe măsura muncii
depuse şi ştii când şi cum să ceri acest lucru.
Bătăioasă. Eşti gata să lupţi cu morile de vânt, ai o bună
imagine despre tine şi ştii care îţi sunt limitele. Cei din jur văd că
pui pasiune în ceea ce faci, iar în general lucrurile se leagă după
voia ta. Cheia succesului pe care se pare că ai găsit‐o, constă în
încrederea în tine. Ştii că, oricând şi oriunde vei fi, propriile
resurse nu te vor lăsa.
Tinde să fie prima în toate. Nu ştiu dacă am dorit acest lucru,
dar întâmplarea a făcut, plec de la un lucru simplu, să fiu prima
care a mers la şcoală la 6 ani; la vremea aceea nu te admitea
decât după ce împlineai 7 ani. Ca să fiu mai convingătoare, am să
vă spun că o cunoştinţă de‐a mea, Ana Botez, care a făcut şcoala
în Bucureşti, nu a fost primită la şcoala primară, care începea pe
15 septembrie, pentru că împlinea 7 ani pe 16 septembrie, numai
cu o zi după începerea anului şcolar, aşa că a pierdut un an.
Am fost prima fată din comuna mea care a făcut liceul,
facultatea, doctoratul etc., primii băieţi fiind cei doi fraţi mai mari
ai mei. Am fost prima femeie şef de şantier în foraj, şi aş putea să
spun şi ultima, meseria de inginer de foraj fiind foarte grea chiar şi
pentru un bărbat.
În ceea ce priveşte a fi lider, am spus‐o de multe ori, că eu am
fost născută să conduc şi am condus. Cumnatul meu, care nu vedea
cu ochi buni faptul că eu conduc şi în casă, mi‐a reproşat: „Eu n‐aş fi
admis niciodată să comande nevasta în casa mea!”, la care eu i‐am
răspuns: „Tu ai pretenţia că ai comandat în casa ta? Atunci ori n‐ai
comandat bine, ori n‐ai avut cui să comanzi!”. Şi ştiam eu de ce
spuneam asta, şi a înţeles şi el. De fapt, la mine în casă eu
comandam şi eu executam. Din punct de vedere profesional, soţul
meu era cel mai bun dintre cei mai buni. Dar în casă nu trebuia şi nu
făcea nimic. Totuşi, am făcut în aşa fel ca să se creadă că el
conduce. Copiilor aveam întotdeauna grijă să le spun, tati a făcut
asta, tati v‐a adus asta etc., şi în mod sincer o spun, nu doream să
11
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mă iubească copiii pe mine, nu am ţinut niciodată la aşa ceva, am
dorit ca ei să ajungă oameni normali, nu superoameni, şi acolo
unde vor fi să nu se facă de ruşine. Dumnezeu a avut grijă de ei şi de
mine şi au mers pe un drum bun.
Mereu înainte. La două luni de la intrarea la liceu, a avut loc un
mare cutremur, în care eu şi mama am ajuns sub dărâmături. După
această întâmplare, aşa cum voi spune într‐unul din capitole,
drumul meu ar fi trebuit să se oprească aici, dar nu a fost aşa.
Idei am avut suficient de multe şi bineînţeles puse în practică
au dat rezultate. Se spune că ideile sunt un capital care aduce
dobândă doar în mâinile unui om cu talent.
Optimismul te caracterizează. Felicitări! Eşti o persoană
optimistă care se înţelege foarte bine cu toată lumea. Gândeşti
într‐un mod pozitiv şi nu te preocupă mult ceea ce se întâmpla în
jurul tău. ” Am fost de un optimism molipsitor.
Isteaţă. Ai un talent înnăscut de a înţelege lucrurile complicate
şi de a face diferite conexiuni între ele. Te interesează să ai şi o
cultură solidă şi nu dai doi bani pe kitsch‐uri. Pentru fiecare
problemă tu ai o rezolvare pe care o găseşti extrem de uşor. Unii nu
prea pot înţelege procesele complicate care se petrec în mintea ta,
dar tu îi convingi repede de un lucru sau de altul.
Mai tânără decât arată buletinul. Felicitări! Ai obţinut un
rezultat extraordinar. Biologic eşti mult mai tânără decât în actul
de identitate. Vârsta ta cronologică nu reflectă procesul de
îmbătrânire. Lumea ta a rămas cea a unei tinere, se pare că ai
găsit „poţiunea magică” pentru a te menţine în formă.
Pur şi simplu norocoasă. Orice ai face, circumstanţele te ajută
întotdeauna să ai succes. Ai un mod pozitiv de a privi viaţa, iar cei
din jurul tău te invidiază pentru asta. Te miri şi tu uneori cum ţi se
aşterne totul la picioare după cel mai mic gest de voinţă al tău.
Reuşeşti să aduci zâmbetul pe feţele celor cu care te întâlneşti sau
cu care vorbeşti la telefon fără niciun efort. Dacă se întâmplă
vreodată să ai un mic ghinion, te amuzi pe seama asta şi nu te
temi că se va întâmpla din nou.
12
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Zâmbetul celorlalţi este preţios pentru tine. Chiar dacă nu faci
eforturi în acest sens eşti o bună prietenă şi o vecină ideală. Te‐ai
născut cu această calitate şi, ca urmare, îţi face plăcere să îi ajuţi
pe cei din jurul tău. Pentru familie eşti în stare să te sacrifici fără a
sta prea mult pe gânduri, iar prietenii tăi vor găsi întotdeauna un
colac de salvare în preajma ta, căci vei face tot ce îţi stă în putere
ca să‐i ajuţi. Lumea ar fi un loc mult mai bun dacă ar exista mai
multe persoane care să‐ţi semene.
Văzând că în mare parte mă regăsesc în cele de mai sus, m‐am
gândit să fac o prefaţă în mod original, adică să mă prezint
cititorilor cu bune şi cu rele corespunzător celor ce se spun în
astrograma mea. Astfel, în cele prezentate de mine în unele
capitole, va voi convinge că nu sunt simple laude ci adevăruri
sincere şi lipsite de exagerări. Deviza „Mereu înainte!”, aşa cum se
spune, a fost însoţită de voinţă, curaj, perseverenţă şi, aşa cum
obişnuiesc să spun întotdeauna, de un dram de noroc.
Mă opresc aici cu comentariile asupra celor scrise în
astrograma mea în care mă regăsesc perfect.

13
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ÎN LOC DE PREFAŢĂ
Scrisoare către cei care au contribuit
la „Monografia comunei Ocniţa”
Am folosit coperta monografiei comunei Ocniţa, pe care am
pus fotografia mea, în semn de protest pentru cei ce au contribuit
la întocmirea acestei monografii; un vot de blam pentru ei.
Consider că ceea ce au făcut a fost din ură, din invidie, din
răzbunare, ci nu din necunoştinţă de cauză.
Un vot de blam pentru cei ce au uitat sau nu au vrut să ştie că
în comuna Ocniţa a existat o familie renumită nu numai prin ceea
ce aveau, o moară şi o fabrică de cherestea, dar o familie din care
au plecat primii copii la liceu, primii la facultate, primii doctori în
ştiinţe tehnice, primii profesori universitari, în ciuda faptului că în
decursul anilor părinţii mei au fost deposedaţi în mod abuziv de
agoniseala lor, din timp de 28 de ani.
La vremea când s‐a scris această monografie, nu cred că era
cineva în comuna Ocniţa care să nu fi auzit de fraţii Tocan, aş
putea să spun „celebrii fraţi Tocan”. Aşa erau cunoscuţi în
Câmpina, în Ploieşti şi în Bucureşti, în Institutul de Petrol şi Gaze,
în prezent Universitatea de Petrol şi Gaze, care a funcţionat în
Bucureşti până în anul 1972.
Când mă refer la fraţii Tocan, mă refer la fraţii mei mai mari,
Tocan Dumitru şi Tocan Ion. Eu am fost cunoscută multă vreme ca
sora fraţilor Tocan, şi mă mândream cu asta. Asta se întâmpla încă
de pe vremea când eu am apărut în Câmpina, la 16 ani, ca elevă a
Liceului „Iulia Haşdeu”. Chiar şi mai târziu, când am devenit inginer,
şi apoi profesor universitar, tot aşa mă cunoştea multă lume.

14
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Mă întorc acum la fraţii Tocan, ca să spun pe scurt câteva
lucruri despre ei.
Prof. dr. ing. Tocan Dumitru: Încă din timpul studenţiei, ca
student în anul IV, a fost numit asistent preparator la geometrie
descriptivă şi desen industrial. Avea pe vremea aceea o mână de
artist. Cu mulţi ani mai târziu, când am asistat la unul din cursurile
lui, studenţii care nu ştiau că suntem fraţi, mi‐au spus în mod
admirativ la adresa lui, că atunci când a venit la cursuri cu mâna
dreaptă pansată (nu ştiu din ce cauză), le‐a desenat cu mâna
stângă, la fel de bine ca şi cu mâna dreaptă.
După ce a terminat facultatea, a rămas asistent universitar în
Institutul de Petrol şi Gaze, a trecut prin toate treptele, şef de
lucrări (lector universitar), conferenţiar, profesor plin, şef de
catedră, conducător de doctorat etc. În acelaşi timp a fost şi
inspector în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului Public.
Prof. dr. ing. Tocan Ion a rămas asistent universitar după
terminarea facultăţii. La 28 de ani avea doctoratul, a fost director
de studii la Facultatea Muncitorească din Institutul de Petrol şi
Gaze, a fost trimis la specializare în S.U.A., a fost decan la
Facultatea de Forajul şi Exploatarea Sondelor, conducător de
doctorat şi la 42 de ani era profesor plin.
Din ură şi invidie, s‐a repetat de nenumărate ori şi de către
nenumărate persoane: „Tocan Ion a fost profesor plin la 42 de
ani”. Adică asta însemna: „Pe mine de ce nu mă faceţi?”
O spun fără falsă modestie şi fără nicio reţinere, că era o mare
diferenţă între cei care spuneau acestea şi Tocan Ion. Aş putea să
spun că era o diferenţă ca de la cer la pământ. Nu am auzit însă pe
nici unul să spună că Tocan Ion a fost primul doctorand, respectiv
a fost primul care a obţinut titlul de doctor în domeniul petrolului
şi cred că nu greşesc dacă spun că a fost primul doctorand din
România. Mai erau şi alţi doctori în alte specialităţi, dar care
făcuseră doctoratul în străinătate, nu în România.
Tocan Dumitru şi Tocan Ion au terminat facultatea cu diplomă
de merit, diplomă cu copertă roşie. Diplomele obişnuite aveau
15
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copertă bleumarin. Eu am diplomă de culoare bleumarin; nu spun
că nu am avut note bune, dar nu am avut diplomă de merit.
În ceea ce priveşte posibilitatea de a rămâne şi eu în institut,
nici nu putea fi vorba, din mai multe motive, dintre care
menţionez:
1. Am fi fost trei fraţi în institut, ceea ce cred că nu ar fi fost
privit cu ochi buni. De fapt chiar şi atunci când am ajuns şi eu în
institut, după 15 ani de şantier şi după ce obţinusem diploma de
doctor în ştiinţe tehnice, s‐a produs mult zgomot.
2. Îmi plăcea foarte mult meseria pe care mi‐o alesesem
singură şi doream s‐o fac aşa cum trebuie. După atâţia ani de
producţie şi după greutăţile prin care am trecut, am devenit
mult mai sigură pe mine, iar atunci când mergeam cu studenţii
la practică în schelele de petrol era o plăcere pentru mine. Nu
mă mai interesa nimic din greutăţile şi obligaţiile şantierului, ca
îndeplinirea planului, lipsa de materiale, reparaţii etc. Colegilor
mei, care nu făcuseră muncă de şantier nu le plăcea să se ducă
la practica studenţilor în schelă, se duceau la Uzina 1 Mai sau la
rafinării.
Deci, după terminarea facultăţii eu am fost repartizată de
către Comisia Guvernamentală în Bucureşti, la o întreprindere a
Comitetului Geologic, unde aş fi putut să stau mult şi bine, dar
cum dorinţa mea era să‐mi fac meseria, am cerut să plec pe
şantier ca simplu inginer. Şi am plecat, dar nu oricum, ci ca şef de
şantier. În zadar am protestat eu, că nu vreau şef de şantier, că nu
am experienţă, că eu nu ştiu ce să fac acolo; mi‐au spus categoric:
„ai să te duci şi ai să înveţi acolo”. Şantierul era de fapt o întindere
de pământ cât vezi cu ochii. Şantierul trebuia să‐l ridic eu şi
bineînţeles că am făcut‐o. Despre cum, voi vorbi mai târziu.
În timpul facultăţii am cerut de nenumărate ori să mă facă
membru U.T.M., U.T.C., dar mi se argumenta de ce nu se poate, şi
anume că părinţii mei erau chiaburi şi nu eram demnă să intru în
nicio organizaţie. Deşi învăţam cel mai mult la marxism‐leninism şi
la economie politică, aveam cele mai mici note la aceste
16

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

discipline. Nu ştiu dacă era adevărat, dar se spunea pe atunci că la
aceste discipline se aduna o notă pusă pe originea socială
(chiaburi sau muncitori) cu nota de la examen şi se făcea media.
Şi la doctorat se dădea examen la marxism‐leninism, motiv
pentru care eu spuneam că mă voi înscrie la doctorat atunci când
se va scoate marxismul, iar colegii mă ironizau spunând că voi ieşi
la pensie fără să fac doctoratul. Că n‐au avut dreptate au
constatat singuri. Şi aici am avut noroc şi am reuşit să fac
doctoratul fără marxism.
Când m‐au numit şef de şantier, nu mai eram fiică de chiabur;
acolo era de muncit, şi ce muncă. Lucram 24 de ore din 24, aveam
muncă nenormată, era foc continuu. Dacă spun cuiva că aveam 24
din 24 mă întreabă cu ironie: „păi atunci când mai dormeai?”. Mai
în glumă, mai în serios, le spun: „păi cum se doarme în Parlament”.
Ar fi fost bine aşa, dar dormeam pe apucate, căci eram chemată la
orice oră din zi sau din noapte, când era nevoie, se lucra în 3
schimburi. După 15 ani de şantier, mai întâi ca şef de şantier în
forajul sondelor şi apoi ca inginer şef cu organizarea şantierelor în
toată ţara, şi după ce am obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice,
am obţinut prin concurs postul de şef de lucrări (lector universitar)
la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, am devenit apoi
conferenţiar şi aş fi ajuns profesor plin dacă nu eram nevoită să mă
pensionez. Am spus nevoită, pentru că soţul meu, în urma unui
accident vascular cerebral a făcut paralizie pe partea dreaptă şi
după o suferinţă cumplită atât pentru el cât şi pentru mine, timp
de 6 ani, a decedat. Am suferit nespus de mult şi am crezut că nu‐mi
voi mai reveni niciodată din starea în care ajunsesem. Numai cine
a trecut prin aşa ceva poate să înţeleagă, deşi nu doresc nimănui
să treacă prin ce am trecut eu. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu o
mare voinţă din partea mea, am reuşit să‐mi revin.
După toate suferinţele prin care am trecut, medicul mi‐a
recomandat să mă feresc de supărări, de stres etc. Fiindcă aveam
o bănuială la ce mă pot aştepta din partea consătenilor mei dragi,
atunci când fraţii mei mai mari au depus cerere de retrocedare, în
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anul 1991, la Primăria Ocniţa, eu nu am vrut să semnez şi am mai
spus că nu vreau să mai aud de Ocniţa niciodată şi că nu voi mai
călca niciodată în Ocniţa. Îmi pare foarte rău că nu am respectat
această hotărâre a mea.
Nu am să uit niciodată, cât am mai suferit în timpul facultăţii
din cauza scrisorilor şi scrisorelelor care veneau la Serviciul Cadre
din institut de la Primăria Ocniţa, în urma cărora nu a lipsit mult ca
să fiu dată afară din facultate, ceea ce de fapt se urmărea. Că nu li
s‐a îndeplinit dorinţa, plătesc acum cu vârf şi îndesat.
Mi s‐au dat prin retrocedare, conform Legii nr. 18, nişte
amărâte de terenuri, pe care am vrut să le dau imediat înapoi
primăriei, dar primăria nu a vrut să le mai ia. Nici nu ne puseseră
în posesie, când fratele meu a primit de la Administraţia
Financiară Bucureşti comunicare din partea Primăriei Ocniţa şi a
fost somat să plătească o sumă, nu‐mi amintesc de ce sumă era
vorba, dar era o sumă destul de mare. În urma acestei somaţii
fratele meu s‐a hotărât să meargă la Ocniţa, să lămurească
problema. Pentru că fratele meu suferise un infarct şi se temea să
meargă singur cu maşina, m‐a rugat să‐l însoţesc eu. Nu mi‐a spus
nimic, pentru ce se duce la Ocniţa; am aflat acolo. Pentru mine
era prima dată când mă duceam la Primăria Ocniţa, iar pentru
fratele meu, a fost ultima dată. La întrebarea fratelui meu pentru
ce i s‐a pus acest impozit şi de ce aşa de mare, doamna inginer
Stan i‐a răspuns că acolo avem pomi şi vie. S‐a înfuriat aşa de tare
fratele meu, încât eu am intervenit să mă lase pe mine să discut,
de teamă ca nu cumva să mai facă vreun infarct.
Pentru că primăria nu a vrut să le mai ia înapoi, am vrut să le
donez celor care ar avea nevoie. Primul căruia am vrut să‐i dau
terenul de la punctul Chioş, pe care deja îl stăpânea, mi‐a spus
după 10 ani că nu‐l mai ia. Îi trimisesem mai multe scrisori în acest
timp, în care îi ceream să‐mi răspundă, dacă mai vrea sau nu să‐l
ia. După aceşti 10 ani a fost disponibilizat din serviciu, a primit
nişte milioane şi atunci mi‐a spus că el nu a vrut niciodată să‐l ia,
că el are bani să cumpere terenuri bune, nu ca acela. I‐am răspuns
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atunci: „Ştiam că eşti beţiv, dar nu ştiam că eşti şi mincinos şi
obraznic”.
Pe vremea când eu voiam să le donez, nu se făcea cadastru.
După ce s‐a cerut cadastru, cei care ar mai fi vrut să‐l ia nu aveau
bani pentru cadastru.
Fiindcă am dorit să rezolv totuşi această problemă, m‐am
apucat să le fac eu cadastru. Între timp, am convenit cu avocatul
fundaţiei lui Gigi Becali să‐i dau terenul de la Ruşeţu, în suprafaţă de
4.000 mp, să construiască pe el o casă de bătrâni, o casă de copii
orfani şi o bisericuţă. Mi‐au trebuit 7 ani ca să fac acest cadastru,
primăria neavând nici plan, nici hartă şi nici nu m‐a ajutat pentru
identificare. Când a fost cadastrul gata, Becali era în puşcărie, iar
fundaţia desfiinţată. Acum trebuia să o iau de la început, să găsesc
pe altcineva să facă ce trebuia să facă Becali (acesta era singurul
dintre cei cu bani care mai făcea şi acte de caritate).
În momentul de faţă, am probleme cu terenul de la punctul
Scurteşti. Am avut curajul să întreb dacă şi pentru acesta este
nevoie tot de 7 ani. La insistenţele mele repetate, s‐a deplasat la
Scurteşti o comisie pentru identificare, care nici măcar nu a făcut
măsurători, nici nu a identificat vecinii. Mă întreb atunci pentru ce
s‐a mai deranjat până acolo.
Deci, de 12 ani mă zbat să le fac cadastru ca să le dau de
pomană, dar nu reuşesc. Mă întreb dacă eu aş fi vrut cu tot
dinadinsul să iau aceste terenuri şi aş fi întâlnit atâtea greutăţi, cât
de mult aş fi suferit.
Totuşi, fiind o persoană căreia nu‐i place să lase lucrurile
neterminate, îmi provoacă uneori stres de care nu am nevoie.
Când am văzut câtă răutate există, pentru a‐mi da sau nu
1.000 mp la Scurteşti, am dezgropat morţii, cum se spune şi am
arătat cum am fost păcălită, dacă pot să spun aşa. Când am
deschis succesiunea, pe certificatul de moştenitor nu s‐a trecut
nimic în Ocniţa. Am observat de atunci, dar cum atunci nu mă
interesa nimic, am înghiţit‐o.
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Că se lucrează cu patimă, dacă pot să spun aşa, mai pot da un
exemplu care m‐a şocat la vremea respectivă şi anume, când am
obţinut prin hotărâre judecătorească, în anul 1995, moara şi
terenul de la moară (instalaţia de moară a dispărut fără urmă),
impozitul pe anii 1996 şi 1997 s‐a calculat la o valoare impozabilă
de 518.400 lei, în 1998 a fost de 1.036.800 lei, iar prin 1999
valoarea impozabilă a clădirii, care ajunsese o ruină, era de
14.400.000 lei. Aţi auzit bine, 140 milioane lei. Clădirea nu mai
avea acoperiş, nu mai avea nici uşi, nici ferestre şi pereţii de
cărămidă mai aveau puţin până să se prăbuşească; se furase
cărămida, deşi erau de o grosime destul de mare. Nu mi‐a venit să
cred când am auzit cât au stabilit valoarea de impozitare. Am
întrebat cine a evaluat clădirea, la care mi‐au motivat că eu am
depus declaraţia în care spuneam că respectiva clădire are 180
mp. Atunci le‐am spus revoltată: „Trebuie să fie nebun acela care
a evaluat‐o”. Dacă ar fi fost într‐un oraş şi nu o ştiau, puteau să
facă impozitarea după declaraţia mea, dar când toată lumea ştia
că devenise o ruină, deci normal, nu avea nicio valoare.
„Păi, zice, acum aţi plătit impozitul (eu îl plătisem înainte de
discuţie). Faceţi contestaţie pentru la anul!”. Fără comentarii.
Povestind cuiva întâmplarea, mi‐a spus: „Păi, dacă i‐ai făcut
nebuni, cum mai vrei să se poarte cu tine”. Mai târziu, m‐am
convins că făceau pe nebunii cu mine. Probabil că nu ştiu care
este culmea ghinionului: „Să faci pe prostul şi să rămâi aşa”.
Acestea fiind spuse, şi nu numai, m‐au făcut să trag concluzia
că sunt oameni răzbunători, şi mă întreb pentru care motiv.
Cu toate că eu aş fi avut motive de răzbunare, nu numai că nu
am făcut‐o, ci din contră. Am dat premii în bani şi în obiecte
elevilor merituoşi de la şcoala generală, am organizat concursuri
cu premii date de mine la matematică, iar la ultimul concurs dat în
iunie 2009, premiul pentru cel mai bun la matematică a fost o
bicicletă nou nouţă, aşa cum am luat‐o din magazin. Cu câţiva ani
în urmă, când 500. 000 lei erau o valoare importantă, am oferit un
premiu de 500. 000 lei pentru cel mai frumos scris. Pe vremea
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aceea era directoare a şcolii doamna profesoară Burlan Eugenia.
Doamna directoare a fost întrebată de către cineva dacă este
adevărat că este vorba de o sumă aşa de mare, fiindcă nu‐i venea
să creadă. Întâmplarea a făcut ca premiul să‐i revină chiar
persoanei care se mira de suma respectivă. Spunea fericită că şi‐a
acoperit multe goluri cu acei bani.
De fapt ce merite avem noi, ca să ne treacă în monografia
comunei Ocniţa? Cine ne‐a pus să facem liceu, facultate, doctorat
etc. Şi să mai fim şi primii, adică deschizători de drumuri?
Ce importanţă are dacă unii dintre inginerii trecuţi acolo i‐au
avut ca profesori pe fraţii Tocan sau au devenit doctori cu ajutorul
fraţilor mei? Sunt ingineri în monografia respectivă care nici
măcar nu ştiu ce înseamnă liceul. Nu le spun numele, dar se ştiu ei
care sunt. Partidul i‐a trimis la facultatea muncitorească, acolo
unde Tocan Ion era director de studii. În anii I şi II făceau română,
geografie etc., în anul III şi IV făceau disciplinele de specialitate, se
făceau ingineri, iar partidul îi făcea imediat directori. Directorul de
la întreprinderea unde am fost eu repartizată după ce am
terminat facultatea, era un fost şofer, nu avea nici liceul terminat
sau pot spune că avea liceul neterminat.
Îmi amintesc de o anecdotă: un fost coleg de puşcărie cu
Gheorghe Gheorghiu Dej se duce într‐o zi la Dej şi‐l roagă să‐i
dea şi lui un serviciu. Dej i‐a oferit un serviciu de 5. 000 lei pe
lună, pe care Vasile, prietenul lui Dej, l‐a refuzat. Ducându‐se de
mai multe ori, Gheorghiu Dej îi oferea de fiecare dată servicii cu
salarii din ce în ce mai mari. La un moment dat, Vasile îi spune:
„Măi Gheorghe, tu ştii că eu sunt om modest, eu vreau un
serviciu de 1.500‐2.000 lei”. La care Gh. Gheorghiu Dej îi
răspunde: „A, mă, pentru asta trebuie să ştii carte, mă”. Un
inginer avea pe atunci 1.500‐2.000 lei.
Îmi amintesc o poveste recentă. M‐a rugat cineva din Ocniţa
să‐i angajez un băiat sondor, la o schelă din petrol. M‐am dus la
schela Viforâta, unde era director un fost doctorand al fratelui
meu, cu numele de familie Ionel. Când i‐am spus despre ce este
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vorba, mi‐a răspuns foarte respectuos că m‐ar servi cu plăcere,
dar nu mai sunt locuri şi că numai în mod excepţional se mai
poate angaja, numai cu aprobarea ministrului.
Am plecat la Târgovişte şi după puţin timp m‐am întors la
Viforâta. I‐am spus că am vorbit cu ministrul (la vremea aceea
ministru era doctorand la fratele meu, puteam să vorbesc uşor cu
el, dar nu am vorbit). Cum sunt de multe ori pusă pe şotii, i‐am
spus domnului director Ionel că ministrul mi‐a spus că mai are un
post de director liber, pe care ar putea să‐l angajeze. Domnul
Ionel a făcut ochii mari şi m‐a întrebat: „Dar ce studii are băiatul,
aţi spus că vreţi să‐l angajaţi ca sondor?” „Da, zic eu, dar ministrul
a spus că pentru director nu trebuie să aibă studii, căci ca director
nu trebuie să ştii nimic şi nici să faci nimic”, ceea ce nu este
departe de adevăr. S‐a amuzat domnul director când a înţeles de
la mine cruda ironie.
Cam aşa s‐a întâmplat şi cu acei ingineri din comuna Ocniţa
şi din alte părţi, care au făcut liceul sau facultatea pe puncte,
fiind membri P.C.R. După ce au terminat facultatea şi au ieşit
ingineri, partidul care‐i trimisese acolo i‐au pus directori, pentru
că de ingineri nu erau buni. Treaba o făceau inginerii, care ştiau
carte şi meserie. Tot partidul le dădea bani ca să ridice nu mai
ştiu ce, ca să le facă pe plac unor primari şi să se laude cu ce au
făcut ei. Referindu‐mă la cei care ocupă capitolul IQ‐ul românesc
la Ocniţa din cartea Monografia comunei Ocniţa vreau să le
adresez unele întrebări.
„Stimaţi tovarăşi care ocupaţi capitolul IQ‐ul românesc la
Ocniţa din cartea Monografia comunei Ocniţa, v‐aţi uitat prin
monografie şi aţi văzut că profesorii dvs. (Tocan Dumitru şi Tocan
Ion) nu sunt trecuţi acolo? Nu aţi întrebat nici măcar din
curiozitate de ce? Sau poate consideraţi că nu meritau să fie
trecuţi înaintea dvs., aşa cum ar fi fost normal? Consideraţi că nu
a fost suficient cât au suferit părinţii mei când li s‐a luat totul şi
cum am plecat noi în lume ducând cu noi un dosar greu în spate,
fii de chiaburi?” Să nu spuneţi că nu aţi fost membri P.C.R.,
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calitate care v‐a fost de mare folos şi care v‐a cocoţat acolo unde
aţi ajuns, fără luptă şi fără nici cel mai mic efort.
Tocan Dumitru şi Tocan Ion au fost primii copii care au plecat
la liceu, aşa cum şi‐a dorit tatăl meu, la Seminarul Teologic Curtea
de Argeş; a dorit ca cei doi băieţi mai mari să devină preoţi. Nu a
fost să fie aşa, pentru că nu a mai avut bani de taxe şi întreţinere ‐
deci după 4 ani de seminar teologic i‐a retras şi i‐a dus la şcoala de
ucenici a Societăţii Astra Română Poiana Câmpina.
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AMINTIRI DIN COPILĂRIE
„Când am venit eu pe lume, nu prea ştiu ce s‐a‐ntâmplat,
Dar un lucru este sigur, că toţi ai mei s‐au bucurat”.
Am apărut într‐o frumoasă zi de primăvară, aprilie 15, spre
marea bucurie a părinţilor mei, care mai aveau doi băieţi
năzdrăvani, dar îşi doreau nespus de mult o fată, care fată s‐a
dovedit a fi la fel de năzdrăvană ca şi cei doi băieţi, ba aş putea
spune chiar mai năzdrăvană. Chiar de mică aveam o guriţă de
speriasem lumea, fapt pentru care tatăl meu m‐a luat într‐o zi din
leagăn, eram în faşă şi m‐a aruncat pe fereastră. Norocul meu a fost
că fereastra dădea în altă cameră şi acolo am căzut într‐un pat. Aşa
cum mi‐au povestit părinţii mei, din momentul în care am aterizat
forţat mi‐a pierit graiul. Nu pot să‐mi dau seama ce am înţeles eu
atunci, dar probabil că ceva am înţeles, dacă totuşi am încetat să
mai urlu. Aşa cum spuneam, părinţii mei m‐au dorit foarte mult şi
m‐au iubit foarte mult, în special tatăl meu, care probabil ajunsese
la disperare atunci când m‐a aruncat pe fereastră.
„Îngrijită, alintată, am crescut precum o floare,
Dar pe la vreo şase luni, mă înecai într‐o căldare”.
Chiar aşa. Într‐o zi, pe când eu dormeam liniştită în leagăn, cel
puţin aşa părea, mama s‐a dus să aducă o găleată cu apă de la
fântână. În momentul când a ajuns în casă cu găleata, a strigat‐o o
vecină. Grăbită şi fără să‐şi dea seama, a aşezat găleata lângă
leagăn şi a ieşit să stea de vorbă cu vecina, care tocmai o strigase.
Cât timp o fi trecut, nu ştiu, dar cert este că atunci când a intrat în
casă m‐a găsit cu capul în jos în găleată, vânătă şi fără niciun semn
de viaţă. Probabil, neastâmpărată cum eram, mă ridicasem pe
marginea leagănului, care prin balansare s‐a întors cu fundul în
sus, şi cum găleata era alături, m‐a lansat şi pe mine cu capul în
jos. La strigătele disperate ale mamei, tot aşa de disperat s‐a
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dovedit a fi şi tatăl meu. Cu prezenţa de spirit pe care a dovedit‐o
întotdeauna, m‐a ridicat aşa cum eram, cu capul în jos, şi după
multe încercări pe care le‐a găsit el de cuviinţă, am început să dau
drumul apei pe care o înghiţisem şi să dau semne de viaţă. Bucuria
tatălui meu a fost nespus de mare. Parcă mă născusem a doua
oară, şi de atunci m‐a iubit nespus de mult, ca pe o păpuşică. Mi‐a
spus toată viaţa, chiar şi când eram destul de mare şi aveam copii
mari; în toate scrisorile mele îmi spunea „Dragă Păpuşico”.
„C‐o fărâmă de noroc am scăpat de astă dată,
Dar mai târziu căzui în foc, cât pe‐aci să o fac lată. ”
Deci, pe la 4 ani, într‐o primăvară, de 9 martie, aşa cum se
obişnuieşte la ţară, s‐a făcut focul în curte la noi, unde se puneau să
ardă frunzele şi alte vreascuri, pentru curăţenia de primăvară a
curţii şi a grădinii. Copiii mai mari se amuzau sărind peste foc. Eu,
care eram cea mai mică, iar minte nu aveam deloc, am sărit şi eu
până mi‐au luat hainele de pe mine foc. Doamne, câtă suferinţă o fi
fost pentru un copil ca mine, nu ştiu, dar pentru părinţii mei a fost
cumplit. M‐au îngrijit cum s‐au priceput ei, căci pe atunci nu‐mi
amintesc să fi auzit de spital; era la mare distanţă de sătucul meu şi
cred că până acolo nu aş fi rezistat. Cu leacurile care erau la
îndemână pe vremea aceea se tratau bolile de către femeile din sat,
care erau destul de pricepute, bunica mea fiind cea mai pricepută
dintre ele, fiind şi foarte inteligentă şi având şi olecuţă de carte. Pe
vremea aceea în satul nostru nu exista şcoală, nimeni nu avea carte,
dar bunica mea, care era dintr‐o familie de oameni înstăriţi a fost
trimisă la o şcoală primară, la vreo 20 km distanţă şi stătea, aşa cum
ne povestea ea, în gazdă la preotul din satul respectiv.
Astfel, a reuşit să facă două clase primare, ceea ce pe atunci
era foarte mult.
Şi, aşa cum spuneam, m‐au luat mama şi bunica şi după ce
m‐au dezbrăcat de ce mai rămăsese pe mine, pentru că din
nefericire nu prea aveam ce, m‐au înfăşurat în cearceafuri umede,
ungându‐mi întreg corpul cu smântână, la intervale foarte scurte
şi la nevoie cu lapte bătut, care era la discreţie – părinţii mei
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aveau două vaci cu lapte, iar noi, copiii nu prea ne dădeam în vânt
după produse lactate, eram de fapt mofturoşi la toate.
Tratamentul aplicat de bunica şi mama mea a dat rezultate
foarte bune, pentru că m‐am vindecat, nu ştiu după cât timp, dar nu
am rămas cu niciun fel de semne vizibile pe faţă sau în altă parte.
„Puţin prăjită şi arsă, revenii din nou la viaţă.
Dar cum eram năzdrăvană, mai mereu cădeam pe gheaţă.
Avui necazuri cu capul, s‐a hodorogit puţin,
Dar primii asigurări, să n‐am grijă că‐mi revin. ”
După cum cred că aţi înţeles, atunci când era gheaţă pe râul
care trecea chiar pe lângă casa noastră, eram nelipsită printre
ceilalţi copii, care erau cu mult mai mari decât mine şi uneori chiar
din amuzament mă atingeau în aşa fel încât să cad pe gheaţă.
(Minte nu aveau nici ei mai multă decât mine).
Deşi nu eram la şcoală, îmi plăcea să spun poezii, pe care le
învăţam de la fraţii mei mai mari care le spuneau cu voce tare. Aşa
cum este obiceiul, cei mari, pe care i‐am judecat mai târziu din
cauza aceasta (adică cum văd un copil îl pun să spună o poezie),
mă puneau mereu să le spun poezii şi nu se mulţumeau cu una, cu
două; scoteau sufletul din mine până le spuneam tot ce ştiam. Dar
într‐o zi, pe când părinţii mei aveau musafiri, după ce i‐am
delectat cu tot ce ştiam, s‐au gândit să mă trateze cu un pahar de
vin. Nu ştiu cât oi fi băut eu din acel pahar, dar ştiu că mi s‐a făcut
rău şi atât de rău încât toată noaptea aceea tatăl meu s‐a plimbat
cu mine în braţe în jurul casei şi peste drum, unde mai aveam o
casă şi unde, îmi amintesc, ardea o lumină de gaze, pe care tatăl
meu o montase în mod special să lumineze curtea şi casa. În satul
nostru nu era curent electric şi nici gaze. Numai părinţii mei aveau
conductă de gaze, adusă de la mari depărtări şi la care astăzi s‐au
legat sătenii şi şi‐au instalat gaze în casă. Revenind la păţania mea
cu paharul cu vin, îi condamn şi în prezent pe toţi aceia care
îndeamnă copiii să bea orice fel de băutură alcoolică, indiferent de
concentraţie sau de cantitate.
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La şcoala primară
Am intrat la şcoala primară la 6 ani, cu dispensă de vârstă, cu
aprobare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru că nu
împlinisem vârsta de 7 ani.
În clasa I am lipsit două luni de la şcoală concediu medical, din
cauza unui accident, despre care am scris cu altă ocazie – fractură
la picior şi luxaţia ambelor glezne. Acolo unde am scris despre
acest accident, am scris în versuri: „Într‐o zi, fără astâmpăr, mă
urcai pe‐o scară sus, / Dar am venit în picaj şi‐un picior în gips mi‐
au pus... ”. Deşi am lipsit destul de la şcoală, am luat premiul I, şi
în toată şcoala primară am fost premiantă.
Văzând că fraţii mei mai mari merg la şcoală, nu ştiu ce
puteam eu să înţeleg la vârsta aceea, dar plângeam tot timpul că
vreau să merg şi eu la şcoală. Din această cauză, tatăl meu, când
am împlinit şase ani m‐a trimis la şcoală şi de gura mea, dar a
crezut că aşa poate o să mă mai cuminţesc şi o să aibă şi ei puţină
linişte.
Mare mi‐a fost durerea şi necazul, când, în clasă fiind, a venit
învăţătorul şi mi‐a spus că eu nu pot să vin la şcoală decât peste un
an, când am să împlinesc şapte ani. Împreună cu mine era şi
verişoara mea, care era mai mare ca mine cu şase luni. Pe
amândouă ne‐a trimis acasă, să venim la anul (la anul şi la mulţi ani,
zic eu). Verişoara mea a plecat acasă, să aştepte anul viitor, aşa cum
îi spusese învăţătorul. Eu m‐am dus acasă şi, aşa cum vă spuneam
mai la început, aveam o guriţă de speriam lumea, m‐am pus pe
urlat: „de ce fraţii mei să meargă la şcoală şi eu nu?”. Şi bineînţeles,
în fiecare zi mă duceam la şcoală, în fiecare zi învăţătorul mă
trimitea acasă, în fiecare zi urlam. Când terminam de urlat, îmi
făceam lecţiile pentru a doua zi (aveam o vecină care era în clasa în
care eu nu aveam loc). Îmi luase tata ghiozdan, tăbliţă şi tot ce era
necesar unui copil de clasa I‐a. După câteva zile (nu pot să spun câte
la număr), tata, scos din pepeni şi ajuns la disperare şi‐a luat inima
27

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

în dinţi şi s‐a dus să se sfătuiască cu învăţătorul, să vadă ce este de
făcut. Învăţătorul, aşa cum mi‐a spus mie, i‐a spus şi lui că nu am
vârsta de şcoală şi că să mai am răbdare până la anul, ca să vin cu
cei de vârsta mea. Când a venit tata acasă şi mi‐a spus ce a rezolvat
cu învăţătorul, s‐a aprins casa. Scoteam nişte urlete, care, dacă
până acum nu ştiu ce fel de răgete erau, acum erau răgete de leu în
cuşcă. Şi, în sfârşit, spre norocul meu, dar mai ales al celor din casă,
s‐a găsit o idee salvatoare, care a rezolvat până la urmă problema în
favoarea tuturor.
Urletele mele probabil ajunseseră la multe urechi şi atunci
tatăl meu a fost sfătuit de o persoană care trecea întâmplător pe
acolo şi care aflase nenorocirea care se abătuse la casa noastră, că
ar putea să obţină o aprobare de la minister (dispensă). Săracul
tata nici nu ştia unde este Bucureştiul, darămite Ministerul
Învăţământului. Totuşi, şi‐a luat picioarele la spinare şi a pornit‐o.
A obţinut, în sfârşit, această aprobare, care credea el că va aduce
pacea şi liniştea în casa noastră. Şi, într‐un fel aşa a fost, căci eu
mă duceam la şcoală, eram fericită şi îmi plăcea să învăţ. Dar
pentru mine lecţiile erau un fleac, îmi luau foarte puţin timp şi
restul timpului ce era să fac? Cu păpuşile nu‐mi plăcea să mă joc,
poate şi din cauza fraţilor mei, care de câte ori mă vedeau că mă
joc cu păpuşa îmi făceau necazuri, mi‐o luau, mi‐o rupeau şi când
rămâneau cu capul păpuşii se jucau cu el în loc de minge. După
puţin timp începusem şi eu să bat mingea cu ei, sau să joc ţurca.
Căpătasem îndemânare şi începuse să‐mi placă. Şi aşa deci, în
timpul liber băteam mingea sau jucam ţurca. Mingea era făcută
de obicei din cârpe sau din păr de vite, care la ţesălat lăsau nişte
păr, pe care îl cocoloşeam şi făceam minge din el. Când tata ne‐a
cumpărat câte o minge adevărată, a fost un mare eveniment. Dar,
pentru că întotdeauna trebuie să fie un „dar”, într‐o zi, această
minge a fost aruncată undeva sus, de unde nu se putea recupera
decât cu o scară înaltă. Cum nu dispuneam de o astfel de scară,
fraţii mei şi‐au văzut de alte treburi. Eu, căci numai eu eram în
stare de orice, am găsit o scară din două părţi (în formă de V,
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întors), şi cu toate că îmi dădeam seama că nu este suficient de
înaltă să ajung până unde trebuia ca să iau mingea, m‐am
încumetat şi m‐am suit pe acea scară. Fiindcă nu voiam să plec de
acolo fără minge, am avut năstruşnica şi nefericita idee de a mă
urca pe cea mai de sus treaptă, fapt pentru care, la o infimă
senzaţie că mă clătinam am venit în picaj şi, bineînţeles, norocul
meu că am luat‐o în jos, că dacă o luam în sus, nu mă mai opream.
„Într‐o zi, fără astâmpăr, mă urcai pe‐o scară sus,
Dar am venit în picaj şi‐un picior în gips mi‐au pus.
S‐au cam speriat cu toţii şi‐o auzii pe mama mare
Care‐ntruna se văita, unde nu‐i cap vai de picioare. ”
Cred că nu este nevoie să vă mai spun că timp de două luni nu
am putut să merg la şcoală. Îngrijirea mi‐a fost dată tot de
persoane care nu aveau nimic în comun cu medicina, deşi în afară
de fractură aveam la ambele picioare luxaţii destul de serioase.
Erau persoane destul de pricepute în astfel de cazuri, care după
capul lor te vindecau prin diferite metode. Făceau pentru luxaţii un
fel de masaje, la care ele spuneau că „te trag”, cu alifii făcute de
ele, şi de fapt nu puneau gips la fracturi, ci nişte scândurele (atele).
După cum este lesne de înţeles, primul meu an de şcoală aşa a
debutat, dar lecţiile mi le făceam conştiincios, fără întrerupere.
La şcoala primară am avut un coleg de bancă, care era, după
părerea mea dacă pot spune, deştept foc, Ovidiu Băcioiu se
numea. Era fiu de muncitor, tatăl lui era petrolist şi era de fel din
Floreşti, în apropiere de Câmpina. După părerea mea era mult mai
deştept decât mine, numai că eu eram mai curajoasă şi mai
spontană. Nu aveam probleme, răspundeam întotdeauna cu curaj
şi cu siguranţă. Nu aveam pe atunci complexe de inferioritate,
senzaţie pe care am avut‐o mai târziu, când eram timorată de
originea mea socială. În vremea aceea, tatăl meu era maistru
sondor şef, şef de secţie, cu maşina întreprinderii la dispoziţie,
care venea, îl lua de acasă şi‐l aducea înapoi, ceea ce pe vremea
aceea era un lucru extraordinar de important. Aveam o
gospodărie frumoasă, moară şi fabrică de cherestea, şi chiar
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depozit de cherestea. Cred că şi asta atârna în balanţă şi în mare
măsură îmi dădea siguranţă de sine. Cel mai mult însă, cred, m‐a
ajutat faptul că tatăl meu spunea adesea că fata lui trebuie să fie
doctoriţă. Nu era atunci obiceiul să meargă copiii la liceu. Băieţii
se ocupau de gospodărie sau se angajau la petrol, fetele se
ocupau de gospodărie, iar în familiile mai înstărite fetele aveau
zestre şi se căsătoreau cu ingineri petrolişti sau cu preoţi,
învăţători etc. Şi cum tatăl meu avea bani mulţi (câştiga 30.000 lei
pe lună, când un învăţător avea 3.000 lei pe lună, oul era 2 lei şi
pâinea era tot 2 lei), tot la asta trebuia să mă gândesc şi eu.
Revenind la colegul meu din şcoala primară, eu luam
întotdeauna premiul I cu cunună şi el la fel, dar era citat după
mine, deşi el era cu B şi eu cu T. Cred că din cauza aceasta mereu
mă trăgea de codiţe şi eu mă supăram pe el; uneori credeam că‐l
urăsc. Mult mai târziu am aflat că era îndrăgostit de mine, dar o
dragoste de copil nevinovat, căci ce ar fi putut fi la 8‐9 ani, fiindcă
a plecat din satul nostru înainte de terminarea şcolii primare.
Dacă ar fi rămas acolo până termina şcoala primară ar fi mers şi el
cu mine la liceu. Aşa, am aflat mai târziu, l‐am întâlnit după ce eu
terminasem liceul, iar el făcuse o şcoală profesională, sau cam aşa
ceva, şi nici mai departe nu cred că a reuşit mai mult, cu toate că
pe vremea aceea, pentru el erau toate drumurile deschise (era fiu
de muncitor), în timp ce pentru mine se închideau (eram fiică de
chiaburi). Dar, firea mea perseverentă şi ambiţioasă m‐a ajutat să
răzbesc. Poate şi pentru faptul că sunt născută în zodia Berbecului
şi am dat cu capul de toţi pereţii, de care uneori m‐am rănit mai
mult sau mai puţin, la propriu sau la figurat.
Primul an de şcoală primară l‐am încheiat cu premiul I cu
cunună, spre satisfacţia acelora pe care îi chinuisem aşa de mult
ca să fiu primită la şcoală. Îmi plăcea nespus de mult să citesc, dar
părinţii mei nu prea ştiau multe despre şcoală, nu‐mi permiteau să
citesc decât cărţi pe ale căror coperţi scria pentru ce clasă este,
adică, ziceau ei, numai cărţi de şcoală. Pe celelalte le numeau
romane, şi romane nu aveam voie să citesc, chiar dacă acestea
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erau cărţi scrise de valoroşi romancieri români sau chiar basme şi
poveşti. Ca să pot să pătrund totuşi şi în tainele acestora,
acceptam să fac o muncă care îmi era îngrozitor de nesuferită,
adică să merg cu vitele la păscut. Atunci luam cu mine cărţile pe
care doream să le citesc, iar vitele se duceau în porumb sau în
pădure; uneori le pierdeam şi ajungeam singură acasă, cu cărţile
ascunse în sân, ca să nu bănuiască de ce am pierdut vitele. Nu‐mi
amintesc să mă fi certat sau să mă fi bătut vreodată părinţii mei
pentru acest lucru, dar eu le uram atât de mult şi cred că din
cauza asta nu mi‐a plăcut niciodată laptele şi derivatele lui.
„Mama, tata şi bunica, zi şi noapte m‐au vegheat,
Dar o vacă nărăvaşă, cu cornul m‐a‐njunghiat. ”
Trebuie să recunosc că nu bietul animal a fost de vină. De vină
eram noi, copiii, care ne jucam cu viţeii când erau mici şi‐i învăţam
să împungă. Dacă îmi amintesc eu bine cum procedam, cred că îi
scărpinam între coarne, şi asta avea o influenţă negativă asupra
lor. Aşa că, într‐o zi, când făceam acelaşi lucru, viţelul, care mai
crescuse de acum, s‐a repezit la mine, eu m‐am speriat, am vrut să
fug, m‐am împiedicat, am căzut, iar el m‐a luat în coarne, care
s‐au înfipt în mine. Noroc că avea coarnele mici şi prea grav nu am
fost rănită.
În sfârşit, cu chiu cu vai am terminat şcoala primară. Spun cu
chiu cu vai nu din punct de vedere al şcolii, ci că am terminat
şcoala fiind vie şi nevătămată, fiindcă în afară de cele spuse aici,
multe năzdrăvănii am mai făcut.
„Mi‐amintesc c‐am suferit când un câine m‐a muşcat,
Fără nicio ezitare pe loc mama l‐a‐mpuşcat. ”
Chiar aşa a fost. Aveam în curte mulţi câini, dar nu‐mi
amintesc în ce împrejurare a reuşit să mă muşte. Mama mea, care
era neiertătoare în unele privinţe şi avea mult sânge rece, de
obicei împuşca acei câini care făceau rău oamenilor sau vietăţilor
din curte. Mama mea era o ochitoare foarte bună, avea permis de
armă şi împuşca (vâna) de obicei păsările răpitoare. Purta, de
asemenea, la ea un pistol, pentru că între noi şi satul vecin era o
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pădure prin care trebuia să treci, şi pe atunci erau mulţi
răufăcători care te atacau şi te jefuiau. Nu a trebuit să facă uz de
armă niciodată, dar cum se întâmplă de obicei, se dusese vestea
despre curajul ei şi de pericolul care‐i pândea dacă ar fi încercat
un jaf. În drumurile ei, ziua sau noaptea, mama avea la ea mari
sume de bani. Pentru că era foarte inteligentă şi pricepută, se
lansase în afaceri şi avea rezultate foarte bune. Era bună şi
curajoasă, era o excelentă înotătoare.
La şcoală am fost în fiecare an premianta I şi în fiecare an, la
serbarea de sfârşit de an spuneam poezii şi jucam în tot felul de
piese de teatru.

La liceu
Şi fiindcă cheful de a învăţa era din ce în ce mai mare, tatăl
meu a hotărât să dau examen la liceu, deşi în afară de cei doi fraţi
mai mari ai mei, în tot satul nu mai era nimeni la liceu. Şi astfel,
lucrurile fiind hotărâte, m‐am prezentat la examenul de admitere
în cel mai apropiat oraş, care era la o distanţă de 20 km de satul
meu. M‐am bucurat nespus de mult când, ducându‐mă să văd
rezultatul, am aflat că am reuşit a doua pe listă, cu aceeaşi medie
ca şi prima de pe listă (ea avea numele de familie cu N, iar eu cu T,
dar asta pentru mine nu mai prezenta importanţă). Mult mai
târziu mi‐am dat seama că noi eram amândouă fete de la ţară
(satul meu era un sat izolat, din care nu treceai mai departe, aici
se înfunda) şi că concurasem în majoritate numai cu fete de
intelectuali. Ăsta a fost pentru mine mare lucru, care m‐a făcut să
am mai mult curaj în viaţă. Dacă îmi amintesc eu bine, parcă vara
am dat examen şi la 1 septembrie am început şcoala (clasa I‐a de
liceu). Înainte de începerea şcolii cu o zi, am plecat cu şareta, la
care am înhămat minunatul nostru cal ‐ Fulger. Eram împreună cu
cei doi fraţi ai mei mai mari şi pe care îi duceam la gară, ca să ia
trenul către alt oraş mai îndepărtat (Curtea de Argeş).
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După ce i‐am lăsat la gară, m‐am dus la gazda mea să‐mi las
bagajele, cu gândul să mă întorc acasă. Era pentru prima dată
când plecam de lângă părinţii mei. Mama nu‐mi spusese să mă
întorc acasă, mi‐a zis să rămân la gazdă, care avea o curte imensă
cu iarbă verde, să desfac calul de la şaretă şi să‐i dau drumul să
pască, urmând ca a doua zi să vină dânsa să ia calul şi şareta.
Deşi mă cuminţisem mult, nu mai eram plângăreaţa de
altădată, totuşi, în ziua aceea am miorlăit toată ziua, născocind tot
felul de pretexte ca să mă duc acasă. În cele din urmă i‐am spus
gazdei că nu are cine să‐mi îmbrace cărţile, iar la răspunsul gazdei
că mi le îmbracă ea, am protestat, spunând că numai mama mea
ştie să‐mi îmbrace cărţile. Până la urmă nu am izbutit şi a trebuit
să rămân. Cert este că eu îmi îmbrăcam singură cărţile, mama nu
mi le îmbrăcase niciodată, dar acesta era numai un pretext. Cu
calul şi cu şareta făcusem de multe ori acest drum, când mă
trimitea mama după cumpărături la oraş, dar asta nu mai avea
importanţă acum.
La concursul de admitere la liceu, am luat nota maximă.
Pentru că pe vremea aceea nu auzisem de internat, dar exista un
pension de fete în Târgovişte unde mergeau fetele ai căror părinţi
aveau posibilităţi şi‐şi făceau o educaţie . Ca să se înţeleagă
despre ce era vorba, am să citez dintr‐o carte, fiind vorba de ceva
asemănător în Bucureşti: „Mama ei a înscris‐o la şcoala care era la
modă în Bucureşti, condusă de nişte maici germane, care avea
reputaţia că le transformă pe fetele din familiile burgheze în nişte
adevărate domnişoare, învăţându‐le o brumă de germană şi
franceză, gospodărie, rudimente de istorie şi pregătindu‐le în aşa
fel încât să fie în stare să poarte o conversaţie cuviincioasă. Astfel,
Ana a deprins bunele maniere şi a dobândit o anumită nonşalanţă
în societate.” Am încheiat citatul.
Eram singura fată din liceu din satul meu, dar nu‐mi dădeam
seama de importanţa acestui lucru. Citeam şi învăţam cu o poftă
nebună de carte. Vremurile erau grele. În jurul meu se simţea o
înrăutăţire a situaţiei, de care eu şi poate mulţi ca mine, nu ne
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dădeam seama. Eu eram încântată de situaţia mea şi aproape nici
nu‐mi dădeam seama că mâncarea era puţină şi proastă, aşa cum
auzeam că spun colegele mele, cu care locuiam împreună la
gazdă. Eram preocupată numai să învăţ, pentru că numai asta
mă interesa şi cel puţin, asta îmi plăcea. Şi astfel, timpul care
nu stă pe loc se scurgea fără nimic deosebit. Lucrurile păreau
a‐şi urma cursul lor normal. Începusem liceul de două luni. Era
la începutul lunii noiembrie din anul 1940. Era sâmbătă şi, deşi
nu obişnuiam să mă duc în fiecare sâmbătă acasă, în ziua aceea
am hotărât să merg acasă, la părinţii mei. Se bucurau foarte
mult când mă vedeau, aşa cum spuneam, mă iubeau foarte
mult, iar tata era foarte mândru de mine. Abia intrasem la liceu şi
mă şi vedea doctoriţă, fiindcă asta îşi dorea el, să aibă o fată
doctoriţă şi doi băieţi preoţi. Că nu s‐a întâmplat aşa, o să aflaţi pe
parcursul cărţii.
Eram obosită după un drum, pe care de obicei îl făceam per
pedes, aşa că după ce am stat puţin de vorbă cu părinţii mei şi am
mâncat de seară, m‐am dus la culcare.
Aşa obosită cum eram, nu am putut să adorm decât foarte
târziu, când deodată:
„Puţin după miezul nopţii, un cutremur s‐a stârnit,
Nu ştiu cum scăpai cu viaţă, mă şi mir ca n‐am murit.
Când pământul se mişcă, ieşii din casă să scap,
Dar mă trezii deodată cu o cărămidă‐n cap.
Iarăşi am avut noroc, în sinea mea mă gândeam
Deşi nu eram pisică, nouă suflete aveam.”
După intrarea la liceu, am locuit la pensionul de fete din
Târgovişte. Intenţiile mamei mele au fost foarte bune, deşi nu era
necesar să faci şi liceul, mama mea a vrut să urmez şi liceul. La
pension se plătea destul de mult, dar părinţii mei aveau
posibilităţi. Mie îmi plăcea să învăţ, aici aveam condiţii
extraordinare de învăţat şi‐mi plăcea foarte mult locul. Aici nu am
locuit însă decât până în luna noiembrie, când am fost victima
cutremurului din 10 noiembrie. Magazinul universal din clădirea
34

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

avariată nu mai funcţiona, moara şi fabrica de cherestea nu mai
funcţionau, deci situaţia părinţilor mei se înrăutăţise. Tata, care
avea un câştig fix, era concentrat din pricina războiului. Odată cu
prăbuşirea casei s‐au prăbuşit şi speranţele noastre.
Este adevărat că am scăpat cu viaţă, dar cum am scăpat,
numai eu ştiu. Eu şi cu mama mea, căci eram amândouă sub
dărâmături, eram în stare deosebit de gravă. Au urmat iarăşi zile
grele pentru mine. Era cazul şi momentul să aflu acum ce este
acela un spital şi am aflat cu prisosinţă. N‐am uitat şi n‐o să uit
niciodată zilele petrecute atunci în spital. Nu aveam pe nimeni
care să ne uşureze suferinţele şi, pentru că eram pentru prima
dată în contact cu spitalul şi cu medicii, nu prea ştiam rostul, aşa
că vă închipuiţi, nu eram numai lăsate în plata Domnului, dar mai
eram şi bruftuluite. Visul tatălui meu se destrăma: nu voiam să
mai fiu medic niciodată.
Datorită rănilor grave pe care le căpătasem şi a îngrijirilor
necorespunzătoare de care am beneficiat, a trebuit să stau mult
timp în spital şi să bolesc mult şi după aceea. Din cauza asta a
trebuit să lipsesc mult de la şcoală, dar de pierdut nu am vrut să
pierd nimic, aşa cum poate ar fi vrut sau au crezut unii
„binevoitori” de‐ai mei.
M‐am zbătut ca un peşte pe uscat, dar până la urmă am
învins. Îmi amintesc că, la puţin timp după ce mi‐am reluat
activitatea şcolară, într‐una din orele de clasă, a intrat directoarea
şi a întrebat de mine, s‐a apropiat şi mi‐a spus că se bucură că,
deşi am lipsit destul de mult de la şcoală, aproape nu se cunoaşte
în pregătirea mea. Am simţit atunci ceva ce nu pot exprima în
cuvinte, ceva care poate m‐a ajutat mult în viaţă. Eram un copil
sărman şi fără niciun sprijin.
Mama mea era la fel de bolnavă şi demoralizată ca şi mine şi
chiar dacă ar fi fost altfel, nici ea şi nici tata nu prea cunoşteau
uşile liceului. De‐a lungul anilor, cât am făcut liceul, nici unul din
părinţii mei nu au văzut şcoala. Marele merit al tatălui meu era că
mi‐a băgat în cap ideea că trebuie să învăţ. Când îl întrebam de ce
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nu vine la şcoală să vadă cel puţin dacă am trecut clasa, el îmi
răspundea: „Dacă vreţi să învăţaţi, bine! Dacă nu, iarăşi bine!
Învăţaţi pentru voi, nu pentru mine.”.
Tata şi‐a dorit foarte mult ca cei doi fraţi mai mari să fie preoţi
iar eu, copilul lui preferat să devin doctoriţă; adio preoţi, adio
doctoriţă. Că nu a fost să fie aşa, era altceva, totuşi, ambiţia,
curajul şi perseverenţa mea, m‐au ajutat să ajung, dacă nu
doctoriţă, am ajuns inginer, doctor în ştiinţe tehnice. Dar cu ce
preţ, aş putea spune!
După cum veţi vedea, nu m‐am oprit din drum, nu am
renunţat.
Preotul din satul nostru care avea o impresie foarte bună
despre fraţii mei şi avea mare încredere în ei îşi dorea foarte mult
ca să lase parohia unuia din fraţii mei pe care l‐ar fi căsătorit cu
una din fiicele lui. Când a auzit că fraţii mei au fost retraşi de la
seminar unde taxele erau foarte mari şi părinţii mei nu mai aveau
de unde să mai plătească a fost foarte dezamăgit. Deşi preotul era
un om foarte mândru şi plin de el, avea despre tata şi despre
copiii lui o părere excepţională şi pe bună dreptate. Tata, care era
maistru sondor‐şef în Petrol, câştiga foarte bine. Fiind un om
calculat şi cumpătat, din salariul lui şi‐a achiziţionat o moară şi o
fabrică de cherestea; de ambele se ocupa mama mea şi de
magazinul universal sătesc se ocupa bunica mea.
După tot ce am suferit la cutremur, veţi vedea că nu m‐am
oprit din drum, nu am renunţat, m‐am mulţumit să locuiesc la o
verişoară de‐a mamei mele, care era învăţătoare în comuna
Răzvad. În drumul acesta, trăgeam un picior după mine, care
multă vreme m‐a afectat.
Spuneam odată unui coleg de‐al meu că nu‐mi mai doresc
nimic, decât sănătate. După câteva minute de la discuţie, când eu
mi‐am exprimat dorinţa de a realiza ceva anume, şi îi ceream să
colaborăm, mi‐a reproşat: „parcă spuneai că nu‐ţi doreşti decât să
fii sănătoasă”. „Da, i‐am răspuns eu, bineînţeles că asta îmi
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doresc, dar un om sănătos nu poate să stea cu mâinile în sân, doar
dacă eşti bolnav nu faci nimic”.
Am fost condusă întotdeauna de ideea de a face numai bine.
Dacă n‐am reuşit întotdeauna, nu este numai vina mea. Am
considerat că este bine să‐i asculţi pe oameni, să‐i înţelegi şi, dacă
poţi, să‐i ajuţi. Am făcut multe greşeli în viaţa mea, pentru că, aşa
cum am spus, omul este supus greşelii sau cine nu munceşte nu
greşeşte, dar dacă de multe ori am reuşit să evit unele greşeli,
aceasta s‐a datorat faptului că în orice relaţie cu oamenii am
încercat să mă port aşa cum aş fi dorit să se poarte ei cu mine. În
fiecare seară, înainte de culcare, am trecut în revistă tot ceea ce
am făcut în acea zi, să văd unde şi cum am greşit şi am încercat, pe
cât posibil să nu repet greşeala.
După cum vedeţi, soarta a vrut aşa, ca în prima clasă de şcoală
primară să bolesc şi în prima clasă de liceu tot la fel, dar nu am
capitulat. Am mers înainte, mai hotărâtă ca niciodată, căci ştiam
de atunci că am un drum lung de străbătut. Şi vremurile se
înrăutăţeau tot mai mult, cu fiecare zi ce trecea. Începuseră
concentrările, eram în război. Din munca părinţilor mei nu mai
rămăsese nimic. Totul se rechiziţiona, totul era pentru front, dar
de fapt numai o parte mergea pe front, cea mai mare parte
mergea la jefuitori. Ca întotdeauna în timpul războaielor, unii s‐au
îmbogăţit, iar alţii au ajuns săraci lipiţi pământului. Printre cei care
sărăciseră erau şi părinţii mei. Nu mai aveau nimic, dar în schimb
aveau 5 copii (după mine mai veniseră doi băieţi). Pentru mine a
început calvarul. Părinţii mei nu mai puteau să plătească pentru
mine gazdă în oraş. Abia reuşeau să plătească taxele şi internatul
pentru fraţii mei, dar nici pentru ei pentru mult timp. Asta fiind
situaţia, s‐a hotărât ca eu să locuiesc in Răzvad, la o mătuşă de‐a
mea, la 7 km de şcoala mea. Făceam deci în fiecare zi 7 km până la
şcoală şi 7 km înapoi. Din cauza acestor drumuri lungi şi
desfundate (de asfalt nici nu era vorba) încălţările mele erau ca şi
inexistente. Nu pot să spun că eram desculţă, dar nici încălţată.
Începusem să mă consider şi eu o domnişoară. Era un obicei în
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liceu la noi, elevele mai mici cu un an le spuneau celor mai mari
„domnişoară”. Îmi crăpa obrazul de ruşine când mă uitam la
încălţările mele. În privinţa îmbrăcămintei mă descurcam destul
de bine, poate chiar mai bine decât multe dinte colegele mele cu
posibilităţi materiale. Şi asta pentru că mă pricepeam şi mă
străduiam să‐mi lucrez singură rochii, bluze, fuste etc., din cele pe
care mama nu le mai purta. De mâncat nu prea ştiu ce mâncam şi
când mâncam, fiindcă de la mătuşa mea plecam cu noaptea în cap
şi mă întorceam la ore destul de târzii, când pe mătuşa mea nici
nu o găseam acasă (drumul îmi lua o mare parte din timp). Dar
supravieţuiam, şi asta era important.
Şi cum cred că niciodată nu este bine ca omul să se plângă, ci
să zică Doamne fereşte de mai rău, şi cu toate că nu m‐am plâns
nimănui de cele ce am relatat mai sus, iată că, într‐o zi nu am mai
avut parte nici de ceea ce aveam, fiindcă mătuşa mea, care
suferea de inimă, a trecut în nemurire. Eram din nou în impas, nu
mai aveam niciun ajutor şi nici speranţe. Totuşi, mama mea a mai
găsit o soluţie, tot la o distanţă apreciabilă de şcoală, la o familie
de bătrâni, care s‐au bucurat foarte mult, căci erau singuri şi nu
mai aveau pe nimeni. Ei s‐au bucurat, dar eu m‐am întristat
cumplit, căci o mizerie ca în casa aceea nu mi‐a fost dat să mai văd
nici până atunci, nici după aceea. Cu lampă de gaz, cu sobe cu
lemne şi cu apă în curte am mai văzut şi nu ar fi fost aşa de
îngrozitor. Dar tot noroiul, tot gunoiul şi tot bălegarul din curte şi
de la vite îl cărau în casă, adus pe picioare, încălţate sau nu.
De mâncare era un singur fel: fasole. Am mâncat atunci atâta
fasole încât am crezut că atunci când voi pleca de la ei nu o să
vreau să mai aud de fasole în vecii vecilor. Dar cu timpul am uitat,
căci de n‐ar fi uitarea ce ne‐am face, iar acum când mănânc fasole
mi se pare o delicatesă. Şi aşa am rezistat eroic un timp, pentru că
nu aveam altă soluţie. Şi când tot mâncam eu aşa la fasole, au
început bombardamentele. Dar nu din cauză de fasole, ci din
cauză de bombe anglo ‐ americane. Şi în loc să fug de bombe am
fugit de fasole, aşa că m‐am mutat în oraş. Nu‐mi mai aduc aminte
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motivul pentru care a trebuit să plec şi de acolo, dar îl bănuiesc.
Cei doi fraţi mai mici ai mei trebuiau să meargă la şcoală – unul la
liceu şi altul la şcoala primară. Mama, care era o persoană foarte
întreprinzătoare şi perseverentă, nu ştiu cum a descoperit că nişte
consăteni de‐ai noştri aveau o casă bătrânească părăsită în
Târgovişte, şi s‐a înţeles să ne dea această casă ca să locuiesc eu
cu cei doi fraţi mai mici acolo; am cârpit‐o pe ici, pe colo, am
văruit‐o şi ne‐am instalat acolo.
Acum eu trebuia să fac de mâncare şi pentru cei doi fraţi ai
mei, să‐i spăl, să le spăl rufele, să am grijă să aibă căldură. Casa
avea o sobă de cărămidă cu plită, pe care făceam mâncare şi care
încălzea şi casa; nu ştiu de unde aveam lemne, dar trebuia să am.
Rufele le spălam mai mult cu apă rece – în curte era o cişmea şi le
spălam direct acolo; nu‐mi ajungeau lemnele şi pentru încălzit apa
pentru spălatul lor.
Nu ştiu de ce am plecat şi de acolo într‐o casă mai nenorocită
la marginea oraşului, aproape de grădinile zarzavagiilor; cât era
toamna de mare, până când cădea zăpada trăiam din ce lăsau ei
pe câmp după ce terminau de cules: ardei, roşii, care se mai
coceau între timp, varză etc. Nici mălai nu se prea găsea; mă
duceam la cineva la care mă trimisese tata pentru două
kilograme, dar pentru un gest al lui care nu mi‐a plăcut, m‐am
lăsat păgubaşă şi de mălai. Am vrut să fac o pâine, dar mi‐a ieşit
un pietroi – abia după aceea am aflat că făina era amestecată cu
făină de fasole. De pâine nu‐mi amintesc nimic, în niciun caz nu
cred că se vindea niciunde. Mai târziu, când am ajuns în Câmpina
şi mâncam la cantina Astra Română, ne duceam cu mămăliga de
acasă. Eu făceam o mămăligă mai vârtoasă, o tăiam în trei şi le
duceam la cantină şi unor colegi de‐ai mei – fraţii Teodorescu.
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BOMBARDAMENTELE ANGLO‐AMERICANE
1 august 1943
Din cauza bombelor şi a bombardamentelor s‐a redus anul
şcolar şi s‐a mărit vacanţa. Nu a fost nicio fericire, aş fi preferat să
merg la şcoală şi să‐mi văd în linişte de învăţătură. Nici satul meu
nu a fost scutit de bombardamente. Când se bombarda Câmpina
sau Ploieştii, ne lăsau şi nouă în trecere câteva bombe. Unele
dintre ele au lovit în plin case sau alte obiective industriale. În
fiecare seară, când ne duceam la culcare, ştiam că nu va trece
mult până va trebui să ne sculăm şi să mergem în adăpost. Când îţi
era somnul mai dulce, începeau să urle sirenele şi atunci era
musai să mergi la adăpost.
„Într‐o zi, pe câmp fiind, am văzut trecând în zbor
Un stol de păsări ciudate şi m‐a cuprins un fior (erau avioane).
Era straniu pentru mine, auzeam cuvinte noi,
Bombe şi bombardament şi am aflat ce‐i un război.
Cerul, zarea şi pământul, toate‐au fost întunecate
Şi de‐atunci eu am văzut multe trupuri sfârtecate,
Case, fabrici şi uzine în ruine s‐au prefăcut
Şi din ziua aceea nimeni linişte n‐a mai avut.
Sunetele de sirenă ce le auzeam în vale
Anunţau bombardament şi sunau numai a jale,
Transmiteau prin glasul lor numai jale şi durere.
Ca să stai să le asculţi nici nu mai aveai putere.”
Bombardamentele din ţara noastră din anul 1943 ‐ 1944 au
distrus oraşele Bucureşti, Ploieşti, Câmpina, despre care nu ştiam
prea multe la vremea aceea. Întâmplarea a făcut să‐mi cadă în
mână o carte scrisă de un mare scriitor, Mihail Drumeş, intitulată
„ARDE PRAHOVA”, în care mi s‐a părut descris foarte pe larg
40

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

aceste evenimente, şi cred că nu este lipsit de importantă să le
trec aici exact cum au fost descrise de autor.
„Zilele se aseamănă una cu alta ca mărgelele înşirate pe fir.
Numai dacă se întâmpla ceva neobişnuit, fie în bine sau în rău,
atunci ies din anonimat, capătă un nume şi un loc în amintirea
noastră. Aşa a fost ziua de 1 august 1943. Căzu într‐o duminică.
Cerul era limpede ca sticla, soarele frigea. De nicăieri nicio boare
de vânt . Văzduhul Ploieştilor încremenise în acea zi de vară, nu se
mişca măcar o frunză, parcă aştepta, cotropit de spaimă, ceea ce
avea să se întâmple. Arşiţa îşi împărţea domnia cu liniştea.
Stăteam cu nevasta şi copiii, afară, în curtea casei la umbra unui
nuc. Şi deodată, pe neaşteptate, ca la bătaia unui ceas crunt, se
stârni un vuiet infernal, care se apropia din ce în ce, ameninţător,
spărgându‐ne urechile. Ce să fie? De unde veneau bubuiturile
groaznice în stare să zgâlţâie pământul?
– Sunt avioane! Strigă băiatul meu, care se căţărase în pom ca
o pisică pentru a scruta depărtările. Odată cu vestirea lui, se
auziră strigăte prin vecini:
– Bombardament! Ne bombardează! Fugiţi, ascundeţi‐vă! Era
adevărat. Cerul oraşului se umpluse de păsări cu ciocul de fier
care scuipau moartea şi prăpădul. Dar cum se putea? De unde se
iviseră aşa tam‐nesam, fără alarmă, fără nimic?...
– Fugiţi! La adăposturi! Ascundeţi‐vă! Îndemnau din toate
părţile oamenii îngroziţi, care o rupseră la fugă în neştire, ca să
scape de cerul, devenit brusc duşman. Se stârni o panică
nemaipomenită. Bărbaţi şi femei cu plozi în braţe, îşi părăseau
casele, lăsând totul vraişte, fugeau fără ţintă, care încotro,
luându‐se unii după alţii, ca oile.
– Nu spre gară, e pericol! Spunea cineva – şi turma înnebunită
de spaimă, făcea calea întoarsă, apucând‐o spre bariera Câmpinei.
Nu spre barieră... . Acolo e obiectiv militar!
Oriunde se îndreptau, nu era bine – pretutindeni se aflau
obiective militare – şi deasupra cerul care nu vărsa numai arşiţă,
ca până mai adineauri, ci şi moarte... Sute şi sute de bombardiere
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americane şi engleze zburau razant, la o foarte mică înălţime
deasupra pământului, nici la o sută de metri. Unele atingeau
vârfurile teilor sau salcâmilor de pe bulevarde. Urletul lugubru
de motoare la care se adăuga zgomotul exploziilor din ce în ce
mai dese, se prefăcu într‐un vuiet sinistru, înfiorător, ca de
sfârşit de lume.
Într‐atât fu de surprinzătoare această năpustire a aviaţiei
inamice, încât formaţiile militare româno‐germane, care făceau
apărarea terestră şi aeriană, răsfirate prin păduri până la zeci de
kilometri de oraş, nu avură vreme să reacţioneze imediat. Se dădu
alarma. Peste spaima populaţiei sirenele sunară duşmănos şi
inutil, înteţind zgomotul şi uluiala. Şi după alarmă se dezlănţui, ca
un nefast concert, bubuitul bateriilor antiaeriene, puse toate la
bătaie, care trăgeau în neştire, şi fără alt efect decât mărirea la
paroxism a iadului poposit în acea duminică a groazei peste
bătrânul Ploieşti.
În plină zi, se lăsa apocaliptic noaptea. Nori de fum negru,
înecăcios, izvorau de pretutindeni ca din pământ astupând
lumina. Prin pânza de doliu a fumului jucau limbi uriaşe de flăcări
roşii. Ardeau rezervoarele gigantice de benzină, ardeau clădirile
societăţilor petrolifere, ardea gara, ardeau cartierele, totul ardea!
Rafinăria „Astra” fu măcelărită de sute de bombe, atelierele
rămăseseră unele fără acoperişuri, altele fără ziduri, instalaţiile
Dubss, Reforming, M. K, fuseseră făcute praf şi praful făcut scrum.
Pagubele treceau de miliarde, prăpădul era fără început şi fără
sfârşit. Două ore cât a durat bombardamentul, cele patru valuri de
avioane avură destul timp să semene moartea şi ruina. Mii de
victime omeneşti zăceau împrăştiate ba pe pământ, ba agăţate
prin pomi, sau pe acoperişurile caselor. Suflul proiectă doi oameni
pe zidul unei clădiri cu atâta putere încât îi subţiase ca o foaie de
hârtie, iar victimele arătau acum ca nişte tablouri lugubre lipite de
perete. În gară, prăpădul dăduse iama prin garniturile cu cisterne
cum s‐ar năpusti lupii într‐o turmă de oi. Unele zăceau date peste
cap cu roţile în sus, altele sărite de pe linii şi ciopârţite, o cisternă
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uriaşă zburase pe acoperişul uneia din clădirile rafinăriei „Astra”,
pe care‐l sfărâmase şi stătea suspendată într‐o rână, sprijinindu‐se
pe pereţii rămaşi teferi dar ameninţând din clipă în clipă să se
rostogolească. Nu mai pomenesc de „macaroanele” şinelor de
cale ferată care se amestecaseră unele cu altele, sucite şi învârtite
ca într‐o cratiţă... În acest ospăţ al morţii, nu căzură numai bombe,
se prăbuşiră şi nenumărate fortăreţe zburătoare. Câteva se loviseră
de coşurile rafinăriilor, altele luaseră foc de la flăcările rezervoarelor
aprinse tot de ele. Una nimeri în depozitul de lemne din preajma
gării unde se aflau stivuite câteva mii de vagoane de
combustibil. Fortăreaţa izbi cu atâta putere munţii de lemne
încât îi urni din loc şi‐i trimise aprinşi la plimbare. Alt avion în
flăcări căzu pe închisoarea Rudului şi‐o dărâmă. Ceea ce mai
rămăsese din ea fu mistuit de foc. Zeci de deţinuţi şi condamnaţi
pieriră arşi de vii. Dintr‐o funestă prevedere a oficialităţilor, se
aflau depozitate într‐o magazie din cimitirul eroilor câteva mii de
coşciuge. Două bombe le făcu zob şi pe acestea.
Ploieştiul se umplu de jale. Ardeau cartierele Sfântului
Dumitru şi Bolovani, ardea închisoarea Rudului, ardea cimitirul,
ardea gara, ardea depozitul de lemne şi alte sute de clădiri lovite.
Focul mistuia lacom şi nestânjenit bunuri uriaşe. Nu se vedea
urmă de pompieri. Pompierii erau concentraţi cu toţii la fabrici,
celelalte sinistre erau lăsate în voia soartei.
După încetarea alarmei, exploziile continuară. Ba ici, ba colo,
unde nu se aştepta nimeni, exploda o bombă ca din senin, făcând
noi victime, noi pagube. Mii de bombe de acest soi, cu explozie
întârziată – chiar după două săptămâni – erau semănate prin
fabrici, pe străzi, prin curţi, pe maidane, ori prin podurile caselor
sau cine mai ştie pe unde.
Nu numai cisternele avură de suferit urgia cerului. Vagoane
încărcate cu stofe, blănuri, încălţăminte, toate de cea mai bună
calitate, dispărute de mult de prin magazine, rămâneau zvârlite în
triaj, claie peste grămadă, amestecate de‐a valma cu brânzeturi
fine, cu roţi de caşcaval sau cu bâte de salam de Sibiu, bunătăţi
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care n‐apucaseră să ia drumul Germaniei. Două companii de
soldaţi nemţi, aduse în grabă păzeau comorile cu arma în mână. În
schimb, pachetele de ţigări din două vagoane n‐avură cum să mai
fie păzite, deoarece zburaseră pe o rază de mai mulţi kilometri
căzând prin curţile şi casele ploieştenilor.
Câmpiile din preajma oraşului se prefăcuseră într‐un cimitir de
avioane. Unele ardeau, altele erau doar zdrobite de cădere.
Aviatorii, de toate naţiile, printre ei şi câţiva negri, zăceau
carbonizaţi. Numai o mică parte reuşiseră să se salveze cu
paraşutele, mai ales în al treilea şi al patrulea val de bombardiere
care luase înălţime. Toţi aceştia fură făcuţi prizonieri şi internaţi în
lagărul de la Sinaia. Comandamentul german îi ceru, dar ai noştri
refuzaseră să‐i predea.
Locuitorii scăpaţi teferi din iureşul morţii devastaseră
avioanele căzute, adevărate uzine. Vedeai oamenii ducând în
spinare tot felul de piese, mai cu seamă din aluminiu care erau
mai uşoare.
A doua zi domnea o atmosferă ca după un cataclism cosmic.
La fabrică, dezordinea era cumplită. Miile de muncitori şi
funcţionari umblau încoace şi încolo, cercetând consternaţi
distrugerile şi făcând pronosticuri sumbre. Nimănui nu‐i mai ardea
să se apuce de lucru. Asta, vorba vine, pentru că nici n‐aveau de
ce să se mai apuce. Toate instalaţiile erau la pământ, căzuseră
bombe chiar şi pe câteva turnuri de răcire. Numai uzina electrică
scăpase neatinsă.
Dar şi aşa, dezastrul era general, nimeni nu ştia cum şi unde să
înceapă refacerea. Instalaţiile cele mai importante zăceau
sfârtecate, iar dărâmăturile de zid şi fier de mii de tone, fuseseră
zvârlite de‐a valma în toate părţile. Rezervele pregătite din timp
pentru repunerea fabricii în funcţiune, se dovediră pur şi simplu
copilăreşti. Rezervoarele continuau să ardă, ridicând spre înaltul
cerului trâmbe uriaşe de fum, iar focul înghiţea zeci de mii de tone
de benzină, extrasă cu atâta sudoare, încât regimentele de nemţi,
sosite peste noapte la fabrică pentru ajutoare, turbau de ciudă că
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nu reuşeau să salveze nimic. O bombă cu explozie întârziată
căzută într‐o movilă de nisip, şi de care nimeni n‐avea habar făcu
un simţitor gol printre ei, băgând totodată spaima şi în muncitori.
De acum picior de om nu mai călca prin fabrici de frică să nu se
pomenească zvârlit în văzduh. Chiar funcţionarii pregetau să intre
prin birouri, cu riscul de a li se retrage mobilizarea pentru lucru.
Cât priveşte femeile, ele dădură primele bir cu fugiţii, în frunte cu
operatoarele de la centrala telefonică, refugiindu‐se în satele de la
poalele munţilor, unde credeau că pericolul este mai mic.
În urma bombardamentului, fură aduşi câteva mii de
muncitori de la schelele din regiune ca să se descongestioneze
terenul răvăşit. În timp ce se lucra la demolări, mai explodară
câteva bombe cu focos întârziat, făcând noi victime omeneşti şi
noi distrugeri. Un numeros grup părăsi lucrul, cu spaima în oase.
După ei se luară şi alţii, plecând de unde veniseră. Frica de moarte
se dovedea mai puternică decât orice pedeapsă. Fabricile
deveniseră cuiburi de bombe, locuri de groază.
Se impuneau măsuri straşnice pentru ieşirea din impas.
Focoasele bombelor care semănau moartea, trebuiau să fie
demontate de specialişti. Dar de unde specialişti? La Ploieşti nu
existau trupe de genişti nici români nici nemţi.”
după Mihail Drumeş

Bombardamentul din 4 aprilie 1944
Despre bombardamentul care a avut loc în ziua de 4 aprilie
l944 în Bucureşti se vorbeşte prea puţin în această carte şi nici eu
nu ştiu să spun mai mult dar ştiu că a fost catastrofal. Redau mai
jos tot din aceeaşi carte ce s‐a întâmplat a doua zi la Ploieşti:
„Când s‐a dat alarma, lumea credea ca e vorba de exerciţiile
cu pricina, aşa că şi‐a văzut fiecare de treabă. Şi, deodată, s‐au ivit
avioanele inamice pe cer. Panică, zăpăceală, dezastru.
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Reţeaua de linii ferate dintre Chitila şi Gara de Nord precum şi
împrejurimile (mai ales Calea Griviţei) fură arate duşmăneşte,
clădirile amestecate unele cu altele. Au pierit mii de oameni.
Redau mai jos povestirea unui deţinut din lagărul
comuniştilor:
– Alarmă! Alarmă! Strigau deţinuţii, ţinând hangul sirenelor.
Se dezlănţui în lagăr un uragan nemaipomenit.
– Ce facem? Ce facem? Se întrebau, învălmăşindu‐se unii
într‐alţii. Stăm pe loc să ne toace, sau fugim?
Alţii fără să aştepte o hotărâre, alergară spre porţi. Ne‐am
decis pe loc:
– Evadăm în orice condiţii!
Porunca clipei de faţă se dovedea mai mare decât orice
hotărâre. Infernalul vuiet al sutelor de avioane care întunecau
cerul spre Apus preschimbară panica în spaimă. Clocotul primelor
explozii amestecate cu bubuitul tunurilor antiaeriene spori şi mai
mult groaza.
după Mihail Drumes
Şi aşa o vreme am avut şi noi şi ei un program. Ei cu bombele,
noi cu jucatul de‐a v‐aţi ascunselea. Căci ce altceva puteau să
însemne rudimentarele noastre adăposturi decât nişte sărmane
gropi în care am fi fost mai uşor îngropaţi în cazul în care o bombă
s‐ar fi abătut pe la noi? Şi uite aşa, seara şi dimineaţa, zi de zi,
părăseam patul şi casa când de‐abia aţipeam (seara) sau când
somnul era mai dulce (dimineaţa). Trăiam clipe de groază! Dar
vorba cântecului: „Toate trec, durere sau noroc, nimic nu ţine
viaţa‐n loc”.
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ÎNCEPE MAREA HOINĂREALĂ
Pentru că doream să urmez o facultate, şi nu se putea face
după liceul industrial, am obţinut aprobare de la minister, să trec
la un liceu teoretic, dar cu diferenţe. Diferenţele erau examene in
toată regula, la toate materiile de bază: română, matematică,
franceză, latină, istorie, geografie. Trebuia să dau examen la
fiecare materie, plus capacitatea. Deci, intram la examen, de
exemplu, la franceză cu clasa I‐a, cu a II‐a, cu a III‐a, cu a IV‐a şi tot
aşa la fiecare disciplină. În acest fel m‐a cunoscut toată Câmpina.
Datorită acestui lucru, am devenit celebră în Câmpina. Eram
cunoscută ca o elevă care a absolvit patru clase într‐o singură
sesiune. Am dat şi aici capacitatea şi am luat‐o. Anul şcolar
începuse. Nu mai puteam să mă înscriu în clasa a V‐a decât în
particular; aşa se spunea pe vremea aceea la fără frecvenţă.
După ce am luat capacitatea la Câmpina, am plecat la o colegă
de‐a mea (Lili), care stătea pe Câmpiniţa, să vedem de ce nu s‐a
prezentat şi ea la examenul de capacitate cu mine. Părinţii mi‐au
spus că este la Sinaia să dea acolo capacitatea, care se dădea a
doua zi. Am plecat şi eu la Sinaia, am dat şi acolo capacitatea, şi
am luat‐o şi acolo. Aveam la mine o adeverinţă de absolvire a
patru clase, şi m‐au primit la examen. Deci, dată de trei ori
capacitatea şi de trei ori luată. Lili a picat şi de data aceasta la
capacitate, şi de atunci mi‐am făcut‐o duşmancă pe viaţă; a făcut
afirmaţia că unchiul ei a pus o pilă pentru ea, şi ăia au greşit şi
m‐au trecut pe mine, în loc să o treacă pe ea.
Mătuşa lui Lili, căci la ea ajunsesem să o caut pe Lili, mi‐a
propus să rămân la Sinaia, la ea, să urmez clasa a V‐a acolo, şi aşa
am şi făcut. Mătuşa lui Lili a devenit „mătuşa mea”, şi aşa a rămas.
Aşa au cunoscut‐o colegele mele de la Câmpina, căci între timp s‐a
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mutat la Câmpina. Toate colegele mele au ajutat‐o de‐a lungul
timpului, ştiind că este mătuşa mea.
La Sinaia a fost cea mai bună şi frumoasă perioadă; la mătuşa
mea aveam casă şi masă bunicică, aşa cum se putea în acele
vremuri. Motivele au fost multe, dar în special din anul 1940,
prăbuşirea casei la cutremur, unde mama avea un magazin
universal de care se ocupa mama şi mai mult bunica, am dus o
viaţa foarte grea. În timpul războiului ni s‐a rechiziţionat tot ce se
putea. După terminarea războiului ni s‐a mai luat şi ce mai
rămăsese. Încadrarea părinţilor mei în categoria chiaburilor, a pus
capac la toate. Deci casă şi prăvălie nu mai aveam, ne‐au luat
moara şi gaterul, împreună cu terenul şi toate terenurile pe care
le moştenise mama de la părinţii ei. În special mama a suferit
foarte mult din aceasta cauză şi nu şi‐a pierdut niciodată speranţa
că şi le va lua înapoi, dar nu a fost să fie aşa.
După cum spuneam, la Sinaia a fost cea mai favorabilă
perioadă. Când reuşeam să mă duc pe acasă primeam de la
părinţii mei câte o damigeană cu lapte de 5 L; luam lapte dulce
care, până îl terminam, devenea lapte bătut.
Dar după cum se ştie, binele nu ţine prea mult. Nici de data asta
n‐a ţinut, căci soţul mătuşii mele s‐a mutat cu serviciul la Brebu‐
Prahova şi împreună cu el şi mătuşa mea. Norocul meu, dacă pot
să‐l numesc noroc, a fost faptul că mătuşa mea mi‐a propus să
locuiesc cu ea la Brebu şi să fac şcoala la Câmpina. M‐am înscris la
Liceul Iulia Haşdeu în Câmpina şi stăteam la Brebu. În fiecare zi
făceam drumul de la Brebu la Câmpina. După doi km de mers pe
drum drept, coboram la Doftana şi luam în piept drumul până în
Câmpina, un drum destul de lung şi greu de urcat, şi apoi, la
întoarcere, făceam acelaşi lucru invers. Vă puteţi imagina excursiile
mele zilnice, mai ales la întoarcerea de la şcoală, când trebuia să iau
în piept un deal care mi se părea cât un munte, dincolo de Doftana.
Îmi ieşea sufletul până urcam coasta şi mai mergeam o bucată bună
de drum până acasă. Ascensiunile acestea zilnice mă oboseau
foarte mult, nu‐mi făceau nicio plăcere şi‐mi luau şi foarte mult
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timp. Aproape că nu mai aveam timp de învăţat, totuşi aveam
rezultate bune la şcoală căci aveam o memorie extraordinară, o
putere mare de înţelegere, încât aproape învăţam din clasă.
Duminica, aveam o plăcere deosebită să lucrez la matematică. Orice
problemă rezolvată îmi dădea o mare satisfacţie, ceea ce însemna
pentru mine şi o distracţie. Probabil aşa se explică faptul că şi astăzi
orice „problemă” pe care reuşesc să o duc până la capăt cu bine îmi
dă satisfacţie.
Şi uite aşa s‐a scurs timpul cu plimbările mele între Câmpina şi
Brebu până când mama mea, care era o femeie extraordinar de
pricepută, a reuşit să‐mi construiască cu mâna ei un adăpost în
Câmpina pe terenul mătuşei mele, o cameră şi o bucătărioară cu
sobă de zid cu plită, cum se face de obicei la ţară.
Aici îmi făceam şi de mâncare, dacă aveam din ce, căci nu se
prea găseau de niciunele şi nici bani nu prea aveam. După un timp
mi‐am aranjat să mănânc la o cantină din Poiana Câmpina, care
era aşezată sus pe deal spre Proviţa; eram predestinată probabil
pentru ascensiuni. Când plecam din Câmpina, coboram până pe la
gară, apoi luam în piept o costişă până la cantină şi la întoarcere
invers, vorba cântecului: „Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui,
venea un om cu jale zicând în gândul lui: ‐ Mai lungă‐mi pare calea
acum la‐ntors‐acas”‐parafrazând aş spune „aş vrea să zbor dar
foamea nu mă lasă”. Căci flămândă mă duceam la cantină şi tot
flămândă ajungeam acasă; mâncarea era puţină şi nesăţioasă iar
drumul pe care eram nevoită să‐l străbat era lung şi greu, ceea ce
făcea să‐mi fie mereu foame.
În anul şcolar 1948‐1949, s‐a făcut reforma învăţământului şi,
de la Liceul Iulia Haşdeu – care a devenit Liceul Industrial de Petrol
– am trecut la Liceul Nicolae Grigorescu, care era liceu de băieţi,
dar care a devenit liceu mixt, de băieţi şi fete.
Şi iată bilanţul: 5 clase la Liceul Industrial din Târgovişte, unde
am stat în cinci sau şase locuri, unele mai rele decât altele, Liceul
Iulia Haşdeu din Câmpina, unde am făcut patru clase plus
capacitatea, Liceul Teoretic Sinaia, unde am dat o dată
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capacitatea şi am făcut clasa a V‐a (pe care o mai făcusem o dată
în Târgovişte), din nou la Câmpina clasa a VI‐a şi a VII‐a. După ce
am terminat clasa a VII‐a s‐a făcut reforma învăţământului care
prevedea XI clase (de la clasa I primară până la terminarea
liceului), şi atunci am fost transferate de la Liceul Iulia Hasdeu la
Liceul Nicolae Grigorescu din Câmpina (care a devenit liceu mixt
de băieţi şi fete) în clasa a XI‐a, deşi ar fi trebuit să fie a XII‐a.
Dacă le‐aş aduna, de fapt, eu am făcut paisprezece clase,
toate promovate, bineînţeles: cinci clase primare, cinci clase
industriale şi patru clase de liceu teoretic făceau paisprezece
clase, fără să le mai pun la număr şi pe cele patru clase care se
socotise examene de diferenţă. În concluzie, cinci licee .
Şi, în sfârşit, cu chiu cu vai, am terminat şi eu liceul. Dacă am
spus că în şcoala primară am fost premiantă, că la liceu am intrat
cu cea mai mare medie, nota maximă, nu cred că‐şi poate imagina
cineva că aş fi fost premiantă şi la liceu.
Pot să spun pe drept cuvânt că în timpul liceului am lucrat în
timpul liber, dacă mai putea fi vorba şi de aşa ceva. La Sinaia, am
lucrat ca dactilografă la Primăria Sinaia.
La Câmpina am lucrat la Sovrompetrol – făceam şi
transmiteam telefonograme la diverse şantiere sau la minister.
Din astea am învăţat foarte multe care mi‐au folosit mai mult
decât practica de vară din timpul facultăţii. Îmi amintesc de o
confuzie pe care am făcut‐o între Alexandra Sidorovici şi
Alexandru Sidorovici, persoane cu funcţii diferite. Cu ocazia unei
telefonograme pe care am primit‐o de la minister apărea, nu ştiu
în ce context, A. Sidorovici. Alexandru Sidorovici era comandant
pe timpul străjeriei. Atunci când am răspuns la telefonogramă am
zis Alexandru în loc de Alexandra. Mai târziu, când eram studentă,
Alexandra Sidorovici a fost pentru nu ştiu cât timp rector la
Institutul de Petrol şi Gaze. Şi pot să mai completez pentru cine
vrea să afle, dacă nu ştie încă, faptul că BRUCAN era soţul
Doamnei Alexandra Sidorovici.
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ÎN ANII TINEREŢII MELE
Aveam atunci numai 16 ani. Aterizasem forţat în Câmpina,
după multe peripeţii în Târgovişte, Câmpina, Sinaia, făcând
eforturi supraomeneşti să supravieţuiesc, după un cutremur
catastrofal (10 noiembrie 1940), un dezastruos război cu foamete
şi bombardamente, invazia ruşilor care câştigaseră războiul şi ne
luau totul etc.
Fiindcă nici de îmbrăcat nu se găsea nimic, ne îmbrăcam pe
puncte, aşa cum se spunea atunci, adică ni se dădeau nişte cartele
cu un număr de puncte, pe care puteai să cumperi finet, americă,
stambă sau mai ştiu eu ce. Pentru a căpăta (cumpăra) ceva, atunci
când se anunţa că se aduce la magazin se făceau nişte cozi
interminabile. De obicei, cozile se formau de seara şi magazinul
(era unul singur în Câmpina) se deschidea a doua zi dimineaţă.
Coada se forma într‐un gang din care nu mai puteai să ieşi, adică
nu mai aveai cale de întoarcere, singura soluţie era să stai acolo
(în gang) până dimineaţa, când se deschidea magazinul. Aşa
puteai să pătrunzi în magazin, prin acest gang, nu pe uşa
principală şi astfel scăpai şi din gang. Eu apucasem un loc ceva mai
în faţă şi mă bucuram că o să apuc să‐mi cumpăr şi eu ceva căci de
obicei marfă era puţină şi puteai să stai toată noaptea şi să nu iei
nimic. Chiar aşa mi s‐a întâmplat şi mie. Bucuria de a fi mai în faţă
nu a durat mult căci, deşi suportasem o noapte îngrozitoare, am
avut şi neplăcuta surpriză să nu mai găsesc nimic în magazin.
Marfa se dăduse peste noapte cu uşile închise. Nu ştiu dacă Dvs.
aţi priceput ceva, căci, pentru mine, cel puţin la vremea aceea, era
un mare mister. Clipele îngrozitoare petrecute în acele nopţi, în
gangul de care aminteam mai sus, nu se pot reda în cuvinte. Ceea
ce pot să spun cu siguranţă este faptul că şi acest lucru a
contribuit la formarea caracterului meu destul de dur, care m‐a
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ajutat mai târziu în meseria mea, adică să am puterea şi răbdarea
să ies din orice dificultate (încurcătură). În aceste condiţii nici
măcar nu mai puteam să spun că mă îmbrac pe puncte. Apelam,
în ultimă instanţa, tot la îmbrăcămintea mamei mele, din care îmi
făceam toaletele de mai mulţi ani. Dintr‐o rochie a mamei, făceam
o bluză sau o fustă. Ca să fac o rochie pentru mine foloseam două
rochii de la mama, în combinaţii destul de ingenioase. După
părerea multora (şi după puţinele fotografii pe care le mai am)
eram îmbrăcată foarte frumos.
Prima rochie nouă mi‐am făcut‐o pentru bacalaureat. Nu ştiu
cât de bun era materialul dar culoarea era superbă. Deoarece
rezervele de la mama se isprăviseră şi alte toalete nu prea aveam,
am fost nevoită să renunţ la acea splendidă culoare, care‐mi era
aşa de dragă; adică am vopsit‐o şi cu această rochie am făcut
aproape toată facultatea. O spălam sâmbăta şi o îmbrăcam lunea.
O întâmplare neplăcută care a contribuit şi mai mult la sărăcia
îmbrăcăminţii mele a fost următoarea:
În ajunul plecării mele la facultate (la începutul facultăţii)
mi‐am pregătit toate bagajele de cu seară pentru că trebuia să
plec dimineaţa devreme la gară, adică pe la ora 4. În ziua aceea
plouase torenţial şi se anunţa aceeaşi vreme şi pentru noaptea
respectivă. Mama mea, care cunoştea obiceiurile vremii şi locului,
s‐a exprimat astfel: „În noaptea asta ne operează” ceea ce
însemna că ne calcă hoţii. Cu ocazia asta îmi amintesc un vers
dintr‐un cântec popular: „Spune, caii când se fură, noaptea pe
fulgerătură”. Pentru a preveni acest ceva neplăcut, mama a ieşit
prin ploaie şi a încuiat peste tot cu lacăte, adică la magazie, la
hambare etc. unde mai ţinea de obicei cerealele. Casa în care
locuiam noi şi bucătăria de vară nu le încuia niciodată.
Pe după miezul nopţii, pe la ora 1‐2, nu ştiu precis, am auzit‐o
pe mama zicând: „Ce cauţi mamă?” (a crezut că e bunica care a
venit să ne scoale să plecăm). După reacţia mamei s‐a auzit un
zgomot, o uşă trântită şi apoi nimic. Mama mea s‐a sculat, a
aprins lumina şi a exclamat: „Au fost hoţii!”. Bagajele mele
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dispăruseră, împreună cu paltonul meu cel nou care era pus pe
geamantan. Pentru că stofe nu se găseau, mama a dat lâna de la
oile noastre s‐o toarcă la Doftana şi tot acolo a fost ţesută stofa.
Nu era o stofă prea strălucită dar a fost frumos confecţionată şi‐
mi era tare dragă. Spre nenorocul meu am rămas fără cele
necesare şi în special fără palton. Şi aşa am fost nevoită să fac
facultatea fără palton, adică cu tot felul de improvizaţii care erau
numai de faţadă, nu ceva care să‐mi ţină de cald. Şi pot să repet
ce am spus mai sus şi să mai adaug şi asta. Am făcut facultatea cu
o singură rochie şi fără palton. Cred că nu mai este nevoie sa
comentez suferinţa mea datorată lipsei unui palton.

Bicicleta mult dorită
În acest timp m‐am pricopsit cu o bicicletă, dar cu asta nu am
rezolvat mare lucru căci, având în vedere cele două mari pante, una
la ducere şi cealaltă la întoarcere, mi‐ar fi fost foarte greu să mai car
şi bicicleta după mine numai de dragul unui drum de coborâre.
Bicicleta o căpătasem de la fratele meu Ionel (unul din cei doi fraţi
mai mari ca mine) pe care o câştigase şi el la o loterie. Era un obicei
pe vremea aceea de a se pune un obiect la un fel de loterie, se
vindeau bilete între colegi şi prieteni şi cine avea noroc câştiga.
Bicicleta era foarte veche, marca NSU cu cadru metalic, dar
ştiam foarte bine să merg pe bicicletă şi mă descurcam. Totuşi,
într‐o bună zi, m‐am dus cu bicicleta la A. C. P. (Atelierele Centrale
Poiana) şi l‐am rugat pe director s‐o dea la atelier s‐o modifice, să‐
i taie cadrul şi s‐o transforme în bicicletă de damă. După un timp,
cam cât am apreciat eu că va dura până va fi gata, m‐am dus să‐mi
iau bicicleta. Când am intrat în biroul directorului, am văzut o
bicicleta nouă de culoare vernil cu nişte dungi subţiri grena pe
cadru şi pe jenţi. Când mi s‐a spus că asta este bicicleta mea nu
mi‐a venit să cred fiindcă, aşa cum am mai spus, bicicleta mea era
o vechitură. Nu vă puteţi imagina ce fericită puteam să fiu, era
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peste visele mele. Directorul, care ştia că sunt sora „celebrilor”
fraţi Tocan, şi‐a dat toată silinţa să facă ceva frumos şi bun, într‐o
vreme de criză în care nu se mai găsea aproape nimic. „Celebrii”
fraţi Tocan nu erau decât nişte „prăpădiţi de ucenici” la A. C. P.
dar deveniseră celebri prin multe fapte, despre care o să vă
vorbesc cu altă ocazie, şi prin seriozitatea cu care se pregăteau (în
acelaşi timp urmau liceul), prin bunul simţ, prin respect etc. Într‐
un cuvânt, erau oameni la locul lor, hotărâţi să reuşească în viaţă
prin propriile lor puteri. Meritele lor cele mai importante, dacă
pot să spun aşa, au fost ambiţia şi perseverenţa. Făceau o şcoală
de ucenici, dar în acelaşi timp urmau şi liceul în particular aşa cum
se spunea în vremea aceea. La eforturile care trebuiau să le facă în
acest caz intervenea şi dificultatea de a nu avea voie să părăsească
căminul pentru a urma liceul, aşa cum am spus, erau, într‐un fel,
înregimentaţi. Şcoala de ucenici era a societăţii Astra Română,
societate cu capital străin, nu ştiu cărei ţări aparţinea dar instruirea
şi uniformele ce le purtau erau de tipul german. Exerciţiile de
înviorare şi educaţie fizică se făceau dimineaţa, la ora 5, chiar şi pe
zăpadă. Nu aveau voie să iasă din cămin decât cu aprobare
specială, motiv pentru care au întâmpinat multe greutăţi cu
pedagogul care nu vedea cu ochi buni faptul că ei îşi fac liceul. De
aici de fapt s‐a născut celebritatea lor; cei care umblau cu pâra pe
la cei mari nu au făcut decât să‐i popularizeze, bineînţeles, în bine.
Ei aveau deja o instruire multilaterală şi erau totdeauna cei mai
buni dintre cei mai buni. Deci în asta a constat celebritatea lor. Mi
se deschidea orice uşă când spuneam că sunt sora fraţilor Tocan.
Deci aveam acum şi bicicletă „nouă”. Nu aveam bani, nu
aveam mâncare, nu aveam cărţi, nu aveam nimic, dar aveam
bicicletă şi încă nouă. Şi astfel toată lumea mă credea fericită şi
pot să spun că eram. Eram veselă, plină de viaţă, aveam mult
umor şi niciodată nu am simţit umilinţa sărăciei.
Mă întorc iar la Câmpina şi la faimoasa mea bicicletă. Aveam
acum un prilej de a fi invidiată, căci cine putea să aibă pe atunci
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bicicletă şi mai ales una nouă ca a mea? Nu spuneam nimănui că
provine dintr‐o vechitură.
Pe vremea aceea şi bicicletele erau înregistrate şi trebuiau să
aibă o plăcuţă cu numărul de înregistrare. Eu nu numai că nu aveam
număr, dar îmi placea să circul mai mult pe trotuar. Şi astfel mă
prindea mai mereu poliţia şi pot să spun că, într‐o anumită
perioadă, bicicleta mea dormea mai mult pe la poliţie căci, după ce
mi‐o luau, lăsam să treacă 2‐3 zile, mă duceam şi mi‐o dădeau
înapoi cu condiţia s‐o înregistrez şi să nu mai circul pe trotuar.
Dar asta se repeta. Eu promiteam, dar nu mă ţineam de
cuvânt. De înregistrat nu o înregistram pentru că trebuia să
plătesc şi o taxă (impozit anual) şi eu nu aveam de unde.
Pe trotuar mergeam de obicei fiindcă pe stradă nu aş fi fost
niciodată în siguranţă.
Într‐o zi, ducându‐mă eu la Poliţie să‐mi recuperez bicicleta, în
timp ce mă tocmeam ca de obicei cu nişte poliţişti să‐mi dea
bicicleta, apare un domn înalt, prezentabil, îmbrăcat în uniformă
(nu ştiam ce grad are) care s‐a uitat la mine, m‐a întrebat zâmbind
ce se întâmplă, i‐am spus eu ce i‐oi fi spus atunci şi l‐am auzit
zicând: „Bicicleta asta nu vreau s‐o mai văd pe aici. Domnişoară,
te rog să‐ţi iei bicicleta, şi dacă va mai dori cineva să ţi‐o ia, să‐i
spui ca ţi‐am dat eu aprobare să circuli fără număr.” Am aflat că
era chestorul poliţiei din Câmpina şi că se numea Melinte. Din ziua
aceea am circulat nestingherită prin tot oraşul, chiar şi pe unde
era interzis.

O cursă nebunească cu bicicleta
De obicei făceam drumul de la Câmpina la Moreni cu
autostopul. Nu erau maşini mici, nici particulare, nici de stat. Erau
camioane, care ne încărcau sus ca pe nişte animale, dar alte
posibilităţi nu aveam.
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Într‐o zi mi‐a venit năstruşnica idee să plec din Câmpina până
acasă la mine cu bicicleta, Câmpina – Băicoi – Moreni – Gura
Ocniţei ş.a.m.d. Drumul era lung şi anevoios, dar până aproape de
Moreni a fost oarecum bine. Înainte de a intra în Moreni a început
o ploaie torenţială, dar nu m‐am oprit, am continuat drumul.
Coasta Pietrişului, la ieşirea din Moreni, la Stavropoleos, am
urcat‐o cu mare greutate, bineînţeles, cu bicicleta de ghidon.
Plouată şi obosită, când am ajuns în vârful coastei Pietriş, mă
aştepta o mare surpriză: aveam pană de cauciuc. Pe undeva pe
acolo era o simigerie şi cred că de milă m‐au primit înăuntru cu
bicicletă cu tot. Nu‐mi amintesc bine cum am reuşit să fac acea
pană fiindcă, aşa cum nimic nu era normal în vremea aceea, nu se
găseau nici camere, nici cauciucuri. Camerele se cârpeau cumva,
dar anvelopa se uza şi, neavând cum s‐o repari sau s‐o înlocuieşti,
se recurgea la manşonarea ei. Ca să faci o pană era îngrozitor,
totuşi eu am făcut‐o, nu ştiu cum, dar am făcut‐o şi am plecat mai
departe. Prin Gura Ocniţei mergeam numai prin gropi pline cu
apă, mergeam de fapt în neştire. Apa trecea de jumătatea roţilor,
deci pedalam prin apă. Nici în ziua de azi nu‐mi dau seama cum
am reuşit, dar în cele din urmă m‐am oprit în Gura Ocniţei, la tanti
Axenia, verisoara mamei, soră cu Florica, după ce străbătusem pe
jumătate satul şi am hotărât să înnoptez acolo. Nu‐mi mai
amintesc în ce hal eram dar cred că bine nu era. Că eram udă
până la piele este clar, fiindcă mă plouase de sus şi, aşa cum
spuneam, pedalam prin apă.
Astăzi, când parcurg cu maşina acest traseu, sunt îngrozită
cum am putut să mă aventurez în această expediţie nebună. Deşi
eram o fiinţă foarte plăpândă, am fost totuşi rezistentă la
intemperii şi făceam destule ciudăţenii, căci îmi plăcea să fac pe
viteaza, eram optimistă şi nu mă plângeam niciodată nimănui.
Călătoriile le făceam, aşa cum am mai amintit, în camioane
sau, între Câmpina şi Sinaia, cu trenuri de marfă sau la locomotivă,
unde era mecanicul de locomotivă. Acest obicei îl luasem şi eu, ca
şi alţii, de pe vremea războiului, sau după război, când nu se putea
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călători cu trenul decât dacă aveai autorizaţie de călătorie (nu
bilet, autorizaţie).
Îmi amintesc că o dată mergeam la Sinaia cu un tren personal
plin cu soldaţi. Deşi am stat numai pe culoar, nu m‐am aşezat jos,
când am ajuns la Sinaia, mătuşa mea a observat îngrozită că pe
picioarele mele mergeau păduchii. M‐a dezbrăcat afară, m‐a
băgat direct în baie şi a pus la fiert tot ce era pe mine. De atunci
am continuat să merg la locomotivă. Erau locomotive cu cărbuni;
iarna era bine, dar vara era îngrozitor.
Odată, voind să merg la Sinaia de la Câmpina, trecând pe la
bariera Câmpiniţa, am văzut o maşină mică (oprită la barieră).
I‐am rugat să mă ia şi pe mine la Sinaia. În maşină erau două
doamne extraordinar de elegante, o eleganţă pe care până atunci
n‐o mai văzusem. Când am coborât din maşină, la Sinaia, am
observat că maşina are numărul S.R. ‐1. Când i‐am spus mătuşei
mele ce număr avea maşina, mi‐a spus că era ‐ serviciul regal ‐ 1.
Nu cred că m‐a emoţionat prea mult această ştire.
Şederea la Sinaia a fost foarte scurtă pentru mine şi fără
peripeţii. Deşi a fost locul unde m‐am simţit cel mai bine, nu am
regretat‐o niciodată şi nici Târgoviştea. Câmpina a fost oraşul
tinereţii mele, oraşul care m‐a câştigat, oraşul pentru care am
avut întotdeauna o afecţiune deosebită. În Câmpina m‐am întors
cu mare plăcere când a trebuit să fac practica de vară.
Îmi amintesc o întâmplare din timpul practicii de la Câmpina,
care acum mă amuză. Plecam la Bucureşti împreună cu mai mulţi
colegi. Ei s‐au oferit să‐mi cumpere şi mie bilet şi eu le‐am dat
banii (parcă 25 lei). Ne‐am urcat în tren, nu i‐am întrebat de bilet
crezând că îl vor arăta ei şi pentru mine şi eu stăteam liniştită şi
citeam. Când a venit controlorul am aflat că, de fapt, ei nu
cumpăraseră niciun bilet, ci, cu banii luaţi de la mine, au plătit
controlorului. Nu m‐am supărat pe ei pentru că ei erau chiar mai
săraci decât mine.
Eu am învăţat de mic copil să muncesc să‐mi câştig pâinea,
ştiam că trebuie să mă descurc şi mă descurcam. Am început să
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câştig din primul an de facultate, suplinind la un liceu sau la altul
profesorii de matematică pe timpul concediilor de boală sau
profesoarele din concediul de maternitate.
Într‐o zi, pe când stăteam la căminul Pache, a venit o
profesoară de matematică de la un liceu apropiat şi a întrebat cine
vrea să o suplinească pe perioada de concediu prenatal şi
postnatal. Nimeni nu s‐a oferit în afară de mine. La liceul unde
suplineam, îmi spuneau profesorii că nu mă deosebesc de eleve şi
aveau dreptate – eram foarte apropiată de ele şi ca vârstă, şi
afectiv. Încercam să le inspir dragostea pentru matematică aşa
cum pe mine şi pe colegele mele ne‐a făcut s‐o îndrăgim
profesorul nostru T. Mihăilescu, un tânăr inginer constructor, care
venise bolnav de pe front şi nu mai putea profesa în meseria pe
care o avea.
De prea mulţi profesori din liceu nu‐mi prea amintesc cu
plăcere. Profesoara de franceză, Sanda Ţonescu, era foarte severă
cu noi dar şi foarte drăguţă şi ne simpatizam reciproc. Poate că
este singura de care îmi amintesc cu plăcere în afară de profesorul
de matematică.

La Liceul mixt Grigorescu
La Liceul Grigorescu, aveam profesor de matematică pe
celebrul Tudose care nu‐mi era nici simpatic, nici antipatic, dar
matematică n‐a prea învăţat nimeni de la el. Dovada a fost că
toate fetele de la real, de la Liceul Iulia Haşdeu, au intrat la
facultate, iar băieţii au intrat foarte puţini. Se făcuse o clasă
mixtă băieţi‐fete şi una numai de băieţi. În clasa noastră erau şi
câţiva băieţi proveniţi de la liceul militar, care în urma reformei
mi se pare că se desfiinţase. Nu ştiu ce fel de elevi erau acolo,
dar aici erau cei mai buni dintre băieţi. Erau băieţi deştepţi şi
simpatici şi se pretau la tot felul de şotii acolo unde le mergea.
De exemplu la limba rusă, unde aveam un profesor căruia elevii
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îi ziceau „gogoşaru”, pentru că era roşu la faţă ca un gogoşar;
învăţase rusa în război în lagăr. Era blând şi bun, dar elevii nu
înţelegeau acest lucru şi‐şi băteau joc de el, mai ales că
nimănui nu‐i plăcea limba rusă. Ilie şi Pescaru, căci aşa se
numeau cei doi elevi de la liceul militar, ieşeau la rusă şi în
locul lor şi în locul altora. Profesorul observa, dar înghiţea şi de
aceea îl credeau prost. Tot timpul avea un refren: „Daţi
importanţă limbii ruse”, şi avea el dreptate, căci mulţi ne‐am
lovit de această limbă rusă.
În liceu, în afară de franceză, care se făcea în fiecare liceu, am
făcut un timp germana care mi se părea foarte grea, apoi a apărut
rusa, pe care o făceam cu mai mult temei; devenisem mai
înţeleaptă şi‐mi dădeam seama că‐mi va fi de folos. Şi într‐adevăr,
mi‐a fost de mare folos, căci se găseau cărţi în limba rusă în orice
domeniu, traduse din alte limbi. Mi‐au folosit în special la
studierea lor pentru lucrarea de doctorat.
Bacalaureatul l‐am dat cu profesorii de la Liceul Grigorescu.
Nu pot să spun că nu am fost mulţumită de notele obţinute; erau
notele mele şi eram mândră de ele. Spun că erau notele mele
pentru că nu pusese nimeni niciun deget, nu aveam niciun sprijin.
Eram ca o sămânţă singuratică dusă de vânt, care se oprea ici şi
colo, unde existau condiţii prielnice.
În ultima clasă de liceu se înfiinţaseră aşa zisele cercuri
ştiinţifice, ai căror conducători erau numiţi de profesori. Eu
conduceam un astfel de cerc, şi în felul acesta eu eram obligată să
citesc mai mult, pentru că altfel nu puteam să fac faţă la
întrebările care mi se puneau, sau să contribui la rezolvarea unor
probleme care dădeau „probleme”. Cercul pe care îl conduceam
era de matematică, dar îi ajutam şi la alte discipline.
Aşa cum spuneam, profesorul de matematică m‐a făcut să
îndrăgesc matematica, dar îmi plăcea foarte mult şi chimia, şi
atunci am hotărât eu personal să urmez chimia industrială. Nu
ştiu de ce am luat această hotărâre, fiindcă nu mi‐ar fi plăcut să
stau închisă într‐un laborator. Hotărârea mea nu s‐a
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materializat, deoarece fraţii mei mai mari, care erau studenţi la
Petrol şi Gaze, m‐au sfătuit să mă înscriu la Tehnologia şi
Chimizarea Ţiţeiului, care era tot un fel de chimie; am protestat
cu tărie; nici nu vroiam să aud de petrol. Dacă am văzut că vor
să‐mi schimbe planul, am hotărât să mă înscriu la Electrotehnică
unde nu prea mergeau fete. Până la urmă, fraţii mei m‐au
convins să intru la I.P.G. (Institutul de Petrol şi Gaze), dar numai
la Facultatea de Forajul Sondelor.

60

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

RĂZBOIUL NERVILOR
Şi iată că a venit vremea să merg şi eu la facultate. Şi dacă
până acum aveam nimic, s‐a mai adăugat tot nimic. Mătuşa mea
de la Câmpina, spunea zâmbind ironic: „Cu ce să te duci tu la
facultate, când în afară de voinţă nu mai ai nimic altceva ?” Nici ea
şi nici eu nu înţelegeam atunci ce înseamnă să nu ai nimic, dar să
ai voinţă. În realitate, am avut curaj, voinţă, perseverenţă şi la
toate acestea s‐a adăugat şi un dram de noroc. Optimismul meu şi
puterea gândirii pozitive m‐au ajutat foarte mult. Am pornit deci
pe drumul spre facultate. Nu ştiam, dar aveam să aflu că între
timp începuse lupta de clasă. Chiaburii şi moşierii pe de o parte,
muncitorii şi ţăranii pe de altă parte. La admiterea în facultate,
exista un procent mai mare pentru fiii de muncitori şi ţărani şi mai
mic pentru ceilalţi, în care intram şi eu. Lupta a fost destul de
dârză la intrarea în facultate, dar a continuat şi pe parcurs multă
vreme.
Din anul 1949, când am plecat la facultate, am simţit, atât cât
puteam eu să percep atunci, uşoare semne de avertizare, ca
înaintea unei furtuni, care de multe ori se abate în altă parte şi te
ocoleşte, sau începe cu picături mici de ploaie, pentru ca apoi,
încet, încet, să se dezlănţuie, să distrugă totul în cale, sau aproape
totul.
Dacă ai mai trecut prin astfel de situaţii, şi ai şi un pic de
noroc, te străduieşti să scapi cu bine din astfel de „plăceri”
neprevăzute.
Primele semne ale acestui război rece au început la înscrierea
la facultate, unde locurile erau în proporţie de 60% pentru fiii de
muncitori şi ţărani, iar 40% pentru fiii de chiaburi şi mici burghezi.
În cea de‐a doua categorie intram şi eu, părinţii mei fiind declaraţi
chiaburi. Locuiam într‐o regiune de deal, nu aveam pământ decât
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circa 2 hectare. Tatăl meu era maistru sondor şef la o societate
petroliferă şi avea un salariu foarte bun, din care îşi cumpărase o
moară şi o fabrică de cherestea. Tata a lucrat exclusiv în petrol,
avea o muncă foarte grea, muncă nenormată. Numai noaptea era
acasă, şi de multe ori era chemat şi peste noapte când era nevoie
de el; venea maşina societăţii şi‐l lua de acasă, nu de puţine ori,
munca în foraj fiind foarte grea şi plină de neprevăzut.
Printre chiaburi intrau şi învăţătorii şi preoţii, şi mai ştiu eu
cine.
După intrarea la facultate, următorul pas era casa şi masa,
care nu mi s‐au acordat. Nu aveam dreptul. Bursa în asta consta,
şi eu nu aveam dreptul la bursă. Prima noapte am dormit în gară,
apoi am aranjat să dorm în cămin, în pat cu câte o colegă;
locuiam, ca să zic aşa clandestin ‐ cu ştirea tacită a
administratorului care nu era nici el străin de lupta de clasă, şi
care l‐a ajuns şi pe el ceva mai târziu, el făcând parte din mica
burghezie. Cu mâncarea m‐am descurcat greu, dar m‐am
descurcat; cât a ţinut toamna am mâncat numai pepene cu pâine,
sau roşii cu pâine, apoi după exemplul altora, mâncam la cantină
după ce se termina servirea mesei studenţilor care aveau dreptul,
după ce strângeam mesele, spălam vasele şi pe jos în cantină.
Vedeam pe colegele mele care aveau şi bursă, dar mai
primeau şi pachete de acasă.
Când povestesc de multe ori că în toată şcolaritatea mea eu
nu am primit niciun pachet de acasă, nu mă crede nimeni.
Părinţilor mei li s‐au luat totul. Mai întâi „totul pentru front”, apoi
statul le‐a luat totul, şi i‐a făcut şi chiaburi.
Nici nu vreau să mai vorbesc cum am reuşit să fac liceul, care
era la douăzeci de km de satul meu. Mijloace de transport nu
existau pe vremea aceea, de internat nu auzisem, posibilităţi de
locuit în oraş nu aveam şi ar fi costat foarte mult. Cele două luni
pe care le făcusem la pension la Târgovişte, erau acum un vis
pentru mine. Fiindcă, din cauza cutremurului din 1940, m‐am
culcat bogată şi m‐am trezit săracă.
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Om bogat, om sărac – săraca fată bogată
M‐am culcat seara bogată, iar dimineaţa m‐am trezit săracă şi
cu oasele rupte. Un cutremur devastator mi‐a schimbat complet
viaţa. Odată cu prăbuşirea casei s‐au prăbuşit şi visele mele. Eram
o familie foarte înstărită, nu printre cei mai bogaţi, ci cei mai
bogaţi din sat. Tatăl meu era maistru sondor şef la Societatea
Astra Română, societate anonimă pe acţiuni, cea mai de elită
dintre celelalte societăţi petrolifere. Tatăl meu avea un salariu
foarte mare, muncea foarte greu dar se câştiga bine. Părinţii mei
mai aveau o moară acţionată de un motor Deutz pe benzină, o
fabrică de cherestea şi un magazin universal. De magazin se ocupa
bunica mea, iar mama conducea moara şi fabrica de cherestea.
Când se strica motorul, mama îl repara. La gater şi la circular
aveam salariaţi dar mama lucra şi ea, atât la gater cât şi la circular.
Cum toate fetele bogate se duceau la pensionul de fete din
Târgovişte, tot acolo m‐a dus şi pe mine mama. Dar, deşi nu era
necesar să fac şi liceul, mama a vrut să fac liceul industrial de fete,
îmi plăcea foarte mult să lucrez şi aici aveam ocazia să mă
specializez. La pension, fetele învăţau bunele maniere, limba
franceză, gospodărie etc. Şi apoi se măritau cu profesori, doctori,
ingineri şi, în special, cu ingineri de petrol care erau din
abundenţă. Magazinul care se găsea în casa noastră avea de
toate: îmbrăcăminte, încălţăminte, băuturi şi băcănie. Bunica se
ocupa de magazin, era foarte deşteaptă deşi nu avea decât două
clase primare. În comuna noastră nu era şcoală. Bunica a făcut
cele două clase primare la Moreni.
Deşi aveau morar la moară, mama repara motorul când se
strica, fereca pietrele etc. La fabrica de cherestea mama lucra la
gater, la circular, aducea lemne din pădure cu camionul cu cai,
aducea vin cu butoaiele pentru prăvălie etc. Pentru că circula şi
noaptea prin păduri (între satul nostru şi celălalt sat era o
pădure), avea permis de armă, purta permanent pistolul la ea.
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Într‐o noapte i‐a ieşit cineva în cale şi a prins caii de căpăstru.
Mama a tras câteva focuri de armă în aer şi hoţii au dispărut. N‐a
mai fost nevoie să mai apeleze şi altă dată la asta deoarece o ştiau
toţi de frică. Când era mai tânără, să zic aşa domnişoară, niciun
băiat nu se apropia de ea, căci de copil o ştiau de frică. Unul din
copii striga la mama lui când îl bătea: „Mamă mă bate Drina lui
Piperea!”, iar mama lui îi zicea: „Lasă, mă, să te bată, dacă eşti
prost!”.
Pentru cine vrea să ştie ce reprezintă acest pension, mai select
sau mai puţin select, voi da un extras dintr‐o poveste adevărată
de pe vremea burgheziei : „Tatăl ei a înscris‐o la Pitar Moș, o
şcoală de modă în Bucureşti, condusă de nişte maici germane,
care avea reputaţia că le transformă pe fetele din familiile
burgheze în nişte adevărate domnişoare, învăţându‐le o brumă de
germană şi franceză, gospodărie, rudimente de istorie şi
pregătindu‐le în aşa fel încât să fie în stare să poarte o conversaţie
cuviincioasă. Astfel, Elena a deprins bunele maniere şi a dobândit
o nonşalanţă în societate.”
Deşi la început, aşa cum se întâmplă când pleci de acasă,
aveam inima strânsă, totuşi eram aşa de fericită cum nici nu vă
puteţi imagina, confort, linişte, condiţii de învăţat etc. Imobilul în
care locuiam avea o curte mare, plină de pomi şi de verdeaţă, şi
îmi făcea o deosebită plăcere să mă plimb prin curte. În timp ce
mă plimbam, tricotam tot timpul căci puteam să lucrez fără să mă
uit. Îmi plăcea mult să tricotez, aveam un săculeţ agăţat printr‐o
cordeluşă de mâna stângă în care puneam ghemele. Printre pomii
din grădină erau câţiva nuci falnici, care la vremea aceea erau plini
de fructe şi care mai mereu picau din pomi. Eu le culegeam, îmi
plăcea să le mănânc cu pâine, era un deliciu pentru mine. Mi se
părea aşa de frumos, mă simţeam aşa de bine, parcă mult prea
bine să fie adevărat şi să dureze pentru mult timp.
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La răscruce de vânturi
Aşa de bine era şi aşa de puţin timp a fost să fie. Nu au trecut
decât două luni de fericire, când deodată o întâmplare neplăcută
mi‐a înăbuşit în faţă toate visele şi speranţele mele de viitor. Nici
nu‐şi poate imagina cineva cum ar fi posibil să te culci seara bogat
şi să te trezeşti dimineaţa sărac, fără a fi făcut ceva rău sau fără să
fi avut vreo vină. Uneori zic că Dumnezeu mi‐a dat şi El o palmă
pentru nu ştiu ce păcat, pentru că nu există om să nu aibă şi el
păcate. Dar ce păcat puteam să am eu când de abia împlinisem
zece ani şi aveam o viaţă pură şi curată. Bunica mea mă educase
într‐un fel deosebit. Posteam împreună toate posturile, şapte
săptămâni la Paşte şi şase la Crăciun, împotriva tatălui meu care
nu era de acord cu acest lucru. Tot timpul în casa noastră mirosea
a fripturi crezând că astfel mă va convinge să renunţ la post.
În fiecare sâmbătă plecam acasă, deşi distanţa era destul de
mare (cca. 20 km) şi mijloace de transport nu existau. În ziua de 9
noiembrie 1940 era sâmbătă, am plecat ca de obicei acasă. În
noaptea aceea m‐am culcat devreme, ca de obicei. Puţin după
miezul nopţii m‐am trezit speriată într‐un fel de haos de nedescris,
nu ştiam ce este, nu puteam să‐mi explic despre ce este vorba.
Mama mea a ieşit afară dar şi‐a dat seama că eu am rămas în casă
şi s‐a întors să‐mi deschidă uşa. În momentul acela, o cărămidă a
căzut pe mâna ei şi i‐a fracturat‐o, după care a căzut, şi cărămizile
cădeau peste ea. Între timp, am ieşit şi eu, şi am avut aceeaşi
soartă, adică am ajuns sub dărâmături fiindcă nu încetau să cadă
cărămizile peste noi. Tatăl meu, care ieşise pe altă parte cu fratele
meu, ne‐a găsit aşa cum spuneam, sub dărâmături şi cu oasele
rupte. Sângele îmi curgea şiroaie pe faţă ca atunci când te speli pe
cap şi curge apa pe faţă, dar nu simţeam nicio durere. A durat
mult până ce ne‐a scos de acolo şi până ce ne‐a dus la spital. Nu
era niciun medic pentru primul ajutor şi nici maşini de salvare. Am
pierdut mult sânge mergând cu căruţa la spital încât atunci când
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am ajuns, cel puţin pentru mine, nu‐mi dădeau nicio speranţă de
supravieţuire. Este adevărat că am scăpat cu viaţă, dar cum am
scăpat numai eu ştiu. Au fost zile grele, era cazul şi momentul să
aflu ce este acela un spital şi am aflat cu prisosinţă. N‐am uitat şi
n‐o să uit niciodată zilele petrecute în spital. Nu eram numai
lăsate în plata Domnului, mai eram şi bruftuluite. Visul tatălui meu
de a deveni doctor se destramă, nu mai voiam să fiu medic
niciodată.
Profitând de dărâmarea casei la cutremur, am fost jefuiţi de
tot ce se putea lua şi de banii care erau în prăvălie. Magazinul din
casă care ne aducea un venit nu mai era, moara şi gaterul care
erau conduse de mama nu mai funcţionau, pentru că mama era
rănită de la cutremur.
În timpul acelui cumplit cutremur (7,3 grade pe scara Richter),
fraţii mei mai mari erau la seminarul teologic din Curtea de Argeş
şi nu veneau acasă decât în vacante. Ceilalţi fraţi mai mici decât
mine, împreună cu tata, au scăpat pentru că au ieşit pe altă parte.
Dacă n‐ar fi ieşit ei, noi am fi rămas sub dărâmături şi acolo am fi
murit. În spital am rămas destul de mult, rănile s‐au vindecat greu,
medicamente nu erau, iar medicii nu se prea uitau la noi. După ce
am ieşit din spital, nici măcar nu mi‐a trecut prin cap să renunţ la
şcoală, deşi aşa cum spuneam, la pension nu mă mai puteam
întoarce, costa foarte mult şi ce bine şi ce frumos era acolo.
O verişoară de‐a mamei mele, Florica, care era învăţătoare în
Răzvad şi care mă iubea foarte mult, s‐a oferit să mă ia să locuiesc
la ea. În şcoala primară făceam tot felul de lucruri de mână:
coseam, tricotam, croşetam, torceam etc. În croitorie m‐am
specializat atât de bine încât dădeam lecţii la alţii iar rochiile mele
erau deosebit de frumoase. Nu prea puteau alţii să‐şi explice cum
sunt eu săracă şi totuşi aşa de elegantă, nu întreba nimeni şi nici
eu nu mă osteneam să le spun. Tricotam fără să mă uit şi iată de
ce : mama mea nu‐mi dădea voie să citesc orice carte, despre care
spunea că sunt romane. Dacă pe carte nu scria de ce clasă e, nu
aveam voie să citesc. Pe atunci îmi plăceau foarte mult operele lui
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Ionel Teodoreanu şi altele. Când stăteam în casă, citeam şi lucram
în acelaşi timp ca să vadă mama că am lucrat ceva, iar când venea
mama în casă ascundeam cartea sub pernă. Având talent la lucru,
am să vă povestesc o întâmplare : preoteasa, care avea două fete
prietene cu mine, făcuse o şcoală industrială. Într‐o zi m‐a rugat să
văd un model tricotat pe care ea nu ştia să‐l facă. M‐am uitat la
acest model şi am văzut că era destul de complicat şi am întrebat‐o
dacă pot să desfac puţin din el. Mi‐a dat voie să fac ce vreau şi i‐am
descifrat modelul. Ştiam să torc şi să ţes, dar mai ştiu că atunci când
mă prindea bunica cu furca‐n mână sau în război, numai eu ştiu
ce‐mi păţea pielea. La un moment dat a apărut mohairul, pe care
trebuia să‐l torc din mână, nu era caier. Bunica n‐a ştiut să‐l toarcă,
l‐am tors eu şi mi‐am făcut din el un pulover. Toate acestea m‐au
ajutat de‐a lungul timpului să‐mi fac pentru mine ce aveam nevoie
dar şi pentru alte persoane. Câştiguri băneşti nu prea am avut, dar
am avut altceva de câştigat şi anume: împrumutam de la colegele
mele cărţi în schimbul unor servicii. Pe vremea aceea nu se găseau
cărţi de vânzare, rămâneau de la o serie la alta. Lecţii de croitorie
ştiu că am dat, dar luam bani foarte putini. Eu le făceam tiparele, le
croiam şi ele lucrau mai departe. Aveam cărţi după care predam şi
mai târziu când am lucrat pentru mine le croiam din reflex. Am
avut întotdeauna o mână de invidiat, aşa cum spuneam de fratele
meu că avea o mână de aur la desen, aşa aveam eu la făcut tipare
şi la croit. Dacă erau vremurile de azi cred că, după facultate,
mi‐aş fi deschis o casă de modă.
Am scris câteva versuri despre ceea ce am povestit mai
înainte:
Când am plecat la liceu, două luni am fost bogată,
Locuiam la pension şi eram foarte încântată,
Avea o curte minunată, cu pomi mulţi, iarba frumoasă,
Mă plimbam ca într‐un parc, nici nu mă gândeam acasă.
Într‐o sâmbătă pe seara, am plecat şi eu acasă,
Pe o vreme minunată, era o toamnă frumoasă,
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După cât mi‐aduc aminte, era noiembrie nouă,
Nu‐mi trecea prin cap nimic, nici măcar că o să plouă.
Eram puţin obosită, ştiu că m‐am băgat în pat,
Şi tot aşa liniştită, după aceea m‐am culcat,
Puţin după miezul nopţii, ceva straniu am simţit,
Am rămas iarăşi în pat, dar nu am mai adormit,
Am auzit glasul mamei, mă striga să ies afară,
Şi am ieşit speriată, nu credeam să mi se pară,
N‐am apucat să ies bine, eram sigură că scap.
Deodată m‐am trezit cu o cărămida‐n cap,
Una a fost că a fost prima, apoi au căzut mai multe,
Nu puteam în vremea aceea să mă vait de oase rupte,
Am simţit o ameţeală şi pe urmă o sfârşeală.
După aceea nu ştiu cum, cred că a mai trecut un pic,
Pe cât mi‐aduc eu aminte, nu am mai simţit nimic
După ore nu ştiu câte, am ajuns la un spital,
La spitalul judeţean mi s‐a părut un calvar.
Nici nu vreau să mai vorbesc cum am reuşit să fac liceul care
era la 20 de km de satul meu. Mijloace de transport nu existau pe
vremea aceea, de internat nu auzisem, posibilităţi de locuit în oraş
nu aveam şi ar fi costat foarte mult. Cele două luni pe care le
făcusem la pension la Târgovişte, erau acum un vis pentru mine,
fiindcă în seara zilei de 9 noiembrie m‐am culcat bogată, iar în
dimineaţa zilei de 10 noiembrie eram săracă – săraca fată bogată.
Magazinul din casa noastră nu mai funcţiona, deci o lipsă de
câştig, moara şi fabrica de cherestea care erau conduse de mama
a cărei mână era fracturată, iar capul îi era spart – nu mai
funcţionau; nu vă mai spun că atunci când noi am fost în spital,
totul a fost devastat, distrus şi furat.
Nu ştiu din ce cauză, nici tatăl meu nu mai avea servici; poate
din cauza originii lui sociale, sau nu ştiu de ce. Nu mai ştiu când,
oricum, când eu eram în liceu – eu i‐am găsit tatălui meu servici;
nu vreau să spun o minciună, chiar nu‐mi amintesc, dar bănuiesc,
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să fi fost pe vremea când eu lucram la Sovrompetrol – eram şi
elevă şi‐l cunoşteam pe directorul Sovrom‐ului din Câmpina.
În timpul acelui cumplit cutremur, fraţii mei mai mari erau la
Seminarul Teologic din Curtea de Argeş şi nu veneau acasă decât
în vacanţe. Ceilalţi fraţi mai mici decât mine, împreună cu tata, au
scăpat pentru că au ieşit pe altă parte. Dacă n‐ar fi ieşit ei, noi am
fi rămas sub dărâmături, şi acolo am fi murit.
În spital am rămas destul de mult, rănile s‐au vindecat greu;
medicamente nu erau, iar medicii nu prea se uitau la noi. Nu avea
cine să le dea bani. De fapt, pe vremea aceea eu nu ştiam ce e aia
şpagă.
După ce am ieşit din spital, nici măcar nu mi‐a trecut prin cap
să renunţ la şcoală, deşi, aşa cum spuneam, înapoi la pension nu
mă puteam întoarce. Costa foarte mult, dar ce bine şi ce frumos
era acolo.
O verişoară de‐a mamei mele, care era învăţătoare în Răzvad
şi mă iubea foarte mult, s‐a oferit să mă ia să stau la ea, deşi
aveam de parcurs zilnic 7 km dus şi 7 întors, iar piciorul meu era
încă bolnav. Câtă suferinţă duceam atunci cu mine, dar nu mă
plângeam; eram fericită chiar că puteam să‐mi continui şcoala, şi
aş fi continuat aşa până terminam liceul, dacă o altă nenorocire
nu ar fi avut loc.
Tanti Florica, aşa cum îi spuneam, care era o fiinţă blândă şi
gingaşă, şi care îşi petrecea toate vacanţele în familia noastră
când venea de la orfelinat, căci era orfană de război, s‐a
îmbolnăvit de inimă şi a trecut în nefiinţă la o vârstă foarte
fragedă. Nu pot să nu adaug aici un lucru care pe mine m‐a
revoltat multă vreme, şi iată: o tânără care a terminat şcoala
normală la 16 ani, a fost repartizată în Ardeal într‐o comună –
Ojdula – din judeţul Covasna, ca să‐i înveţe pe maghiari
româneşte; un copil, pentru că un copil era, într‐o haită de lupi.
Când s‐a cedat Ardealul, în timpul refugiului a căpătat această
boală, şi după un timp relativ scurt a părăsit acest pământ. A fost
o durere pentru mulţi, dar pentru mine a fost o mare durere.
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Eram foarte ataşată de ea, şi o aşteptam cu mult drag să vină în
vacanţă. În fotografia în care sunt cu familia mea, este şi Florica
lângă mine; chiar făcea parte din familie.
A trebuit să mă mut în Valea Voievozilor la o familie de
bătrâni, care s‐au bucurat foarte mult, mă iubeau ca pe copilul lor.
Dar cât am îndurat eu acolo, nimeni nu ştia şi nu bănuia – frig,
foame şi multă mizerie. Tot noroiul, şi chiar bălegarul din curte era
adus în casă pe podea (duşumea). Mâncarea, în afară de ciorbă de
fasole, n‐am văzut altceva. Uram fasolea, şi doar că n‐am jurat că
n‐o să mai mănânc fasole în vecii vecilor; dar cu timpul am uitat, şi
acum fasolea mi se pare o delicatesă. Sărăcirea familiei mele a
început cu catastrofalul cutremur, când magazinul universal din
casa noastră nu a mai funcţionat. Războiul ne‐a luat şi ce mai
rămăsese – se rechiziţiona totul pentru front. Apoi a venit
„eliberarea” ţării noastre şi ne‐a naţionalizat moara şi fabrica de
cherestea. În concluzie – nu mai aveam nimic.
Nu‐mi mai aduc aminte motivul pentru care a trebuit să plec şi
de acolo, dar îl bănuiesc. Cei doi fraţi mai mici ai mei trebuiau să
meargă la şcoală – unul la liceu şi altul la şcoala primară. Mama,
care era o persoană foarte întreprinzătoare şi perseverentă, nu
ştiu cum a descoperit că nişte consăteni de‐ai noştri aveau o casă
bătrânească părăsită în Târgovişte, şi s‐a înţeles să ne dea această
casă ca să locuiesc eu cu cei doi fraţi mai mici acolo; am cârpit‐o
pe ici, pe colo, am văruit‐o şi ne‐am instalat acolo.
Acum eu trebuia să fac de mâncare şi pentru cei doi fraţi ai
mei, să‐i spăl, să le spăl rufele, să am grijă să aibă căldură. Casa
avea o sobă de cărămidă cu plită, pe care făceam mâncare şi care
încălzea şi casa; nu ştiu de unde aveam lemne, dar trebuia să am.
Rufele le spălam mai mult cu apă rece – în curte era o cişmea şi le
spălam direct acolo; nu‐mi ajungeau lemnele şi pentru încălzit apa
pentru spălatul lor.
Nu ştiu de ce am plecat şi de acolo într‐o casă mai nenorocită
la marginea oraşului, aproape de grădinile zarzavagiilor; cât era
toamna de mare, până când cădea zăpada trăiam din ce lăsau ei
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pe câmp după ce terminau de cules: ardei, roşii, care se mai
coceau între timp, varză etc. Nici mălai nu se prea găsea; mă
duceam la cineva la care mă trimisese tata pentru două
kilograme, dar pentru un gest al lui care nu mi‐a plăcut, m‐am
lăsat păgubaşă şi de mălai. Am vrut să fac o pâine, dar mi‐a ieşit
un pietroi – abia după aceea am aflat că făina era amestecată cu
făină de fasole. De pâine nu‐mi amintesc nimic, în niciun caz nu
cred că se vindea niciunde. Mai târziu, când am ajuns în Câmpina
şi mâncam la cantina Astra Română, ne duceam cu mămăliga de
acasă. Eu făceam o mămăligă mai vârtoasă, o tăiam în trei şi le
duceam la cantină şi unor colegi de‐ai mei – fraţii Teodorescu.
Cum şi de ce am ajuns eu în Câmpina, am arătat în altă parte.
Unul din cei doi fraţi mai mici pe care i‐am avut în grijă la
Târgovişte, s‐a mutat şi el la Câmpina, la şcoala de ucenici a
Societăţii Astra Română; după câţiva ani s‐a îmbolnăvit de
meningită şi a murit la vârsta de 16 ani.
Pe vremea aceea am auzit prima dată de streptomicină. Am
procurat‐o foarte greu şi era şi scumpă. Am adus‐o doctorului
care‐l îngrijea; nu ştiu de ce nu i‐a făcut‐o, şi fratele meu a murit
într‐o zi de ianuarie. Am suferit foarte mult pentru această
pierdere, ca să nu mai vorbesc de mama mea care a suferit cât a
mai trăit.
În anul acela am dat şi bacalaureatul. Se dădea la şapte
materii; am luat un singur zece şi un singur şapte, restul erau note
de nouă şi opt.
Aveam multă încredere în puterile mele, de aceea am hotărât
să merg la facultate, la Politehnică.
Mă întorc la primele rânduri din povestirea mea; aşa cum
spuneam, semne de furtună erau; furtuna a început imediat, a
durat toată facultatea, dar am reuşit să rezist.
Ca să înţelegeţi în ce constă această furtună, încerc să vă
explic: iubiţii mei consăteni, care n‐au văzut cu ochi buni niciodată
intrarea noastră la facultate – cei doi fraţi mai mari ai mei erau în
anul III când am intrat eu la facultate – ne‐au bombardat cu hârtii
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în care spuneau tot felul de minciuni cu scopul de a ne vedea
aruncaţi afară din facultate.
Tatăl meu, înainte de căsătorie, şi‐a făcut o căsuţă pe un
teren concesionat de la stat, nu ştiu pe câţi ani, la intersecţia
dintre drumul care duce la Ocniţa şi cel care merge în colonia
Astra Română, pe locul pe care este astăzi o sondă în pompaj.
În acea căsuţă avea şi o mică prăvălioară. Acolo m‐am născut
eu şi cei doi fraţi mai mari ca mine, poate şi cel care a venit
după mine – nu‐mi mai amintesc, iar cel mic s‐a născut la
Ocniţa în casa în care am locuit cu toţii până la cutremurul din
1940. Şi acest teren a fost cumpărat, ei neavând nicio bucată
de pământ, pământul moştenit de la părinţi era extravilan,
departe pe Dealul Viilor.
În adresele pe care primăria le trimitea la facultate, se spunea
că tatăl meu a avut restaurant şi hotel, apoi că am avut batoză şi
maşină de treierat; eu nu ştiu nici acum cum arată aşa ceva, şi nici
nu aveau ce să facă cu ele, la noi fiind regiune de deal.
Tot timpul facultăţii am trăit o adevărată teroare, căci mi‐era
frică să nu fiu dată afară din facultate. Am avut o colegă de liceu
care a fost exmatriculată când mai avea două examene şi ajungea
inginer. Tatăl ei era profesor şi inspector şcolar – nu ştiu din ce
motive a fost arestat, şi nu s‐a ştiut niciodată. Soţia lui a murit
imediat după ce a fost arestat – una din tragediile de pe vremea
aceea care nu se mai puteau repara.
Îmi amintesc de un excelent profesor de‐al nostru, George
St. Andonie, cel care a scris şi Istoria Matematicii în România, o
carte valoroasă. A fost ridicat în timpul orelor din amfiteatru,
fără nicio explicaţie, băgat într‐o dubă şi dus nu se ştie unde.
După trei ani a fost adus tot cu o dubă şi lăsat pe Calea Victoriei.
Îmi povestea el mai târziu că era vară când l‐a adus, el era cu
căciulă şi palton, aşa cum îl luase – îl luase pe timp de iarnă. Îmi
spunea că se uita lumea la el ca la o minune, când îl vedea în
plină vară îmbrăcat aşa.
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O altă întâmplare cu soţia unui inginer de la Berca Buzău, s‐a
dus cu o maşină cu şoferul soţului ei la Buzău, să cumpere ceva –
se obişnuia acest lucru – nu existau maşini personale sau alte
mijloace de transport. I‐a spus şoferului că se întoarce repede;
să aştepte sau să fie prin apropiere. Când s‐a întors la maşină,
şoferul nicăieri; după o lungă aşteptare, când s‐a întors şoferul,
aşa cum era normal, i‐a făcut observaţie. Femeia, după puţină
vreme a ajuns la canal; se spunea pe vremea aceea: vinovat,
nevinovat, canalul trebuie terminat. Câţi oameni nevinovaţi au
murit la canal, nu vă pot spune, că nu ştiu. Altă zicală era: arată‐mi
omul şi‐i găsesc eu vina. Nu ştiu dacă mi se pare mie, dar acest
lucru se mai petrece şi‐n zilele noastre.
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UN EXAMEN CU CÂNTEC
Imaginaţia studenţilor era de neimaginat şi şmecheriile lor
întreceau, de obicei, orice aşteptare. Că se pricepeau la copiat nu
era nicio noutate, şi chiar atunci când erau prinşi cei mai mulţi
ştiau să iasă din încurcătură, de exemplu: la unul dintre examene,
la geologie, la profesorul Beca, studentul P. G. (nu‐i spun numele)
a fost observat de profesor că încearcă să copieze, s‐a ridicat
repede şi i‐a spus profesorului că nu ştie subiectul şi că dă biletul
înapoi. Respectivul student, un mare şmecher, cred că nu era la
prima încercare de fraudă, şi mă face să cred că numai aşa îşi lua
examenele. Am avut ocazia să‐l cunosc de‐a lungul anilor ‐ după
absolvirea facultăţii ‐ şi am văzut că nu ştie nimic.
La examenul de matematică, unde profesorul era aşa cum
spuneam, foarte sever, unul dintre studenţi a pariat cu colegii săi
că el va obţine la examen cel puţin nota 7 şi a câştigat pariul.
De obicei se cădea pe capete şi puteai să rămâi chiar repetent
din cauza matematicii. Profesorul ţinea de obicei biletele într‐un
plic, nu întinse pe masă, şi de acolo se trăgeau biletele care aveau
un număr. Studentul cu pricina, a aflat de la colegii lui subiectul cu
numărul 13. A intrat în sală, a încercat să tragă un bilet din plic,
dar imediat l‐a pus la loc, motivând că era biletul cu numărul 13 şi
că el este superstiţios şi vrea să tragă altul. Foarte intrigat,
profesorul Tiberiu Roman a scos toate biletele din plic, le‐a pus pe
masă, a căutat biletul cu numărul 13 şi l‐a obligat să rezolve
problemele de pe bilet.
În felul acesta, studentul a câştigat pariul, iar ceilalţi, aflând
şmecheria au făcut mare haz. Profesorul nu a aflat niciodată că a
fost păcălit.
Erau profesori la care nu se putea copia fără să te prindă şi
dacă te prindeau, copiatul era considerat fraudă şi te
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exmatriculau. Era mai bine, deci, să iei o notă proastă, să repeţi
examenul, decât să fii exmatriculat.
Pe timpul studenţiei mele, celebră era rezistenţa materialelor,
dar mai celebru era profesorul de rezistenţă. Se spunea, pe atunci,
că dacă ai trecut de rezistenţă, poţi să te consideri inginer şi cam
acesta era adevărul.
Profesorul Dumitrescu, căci despre el este vorba, avea vreo 4
asistenţi. Când venea la curs, parcă participa la curse. Venea ca o
vijelie; el în frunte şi asistenţii alergau, abia se ţineau după el.
Dădea nişte probleme de îţi venea să te închini. Apropo de bancul
cu Bulă. Iese Bulă de la examen; era examen pentru intrare la
teologie. Cei de afară îl întreabă: „Ei, cum a fost? Păi, cum să fie,
ca între popi. Când mă întrebau ei, mă închinam eu şi când
răspundeam eu, se închinau ei”.
La o lucrare scrisă, în zadar ne‐am bătut capul să rezolvăm o
problemă. Asistenţii erau în sală, dar ori nu ştiau nici ei, ori se
temeau să ne ajute. Unul dintre colegii mei, care era mai
îndrăzneţ, se ridică şi‐i spune profesorului că problema pe care
ne‐a dat‐o nu ştiu nici asistenţii s‐o rezolve. Atunci îl aud pe
Dumitrescu: „Cum se poate, domnilor, păi dacă ştiam aşa,
dădeam examen întâi cu dumneavoastră!”.
Într‐o zi de examen, un coleg mai mare ca noi, Vasilescu, care
era şi mare sportiv ‐ handbal, volei sau cam aşa ceva ‐ vine
dimineaţa la Dumitrescu şi‐l roagă să‐l primească şi pe el, fiindcă
după amiază are concurs. De primit, l‐a primit, de trecut, nu ştiu
dacă l‐a trecut, dar ceea ce ştiu este că l‐a ţinut la examen până
seara târziu. Nu ştiu ce s‐o fi întâmplat cu meciul.
S‐ar putea să nu vă vină să credeţi ce vă spun eu mai departe,
fiindcă pare de necrezut, dar pe un coleg al lui Vasilescu l‐a ţinut
de sâmbătă dimineaţa până a doua zi la prânz şi aşa a ajuns
Gabriel Porumb (aşa se numea), coleg cu mine, a rămas repetent.
Deci Gabriel s‐a prezentat sâmbătă dimineaţa, a tras biletul şi
a trecut la tablă ca să rezolve problema. În timpul acesta,
profesorul a mai examinat şi alţi studenţi. Găbiţă continua să stea
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la tablă, să scrie, să şteargă şi tot aşa. Nu ştiu dacă nu cumva l‐a
trimis şi la masa de prânz, aşa cum avea obiceiul, după care te lăsa
să continui cu aceeaşi problemă. După masă, când toţi studenţii
terminaseră, în sală mai era profesorul cu Găbiţă. Profesorul îl tot
îndemna, spunându‐i tot felul de minuni, ca de exemplu: „A trecut
ziua, e sâmbătă după masă, mergem acasă, face lumea baie”.
Timpul trecea, el era tot la tablă, a venit miezul nopţii. Profesorul:
„Ce facem, domnule Porumb, cântă cocoşii de miezul nopţii, lumea
doarme, să mergem şi noi acasă”.
S‐a făcut dimineaţă, era duminică dimineaţă, Găbiţă tot la
tablă. Profesorul: „E duminică dimineaţa, merge lumea la biserică,
domnule Porumb, şi noi stăm tot aici”. Lui Găbiţă nu‐i mai ardea
nici de biserică, nici de nimic. Ar fi dat orice, numai să plece acasă.
Asistenţii, pentru că erau şi asistenţii acolo, probabil ei au mai
închis ochii peste noapte.
Auzită mai târziu, povestea se pare că avea un substrat.
Găbiţă era membru de partid, un lucru foarte rar pe vremea
aceea, ca un student să fie membru P.C.R., dar chiar mai mult, era
şi secretar de organizaţie de bază. Dumitrescu nu era membru de
partid, dar unul dintre asistenţii lui, Florian Virgil, a fost exclus din
partid chiar de către Găbiţă. Faptul că l‐a ţinut două zile şi o
noapte la tablă a fost bine gândit. Nu se putea spune că nu a avut
răbdare cu el şi a demonstrat că nu a ştiut nimic.
Asistentul Florian a avut multe necazuri; pentru asta nu a mai
fost niciodată membru de partid, dar era băiat deştept şi a ajuns
un celebru profesor, iar Găbiţă a terminat facultatea cu un an mai
târziu, după ce primise o lecţie care cred că i‐a folosit. Nu ştiu cât
de deştept era sau nu Găbiţă, dar când ţinea el câte o cuvântare,
te făcea să crezi că este cel mai deştept om. Nu pot să spun dacă
era un bun orator sau ştia lecţia pe de rost şi punea doar placa.
Nu‐mi dau seama, fiindcă la politică nu m‐am priceput niciodată şi
n‐am înţeles niciodată nimic.
Dumitrescu dădea nişte probleme, că, deşi aveai voie să stai
cu orice carte pe masă, nu‐ţi ajutau la nimic. Sau, după ce stăteai
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câteva ore la tablă, te trimitea acasă să mănânci, veneai înapoi şi
continuai cu aceeaşi problemă.
Trebuia să fi rezolvat multe probleme şi să fi participat la
seminarii, unde asistenţii, care erau foarte bine pregătiţi, îţi
făceau tot felul de probleme. Examenul de rezistenţă se putea lua
de fapt de la seminarii. Eram nelipsită de la seminarii şi ieşeam
mereu la tablă când întreba asistentul cine vrea să lucreze la tablă.
La mecanică aveam un profesor capabil, dar capabil de
orice. În timpul cursului se oprea din predare şi chema la tablă
să vină cine vrea, ca să vadă de fapt ce s‐a înţeles din ce a
predat el. Lucra studentul la tablă, iar el exclama: bine, bine,
foarte bine, excelent şi deodată te trezeai: boule, dobitocule
etc., ce‐ai făcut acolo?
Acesta era Mihăilescu, şi studenţii începuseră să se ferească
de ieşit la tablă. Mie nu mi s‐a întâmplat niciodată, probabil că nu
cunoştea astfel de epitete şi la genul feminin, şi din acest motiv
eram nelipsită de la tablă, lucru care mi‐a folosit foarte mult.
Mult mai târziu, când eram în producţie, colegul meu
Vasilescu Teodor mi‐a reproşat că nu avea loc de mine la tablă.
Era un fel de a spune. Loc era destul, dar nu le conveneau
epitetele lui Mihăilescu, care avea o menajerie întreagă.
În vremea când băiatul meu cel mare – Cristi ‐ era student,
într‐o sâmbătă seara când vin eu acasă, el nu venise, deşi avea
obiceiul să fie acasă la ora aceea.
A doua zi soţul mă întreabă: „Ştii unde a fost Cristi aseară? La
porumb.” Pe vremea aceea studenţii erau scoşi la munca
câmpului, la cules porumb, sfeclă, struguri etc.
Când aud ce‐mi spune soţul sar revoltată: „Ce porumb,
domnule, sâmbătă seara? Şi apoi cu porumbul s‐a terminat, acum
începe culegerea strugurilor.” Soţul meu râde şi‐mi spune: „La
colegul tău, Porumb.” Am zâmbit şi eu, dar am înţeles. Fiul meu
avea un coleg, tot Cristi îl chema, era prieten cu fata lui Gabi
Porumb, cu care chiar s‐a căsătorit.

77

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

Gabi stătea într‐o vilă frumoasă, pe lângă Popa Nan şi Cristi
Ghiuzeli era entuziasmat, nu ştiu dacă de fată sau de situaţia ei.
Aşa cum spuneam, s‐au căsătorit şi când aşteptau un copil, fiul
meu îl întreabă: „Vrei să‐ţi facă un băiat, nu? Bineînţeles,
răspunde celălalt Cristi, măcar atâta!” De aici am înţeles eu ceva.
I‐a făcut o fată şi i‐a mai făcut încă una. După un timp au plecat
amândoi în America şi cu fetele, după care s‐a dus şi Găbiţă cu
soţia şi au rămas definitiv acolo.

78

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

DE‐ALE VIEŢII VALURI
Şi în sfârşit, cu chiu cu vai, am terminat şi eu o facultate, aşa
cum se numea pe vremea aceea „Forajul Sondelor şi Exploatarea
Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze”. Spun cu chiu cu vai nu numai
pentru că nu făceam parte din nicio organizaţie de tineret, dar
trăgeam după mine un dosar greu, aveam origine socială
nesănătoasă (eram fiică de chiaburi); puteam fi oricând
exmatriculată. O colegă de‐a mea de liceu a fost exmatriculată
(Geta Răvoianu) când mai avea două examene de dat şi ajungea
inginer. Motivul exmatriculării ei a fost arestarea tatălui ei, care
era Inspector şcolar. Toată facultatea am făcut‐o cu spaima
exmatriculării ‐ povestea cu drobul de sare. Mai aveam însă de
trecut un hop ‐ examenul de diplomă şi nu‐mi era deloc uşor.
Eram însărcinată cu primul meu copil (m‐am căsătorit în anul
trei de facultate), şi pentru întocmirea proiectului de diplomă
trebuia să umblu prin şantiere, să mă urc pe sonde etc. Mulţi mă
îndemnau să las examenul de stat după ce nasc, dar eu n‐aş fi
conceput asta niciodată. Ştiam că acum îl port cu mine acolo unde
este şi nu zice nimic dar după ce nasc, ce‐o să mă fac?
Şi tot cu chiu cu vai am ajuns şi la examenul de stat pe care
l‐am susţinut într‐o zi de 13 ‐ 13 februarie 1954. Aşteptam acum
să văd unde mă aruncă – nici unul nu ne cunoşteam soarta.
Şi m‐au aruncat ‐ unde credeţi? ‐ pe Bulevardul N. Bălcescu, în
Bucureşti, la o întreprindere a Comitetului Geologic, ACEX.
Pentru moment a fost o surpriză plăcută pentru mine, mai
aveam puţin până să nasc. Partea neplăcută a fost aceea că
„frumoasele” de la Serviciul Personal m‐au avertizat că nu voi
primi concediu medical nici prenatal, nici postnatal, fiindcă nu am
vechime. Cu obrăznicia care le caracterizează, mi‐au spus că nici
nu trebuia să fiu angajată; ca şi când ele m‐ar fi angajat. Eu am
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fost repartizată de către Comisia Guvernamentală şi nu le întreba
nimeni pe ele. De fapt noi eram obligaţi să ne prezentăm la post
într‐un timp de... nu mai ştiu care era termenul.
Şi aşa s‐a întâmplat, nu mi‐au dat niciun concediu ‐ eu am
mers la serviciu până în momentul când trebuia să nasc şi am stat
cu copilul 2 săptămâni fără plată. Eram într‐o situaţie, pot să spun
pe drept cuvânt, o situaţie dezastruoasă. Soţul meu, care era
director într‐o schelă şi căruia îi spusesem că după ce nasc mă duc
şi eu acolo, când a văzut că am născut un băiat, fără să‐mi spună,
şi‐a dat demisia de acolo de unde era şi a venit la Bucureşti, fără
niciun ban şi fără vreo speranţă de câştig. Acesta a fost motivul
care m‐a determinat să încep serviciul chiar înainte de a împlini 2
săptămâni de la naştere.
Salariul meu de inginer era de 600 lei/lună, din care trebuia să
plătesc o femeie cu 200 lei/ lună ca să stea cu copilul.
Soţul meu căuta serviciu, dar a trecut multă vreme până a
reuşit să găsească; nu era uşor de găsit serviciu în Bucureşti, iar de
unde plecase, plecase prin demisie şi aceasta era un mare
dezavantaj. Nu mai vorbesc că nu aveam bani de chirie, de
întreţinere etc., dar trebuia să mâncăm 4 persoane din aceşti bani,
eu trebuia să alăptez şi trebuia să mă hrănesc bine.
Toată vara (copilul s‐a născut pe 8 aprilie) am mâncat numai
ciorbă de salată şi cartofi sub toate formele: piure, cartofi prăjiţi,
mâncare de cartofi etc.
În ceea ce priveşte salariul, eu aveam salariul mai mic decât
dactilografele. În discuţia avută cu directorul, mi‐a argumentat că
cele pe care le dădeam eu drept exemplu au vechime în muncă.
I‐am cerut directorului să fim puse la probă şi dacă vreuna mă
depăşeşte, eu renunţ la salariu şi muncesc gratis un an de zile.
După această discuţie am intrat în conflict cu directorul;
persoanele care erau în discuţie erau aduse de el, erau tinere şi
apetisante; şi eu eram tânără şi zicea lumea că sunt şi frumoasă,
dar pe vremea aceea nu zâmbeam niciodată. Îmi ceream numai
drepturile în mod demn şi cu curaj. Dactilografia o stăpâneam
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foarte bine pentru că pe vremea liceului mai lucram şi la
Sovrompetrol în Câmpina sau la Primăria din Sinaia unde băteam
la mașină devize.
Pentru că, aşa cum am amintit, nu am primit bani pentru
îndemnizaţie pre şi post natal, am făcut cerere să mi se dea un
ajutor din fondul directorului. Bineînţeles că nu am primit nimic.
Mult mai târziu am aflat că unei funcţionare i se dăduse din fondul
directorului 7000 de lei pe parcursul unui an. Acesta era cam cât
salariul meu pe un an ‐ deci se putea.
Cu toate că eram în conflict cu directorul, am constatat că
eram apreciată pentru că, atunci când s‐a pus problema cu
perioada de stagiu, s‐a opus spunând: „Tovarăşa Berindei este un
inginer deja format.” Mă deplasam în şantiere destul de
îndepărtate cu sarcina de a rezolva probleme tehnice dificile şi mă
descurcam. Prima deplasare după angajare a fost la şantierul
Anina‐Marila, despre care voi vorbi în alt capitol.
Timpul trecea, copilul creştea şi nu era prima oară când eu
ceream să plec pe şantier, pentru că acesta a fost visul meu când
am urmat facultatea de forajul sondelor.
Nu a trecut multă vreme şi m‐am trezit cu o decizie de numire
ca şef de şantier, pe un şantier din Bărăgan. Am fost luată prin
surprindere. Nu am refuzat, dar le‐am spus că eu am cerut să
merg pe şantier nu ca şef de şantier, pentru că eu nu ştiu ce să fac
acolo. Le‐am mai spus că la practică nu am învăţat nimic, am
dormit şi eu aşa cum au dormit şi alţii. „Lasă că o să înveţi!” mi‐au
spus ei şi m‐am trezit într‐o zi de martie, când nici nu se luase
zăpada, pe un câmp cât vezi cu ochii de mare pe care nu era
nimic. Ştiam că acolo o să găsesc undeva bătut un ţăruş, cu un
număr pe el; acela era numărul sondei care urma să se ridice aici.
Cu toate că eram mamă, aveam un copil, eu însămi eram încă un
copil abia ieşit de pe băncile şcolii.
M‐am aşezat jos pe o buturugă, cu capul în mâini, cuprinsă de
o spaimă sau o disperare, nici nu ştiu cum aş putea să‐i zic.
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Nu ştiu cât oi fi stat eu acolo, cu capul în mâini. De multe ori
zic poate că am şi plâns, dar astăzi, când îmi amintesc de acele
zile, pot să spun cu siguranţă, că am plâns ca un copil care se
găseşte într‐o mare încurcătură şi nu ştie încotro s‐o ia.
În cele din urmă m‐am ridicat şi, cu mult curaj, am spus
cuvintele pe care le‐am spus de multe ori în viaţa mea şi până
atunci şi de atunci înainte: „Au făcut ei alţii mai proşti decât mine,
eu de ce să nu fac?”. Mai târziu am folosit şi folosesc şi în prezent
cuvintele: „Este greu, dar nu imposibil”. Napoleon a spus că numai
în dicţionarul netoţilor se găseşte cuvântul imposibil.
Printre versurile scrise de mine de‐a lungul anilor, am să citez
aici:
„Am lăsat în urmă plânsul,
Nu cu jale, ci cu dor,
Am ridicat din nou fruntea,
Şi‐am privit spre viitor.”
După ce am stat şi m‐am mai gândit puţin, m‐am recules şi am
plecat spre Primăria comunei respective, unde aveam mare
speranţă de ajutor. În câteva minute m‐am lămurit cu cine am
de‐a face şi m‐am lăsat păgubaşă. Le ceream ajutorul pentru spaţii
de birouri, pentru cazarea oamenilor, pentru cantină etc. dar
nimic! Nici măcar speranţe sau sfaturi care nu‐i costa nimic.
Mi‐am luat inima în dinţi şi am pornit la treabă. Am luat
oameni de pe câmp şi cu ei am început să lucrez. Mai întâi pentru
săpături (lucrări de suprafaţă) şi, cu timpul, veneau ei singuri şi
cereau să‐i angajez, deşi nu aveau nicio calificare. Din aceştia am
făcut sondori, motorişti, chiar şi sudori, calificaţi la locul de
muncă.
Veneau materiale în gară, utilaje şi multe altele care trebuiau
descărcate, transportate la şantier şi montate, şi astfel, încetul cu
încetul, şantierul a prins contur.
Duminica, veneau oamenii curioşi să se uite ca la o minune.
Nu mai văzuseră aşa ceva şi veneau s‐o vadă şi pe tovarăşa
inginer, o celebritate fără nume. Nimeni nu mă cunoştea după
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nume, nu ştiau decât de tovarăşa inginer, şefa şantierului. Se
minunau şi mă întrebau „Dumneavoastră aţi făcut toate astea?”.
Eram mândră de mine dar le răspundeam că nu eu am făcut, ci
muncitorii. Şi iar veneau în duminica următoare şi în toate
duminicile şi eu iar eram mândră de mine. Încălţată cu bocanci şi
vara şi iarna, înotam prin noroaiele din şantier şi din afară. Străzi
asfaltate nu erau. Nu se găsea nimic de îmbrăcat şi nici de încălţat,
eram veşnic în aceeaşi geaca şi aceiaşi pantaloni, pe care îi spălam
şi‐i îmbrăcam iar. Vă daţi seama ce „elegantă” eram, dar pe mine
nu mă deranja şi nici pe alţii. Aveam sediul şantierului aproape de
gară, şi toţi navetiştii, profesorii, doctorii, judecătorii, procurorii se
adunau în şantierul nostru şi aşteptau trenul. Veneau ziarişti şi‐şi
făceau veacul pe acolo, îmi luau interviuri pe care le auzeam
transmise la difuzoare, la care cineva vorbea în numele meu. Când
auzeam „vorbeşte acum tovarăşa inginer, şefa şantierului”. Pe
vremea aceea, difuzoarele erau la modă, fiecare casă avea
difuzor. Cei care mă cunoşteau, deşi îşi dădeau seama că nu e
vocea mea, îmi spuneau că m‐au auzit vorbind la difuzor; şi iarăşi
mă bucuram.
Am mai amintit că nimeni nu‐mi ştia numele; dacă dădeam
telefon undeva şi mă prezentam cu numele meu, mi se
răspundea: „Nu vă cunosc!”. Dacă spuneam „tovarăşa inginer” mi
se răspundea cu entuziasm: „A da, vă cunosc!” şi apoi discuţia
continua normal.
Îmi amintesc de o întâmplare care putea să fie neplăcută
pentru mine, dar care a avut totuşi un „happy‐end”.
Mă întorceam într‐o dimineaţă de la Bucureşti, cu trenul. Nu
mergeam în fiecare zi la Bucureşti (nu făceam naveta, dar aveam
abonament clasa I, aşa cum aveau toţi ceilalţi navetişti de care
spuneam că aşteptau trenul în birourile noastre). Nu ştiu dacă am
amintit undeva că stăteam într‐o casă, dacă pot să‐i spun casă,
unde de apă caldă nici nu putea fi vorba iar apă rece luam de la
fântână. Şi atunci când trebuia să fac baie mergeam la Bucureşti
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unde, de bine de rău, aveam o cameră cu încălzire centrală şi baie
comună cu alte două familii.
În dimineaţa de care vorbesc vine conductorul şi ne cere
abonamentul la control dar şi buletinele. Eu îi prezint
abonamentul dar îi spun că buletinul nu‐l am la mine. Conductorul
nu s‐a mulţumit cu răspunsul meu şi discuţia a continuat. Ca să‐l
conving să renunţe, am argumentat că mă cunosc toţi navetiştii
care erau în vagon. Aceştia au confirmat că mă cunosc, că sunt
tovarăşa inginer, şefa şantierului, dar când au întrebat de nume,
nimeni nu a ştiut cum mă cheamă. M‐a întrebat unde cobor şi am
coborât amândoi la Urziceni unde eu îi spuneam că mă cunoaşte
toată lumea. Povestea s‐a repetat începând cu împiegatul şi cu
alte persoane din gară. Am ajuns la şeful gării, la fel s‐a întâmplat
şi aici. Puţin enervată, puţin revoltată, m‐am adresat şefului de
gară: „Cum domnule, cu dumneavoastră semnăm zilnic acte, dacă
vă spun că mă numesc Berindei, vă amintiţi?” „A! Da” a răspuns
şeful de gară. A zâmbit conductorul şi a plecat.
Spuneam mai înainte că aveam şi alte motive ca să‐mi iau
abonament şi că rareori rămâneam peste noapte la Bucureşti.
Când mă vedeau muncitorii că mă urc în trenul de Bucureşti nu
mai aveau chef de treabă şi, cum se spune, puneau de mămăligă şi
treaba nu mai mergea. Când mi‐am dat seama ce se întâmpla în
lipsa mea, făceam tot posibilul ca să lipsesc cât mai puţin din
şantier, aşa că plecam la Bucureşti cu un tren şi mă întorceam cu
altul; oricum întârziam câteva ore şi atunci am început să‐i
păcălesc, sau, mai bine zis, să‐i derutez. Plecam cu trenul de
Bucureşti, coboram la prima staţie, aşteptam până ce venea un
tren dinspre Bucureşti şi mă întorceam la şantier. Dacă vremea
era bună, era şi o relaxare pentru mine, mă aşezam pe iarbă şi
citeam ceva ca să mi se pară aşteptarea mai scurtă.
În felul acesta ei nu mai ştiau ce urmează, îşi vedeau de
treabă, şantierul mergea ca pe roate, planul se făcea şi se depăşea
chiar, câştigam şi eu dar şi muncitorii. Salariul minim pe vremea
aceea era de 500 lei. Nu ştiu cât luau muncitorii primă, dar eu
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luam 1000 lei, şi aveam 1000 lei salariul, munceam mult dar şi
câştigam. Nu aveam nici Paşte, nici Crăciun, nici sărbători legale,
nici naţionale; munca în şantier nu se întrerupea niciodată.
Conducerea şantierului era formată aproape numai din femei.
Spun conducerea pentru că şantierul era o unitate de sine
stătătoare. Eu eram şef de şantier, cu grad de director, cu
semnătură în Bancă, făceam angajări, transferări, măriri de salariu
etc. Apoi aveam administrator, geolog şef, geolog simplu, numai
femei. Singurul bărbat era contabilul şef. Se spunea şantier de
femei, dar lucrurile mergeau bine şi toată lumea era mulţumită.
Pentru că am fost întotdeauna foarte calculată şi pentru că
aveam nevoie de casă în Bucureşti, adunam bani pentru
filodormă, aşa se numea pe atunci – şpagă, pentru un apartament
cu chirie. Când am adunat eu 10.000 lei, filodorma se făcuse
20.000 lei, aşa că a trebuit să mai treacă mult până să‐i adun şi pe
aceia. Pe atunci nu se construiau case, cu aceşti bani aş fi dat
avans şi mi‐aş fi construit apartament. Deşi eram doi ingineri la
aceeaşi întreprindere, nu ni se dădea casă pentru că părinţii mei
erau chiaburi.
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SFÂRŞIT DE VEAC ÎN BUCUREŞTI
S‐a închis o poartă în urma mea, poarta facultăţii de unde am
plecat şi unde mi‐am lăsat cele mai frumoase vise şi speranţe, dar
s‐au deschis două porţi spre o lume necunoscută şi nebănuită. O
lume unde am descoperit multe lucruri neştiute şi necunoscute de
mine şi de nimeni, plăcute şi neplăcute, dar mai ales neplăcute şi
nebănuite. Eram complet nepregătită pentru viaţă, deşi credeam
că mi‐am încheiat studiile şi pregătirea necesară. Dar abia acum
începea adevărata şcoală, din care aveam să învăţ multe şi să trag
multe concluzii târzii şi regrete eterne.
Primul pas în viaţă, dacă pot să spun aşa, îl făcusem mai
devreme, în penultimul an de facultate, adică m‐am căsătorit şi pe
lângă obligaţiile şcolare s‐au adăugat şi cele familiale. Perioada de
rodaj dintr‐o căsnicie, care este de cel puţin un an şi pe care puţini
o înţeleg, mi‐a rezervat şi mie destule surprize, mai ales că soţul
meu, care terminase facultatea şi avea aceeaşi meserie pe care
mi‐o alesesem şi eu, fusese repartizat la o schelă, departe de
Bucureşti, la cca. 100 km. Trebuia să mă împart acum între
facultate şi localitatea unde lucra soţul meu şi care foarte rar
putea să părăsească locul de muncă, să vină la Bucureşti. Avea
multe obligaţii profesionale, dar era şi foarte conştiincios şi mai
ales ambiţios, dornic, cum de altfel a fost toată generaţia noastră,
de a realiza cât mai mult, într‐un timp foarte scurt. Spun asta fiind
vorba nu de bani, ci de a ne câştiga o poziţie solidă în meseria pe
care ne‐o alesesem.
Naţionalizarea fabricilor şi a întreprinderilor adusese şi în
industria de petrol mari schimbări, iar aceste schimbări ne‐au
implicat şi pe noi, tinerii absolvenţi.
Societăţile petrolifere, în general societăţi anonime pe acţiuni
cu capital străin (francez, german, american etc.) avuseseră atât la
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conducere, cât şi ca specialişti de petrol, cadre de specialitate din
toată lumea petrolului. După naţionalizare, aceştia au plecat (au
părăsit ţara), locurile lor fiind ocupate de cei mai buni meseriaşi
din ţara noastră, care au fost atunci la îndemână, ca să mă exprim
aşa, maiştri sondori şefi sau cum li se mai spunea, chirovnici.
În timpul Sovromului, au fost numiţi din rândul muncitorilor,
directori, şefi de şantiere, de schelă, de trust etc.
Primele promoţii de la Institutul de Petrol şi Gaze, care se
înfiinţase în anul 1948 (de la Institutul de Mine şi Metalurgie) avea
să umple golurile rămase prin plecarea specialiştilor străini, de
care aminteam mai sus şi ideea s‐a dovedit salutară.
Absolvenţii noştri au primit cu mare entuziasm ofertele
generoase, făcute la repartizare şi s‐au înhămat la muncă, cu mult
elan tineresc şi nu‐mi amintesc să fi auzit pe vreunul dintre colegii
mei, mai mari sau de o vârstă cu mine, că ar fi dezamăgit. La
repartizare nimeni nu a protestat şi nici n‐a intervenit cumva, cel
puţin din ce ştiu eu sau îmi aduc aminte. Toţi s‐au îndreptat spre
locurile destinate lor, mai apropiate sau mai îndepărtate. Deşi
condiţiile erau îngrozitor de grele, nu am auzit pe nimeni că se
vaită sau să discute problema banilor, deşi eram cu toţii foarte
săraci şi lipsiţi de cele mai elementare lucruri – hrană şi
îmbrăcăminte.
Institutul de Petrol şi Gaze a primit şi a „livrat” în vremea
aceea sute de absolvenţi (anual). În anul I, din câte îmi amintesc
eu, eram la Facultatea de Forajul Sondelor 90 de studenţi. După
primul an s‐au mai înfiinţat două facultăţi: Utilaj Petrolier şi
Economia Petrolului. În acest caz o parte dintre studenţii de la
foraj au fost transferaţi la cele două facultăţi nou înfiinţate.
Printre cei nominalizaţi să plece la Utilaj Petrolier am fost şi eu;
s‐au luat în consideraţie notele de la matematică, dar eu am făcut
tot posibilul să rămân la foraj – era dragostea mea, nu cea dintâi,
ci cea din copilărie – petrecusem multe ceasuri pe lângă sonde,
tatăl meu fiind maistru sondor şef şi sondele din drumul meu sau
din apropierea casei, aş putea spune o dragoste mai veche.
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Practica de vară
Prima practică de vară am făcut‐o la Câmpina – Băicoi –
Ţintea. De fapt stăteam la Câmpina, la internatul unui liceu şi
mergeam în fiecare zi cu camionul la Băicoi – Ţintea. Era o plăcere,
dar şi o oboseală cumplită. Nici în cămin nu mă odihneam, fiindcă
eram mulţi şi gălăgioşi, iar drumul cu camionul era foarte
obositor.
Într‐o zi, după cum îmi amintesc, am ajuns la sondă şi m‐am
întins pe iarbă. De obosită ce eram, am adormit pe iarbă şi am
dormit aşa de profund încât nu mi‐am dat seama de ce se
întâmplă pe lângă mine. Când m‐am deşteptat, bocancii mei erau
aşa de murdari de noroi de sondă încât eram convinsă că am
intrat cu ei în batalul de noroi. Adevărul era că trăzniţii mei colegi
mi‐au făcut această bucurie. Îmi venea să plâng, bocancii mei erau
nou‐nouţi şi foarte frumoşi, din piele neagră de box, ajunseseră
într‐un hal fără de hal.
Din ziua aceea nu m‐am mai culcat pe iarbă, ci mă urcam pe
sondă, mă duceam sus la geamblac şi acolo îmi petreceam tot
timpul cât stăteam la sondă. Supravegheam de acolo tot ce se
petrecea în sondă şi tot acolo mai dormeam câteodată. De fapt
toţi eram aşa de obosiţi la practică fiindcă ieşeam dintr‐o sesiune
de examene destul de grea, ca de altfel toate sesiunile de
examene prin care am trecut.
Prima instrumentaţie la care am asistat a fost la Ţintea.
Plecasem pe jos către Ţintea, din Băicoi, la o sondă. La un moment
dat, a trecut pe lângă mine o maşină care a oprit, în care era
inginerul Stoianov, care mă cunoştea şi care m‐a invitat să merg
cu el la o sondă în instrumentaţie (era vorba de rezolvarea unui
accident tehnic de sondă).
La vremea aceea era mentalitatea că femeile nu trebuie să
intre în sondă, pentru că aduc ghinion. Inginerul Stoianov a spus
când m‐a rugat să merg la sondă că este convins că o să‐i port
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noroc. Pe atunci nu prea ştiam eu ce este o instrumentaţie, am
aflat că era vorba de o prindere de garnitură, iar lucrările ce se
făceau pentru degajarea garniturii, ca şi pentru alte accidente, se
numeau instrumentaţii.
De‐a lungul anilor am aflat că în zonă erau dese prinderi de
garnitură, cauzate în special de găurile cheie.
Am ajuns la sondă, am stat destul de mult, ştiu că mă
plictisisem şi ca să fiu sinceră, habar nu aveam ce se meştereşte
acolo. Ştiu numai că la un moment dat, un strigăt de bucurie m‐a
trezit din visare (visam cu ochii deschişi) şi că Stoianov m‐a luat în
braţe şi m‐a sărutat de bucurie, zicea el, că i‐am purtat noroc. Eu
cred că a fost un pretext, eram pe atunci tânără, frumoasă şi
foarte serioasă, nu prea avea cineva curajul să se apropie de mine.
Cu colegii eram foarte prietenoasă şi ne aveam ca fraţii.
Întotdeauna am spus că au fost pentru mine nişte fraţi şi niciodată
nu m‐am gândit să mă căsătoresc cu un coleg de clasă, dar eram
foarte buni prieteni.
La practică, atunci când mergeam, mă îmbrăcam în salopetă
ca şi ei, îmi puneam o bască pe cap, care‐mi acoperea tot părul şi
lumea care ne vedea nu bănuia că sunt fată. Într‐o zi la Ţintea, o
ţărancă se uita la noi şi în special la mine şi a exclamat „ce băiat
frumos, dar de ce poartă cercei?”. Pe vremea aceea băieţii nu
purtau cercei; acum văd că este la modă. Colegii mei au făcut
mare haz, au răstălmăcit cuvintele femeii, spunând că ar fi zis
femeia – e băiat, dar e pătruns. Aşa se spune la ţară când vor să
pună cercei la o fată, că trebuie mai întâi să fie pătrunsă, adică să i
se facă găuri în urechi.
Prea multe lucruri de la practica în producţie nu prea îmi aduc
aminte. Ştiu bine că mai tot timpul jucam remi, asta era mai
important decât altele.
Tot la Ţintea îmi amintesc că într‐o zi, mai mulţi studenţi
trebuiau să mergem la o sondă mai îndepărtată. Domnul inginer
Zoiţan, care era la Ţintea, a rugat un şofer să ne ducă cu maşina,
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spunându‐i: „Vezi mă, că ăştia ar putea să‐ţi fie şefi!”. „Prăpădiţii
ăştia să‐mi fie mie şefi?” a zis şoferul.
Printre noi era şi Nae Popescu, zis şi Fetiţa (era timid ca o
fată), care nu peste mult timp a ajuns director la Trustul Ploieşti,
de care ţinea şi Ţintea, iar într‐o zi, ducându‐mă la Ţintea l‐am
întâlnit acolo şi mi‐am adus aminte de întâmplare. Era un băiat
foarte bun şi capabil.
De fapt, toată seria mea, după foarte puţin timp de la
terminarea facultăţii, au ajuns directori sau ingineri şefi, iar eu,
singura fată dintre ei am ajuns şef de şantier, deşi fusesem
repartizată la o întreprindere de pe Bulevardul Bălcescu din
Bucureşti şi aş fi putut să stau acolo până la pensie ‐ să mă plimb
pe bulevard.

Cazarea la Ţintea
O altă întâmplare, pot să spun chiar neplăcută, a fost cu
ocazia cazării mele la Băicoi. Fiind singura fată, nu prea aveau
unde să mă cazeze. S‐a găsit totuşi o soluţie, să dorm în sat, cu
două eleve de la şcoala de petrol (Reli şi... ). Prima noapte a fost
de groază. Era prima dată când făceam cunoştinţă cu nişte
lighioane foarte ciudate ‐ ploşniţele. Era plin pământul de ele, nu
am putut să închid ochii nicio clipă, deşi ţineam lumina aprinsă,
tot tăbărau pe noi. A fost o noapte de coşmar, nu puteam să
înţeleg cum cele două fete, care locuiau acolo de două săptămâni,
au putut să reziste.
A doua zi, din zori, am pornit în disperare, să găsesc ceva
pentru stârpirea acestor insecte nepoftite. Seara, după ce am
făcut dezinfectarea camerei, nu a mai fost posibil să intrăm acolo,
ne‐am luat păturile şi cearceafurile şi ne‐am dus să ne culcăm într‐
un pătul de fân. Am dormit acolo, într‐un miros de fân proaspăt
cosit, care ne‐a produs un somn adânc şi odihnitor, mai ales după
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o noapte albă, făcută în lupta cu inamicul public nr. 1, acele
sălbatice creaturi.
Dimineaţa, cu toată precauţia noastră de a nu fi văzute când
coboram din pod, ne‐au descoperit colegii mei, care tocmai atunci
treceau pe stradă. Vă daţi seama că aşa a aflat toată schela, iar eu
simţeam că mor de ruşine. Câteva nopţi însă am continuat să
dormim în fân; era plăcut, frumos şi sănătos.
Când am văzut că s‐a terminat cu invazia, ne‐am întors în casă.
Nu am mai simţit prezenţa lor, dar regretam după nopţile
petrecute în fân. Deşi acum îmi era ruşine că dormeam în fân, în
copilăria mea aveam o deosebită plăcere să dorm în podul cu fân;
mi se părea aşternutul cel mai potrivit pentru o adevărată odihnă,
culcuşul cu fân armonizându‐se cu trupul. În special în nopţile
ploioase, picăturile de ploaie căzute pe acoperişul de tablă erau ca
o simfonie sau ca un cântec de leagăn care te adoarme şi îţi
produce un somn dulce şi plăcut.
Şi uite aşa, am terminat cu spurcatele lighioane, şi după puţin
timp am terminat şi cu celebra practică de vară.
Alte întâmplări demne de luat în consideraţie, din timpul
perioadei de practică, nu prea îmi aduc aminte. Practica de vară a
fost şi a rămas şi astăzi o pierdere de timp – îmi pare rău, dar
trebuie s‐o spun, chiar dacă există mulţi care mă contrazic.
Această concluzie am tras‐o şi din propria mea practică, dar şi din
faptul că am condus an de an grupuri de studenţi pe care îi
controlam tot timpul şi vedeam cam cât de mult îi interesa.
Câteva cazuri le‐am satirizat în versuri, de unde oricine poate să
înţeleagă mai bine.
Aş putea spune că mi‐a folosit mai mult munca pe care am
făcut‐o în perioada liceului, când, fiind lipsită de mijloace
materiale, lucram în timpul verii la Sovrompetrol. Deşi aveam
muncă de birou, am putut să aflu multe din secretele muncii de
petrolist şi cred că şi acest lucru a contribuit la hotărârea mea de a
urma facultatea de foraj.
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Examenul de stat
Practica de proiect pentru diplomă mi‐am făcut‐o la Boldeşti.
Deşi eram însărcinată, aşteptam un copil, alergam prin schelă şi
mă urcam în sondă fără probleme.
M‐am prezentat la examenul de stat puţin înainte de a veni pe
lume fiul meu cel mare. Preşedintele comisiei era inginerul
Anastasiu Vasile, iar domnul profesor Beca era în comisie. Am
amintit aceste lucruri fiindcă domnul Beca era şi pe vremea aceea
foarte copilăros, tot timpul îmi spunea să nu nasc acolo şi dacă o
să nasc, o să‐i pună fiului meu numele de Vasilică, iar el o să‐mi fie
naş de botez. Nu a fost aşa şi fiul meu s‐a născut imediat după ce
m‐am angajat.

Repartizarea în producţie
După examenul de stat am fost repartizată la o întreprindere
din Bucureşti şi m‐am angajat imediat.
Am lucrat un timp în Bucureşti, dar dorinţa mea era să lucrez
pe şantier şi nu m‐am lăsat până nu i‐am convins pe şefii mei să
mă trimită pe şantier – bineînţeles, după ce s‐a născut băiatul
meu – care băiat a fost să fie.
Directorul întreprinderii la care am fost repartizată era
tovarăşul Gabi (Gabriel Martin se numea, dar toată lumea îl ştia
de tovarăşul Gabi). În vremea aceea, directorii erau numiţi dintre
muncitori, acest Gabi fusese şofer. Deşi noi doi nu ne‐am înţeles
niciodată, nu pot să nu‐i recunosc nişte merite pe care le avea şi
pe care le‐au recunoscut şi alţii. Nu am avut niciodată
resentimente, considerând că eu sunt inginer, iar el este un fost
şofer. Era un bun organizator şi avea un talent deosebit de a se
înconjura de oameni competenţi. Şi‐a luat pe lângă el un director
tehnic bine pregătit profesional şi mai târziu a înfiinţat trei posturi
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de director: la sonde, sondeze şi minerit, unde a numit tot oameni
competenţi. Unul dintre ei, cel de la sondeze, inginerul Ghiţă
Găvan, deşi foarte tânăr şi cu origine socială nesănătoasă (aşa se
spunea pe atunci fiilor de învăţători, preoţi sau alţi fruntaşi ai
satului, care se numeau chiaburi) şi nemembru de partid, dar
foarte isteţ, bine pregătit şi foarte muncitor. Cunoştea, rar lucru
pe atunci, 6 limbi străine: germana, engleza, franceza, rusa,
spaniola şi italiana. A fost necesar totuşi să‐l facă membru de
partid şi Gabi avea mare putere şi în această privinţă.
Că nu a fost greşită părerea tovarăşului Gabi de atunci se
confirmă acum, când deşi a depăşit 70 de ani, Ghiţă Găvan încă
mai lucrează şi este un foarte bun specialist.
Neînţelegerile mele cu tov. Gabi nu m‐au făcut să‐mi schimb
părerea despre calităţile lui, deşi a avut şi unele defecte care l‐au
detronat din funcţia de director.
De la prima ciocnire cu tov. Gabi, relaţiile noastre nu s‐au
îmbunătăţit, dar ideea de a mă trimite pe şantier, a lui a fost şi nu
ca simplu inginer, ci ca şef de şantier ‐ la un şantier din Bărăgan,
pe care eu mi l‐am ales. Toate reacţiile celorlalţi ingineri mai în
vârstă, de a nu trimite o femeie pe şantier, în special la foraj, nu
au înduplecat hotărârea tovarăşului Gabi. Şi aşa, m‐am trezit
într‐o frumoasă primăvară, când încă nu se luase zăpada, în
şantierul cu pricina, care de fapt era o întindere de pământ cât
vedeai cu ochii. Nici căţel, nici purcel, nici ţipenie de om nu se
zărea la orizont şi nicio speranţă de vreo schimbare. Singurul
semn că sunt într‐un şantier şi anume în şantierul pe care îl
căutam, era un ţăruş bătut de geolog cu numărul sondei care
trebuia să se înalţe în cel mai scurt timp.
Nicăieri, în cărţile pe care le‐am studiat, nu am găsit ceva care
să‐mi indice ce ar trebui să fac atunci când mă voi vedea singură
într‐un câmp sau o pădure şi nu voi avea cui să cer un sfat.
Entuziasmul, elanul meu şi nu mai ştiu ce să mai zic, s‐au
spulberat într‐o clipă şi m‐a apucat aşa o ameţeală de om sfârşit şi
nemâncat. Eram abia o copilă ieşită de pe băncile şcolii, unde nu
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învăţasem decât buchea cărţii. Ştiam, învăţasem multe din cărţile
pe care le studiasem, dar din nicio carte nu aflasem ce va trebui să
fac dacă mă voi trezi vreodată, singură, într‐o pădure sau într‐un
câmp, din care ar trebui să se înalţe un edificiu pentru oameni şi
cu oameni.
Şi totuşi, mi‐am adunat toate puterile şi m‐am îndreptat încet,
încet, către gară, dar nu ca să plec de unde am venit, ci ca să
vorbesc cu şeful gării, să‐l anunţ că vor veni vagoane cu utilaje.
L‐am informat că aici se va ridica un şantier şi că încă nu ştiu unde
mă va găsi, ca să mă anunţe de venirea vagoanelor. Vagoanele
trebuiau descărcate imediat, în caz contrar s‐ar fi plătit penalizări.
Până la căderea nopţii, trebuia să găsesc un acoperiş orice s‐ar
întâmpla, ca să nu fiu nevoită să dorm în gară, în clipa aceea fiind
singura soluţie. Şi am găsit în cele din urmă, după multă
alergătură, nu un palat şi nici ceva mai acătării, ci ceva care arăta
ca un grajd. Gazda, pe cât era de sărăcăcioasă, pe atât era de
nebinevoitoare. De mâncare nici nu mai vorbesc, îmi pierise până
şi foamea.
În următoarele zile au început alergăturile după oameni, să‐i
găsesc şi să‐i angajez în primă fază ca zilieri pentru descărcarea
vagoanelor şi pentru lucrările de suprafaţă. Erau ţărani luaţi de la
plug, care nu ştiau decât să dea cu sapa şi să cosească. Cu aceşti
oameni am pregătit terenul pentru construcţii, am turnat
fundaţiile, cu ei am descărcat vagoanele cu utilaje, cherestea,
ciment, material tubular etc. Şi până la urmă tot cu ei am început
forajul, ca sondori, deşi nu mai văzuseră în viaţa lor o sondă –
calificarea lor făcându‐se la locul de muncă. Motoriştii şi sondorii
au fost luaţi de pe câmp, oameni cu dorinţă de muncă şi de
calificare. Problemele au fost ceva mai grele cu mecanicii, dar cu
doi mecanici bunicei pe care îi aveam şi cu un mecanic şef
destoinic, care venise de pe alt şantier, am reuşit să formăm
personalul strict necesar. Doi brigadieri în vârstă au sosit să
întregească personalul sondăresc, dar, cu toate că erau aproape
de pensie, erau departe de meserie. Ca dovadă că spun adevărul
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este şi faptul că unul dintre ei, după ce a primit decizia de
pensionare şi a plecat din şantier, am primit o adresă prin care se
spunea că nu a reuşit la examenul de maiştrii.
Între timp, am găsit o casă părăsită, pe care am văruit‐o şi
m‐am instalat în ea, iar până s‐au construit barăcile pentru
birouri, tot aici erau şi birourilor unde făceam angajări, plăţi etc.

Mecanicul‐şef
Mecanicul şef, de care am vorbit mai înainte şi care merită să‐i
menţionez numele – Smeu Ion – mi‐a fost de un mare ajutor şi un
om de nădejde, un om de ispravă. La început a fost puţin cam
nervos şi cam nemulţumit, dar pe bună dreptate, pentru că el
făcea şi pe mecanicul, şi pe electricianul, şi pe sudorul, şi de multe
ori şi pe brigadierul; la orice oră aveam nevoie de el, era la
datorie. Am angajat‐o atunci şi pe soţia lui ca sudor (era de fapt
sudoriţă), şi cu ajutorul soţului ei s‐a perfecţionat în scurt timp în
problemele specifice forajului, în special freze, sape etc.
Tot atunci şi‐au construit împreună două cămăruţe în
apropierea şantierului, unde au stat cât a durat şantierul. Erau
amândoi oameni de treabă şi cu multă dorinţă de a contribui la
realizările şantierului.
Pe bună dreptate pot să spun că Smeu a fost într‐adevăr un
zmeu. L‐am întâlnit şi după pensionare; viaţa de şantier l‐a marcat
profund. Este un om suferind şi tot suflul acela dinamic şi sănătos
din el s‐a stins mai devreme decât s‐ar fi aşteptat. Cele mai mari
probleme le are cu inima şi cu picioarele. A fost într‐adevăr prea
inimos, şi lucrul fără odihnă şi fără să se aşeze vreodată, în afară
de nopţile în care reuşea să se culce, l‐au doborât. Bun meseriaş,
bun ca om, şi‐a dăruit toată viaţa unei cauze de mult pierdute.
Nu ştiu ce mai poate fi în sufletul lui acum când este un om
suferind şi blazat, dar cred că satisfacţia lucrului împlinit i‐a rămas
în suflet ca o mângâiere în vremuri de restrişte.
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Pentru mine, acest bun meseriaş, acest om a însemnat mult,
mi‐a dat mult curaj şi mi‐a fost de un mare ajutor. Avea într‐adevăr
o experienţă bogată, pe care eu nu o aveam, o mare putere de
muncă şi o mare voinţă de a realiza mai mult şi mai bine.
Pentru unii dintre cei care citesc aceste rânduri, poate li se par
exagerări, dar fiind înconjurată numai de oameni incompetenţi şi
răuvoitori, despre care am să vorbesc la timpul potrivit, au ieşit
poate mai mult în evidenţă calităţile unui om care făcea notă
discordantă cu cei din jur şi pentru că era întotdeauna pe post de
joli‐joker.
Oriunde aveai nevoie să rezolvi orice problemă legată de
şantier, acolo Smeu era prezent, ziua şi noaptea, chiar şi în zilele
de sărbătoare, de Paşte, de Crăciun etc.
Cred că această viaţă fără răgaz şi odihnă este cauza
necazurilor de acum, căci şi omul, care este o maşinărie destul de
complicată, are nevoie din când în când de câte o revizie, pe care
noi, din prea multe motive, o neglijăm.

Şantierul
Şi iată că, încet, încet, cu ajutorul oamenilor şi al lui
Dumnezeu, şantierul a început să capete contur, apoi să se ridice
din ce în ce mai falnic.
S‐au construit barăci pentru birouri, s‐au turnat fundaţii
pentru instalaţii şi rezervoare etc., s‐a montat turla pe pământ, o
instalaţie U.Z.T.M. – sovietică, care trebuia apoi ridicată în poziţie
verticală pentru începerea forajului.
Aşa cum spuneam, turla instalaţiei U.Z.T.M. se monta
orizontal pe pământ, de unde urma să se ridice în poziţie verticală.
Pentru această operaţiune, se obişnuia să se trimită din centrala
Bucureşti un inginer care să asiste la această operaţiune, care nu
era deloc simplă. Pentru ridicarea turlei trebuiau să se folosească
ambele motoare ale instalaţiei.
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În clipa în care urma să se pornească motoarele pentru
ridicarea turlei, s‐a constatat că unul dintre cele două motoare nu
porneşte. Tovarăşul inginer care venise în mod special de la
Bucureşti pentru acest lucru, fluierând a pagubă ‐ obiceiul lui ‐
pentru care unii îi spuneau „Fluierici”, văzând că nu se poate porni
motorul, şi de frică să nu piardă trenul cu care trebuia să se
întoarcă la Bucureşti, s‐a dus repede în birou să telefoneze la
centrală că nu se poate ridica turla şi să plece.

Ridicarea turlei
Profitând de absenţa lui în sondă, eu am stabilit, împreună cu
mecanicul şef Smeu Ion, punând în cumpănă toate riscurile, să
încercăm ridicarea turlei cu un singur motor. Am avut atunci în
vedere faptul că sarcina cea mai mare este la începutul ridicării de
pe poziţia perfect orizontală, după care se reduce, că motorul cu
care trebuia să facem operaţiunea era în perfectă stare de
funcţionare şi că în cazul în care nu se poate ridica la o anumită
înălţime, s‐o coborâm la loc.
În toate acţiunile mele de început şi de viitor se adaugă o
mare doză de optimism şi o mică doză de inconştienţă, care ar fi
putut să îmi cauzeze. Norocul care m‐a urmărit toată viaţa şi care
a fost prezent şi de data aceasta, m‐a ajutat să ridic fără probleme
turla, care se înălţa acum falnic şi străjuia întreg văzduhul. Când
s‐au aprins luminile pe turlă, în nopţile cu cer senin, păreau din
depărtare ca nişte licurici ce strălucesc în noapte.
Între timp, tovarăşul inginer Fluierici, vorbise sau nu la
telefon, a ieşit afară din birou şi se pregătea să plece, când a dat
cu ochii de faimoasa noastră turlă, care parcă răsărise din pământ
şi era acolo de când lumea.
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Nu pot să exprim în cuvinte papara pe care am primit‐o de la
tov. Fluierici, dar a doua zi, prezent în centrală (plecase din şantier
cu primul tren), le spunea celor de acolo, satisfăcut de succesul
lui: „Am fost la Urziceni şi le‐am ridicat turla celor de acolo”.
Când mi s‐au transmis cele relatate, am zâmbit amar, şi multe
astfel de amărăciuni am mai avut în decursul meseriei mele. Şi cu
toate acestea, eram mândră de cele ce se ridicau sub ochii mei.
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MICUL LORD SAU PRINŢIŞORUL
ŞI „MIHAI” VITEAZUL
Micuţul s‐a născut pe o iarnă cumplită, cu mult ger, viscol şi
multă zăpadă, care a acoperit nu numai Bucureştiul, ci întreaga
ţară. Pe străzi nu se putea circula în niciun fel şi mulţi oameni s‐au
prăpădit sub nămeţi.
Mama lui a fost prinsă de viscol pe stradă. Însărcinată în luna
a 8‐a, a căzut în zăpadă, fiind în pericol să piardă copilul. Dar
micuţul s‐a născut sănătos şi voinic, pe 8 aprilie 1954.
Numele de Prinţişor l‐a căpătat la grădiniţa cu program
prelungit la care a fost nevoit să meargă, mama lui având un
serviciu destul de greu şi fără posibilităţi de a plăti o bonă care să‐l
îngrijească.
Părinţii lui, tineri ingineri fără vreun suport material, au
pornit, aşa cum se spune, de la lingură.
O casă cu chirie şi cu cheltuieli mari, de fapt o cămăruţă, fără
mobilă şi fără alte lucruri necesare într‐o gospodărie. Erau vremuri
grele, şi pentru că trebuiau să cumpere orice lucruşor absolut
necesar, nu le mai ajungeau banii nici pentru mâncare. Pentru că
alăpta copilul, avea nevoie să fie bine hrănită şi cum asta nu s‐a
putut realiza, mama a pierdut laptele şi nu a mai putut să‐l
alăpteze.
Şi pentru că mama lui avea serviciu şi o muncă destul de grea,
nenormată, trebuia să fie îngrijit de cineva. Acest cineva era greu
de găsit, adică o persoană de încredere şi cu suflet. În cele din
urmă a găsit pe cineva, dar acest cineva, într‐o bună zi, nu a mai
venit la ora fixată. Mama nu putea să întârzie la serviciu, a lăsat
copilul dormind şi a plecat cu gândul că persoana a întârziat, dar
totuşi va sosi.
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Cum la serviciu stătea ca pe ace, a făcut tot posibilul şi a dat o
fugă până acasă. Când a deschis uşa camerei în care dormea
copilul, a rămas îngrozită. Un fum înnecăcios umpluse toată casa
şi nu se mai vedea nimic.
Ce se întâmplase de fapt? Când a plecat mama la serviciu era
dimineaţa devreme, era întuneric afară şi în casă şi a lăsat o
veioză aprinsă lângă patul copilului, ca să fie puţină lumină, şi,
dacă între timp se scoală, copilul să nu se sperie.
Patul era destul de lat, copilul nu dormea la margine, era
învelit cu o plapumă. Probabil copilul s‐a mişcat mai mult,
plapuma a ajuns jos peste veioză şi a ars mocnit. În plapumă se
făcuse o gaură de aproximativ 10 cm în diametru şi a pătruns
aproape toată grosimea plăpumii. Nu cred că trebuie să vă explic
ce nenorocire se putea întâmpla.
A trecut prin multe peripeţii de tot felul, dar a venit vremea să
se ducă la grădiniţă. Părinţii s‐au gândit să‐l dea la o grădiniţă cu
program prelungit, având în vedere serviciul lor cu program destul
de încărcat.
La grădiniţă era foarte îndrăgit de toată lumea. I se spunea
„Micul Lord” sau „Prinţişorul”. Totuşi, el nu s‐a acomodat absolut
deloc.
În fiecare dimineaţă când trebuia să meargă la grădiniţă, ţi se
făcea mai mare mila de el şi tot timpul se ruga de mama lui să nu‐l
mai ducă acolo. Cel mai mult îl deranja, după spusele lui, că i se
dădea dimineaţa cafea cu lapte, pe care nu o putea suporta şi
pentru că trebuia să se culce după‐amiaza.
Până la urmă, părinţii au înţeles că pentru el aceasta e o
pacoste, şi s‐au hotărât să‐l dea la o grădiniţă cu program normal,
care era aproape de casă.
Nu ştiu de ce nici aici nu‐i plăcea. La toate argumentele
părinţilor, nu a cedat deloc, în afară de unul, după care a spus:
„Bine, dacă trebuie să merg, merg”.
Îmi amintesc de o povestioară din cartea de engleză, în care
este vorba despre un copil căruia nu‐i plăcea să se tundă. Tatăl lui
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l‐a convins că trebuie să se tundă şi copilul a înţeles acest lucru şi
mergea cu tatăl lui la tuns. Într‐o zi, tatăl lui fiind ocupat cu alte
treburi, s‐a dus mama lui, care, după ce copilul s‐a aşezat pe
scaun, mama i‐a spus frizerului, folosind un cuvânt care în engleză
însemna şi vrea, şi trebuie. Copilul, cunoscând numai sensul a
vrea, auzind ce îi spune mama frizerului, copilul a sărit revoltat de
pe scaun şi a zis: „eu nu vreau”. Deci, el ştia că trebuie, nu că vrea
să se tundă.
Revenind la Prinţişorul nostru, a acceptat să meargă la
grădiniţă numai fiindcă trebuie.
După câteva zile a pus condiţia că se mai duce la grădiniţă, dar
numai dacă îl lasă să se ducă singur. Deşi grădiniţa nu era prea
departe, mama lui nu a avut curajul să‐l lase singur. Traversa
totuşi nişte străzi şi atunci l‐a lăsat să plece şi a plecat în urma lui.
Pe la jumătatea drumului, când trebuia să traverseze şi s‐a uitat în
stânga şi în dreapta să se asigure şi a văzut că este urmărit, s‐a
întors şi nu a mai vrut să mai meargă, sub pretextul că a fost
minţit. „Voi mă învăţaţi pe mine să nu mint şi voi minţiţi!”.
Cu mare greutate a fost convins a doua zi să se mai ducă la
grădiniţă şi, din ziua aceea, deşi avea numai 5 ani, mergea singur.
A venit şi vremea să se ducă la şcoală. Mergea singur la şcoală,
la bazinul de înot (cu două mijloace de transport), la patinaj, unde
era o nebunie curată şi ceva mai târziu la terenul de tenis, unde
spuneau colegii lui că este cel mai bun dintre cei de vârsta lui.
Prea bun înotător nu cred că este, dar la tenis şi la patinaj se
poate spune că este deosebit de talentat, vorbind de un amator,
nu de performanţă. Se spunea la tenis că ei nu pregătesc jucători
de performanţă, pentru că acolo se duc elevi numai pentru
petrecerea timpului liber. În perioada tezelor nu erau primiţi
acolo.
Încă de mic era foarte înţelept. Mama lui se înţelegea cu el
precum cu un om mare. Într‐o zi, mergând cu mama lui în oraş la
cumpărături, a cerut şi el, ca orice copil, să‐i cumpere ba una, ba
alta, la care mama lui îi răspundea că nu are bani.
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Ajungând la piaţă, copilul a văzut că mama lui cumpără
diverse şi că are bani să plătească. Puţin mirat, puţin intrigat îi
aminteşte mamei lui că lui i‐a spus că nu are bani şi totuşi el vede
că are.
Puţin ruşinată atunci, mama lui i‐a mărturisit că a greşit când
i‐a spus că nu are bani, că trebuia să‐i spună, ceea ce era foarte
adevărat, că are bani, dar numai pentru mâncare, îmbrăcăminte
etc., numai pentru lucruri absolut necesare.
Foarte cuminte şi înţelegător i‐a răspuns mamei lui: „Bine,
atunci eu am să‐ţi spun ce vreau şi tu o să‐mi cumperi când vei
avea bani!”.
Şi lucrurile mergeau foarte bine. A aflat că o să aibă un frăţior,
era foarte nerăbdător să‐şi vadă frăţiorul pe care trebuia să‐l
aducă barza, dar în ziua când a apărut frăţiorul lui a fost foarte
decepţionat. El a crezut că va veni un frăţior cu care să se joace.
Când l‐a văzut aşa de mic şi de plăpând, îi era frică să se apropie
de el sau să pună mâna pe el, spunea că se „frânge”. Nu ştiu ce
înţelegea el prin asta, dar eu înţelegeam ceva. Totuşi, l‐a iubit din
prima clipă în care l‐a văzut şi l‐a iubit mult de‐a lungul anilor.
Odată cu venirea pe lume a frăţiorului lui, lucrurile s‐au
schimbat între el şi mama lui, în rău pentru el. Nu se mai
înţelegeau aşa de bine, mama era mereu nervoasă, şi cu tot
efortul lui nu‐i intra în voie.
Frăţiorul lui, un dolofan de 4,900 kg la naştere, cu un păr
negru şi cu buze senzuale, arăta ca un copil de două luni. Născut la
ora 8 dimineaţa (celălalt s‐a născut la ora 3,30 dimineaţa), după o
noapte îngrozitoare de chin pentru mamă, arăta superb. A primit
numărul 1 de inventar sau de înmatriculare – nu mai ştiu cum se
spunea pe atunci.
Studentele de la medicină, care făceau practică la
maternitatea Colţea (acolo a avut loc naşterea), intrau în salonul
mamelor şi întrebau cine‐i mama numărului 1 (sau mama nr. 1 –
aşa însemna pentru mama, care era foarte mândră).
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În perioada aceea era copilul cu cea mai mare greutate din
maternitate (la naştere 4,900 kg).
Întâmplarea a făcut ca în maternitate să fie atunci o epidemie
de furunculoză, din cauza căreia au decedat câţiva copii. Această
boală a fost contractată şi de nr. 1, care a scăpat ca prin minune,
dar care a dus‐o aşa vreo 4 luni. Frăţiorul cel mic plângea zi şi
noapte. Cauza se ştia şi nu se putea lua nicio măsură. Furunculele
apăreau pe ceafă şi durerile erau cumplite; cine a avut aşa ceva,
ştie.
Mama, care noapte de noapte stătea cu frăţiorul în braţe,
devenise foarte nervoasă şi nu mai avea răbdare. În acest timp s‐a
produs prima neînţelegere între mamă şi Prinţişor – prima bătaie
pe care a luat‐o Prinţişorul. Bătaia a fost primită cu resemnare.
Prinţişorul nu a plâns, dar după un timp i‐a spus mamei: „Noi ne
înţelegeam atât de bine, de ce a trebuit să mă baţi?”
„Pentru că sunt nervoasă” – i‐a răspuns mama, cu ochii plini
de lacrimi.
Deci iată o greşeală de educaţie din partea părinţilor, care nu‐
şi bat copilul pentru că este vinovat, ci pentru că sunt nervoşi.
Şi bătaia s‐a mai repetat, nu pentru că era ruptă din rai, ci
pentru că mama era nervoasă.
Regretele mamei au fost târzii, dar au rămas pentru
totdeauna, mama recunoscând că nu era necesară bătaia şi chiar
de multe ori, după ce‐l bătea se închidea în baie şi plângea acolo
ca un copil, pentru că era un copil deosebit şi foarte sensibil.
Micul Lord a crescut frumos, ireproşabil, dar s‐a închis în el şi
asta i‐a cauzat în viaţă. A pierdut de multe ori din această cauză.
Şi pentru că tristeţea lui nu era suficientă, s‐a mai adăugat
ceva. Tocmai atunci când ar fi putut să se joace cu frăţiorul lui, i‐a
fost luat şi trimis la bunici, iar bunicii s‐au ataşat aşa de mult de el
încât nu mai voiau să‐l dea înapoi. De câte ori mama voia să‐l ia,
era o mare jale în casa bunicilor.
Adevărul este că şi el se ataşase de bunici. Într‐o zi, când
bunicul a hotărât să‐l aducă la Bucureşti, a venit cu el. A rămas aici
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o noapte, ca să plece singur a doua zi. În noaptea aceea au plâns
amândoi, iar a doua zi au plecat tot amândoi. Şi asta a durat până
când frăţiorul a împlinit şapte ani şi a trebuit să meargă la şcoală,
bineînţeles, în Bucureşti.
Nu am cuvinte să exprim tristeţea şi jalea pe care a lăsat‐o în
urma lui, în casa bunicilor. Până la urmă, bunicul, care era un om
foarte înţelept şi cu o judecată sănătoasă, s‐a consolat că nepotul
a plecat „la studii”, şi aştepta cu nerăbdare vacanţa.
Pe vremea când a stat la bunici a făcut grădiniţa acolo, unde
mătuşa lui era educatoare şi bunicul directorul şcolii.
La serbările care se dădeau la grădiniţă, el salva onoarea.
Înzestrat cu multe calităţi şi cu simţul umorului, era bun la toate.
Şi, bineînţeles, aşteptarea bunicului nu era zadarnică. Cum lua
vacanţă se ducea acolo. Şi acolo nu se ducea să se joace. Bunicul îl
punea la treburi în echipe, în rând cu muncitorii care lucrau, de
exemplu, la zidărie.
Când avea 11 ani se ducea cu maşina la vie, cu muncitorii, cu
butoaie etc. Mai târziu repara televizoarele vecinilor care îl
solicitau. Mergea la Petroşani cu bunicul şi vindeau acolo cele mai
frumoase mere. Acolo se făceau cozi la vânzare, merele fiind
frumoase şi de calitate. Când bunicul şi‐a băgat nepotul la
vânzarea merelor, cozile nu au mai existat. Era foarte expeditiv,
repede cântărea şi repede dădea restul. Punea monedele pe
categorii şi ştia să‐şi organizeze munca.
Când pleca el la Bucureşti şi se ducea bunicul iarăşi singur, se
făceau cozi, iar clienţii îl întrebau pe bunic unde este nepotul care
era aşa de ager.
Şi acum să ne întoarcem la Bucureşti, unde, odată cu
începerea şcolii, se întâlneau şi cei doi frăţiori.
Abia acum se realiza ceea ce trebuia să se întâmple de mult
timp, adică Micul Lord şi‐a văzut îndeplinită dorinţa lui de a avea
un frăţior cu care să se joase şi chiar să se certe, fiindcă acum erau
prea mari ca să se mai joace (erau şcolari) şi prea mici ca să
înţeleagă că trebuie să existe o armonie deplină între ei.
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Cred că e timpul să le punem nume celor doi frăţiori: Cristi şi
Mihai.
Cât timp a fost singur, Cristi simţea nevoia să aibă un amic, un
prieten cu care să se joace şi pentru asta a căutat strada, lucru
care ar trebui să dea de gândit fiecărui părinte care se decide să
rămână la un singur copil. Strada nu a reuşit să‐l influenţeze în
bine sau în rău, pentru că părinţii lui, prin mustrări repetate, l‐au
retras din stradă. Cred că această interdicţie a pus o amprentă
puternică asupra lui, pentru că l‐am auzit spunând: „Nici nu îşi dau
seama părinţii mei ce rău mi‐au făcut interzicându‐mi acest
lucru!”. Pentru că era un copil ascultător, i‐a ascultat pe părinţi şi
a rupt‐o cu strada.
De multe ori l‐am auzit spunând: „A trebuit să rezist la
insistenţele cu care mă chemau prietenii mei, copiii de pe stradă,
cu care copilărisem şi de care mă legau atâtea amintiri”.
A trebuit să suporte insulte şi umilinţe de la cei ce credeau că
din grandomanie nu‐i mai bagă în seamă. În realitate, el era
timorat, dar nu a ştiut să fie puţin diplomat, să se retragă încet. De
fapt el s‐a retras brusc şi definitiv, atunci când frăţiorul lui s‐a
întors; avea 7 ani, iar el 11 ani, tocmai bine pentru o companie de
joacă, numai că acum nu prea mai aveau timp de joacă, căci aveau
de învăţat. De la şcoală nu‐i lua nimeni, fiecare era cu şcoala lui şi
cu ora lui de şcoală. Nici nu‐i ducea nimeni, nici nu‐i lua nimeni.
La un moment dat s‐au întâlnit amândoi la aceeaşi şcoală, şi
cum Cris pleca mai de dimineaţă, Mi îi ducea şi lui pachetul cu
mâncare.
Acasă, fiecare avea sarcina lui. Prin rotaţie trebuiau să
încălzească mâncarea, să pună masa, să spele vasele etc. Cel care
era de serviciu în ziua respectivă era foarte conştiincios, mânca
bine şi‐l îndemna şi pe celălalt să mănânce şi‐i dădea raportul
mamei lui la serviciu.
Într‐o zi, la prânz, Cris, care era de serviciu, a raportat mamei
lui că Mi nu a vrut să mănânce sau că nu prea a mâncat. Chemat
de urgenţă la telefon de mama lui, Mi a spus repede, mai mult
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plângând: „Mami, eu am avut şi sandviciurile lui la mine, nu l‐am
găsit la şcoală (adică nu s‐au întâlnit) şi a trebuit să le mănânc eu
pe toate şi acum nu mai pot să mai mănânc”. A zâmbit mama lui,
era delicios, şi într‐adevăr avea dreptate.
Mama lor ştia că ei fac de jurnă cu rândul şi era foarte
mulţumită, dar într‐o zi, apostrofat nu ştiu pentru ce de mama lui,
Mi a răspuns tot printre lacrimi: „Mami, eu fac întotdeauna, el nu
face nimic şi când sunt eu de serviciu şi când este el, mă pune tot
pe mine”.
„Cum, zice mama lui, tu nu zici nimic, faci şi taci?”
„Da, zice Mi, câteodată îmi mai dă câte ceva, mă duce cu
zăhărelul”.
Adevărul este că Mi era viteaz, foarte harnic şi priceput şi‐i
plăcea să facă, iar Prinţişorul era prinţişor şi nu‐i prea plăcea să
facă, nu‐l prea trăgea inima la şmotru. Puţin gingaş, puţin leneş şi
puţin alintat şi iubit de frăţiorul lui, profita de ocazie când putea.
Mi era harnic, îndemânatic şi priceput la toate, făcea de toate
şi era chiar viteaz. Chiar de când era mic şi nu ajungea la chiuvetă,
când mama lui spăla rufe, îşi lua un scăunel, se urca pe el şi spăla
în chiuvetă batistele şi ciorăpeii, pentru el şi pentru frăţiorul lui.
Când mama lui pregătea ceva din aluat, el se urca pe scaun ca
să ajungă la masă şi învârtea şi el la aluat şi făcea plăcinţele,
cornuleţe etc., aşa cum făcea mama lui.
Într‐o zi, când mămica lui a venit acasă şi a întrebat, ca de
obicei, dacă au mâncat şi ce au mâncat, el răspunde: „Am mâncat
cutare, cutare mâncare şi chiftele”.
„De unde chiftele?”, întreabă mămica lui.
„Păi, le‐am făcut eu!”.
„De unde ai ştiut tu să faci chiftele?” (carnea era pregătită şi
păstrată într‐un castron în frigider).
„Te‐am văzut pe tine şi am făcut şi eu la fel!”
„O, mami, nu erau bune deloc!”, zice Cris.
„Nu erau bune, zice Mi, dar nu te mai săturai mâncând, eu le
făceam şi el le mânca pe toate!”.
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Iarăşi mama a zâmbit. Nu aveau cum să nu fie bune; erau
preparate de ea, erau gustoase, ca de obicei şi cu siguranţă Mi a
ştiut să le pregătească.
Cu altă ocazie, la aceeaşi întrebare, ce‐aţi mai mâncat, Mi a
spus: „Şniţele, le‐am prăjit eu!” (erau pregătite şi puse în frigider).
„Dar cum ai ştiut tu să le faci?”
„Te‐am văzut pe tine, am găsit ouă şi făină în dulap – le‐am
dat prin ou şi prin făină şi le‐am prăjit şi eu ca tine!”.
Prinţişorul era ca o fetiţă, blând, gingaş, avea un suflet de aur.
Mi era priceput ca o fetiţă. Ordonat, îngrijit, îşi spăla singur
cămăşile (nu cu maşină automată), le punea pe umeraşe în baie,
să se usuce şi avea întotdeauna cămăşi curate.
Aşa cum am mai spus, Cris avea sufletul de aur, iar acum pot
să spun că Mi avea mâini de aur. Mama lui i‐a spus de la început
Mihai Viteazul; ori de câte ori îl striga, îi zicea Mihai Viteazul, şi s‐a
dovedit, de‐a lungul anilor, că este viteaz.
Despre Cris nu pot să spun că era îndemânatic, dar avea şi el
calităţile şi talentele lui. Aşa cum am mai spus, la tenis, la patinaj,
la schi era excelent, iar când a început să dea meditaţii la
matematică şi fizică a avut rezultate foarte bune. Avea în special
multă răbdare şi era foarte iubit de copii.
Îmi amintesc de o întâmplare din care am tras multe concluzii
cu privire la calităţile lui de a se purta cu copiii şi pentru care se
ataşau copiii de el. Numai de dragul lui învăţau.
O doamnă asistentă, care avea doi băieţi, auzind de la mama
lui că dă meditaţii, l‐a rugat să‐i dea şi băiatului ei meditaţii.
Pentru că avea o părere foarte proastă despre copilul ei, nu i‐a
spus că este vorba de copilul său, ci că este un nepot. Abia după
mult timp, când copilul a început să ia note bune, iar Cris îl lăuda
că este un copil foarte bun, abia atunci i‐a spus adevărul. Când l‐a
cunoscut mai bine pe Cris şi l‐a dat şi pe cel de‐al doilea la
meditaţie la Cris, a început să le bage în cap copiilor că trebuie să
ia exemplu de la Cris şi chiar spunea la multe persoane că ar vrea
ca copii ei să semene cu domnul Cristi.
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Băiatul, pe care nu‐l credea în stare de nimic, a continuat
pregătirea cu Cris şi pentru intrarea la medicină, atunci când
intrarea la medicină era o mare problema; a intrat la medicină şi a
ieşit un doctor foarte bun.
Cris, după terminarea facultăţii şi‐a dorit să fie repartizat la
Constanţa sau la Braşov, crezând că la Constanţa este ca în
concediu, şi a ajuns la Constanţa. Acolo a stat în gazdă la o familie
care avea 4 copii. Nu a trecut mult timp şi copii s‐au ataşat aşa de
mult de el, astfel că atunci când veneau de la şcoală întâi îl
sărutau pe Cristi şi apoi îşi sărutau părinţii.
Revin, iar la şcoala Prinţişorului. Acesta a ajuns în sfârşit la
şcoală. Băiat deştept, bineînţeles, drăguţ, plăcut, simpatic, lua
numai note de 10.
La cele relatate mai sus au mai contribuit şi altele, de care
depinde şansa omului în viaţă, dar care uneori, în astfel de situaţii,
pot să‐i dăuneze.
Învăţătoarea lui, o femeie deosebit de drăguţă şi distinsă îl
simpatiza foarte mult şi bineînţeles că îl şi proteja. Era renumită în
şcoală şi de aceea mulţi părinţi îşi aduceau copiii aici. Nu ştiu dacă
pot să spun că din fericire, învăţătoarea avea un băiat care fusese
coleg de liceu cu tatăl prinţişorului, pe care ea l‐a simpatizat
foarte mult la vremea respectivă, simpatie care s‐a transferat şi
asupra lui.
Pot să spun că într‐un fel a fost bine, într‐altul, nu prea.
Notele le lua astfel şi fără să înveţe prea mult, de unde într‐o zi
l‐am auzit: „Ce uşor este să iei nota 10!”, ceea ce pentru foarte
mulţi copii nu este mobilizator şi chiar le dăunează mai târziu;
uneori nu strică şi câte un duş rece: o notă mai mică îl trezeşte la
realitate. Curaj avea şi făcea multe năzdrăvănii, ştiind că este
apreciat în clasă.
Deşi era afon, ca şi mama lui, într‐o zi, când învăţătoarea a
întrebat cine ştie să cânte un cântec, el a fost primul care a ridicat
mâna. Învăţătoarea s‐a amuzat foarte mult, dar a apreciat
iniţiativa lui.
108

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

Cu altă ocazie a primit sarcina să facă o caracterizare pentru
colegul lui, Victoraş, ca să fie primit în rândul pionierilor. A făcut o
caracterizare care suna foarte frumos, dar printre altele mai
spunea acolo că Victoraş vine uneori la şcoală cu lecţiile
nepregătite.
Când a venit ziua în care se ţinea şedinţa de primire a lui
Victoraş, Prinţişorul vine acasă şi‐i spune mamei lui că pe Victoraş
nu l‐au primit la pionieri. Mama lui, glumind bineînţeles, îi spune:
„Păi, după caracterizarea pe care i‐ai făcut‐o tu, cum puteau să‐l
primească?”
„Nu‐i adevărat, sare el ca ars, eu am scris ce era adevărat,
fiindcă aşa ne‐a spus la şcoală să scriem şi bune şi rele, dar nu l‐au
primit fiindcă nu avea vârsta!”. A zâmbit mama lui şi l‐a liniştit,
spunând că a glumit.
Şi avea dreptate el, aşa era politica partidului, atunci când
făceai o caracterizare trebuia să faci şi aprecieri critice la adresa
persoanei respective.
Se spunea pe atunci că la partid ai două dosare, unul bun şi
unul rău. Când vrea să te ridice foloseşte dosarul cel bun, când
vrea să te coboare îl foloseşte pe cel rău.
Deci, după pionieri treceai la U.T.C. şi apoi la P.C.R. Toate
caracterizările cuprindeau calităţi şi defecte, cu care începeau aşa‐
zisele dosare, bune sau rele, fiindcă nu exista om care să nu aibă şi
calităţi şi defecte.
Când Prinţişorul a terminat cele 4 clase primare, a trebuit să
meargă în clasa a V‐a la Liceul Spiru Haret. Întâmplarea a făcut să
nimerească într‐o clasă de elevi foarte buni, dar nu numai
întâmplarea, ci şi faptul că alesese engleza ca limbă străină.
Elevi buni, serioşi, muncitori, clasa lor avea faima celei mai
bune clase din liceu.
Într‐o zi, când i‐a spus mamei lui că este în cea mai bună clasă
din liceu, aceasta a răspuns: „Pe mine nu mă interesează cât de
bună este clasa, mă interesează cât de bun eşti tu”.
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Totuşi, nu este lipsit de importanţă nivelul clasei în care înveţi,
şi asta s‐a demonstrat mai târziu.
De la Spiru Haret a trebuit să meargă la Liceul Dimitrie
Cantemir, cu examen de admitere în clasa a IX‐a, unul dintre
liceele foarte bune şi cu mare exigenţă.
Ca de obicei, s‐a dus singur la examen. Era sau devenise o fire
independentă. Curtea şcolii şi toată strada era plină de lume,
părinţi sau alte rude ale copiilor. Trecând întâmplător pe acolo,
mama lui s‐a apropiat de un grup de părinţi, care din discuţiile lor,
părea că acolo nu veniseră decât copii cu medii foarte mari. (note
de 10)
„Apăi după câte văd eu, aici sunt numai cu medii de zece,
atunci cum o să intre al meu, care nu are media zece?” şi‐a spus
mama lui.
Când s‐au afişat rezultatele, mare surpriză, cei cu medii de
zece nu încăpuseră pe lista celor reuşiţi, iar Prinţişorul era.
La unul dintre examenele de la oral, când a plecat de acasă (la
istorie sau la română), era alb ca varul. Era de fapt foarte emotiv.
Mama lui, care l‐a urmărit de la fereastră la plecare, a observat că
nu a plecat pe drumul obişnuit, ci pe unul ocolit, iar când s‐a
întors şi a fost întrebat pe unde a plecat; nu ştia.
Deşi nu l‐a întrebat ce notă a luat la oral, când el i‐a spus că a
luat zece, mama lui i‐a spus că ea ştia că va lua zece.
„De ce erai tu aşa sigură?” a zis el.
„De ce, pentru că ştiu că notele pe care le‐ai luat până acum
sunt notele tale şi nu ale mele sau ale altora”.
Că a avut o clasă bună s‐a demonstrat prin aceea că toţi elevii
din clasa lor care au dat examen la diferite licee, au reuşit primii
pe listă.
Copii buni şi serioşi erau în anturajul lor, au dovedit‐o în
nenumărate rânduri, dar au dovedit‐o şi cu ocazia unei excursii pe
munte în grup, pe la vârsta de 15 ‐16 ani.
Prinţişorul a cerut pentru această excursie 350 lei, sumă ce a
părut mamei lui prea mică, dar el nu a vrut să ia mai mult cu
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niciun chip, spunând că aşa iau şi colegii lui. A gândit mama lui
atunci că şi ceilalţi părinţi erau oameni serioşi, care erau doctori
sau ingineri, nu obişnuiau să scalde copii în bani. Este adevărat că
luau cu ei provizii de mâncare şi pentru dormit corturi şi saci de
dormit. Banii le ajungeau aproape numai pentru drum. Părerea
mea şi a altora este că banii mulţi îi strică pe copiii care nu
preţuiesc banul, copiii plini de bani (nu din munca lor) nu reuşesc
în viaţă. Copiii trebuie obişnuiţi de mici să câştige bani prin
muncă, oricât de puţini ar fi, şi abia atunci îi vor preţui.
Îmi amintesc o anecdotă în care se spune că un băiat a fost
trimis de tatăl lui în lume ca să‐şi câştige existenţa. Când a plecat
de acasă tatăl lui i‐a dat o sumă de bani de cheltuială, până o să
câştige şi el alţi bani. Băiatul, după ce a terminat banii s‐a întors
acasă fără niciun ban, adică fără niciun câştig. Când a ajuns acasă,
mama lui aflând adevărul i‐a dat nişte bani ca să‐i arate tatălui că
i‐a adus din câştigul lui. Tatăl său a luat banii şi i‐a aruncat în
fântână. Plecat a doua oară, s‐a petrecut acelaşi lucru. În sfârşit,
plecând a treia oară, a câştigat nişte bani şi i‐a dat tatălui său, care
a vrut să facă acelaşi lucru, adică să‐i arunce în fântână. Văzând ce
vrea să facă tatăl său, s‐a repezit la el şi nu l‐a lăsat să‐i arunce.
Atunci tatăl său i‐a spus că acum crede că sunt bani câştigaţi de el,
fiindcă a văzut că‐i pare rău de ei. Aceasta este o pildă bună
pentru orişicine. De obicei te doare sufletul pentru un ban muncit,
ca să‐l arunci pe orice.
Când se ducea în vacanţă la bunicii lui, Mi era pus la treabă
împreună cu muncitorii, la ce putea el să facă, iar bunicul lui îl
plătea, nu cred că la fel ca pe ceilalţi muncitori, dar oricum îl
plătea. Bunicul lui, un om foarte înţelept spunea aşa: „Eu tot
trebuie să‐i dau ceva când pleacă, dar aşa el ştie că este răsplata
pentru munca lui”.

111

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

Feciorul şi arginţii
Mi‐amintesc de o poveste din vremuri îndepărtate
Dar din cele care ştiţi că nu pot fi uitate
Un fecior pleacă în lume ca să câştige un ban
Dar s‐a‐ntors cu mâna goală, aşa cam după un an.
Mama lui când l‐a văzut, crezând că‐l ajută
Fără ca tatăl lui să afle i‐a dat arginţi o sută.
Tată‐său n‐a stat pe gânduri, i‐a luat arginţii din mână
Şi fără să şovăiască‐i aruncă într‐o fântână.
A plecat din nou băiatul şi cred că aţi priceput
Că de fiecare dată s‐a‐ntâmplat ca la‐nceput.
Au trecut mulţi ani aşa şi‐ntr‐o bună zi
Fiul cu adevărat cu arginţi sosi.
Dar când vru s‐arunce banii tată‐său, a sărit ca ars.
Stai aşa dragul meu tată, acuma nu te mai las.
Bietul tată a lăcrimat, dar de bucurie
Şi i‐a răspuns mulţumit că acuma ştie.
Ţine banii, dragul tatii şi păstrează‐i dacă vrei,
Fiindcă este munca ta, văd că‐ţi pare rău de ei.
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GAIŢELE
Cine a văzut piesa „Gaiţele” de Alexandru Chiriţescu, va
înţelege cele ce am povestit aici, şi va spune dacă se apropie puţin
de subiectul acestei piese. Eu cel puţin, la vremea când s‐au
întâmplat aceste lucruri, aşa am văzut.
Era pe vremea când eu mi‐am cumpărat prima maşină, în anul
1965. Eram printre primele persoane care şi‐au cumpărat maşină
pe atunci, iar dintre prietenii şi cunoscuţii mei, numai eu aveam
maşină. Tot la vremea aceea am obţinut şi carnetul de conducere
(1964).
Era o mare realizare să ai maşină pe atunci. Am fost foarte
fericită când am cumpărat‐o, fericire care nu a ţinut prea mult şi
am să vă spun şi de ce. Fiindcă aşa cum spuneam, eram singura
care aveam maşină, eram tot timpul solicitată să‐i duc pe unii şi pe
alţii într‐un loc sau altul, deşi eu eram foarte ocupată, având o
muncă foarte grea, plus obligaţiile familiale. Îmi era foarte greu
să‐i refuz, şi dacă mă gândesc acum cât tupeu aveau unii, că era
imposibil să‐i refuz. Eu am avut întotdeauna un mare defect, deşi
eu îl consideram atunci o calitate, de a face numai bine şi de a
ajuta pe toată lumea. Făceam eforturi mari pentru a rezolva multe
lucruri. Eram tânără, puternică, rezistentă, dar uneori se întrecea
măsura. Ajunsesem să nu mai îmi doresc nimic, şi nu mai aveam
altă rugăminte la Dumnezeu decât să‐i ajute pe toţi prietenii mei
să aibă maşină.
Programul meu de serviciu începea la ora 6 şi jumătate
dimineaţa, şi pentru asta trebuia să mă scol cel târziu la ora 5.
Într‐o zi, în timpul serviciului, primesc un telefon de la o
prietenă de‐a mea care mă ruga să merg cu ea, adică să o duc cu
maşina la Găeşti, la o înmormântare. La răspunsul meu că nu pot
să plec de la servici, a insistat mult să mergem după ce se termina
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programul meu de lucru. Adică după 8 ore de serviciu, eu trebuia
să mai conduc cel puţin 2 ore, pe nişte drumuri îngrozitoare, pline
de gropi, pentru că pe vremea aceea nu exista asfalt.
După orele de serviciu, am plecat totuşi cu maşina s‐o iau de
acasă. Nu mică mi‐a fost mirarea când am auzit că trebuie să
mergem s‐o luăm şi pe sora ei. Nu ştiu dacă i‐am reproşat că
trebuia s‐o găsesc şi pe ea acolo, dar asta nu a fost singura
surpriză. După ce am luat‐o şi pe sora ei, am aflat că trebuie să
mai mergem să cumpărăm lumânări şi flori. Toate astea trebuiau
făcute înainte dacă exista bun simţ sau respect faţă de gestul
meu. După ce am colindat tot oraşul, obosită şi nervoasă am
plecat la Găeşti.
Când am văzut cum arătau cele două surori, gătite şi
împopoţonate, cu pantofi cu toc cui, parcă mergeau la bal, atunci
mi‐am adus aminte de piesa Gaiţele. Cred că până la Găeşti nu am
scos niciun cuvânt, eu care de obicei sunt foarte vorbăreaţă.
Ajunsă la destinaţie, am intrat cu maşina în curte şi am cerut
să‐mi spună unde să mă aşez să mă odihnesc. Stupoare.
Doamnelor nu le venea să creadă că eu mă opresc aici şi nu le duc
cu maşina până la cimitir. Cernite din cap până în picioare,
costumate foarte elegant, tocuri de 10 cm, erau pregătite pentru
maşină, nu pentru mers pe jos. Aşa cum spuneam, drumurile nu
erau asfaltate, şi oricum necorespunzătoare pentru pantofi cu
tocuri cui.
Nu ştiu ce am făcut eu de la plecarea lor la cimitir, poate am
aţipit puţin ‐ eram foarte obosită ‐ dar când m‐am uitat pe
fereastră, era o ploaie torenţială. Le‐am văzut pe cele două
doamne când au venit; erau de nerecunoscut, într‐un hal de
nedescris. Plouate, ude până la piele, vai de toaletele lor. Nici nu
mai am cuvinte să mai spun în ce hal erau. Au venit la mine şi
m‐au chemat la pomană, dar eu am ieşit din casă, m‐am urcat în
maşină şi le‐am spus că dacă o să rămână, le priveşte, dar eu plec
la Bucureşti. Bineînţeles că au mers cu mine înapoi, lipsindu‐se şi
de mâncare şi de tot.
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ÎN MUNŢII PĂDUREA CRAIULUI
Printre şantierele prin care m‐am plimbat în viaţa mea a fost şi
şantierul Pădurea Craiului, situat la cca. 40 km de Oradea, pe
drumul spre Beiuş. Şantier de sondeze, important prin
zăcămintele masive de bauxită, materia primă pentru fabrica de
aluminiu de la Slatina. Zăcământ important, adâncime mică, dar
cu mari dificultăţi de traversare a calcarelor cavernoase, în care se
pierdeau cantităţi mari de fluid de foraj, de obicei noroi preparat
din apă, argilă şi alte materiale chimice care se foloseau la
tratarea noroiului. Problema la ordinea zilei nu era numai preţul
de cost, dar şi durata forajului, care însemna întârzieri în
conturarea zăcământului pentru începerea exploatării. Lipsea apa
în zonă pentru prepararea noroiului, terenul accidentat, care nu
permitea montarea conductei de apă pe de o parte (se căra apă
cu cisterna), pe de altă parte, cantităţi mari de materiale pentru
prepararea şi tratarea noroiului, care erau aduse de la mari
depărtări cu trenul, cu camionul şi apoi cu tractorul, toate acestea
contribuiau la întârzierea forajului. Mai tot timpul forajul era
întrerupt din lipsa noroiului, care se pierdea în cavernele
existente.
Ingenioasa idee a colegului meu Ghiţă Găvan, un oltean isteţ,
căruia îi crăpa mintea de atâta deşteptăciune, a rezolvat greu, dar
pentru totdeauna spinoasa problemă. Ideea a fost a lui, proiectul
tot al lui, dar munca şi succesul aplicării metodei, fără falsă
modestie, mi‐au aparţinut. Provocată la o discuţie de colegul meu,
m‐a convins de importanţa metodei, greu, dar m‐a convins, a
considerat că sunt persoana potrivită, ambiţioasă şi perseverentă
şi m‐a trimis în gura lupului, la propriu şi la figurat.
Şantierul era într‐o zonă foarte sălbatică, cu case sărăcăcioase
şi la distanţa de 2‐3 km una de alta.
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Când am ajuns pe şantier, ca de fiecare dată unde mă
duceam, primul lucru a fost să mă interesez unde pot să înnoptez,
aici mai mult decât în alte părţi, pentru că îmi dădeam seama că
mă găsesc în pustiu.
În concluzie, am fost condusă la o casă de ţărani, care m‐au
poftit într‐o cameră plină de tot felul de troace. Tavanul avea nişte
grinzi de lemn de care erau agăţate de toate, inclusiv slănină. Mă
uitam nedumerită şi aşteptam să‐mi arate camera în care trebuie
să dorm eu. Am fost, în cele din urmă, destul de neplăcut
surprinsă aflând că de fapt aceasta este camera în care va trebui
să locuiesc eu cât timp voi sta la acest şantier. Patul era montat pe
nişte pari înalţi, unde trebuia să urci cu scara. Bineînţeles că patul
era din scândură, salteaua din paie sau fân, o velinţă şi o pernă
umplută tot cu paie completa patul. De lenjerie de pat nici nu
putea fi vorba. Stăpânii casei nu aveau nici atâta, dormeau pe
rogojină, îmbrăcaţi aşa cum stăteau toată ziua. Îmbrăcămintea lor
era făcută din tort, in sau cânepă. De iarnă purtau haine de dimie
făcută din lână toarsă şi ţesută în casă. În această zonă oamenii
creşteau oi, în curte aveau păsări şi porc, dar ei nu‐şi permiteau să
mănânce carne sau ouă. Aceste produse le vindeau pentru a‐şi
putea cumpăra uneltele pentru munca câmpului.
Teren agricol era mult, dar nu producea aproape nimic din
cauza timpului nefavorabil. Primăvara venea târziu şi toamna
devreme. Doar cartofi şi fân recoltau, cred că şi fasole. Nu aveau
nici apă de băut, decât la izvor şi la distanţă mare de casă.
Aduceau apă de băut de la izvor, cu urciorul şi din urcior beau toţi.
Mâncau slănină cu ceapă şi beau apă din urcior. Eu nu puteam să
beau apă după ei, chiar dacă aş fi murit de sete. Aveam senzaţia
că în interiorul urciorului, pe pereţi, trebuie să fie multe straturi
de grăsime. Din această cauză beam apă numai de la izvor şi‐mi
luam cu mine apă în termos.
Din cauza mizeriei care mă înconjura nu puteam să mănânc
nimic la ei sau de la ei, nici lapte, nici brânză, nimic. Singurul
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produs pe care‐l cumpăram şi‐l foloseam de la ei erau ouăle, pe
care le consumam numai fierte.
De la localnici cumpăram ouă şi păsări. Neavând cumpărători,
amatori pentru produsele lor şi piaţa fiind foarte departe, maşini
nu circulau şi nici alte mijloace de transport nu existau, oferta era
foarte convenabilă pentru mine, nu reuşeam să fac faţă la toate
solicitările. Când cumpăram găini, le tăiam şi le duceam acasă la
copii. De la Oradea la Bucureşti călătoream întotdeauna cu
avionul, aşa că aduceam păsările proaspete acasă.
Dacă m‐am lovit de multe greutăţi în acest şantier, am
încercat totuşi să fiu optimistă şi am făcut tot ce se poate ca să
pot spune că orice rău e spre bine.
Metoda era simplă, dar complicat de aplicat. Circulaţia
fluidului care se introducea în sondă pentru evacuarea
detritusului de la talpa sondei se făcea cu noroi preparat la
suprafaţă din apă şi argilă. Din cauza stratelor cavernoase şi
fisurate care se traversau prin foraj, noroiul se pierdea şi nu mai
ajungea la suprafaţă într‐o circulaţie continuă. Urma prepararea
altui noroi, care dura, din lipsă de apă, argilă şi alte chimicale.
Întreruperea forajului era repetată destul de des şi aşteptările
destul de lungi. Apa se aducea cu cisterna, iar materialele pentru
preparat noroi se aduceau de la mari distanţe cu trenul, cu maşina
şi cu tractorul. Din aceste motive, forajele deşi erau de mică
adâncime, durau uneori chiar şi 6 luni.
Aplicarea forajului cu aer era privită, atât de către muncitori
cât şi de către alţi specialişti în foraj, cu suspiciune şi foarte
controversată. Toţi spuneau că nu se poate aplica această
metodă, fiecare venind cu presupunerile lor.
Eu, care întotdeauna m‐am călăuzit după principiul: este greu
dar nu imposibil, am mers şi aici înainte.
Mi‐au trebuit multe zile şi săptămâni să mă lupt cu
încăpăţânarea lor. De aceea eram nevoită să stau multe ore pe
lângă un foraj, pentru că, dacă lipseam puţin, când mă întorceam,
spuneau că nu merge.
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Am învins până la urmă, cu perseverenţa care mă
caracterizează, cu tenacitatea mea şi cu puterea mea de
convingere.
Din şefii de echipă care erau la sondă am ales unul, ambiţios
ca şi mine şi am hotărât să nu plecăm de lângă sondă până nu
terminăm forajul. După 48 de ore, deci 2 zile şi 2 nopţi, forajul era
terminat. Atinsesem recordul. Nimănui nu‐i venea să creadă că s‐a
putut face aşa ceva.
De ruşine, sau mai ştiu eu de ce, au început şi ceilalţi să
lucreze, nu în acelaşi ritm, dar metoda a dat rezultate.
Nu pot să spun că meritul a fost numai al meu, prezenţa şi
perseverenţa mea au fost decisive, motiv pentru care am primit
certificat de inovator şi o sumă de bani, considerabilă ‐ 18.000 lei ‐
pe vremea când aveam cca. 2.000 lei pe lună.
După 20 de ani de la aplicarea metodei, am primit invitaţie de
la Oradea să fiu şi eu prezentă la aniversare ‐ deci metoda a prins
rădăcini.
Aşa cum spuneam mai înainte, mi‐au trebuit zile şi săptămâni
de muncă şi încercări până la rezolvare, de aceea o să vă spun şi
unele amănunte din condiţiile de viaţă pe care am dus‐o în
această perioadă ‐ după cum veţi vedea ‐ pot să spun chiar
insuportabile. Optimismul meu şi dorinţa de a rezolva ceva, m‐au
făcut să le suport.
Forajul cu aer. Metoda constă în înlocuirea fluidului de foraj
pentru circulaţie în loc de noroi, care se pierdea tot timpul, cu aer
de la suprafaţă, în mod continuu; o parte se pierdea, o parte ieşea
la suprafaţă.
Ideea a fost foarte controversată şi, în afară de colegul meu G.
Găvan, numai eu mai credeam în aplicarea ei în realitate, dar
perseverenţa mea era recunoscută de toată lumea, motiv pentru
care şi‐au pus toată nădejdea în mine. Nu a fost deloc uşor. Erau
necesare compresoare de aer, conducte etc.
Odată pregătite toate lucrările de suprafaţă, primele încercări
nu au mers. Trebuia să stau tot timpul lângă sondă şi dacă plecam,
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când mă întorceam spuneau că nu a mers. Muncitorii erau foarte
refractari şi susţineau că nu se poate. „Aşa e soarta boului, viţel
adult, să stea la poarta noului niţel mai mult”.
Şi aşa cum am afirmat ceva mai înainte, perseverenţa mea a
învins. Îi cunoşteam pe muncitori destul de bine, în puţinul timp
cât am stat acolo, am avut această calitate de a cunoaşte oamenii
în toată viaţa. Am ales unul dintre şefii de echipă care mi‐a
inspirat mai multă încredere, am discutat cu el şi am stabilit să
lucrăm împreună şi să nu ne mişcăm de lângă sondă până nu
ajungem la adâncimea finală. Şi aşa am făcut. În 48 de ore am
executat un foraj, care de obicei se realiza în 6 luni de zile cu
noroi. Pare de necrezut, dar la forajul cu noroi dura atât de mult
din cauza pierderilor de noroi şi a timpului care trecea fără să se
facă nimic, până se pregătea alt noroi.
În vremea aceea am trimis un articol pentru publicare la o
revistă, ataşez o parte din acest articol, dar articolul a fost dat
unui coleg de‐al meu pentru recenzie, care a dat un aviz negativ,
sub pretext că nu se poate aşa ceva. Dar pentru că eu am insistat
să se publice articolul, colegul meu s‐a urcat în avion, s‐a dus la
faţa locului şi fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut.
După 20 de ani am fost invitată la aniversarea aplicării
forajului cu aer.
Condiţiile în care am trăit eu în acel şantier nu le cunoaşte
nimeni şi nu le va şti niciodată nimeni, chiar dacă eu aş încerca să
le povestesc. Una este să le povesteşti şi alta este să le trăieşti.
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LA DRĂGĂŞANI
Printre altele, pot să spun că am o fire ciudată, altfel nu‐mi
alegeam această meserie în care trebuie să fii mereu în luptă cu
fiarele ‐ nu‐i vorba de fiare sălbatice, ci fiare adevărate, pentru că,
de fapt, ce este o sondă, decât o aglomeraţie de fiare, la suprafaţa
şi în interiorul pământului.
Accidentele tehnice cele mai greu de rezolvat au loc în fundul
pământului, ca: ruperi de prăjini (ţevi de oţel), prinderi de
garnitură etc. Multă iscusinţă şi răbdare îţi trebuie ca să rezolvi
problemele pe care nu le‐ai întâlnit în nicio carte. Şi totuşi, mie cel
puţin, în cei 15 ani de producţie, unde am avut activitate de
control şi îndrumare, în toate zonele din ţara asta, nu mi s‐a
întâmplat niciodată să‐mi rămână o problemă nerezolvată, chiar şi
din cele mai grele.
Îmi amintesc, printre altele, de o sondă de la Drăgăşani, care a
prezentat probleme încă de la început şi toată lumea era cu ochii
pe ea. Într‐o şedinţă de lucru în care se discutau multe probleme
grele, un coleg de‐al meu, ing. N. I., căruia îi plăcea să se amestece
în toate, a fost apostrofat nu mai ştiu de către cine, în felul
următor:
„Mai bine vezi dumneata de sonda de la Drăgăşani, care ştii
bine ce probleme are”, la care el s‐a descotorosit de Drăgăşani,
spunând: „Lasă domnule, că se duce tova Berindei şi rezolvă”. În
momentul acela am simţit cum cade cerul pe mine. Nu eram
fricoasă, dar cunoşteam situaţia, ştiam că nu este o treabă uşoară
şi o să trag eu toate ponoasele, dacă lucrurile nu vor ieşi bine.
După şedinţă i‐am reproşat tov‐ului: „Ce te‐a apucat domnule să
vorbeşti aşa? Ştii că acolo este o treabă complicată şi dacă se
întâmplă ceva, nu ne mai spălăm cu toată apa Dâmboviţei!”.
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Şi, bineînţeles, că am plecat la Drăgăşani, unde ştiam că sunt
condiţii de lucru şi de trai mizerabile.
Forajul era pe un teren mlăştinos, o instalaţie nenorocită –
vorba colegului meu Konig Rihard: „această instalaţie ar fi trebuit
să fie retopită din faza de experimentare”.
Un acoperiş sub care să dorm şi eu, era imposibil de găsit.
Geoloaga din şantier, care nu mai ştiu cum se numea, locuia într‐o
cămăruţă cu pământ pe jos, împreună cu soţul ei. Prin bunăvoinţa
lor şi fiindcă nu aveam altă soluţie, am acceptat să dorm la ei. Nu
aveau decât un pat şi singura soluţie era ca cineva să doarmă pe
jos.
Normal era ca eu, ca musafir nepoftit să dorm pe jos, dar am
ajuns totuşi la o înţelegere, să dormim pe jos prin rotaţie, dar
povestea era asemănătoare cu aceea cu lupul, capra şi varza. Ea
dormea mereu în pat, iar eu şi soţul ei dormeam cu rândul pe jos,
adică o dată dormeam eu cu doamna, odată dormea soţul ei cu
ea. Era suficient că eu le stricam intimitatea celor doi tineri
căsătoriţi.
Această situaţie a durat două săptămâni şi o să spun la timpul
potrivit de ce a fost aşa. Despre mâncare ce să mai vorbesc, că nu
se găseau de niciunele, un sat prăpădit, în care nici apă nu se
găsea. Era un singur izvor de unde se lua apă şi la care se stătea la
coadă zi şi noapte pentru a se aproviziona. Şi cum totuşi, trebuia
să mâncăm ceva, nu am avut altă soluţie decât să rugăm gazda să
ne facă în fiecare zi mămăligă şi s‐o mâncăm cu ouă prăjite. Deci
mâncarea noastră de toate zilele asta era.
Revin la oile noastre, şi anume la lucrările de la sondă, care în
mod normal ar fi trebuit să se rezolve în câteva zile, s‐au întins pe
două săptămâni. De ce?
Forajul care se executa aici nu era nici pentru ţiţei, nici pentru
gaze, era pur şi simplu numai pentru apă. Aşa cum spuneam, zona
era lipsită de apă. Şi alte zone erau în aceeaşi situaţie, numai că
aici era satul în care se născuse primul secretar al regiunii, parcă
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Argeş, cu sediul la Piteşti, tovarăşul Sandu – nu mai ştiu altfel cum
se mai numea.
Întâmplător, eu l‐am cunoscut din copilăria mea, fiindcă avea
un atelier de croitorie la Gura Ocniţei. Toată lumea îl cunoştea pe
Sandu – croitoru. Cum a ajuns el prim secretar de regiune, nu ştiu,
dar cred că a fost comunist în ilegalitate.
Pentru că era o sondă de apă, forajul nu era complicat, dar era
dificil. Se tuba o coloană foarte diferită de cele de la ţiţei şi gaze,
era prevăzută cu un filtru, executat în şantier, şlituit şi matisat, în
dreptul stratelor aquifere. Coloana trebuia să meargă cu precizie,
astfel ca filtrul să se fixeze în dreptul stratului respectiv.
Dacă nu se întâmpla aşa, forajul putea să fie compromis,
ajungându‐se chiar până la abandonare. Costuri mari, întârzieri în
exploatare şi multe altele, pentru o sondă ratată.
Ţinând seama de toate dificultăţile care ar fi avut loc şi care
trebuiau evitate prin toate mijloacele – m‐am înarmat cu multă
răbdare, am luat toate măsurile necesare, ca schimbarea repetată
a noroiului, care ar fi permis depunerea nisipului, lărgirea şi
corectarea găurii în condiţii optime de colmatare a pereţilor găurii
de sondă, astfel încât să nu se producă dărâmarea pereţilor. Am
făcut tot ceea ce am crezut necesar pentru ca tubajul să meargă
strună, să nu fie în niciun caz ratat tubajul. Pentru că ştiam că
dacă ar fi fost cazul să trag de coloană în sus, granicul (troliul) n‐ar
fi avut capacitatea necesară, am aranjat cu un coleg de‐al meu,
director la Piteşti, Soare Constantin, să‐mi trimită un tractor Kirov
de la Bascov ca să mă pot ajuta cu el, adică să suplinească
capacitatea troliului.
În momentul în care mi s‐a confirmat că a plecat tractorul de
la Bascov către noi, am început tubajul.
Aş putea să spun că şansa, dar nu numai, a făcut ca tubajul să
meargă ca la carte şi să nu mai am nevoie de tractor. Când a sosit
tractorul, tubajul era gata şi toată lumea era fericită.
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Pentru cei ce nu cunosc legile forajului şi ar putea să spună de
ce am cerut tractorul până nu am văzut dacă merge sau nu
tubajul.
Dacă procedam aşa şi la un moment dat aveam nevoie de
tractor, până ar fi sosit tractorul, sonda ar fi fost ratată. Nu se
poate spune că s‐ar fi făcut manevre cu coloana să nu se prindă,
fiindcă la coloanele cu filtru de genul care s‐a spus, manevrele nu
sunt permise, din motive lesne de înţeles.
În astfel de cazuri, ca în multe altele, dar aici mai mult, graba
strică treaba. Acesta a fost motivul pentru care numai pregătirea
pentru tubaj a durat două săptămâni.
M‐am întors fericită la Bucureşti şi nu aşteptam de la nimeni
felicitări dar l‐am auzit pe ing. Florea Ion, coleg de facultate, cu un
an mai mare ca mine: „Ai rezolvat, dar te‐ai câcâit atâta”. Asta era
răsplata. Tot el mi‐a răspuns odată, când i‐am spus că am mai
puţin cu 100 de lei faţă de colegii mei: „Păi, ei sunt bărbaţi!”
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CUM AM AJUNS PROFESOR UNIVERSITAR
Eram inginer la o întreprindere a Comitetului Geologic de
forajul sondelor de explorare După ce în primii ani după
terminarea facultăţii am fost şef de şantier pe un şantier din
Bărăgan şi, împotriva voinţei mele am ajuns în cadrul centralei în
Bucureşti, nu mă părăsea ideea să‐mi fac doctoratul.
Vorbind cu colegii mei despre acest lucru, le spuneam că
atunci când se va scoate marxismul de la doctorat mă voi înscrie şi
eu. Nu pot să descriu ironia colegilor mei, care fiind siguri că acest
lucru nu se va întâmpla, mă tachinau spunând că voi ieşi la pensie
fără să fi făcut doctoratul.
Dar minuni în vremea noastră nu văd a se mai face vorba
poetului şi totuşi... Într‐o bună zi am aflat că a apărut o nouă lege
pentru admiterea la doctorat, de unde se vedea că marxismul nu
mai este disciplină de doctorat.
Nu am aşteptat să treacă timpul şi am trecut la acţiune. Chiar
a doua zi m‐am dus la fratele meu cel mare, nu să mă consult cu
el, ci să‐i spun pur şi simplu că m‐am hotărât să mă înscriu la
doctorat. Sfatul lui a fost să mai aştept un an, să vedem cum
decurg lucrurile şi aşa mai departe. Eu, care judec lucrurile pe
toate părţile, şi când hotărăsc un lucru nu mă mai întoarce nimeni
din cale, i‐am răspuns: „Când am hotărât să intru la facultate, am
zis acum ori niciodată, la fel zic şi acum: acum ori niciodată”. Şi
exact aşa am şi făcut, am plecat de la el m‐am dus direct şi m‐am
înscris. Era pentru prima dată când se organiza concurs pentru
admiterea la doctorat cu scoatere din producţie, adică cu bursă.
Fără falsă modestie pot să spun că am avut un curaj extraordinar.
Când m‐am înscris, mai era o singură persoană înscrisă, locuri erau
numai unul. Fratele meu, care nu vedea cu ochi buni acest lucru,
mai ales că nu i‐am ascultat sfatul, mi‐a ţinut un discurs care pe
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altul l‐ar fi terminat, dar nu şi pe mine. Mi‐a spus că doctoratul nu
este un fleac, că va trebui să muncesc pe brânci şi că pentru
concurs trebuie să mă pregătesc 12 ore pe zi şi bineînţeles a
trecut la acţiune şi mi‐a făcut un program pentru fiecare zi, de la
ora 6 dimineaţa până la ora 9 seara, cu pauzele de masă, de
relaxare şi cu orele de învăţat.
Pentru că întotdeauna am luat lucrurile în serios, n‐am făcut
excepţie nici de data aceasta. Am luat de la întreprindere
concediul de odihnă pe anul care trecuse şi nu‐l efectuasem şi
concediul de odihnă pe anul în curs. Deci asta făcea două luni,
aveam în postul pe care‐l ocupam o lună de concediu pe an.
Nimeni nu‐şi poate da seama prin ce emoţii am trecut în
aceste două luni, mai ales că numărul celor înscrişi pentru concurs
ajunsese la 14 concurenţi şi repet, ca nu era decât un singur loc.
Din cauza emoţiilor nu puteam să dorm noaptea, iar pe
vremea aceea nu auzisem de somnifere.
Doctoriţa de cartier care mai trecea din când în când pe la
mine şi mă încuraja, când i‐am spus că nu mai am curajul să mă
prezint, că doar n‐oi fi eu cea mai deşteaptă dintre toţi, m‐a
încurajat spunându‐mi că o prietenă a ei a venit din provincie şi ea
a câştigat concursul.
Acum, când scriu aceste lucruri, mi‐a venit în minte un
concurs despre care am citit în ziar, acum un an sau doi, în care
era vorba de 370 de posturi de jurişti, la care a reuşit numai o
persoană, o doamnă, mi se pare din Buzău, cu media 7. Tot în ziar
am citit că cei care nu reuşiseră au motivat că nu avuseseră timp
să înveţe. Puţin revoltată, mi‐am exprimat şi eu părerea: „Dar în
facultate ce‐au făcut?”.
După lucrarea scrisă, a urmat proba orală. Aşteptând să intru
la oral, apare Iordache, asistentul fratelui meu cel mare, şi mă
întreabă cu obrăznicie : „Cum aţi avut dvs. curajul să vă prezentaţi
cu Manolescu, care este secretar de partid etc. etc. Şi se
pregăteşte de două luni de zile ?!”. „Dar dumneata de cât timp
crezi că mă pregătesc eu? Şi de ce îmi spui asta acum? Să mă
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încurajezi sau să mă descurajezi? Du‐te domnule şi lasă‐mă în
pace!” I‐am întors spatele şi am plecat.
La terminarea probei orale, preşedintele a ieşit din sală şi ne‐a
comunicat că sunt doi câştigători cu aceeaşi medie: Berindei şi
Manolescu şi nu este decât un singur loc.
Preşedintele comisiei a lăsat la decizia ministerului şi chiar aşa
ne‐a comunicat, că ministerul va decide.
Alt timp şi alte emoţii, dar după cca. două luni răspunsul a
fost: ambii reuşiţi. Cum a fost posibil acest lucru? Pe fiecare
specialitate, de la alte facultăţi, era tot câte un singur loc, dar nu
ştiu dacă s‐a prezentat cineva pe acele locuri, în tot cazul, un loc a
fost trecut la noi şi atunci s‐a rezolvat favorabil.
După susţinerea tezei de doctorat şi obţinerea titlului de
doctor în ştiinţe tehnice nu m‐am mai întors la întreprinderea
respectivă; nici nu mai aveam de gând să mă întorc.
Gândul meu era să intru în învăţământ. Nu aveam pretenţii
prea mari, am găsit un liceu de specialitate şi am început să mă
agit. Acest liceu ţinea de Ministerul Petrolului şi m‐am gândit să
mă consult cu un coleg de‐al meu care era director la învăţământ,
Adrian Vasilescu.
Când i‐am spus despre ce este vorba s‐a oferit să mă ajute,
spunând că o cunoaşte pe directoarea liceului foarte bine, fiindcă
el a adus‐o de la Săvineşti şi a pus‐o directoarea liceului. A pus
imediat mâna pe telefon (ştia că au posturi vacante acolo) şi i‐a
spus că‐i trimite pe cineva pentru unul din posturi. A vorbit foarte
elogios la adresa mea, dar când am auzit că a adăugat şi faptul că
sunt dr. inginer am crezut că mi se face rău. I‐am reproşat că a
făcut o mare greşeală când i‐a spus de doctorat. Totuşi mi‐a spus
că s‐a aranjat şi că a doua zi să fiu la ora 8 la liceu, că mă aşteaptă.
Bineînţeles, a doua zi eram acolo la ora fixată. Tovarăşa directoare
nu venise. Am aşteptat în secretariat; între timp a venit, m‐a
văzut, secretara i‐a spus cine sunt, nu a schiţat niciun gest, şi am
aflat că a intrat într‐o şedinţă. Şedinţa a durat cam până la orele
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12, timp în care eu tremuram de nervi, şi în sfârşit m‐a chemat în
cabinet.
Primul lucru pe care mi l‐a spus (ştia pentru ce am venit), a
fost că nu poate să‐mi ofere decât 1.200 lei pe lună. Eu avusesem
2.300 lei pe lună înainte de a intra la doctorat, dar asta nu avea
importanţă. Aproape că eram mută şi surdă. S‐a uitat în dosarul
meu, în care era şi o copie de pe diploma de doctorat şi a schiţat
un gest de a o arunca: „Asta nu mă interesează”.
Am plecat de acolo fără să spun o vorbă – eram complet
răvăşită – şi de atunci am rămas cu o învăţătură. Dacă vrei să scapi
de cineva care îţi cere ceva, ţine‐l 3 ‐ 4 ore în anticameră, că nu
mai are nevoie de nimic.
Eram aşa de abătută şi tristă că nu mai doream să mai vorbesc
cu nimeni. Nici nu ştiu dacă i‐am telefonat lui Adrian, deşi era
normal să‐i spun ce am făcut.
Mi‐a trebuit puţin timp să‐mi revin din starea de umilinţă pe
care am îndurat‐o şi am pornit iarăşi la drum să‐mi rezolv situaţia.
M‐am adresat unei şcoli postliceale de specialitate, unde era un
post chiar pentru specialitatea mea. Directoarea, care ştia de
acum şi ea că am doctoratul, tot de la Adrian Vasilescu, mi‐a
comunicat că postul care era liber s‐a ocupat şi a făcut astfel ca să
fie ocupat imediat de un inginer tânăr, în aceeaşi specialitate cu
mine şi care era fiul unui inginer în domeniu.
Nu am renunţat aşa de repede şi am depus o cerere la
minister pentru postul respectiv, deşi mi se spusese că postul se
ocupase.
A sosit ziua de 1 octombrie, când a început şcoala şi eu nu
aveam niciun răspuns.
Alte speranţe nu mai aveam, dar nu eram disperată fiindcă din
principiu sunt optimistă şi nu se ştie niciodată de unde sare
iepurele. Şi iată că a sărit. Pe data de 25 octombrie (adică 25 de
zile după începerea anului şcolar) primesc un telefon de la
secretariatul şcolii postliceale, la ora 13, prin care mă anunţau că
la ora 15 am ore la anul II. N‐am stat să mă gândesc prea mult,
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deşi eram foarte derutată şi nu ştiam ce să mai cred, m‐am
prezentat la şcoală.
Secretara, fără prea multe explicaţii, mi‐a pus un catalog în
mână şi m‐a condus la clasă.
Deşi nepregătită propriu‐zis, am ţinut trei ore de curs, fără
întrerupere (cu excepţia pauzelor dintre ore) şi eram în culmea
fericirii.
Faptul că eu am lucrat efectiv pe şantier ca şef de şantier şi
apoi pe un sector de şantiere ca inginer şef cu organizarea
şantierelor m‐a ajutat foarte mult în perfecţionarea cunoştinţelor
de specialitate. Mai târziu, când am lucrat cu studenţii, le
spuneam că pot să‐mi pună tot felul de întrebări, fără nicio
reţinere. În acelaşi timp le spuneam că nu ştiu tot, că aş spune o
mare minciună, dar cred că nu le voi rămâne datoare la nicio
întrebare şi aşa am făcut.
Eram totuşi foarte curioasă şi nerăbdătoare să aflu cum s‐a
întâmplat minunea şi am aflat. Nu de la cei de la şcoală, care nu
prea m‐au primit cu flori, ci de la un coleg de‐al meu din minister,
pe care l‐a chemat ministrul i‐a arătat cererea mea, care abia
ajunsese la el şi i‐a spus: „Tovarăşa Berindei nu cumva este fosta
şefă de şantier de la şantierul Urziceni?” „Ba da” a răspuns colegul
meu. „Şi atunci de ce nu i s‐a dat postul cerut?”.
Imediat, ministrul a anulat numirea celui care ocupa postul şi
a dat decizia pentru numirea mea. Nici pe el nu l‐a dat afară, avea
prea multe pile, a rămas asistentul meu cu probleme de practică şi
atelier.
Se punea acum problema dacă mă plătesc numai de la 25
octombrie sau de la 1 octombrie. Şcoala nici nu voia să audă de
aşa ceva, cu toate că decizia era cu data de 1 octombrie. Tot de la
minister s‐a primit ordin să fiu plătită de la 1 octombrie, respectiv
de la data începerii şcolii.
Am să amintesc aici cum s‐a întâmplat cu numirea mea ca şef
de şantier şi de ce, chiar după 15 ani, ministrul şi‐a adus aminte de
mine.
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Când s‐a dus directorul de la întreprinderea unde lucram eu
cu listele cu şefii de şantiere pentru aprobare, când ministrul s‐a
uitat şi a văzut numele meu, a întrebat mirat: „Aici nu este vorba
despre o femeie?”.
Forajul sondelor este o meserie foarte grea şi pentru bărbaţi,
dar pentru femei. Ministrul a urmărit activitatea mea şi de aceea
şi‐a adus aminte după 15 ani.
Îmi plăcea foarte mult munca pe care o făceam aici, şi făcând
abstracţie de unele aspecte de care voi vorbi mai târziu, aş fi stat
acolo până la pensie, dacă nu s‐ar fi desfiinţat şcolile postliceale.
În vremea aceea şi nu numai atunci, se punea foarte mult
accent pe faptul că erai sau nu membru PCR – şi eu nu eram.
La un moment dat, neavând de lucru, mi‐am exprimat dorinţa
(faţă de o colegă de‐a mea) să fac cerere de intrare în partid. Până
aici mi‐a fost. Când a auzit secretara de partid, care era cam de o
vârstă cu mine, făcuse altă facultate decât mine, dar la acelaşi
institut, parcă a luat foc.
Din acel moment s‐a dus liniştea mea. Devenise detectiv. Mă
urmărea să vadă dacă întârzii de la şcoală, intra la orele mele fără
să mă anunţe, îmi punea orele în zilele şi la orele care ştia că nu
îmi convin, ş.a.m.d.
M‐am înfuriat atunci şi i‐am spus colegei mele bancul cu
copilul şi cu tricicleta, care este cam aşa : un copil spunea multe
prostii şi în special când părinţii lui aveau musafiri la masă. Ca să‐l
dezveţe de acest obicei, părinţii i‐au promis copilului că dacă nu
va mai vorbi prostii îi vor cumpăra o tricicletă. Copilul, care îşi
dorea foarte mult o tricicletă, le‐a promis că nu o să mai spună
prostii. Vine ziua când vin musafirii şi se aşează la masă. Copilul a
mâncat liniştit, nu a vorbit nimic, părinţii erau foarte mulţumiţi.
Când se serveşte compotul, ghinion, două muşte cad în compotul
lui. În momentul acela copilul sare ca ars, nu se mai poate abţine
şi explodează: „O bag în p. m. de tricicletă, dar să se f... . muştele
în compotul meu nu mai admit”.
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Conform acestui banc, i‐am spus colegei mele că îl bag în... de
partid şi bineînţeles am renunţat la ideea de a intra în partid. Cine
a trăit în vremurile acelea îi condamnă pe cei care au fost membri
PCR, dar nu ştiu că acest lucru constituia un handicap, dacă nu
erai.
A mai trecut mult timp de atunci şi până la urmă am fost
obligată să mă înregimentez şi eu acolo. Am avut numărul de
carnet peste 4 milioane. Colega care mi‐a dat recomandarea avea
în jur de 200. Nu a trecut decât un an de la angajarea mea la
această şcoală şi s‐a hotărât desfiinţarea şcolilor postliceale. Urma
să se facă încă un an de lichidare.
Iar acum urma să ajung din nou pe drumuri, şi pe drumuri am
ajuns, fiindcă a trebuit să fac naveta la Ploieşti, pe un post de
lector universitar la catedra de Utilaj Petrolifer, Institutul de Petrol
şi Gaze.
Acest an a fost pentru mine un calvar. Aveam ore în Bucureşti.
Erau zile în care între sfârşitul orei din Bucureşti şi începutul orei
din Ploieşti nu aveam decât 60 de minute. Plecam cu maşina din
Bucureşti, îmi era greu până ieşeam din oraş apoi pe sosea nu
ieşeam din 100 km pe oră. – Aveam o maşină aproape nouă,
Renault 16, ce se aşternea frumos la drum, nu era circulaţie mare,
dar singura problemă pe atunci era Miliţia Rutieră. Am mers până
în luna decembrie, când m‐a prins miliţia, eram pregătită şi
sufleteşte şi din punct de vedere al banilor. Am plătit imediat
amenda şi am plecat repede. A fost prima şi ultima dată când mi
s‐a întâmplat acest lucru, căci de atunci am respectat viteza
legală. Se termina trimestrul şi mi‐am putut aşeza orele ca să nu
mai am probleme. Nu ştia nimeni de la şcoală ce fac eu; de fapt
îmi pregăteam accesul la Institutul de Petrol şi Gaze. Dacă ar fi
aflat cei de la şcoala postliceală nu ştiu de ce mai erau în stare.
În acelaşi timp m‐am înscris la un concurs de şef de lucrări –
(lector universitar), pe care am concurat şi l‐am luat. A fost şi aici
o poveste cu cântec, dar despre asta cu altă ocazie.
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Mă întorc totuşi la locul meu de muncă de la şcoala
postliceală, unde eram aşa de „îndrăgită”, mai ales în zilele când
se dădeau salariile. Eu aveam cel mai mare salariu, 4.500 lei,
fiindcă mi se dăduse gradul didactic I, pentru că aveam doctoratul.
Pot să amintesc de şcoala medie la care mă prezentasem la
început şi‐mi dădea 1.200 lei pe lună. Cred că şi cei de la această
şcoală aveau salarii în jur de 2.000 lei pe lună, aşa că vă daţi
seama cât eram de îndrăgită.
Între timp se apropia sfârşitul anului şi urma să se susţină
examenul de absolvire şi repartiţia absolvenţilor.
Ca preşedinte, la examenul de absolvire, s‐a primit decizie
pentru o profesoară de geologie, Morărescu. Pentru că nu mi se
părea potrivită pentru aşa ceva, i‐am dat telefon colegului meu
din minister, Adrian Vasilescu şi i‐am sugerat ideea s‐o pună pe
doamna profesoară Botez Ana, care era ca şi mine inginer de
foraj. Vasilescu nu mi‐a spus nimic şi m‐am trezit cu decizie pe
numele meu, cealaltă decizie fiind anulată. Nu cred că trebuie să
vă mai spun care a fost reacţia generală.
Pentru comisia de repartizare a elevilor, tot eu am primit
decizie pentru preşedinte al comisiei. Nu ştiu dacă le‐a plăcut sau
nu altora, dar eu eram foarte fericită şi iată de ce: Doream pentru
aceşti copii o viaţă mai bună. Cunoşteam multe locuri unde ar fi
putut fi repartizaţi, dar cel mai bun mi se părea ISPIF, care avea
sediul în Bucureşti.
Am luat legătura cu directorul ISPIF şi am obţinut acceptul lui
ca să‐i repartizez acolo. Avea încredere în mine şi eu aveam
încredere în băieţi. Lucrasem cu ei şi eram foarte severă, pentru
că eu le predasem disciplinele de bază: forajul şi exploatarea
sondelor, utilaj petrolifer, aparate de măsură şi control şi încă o
disciplină de care nu‐mi mai amintesc. Erau băieţi buni, bine
pregătiţi şi‐şi vedeau de treabă. M‐am bucurat când am auzit de la
şefii lor că‐i depăşesc pe cei de la facultatea de subingineri.
Au trecut mulţi ani de la absolvirea lor şi, deşi m‐am străduit
destul de mult să aibă loc o întâlnire, abia peste 37 de ani am
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reuşit să adun câţiva la Casa Universitarilor, sub pretext că e ziua
mea de naştere, 15 aprilie 2009. La această primă întâlnire s‐a
stabilit o nouă întâlnire, cu acordul tuturor, la Brăila, în iulie 2009.
La Brăila, pentru că unul dintre colegii lor, Viorel Eugen era mare
şef acolo. Bucuria mea cea mai mare a constituit‐o bucuria lor de
a se revedea şi altă bucurie pentru mine a fost când am constatat
ce evoluţie frumoasă a avut fiecare dintre ei. Despre unii mai
ştiam câte ceva, ca de exemplu: cu ocazia unei deplasări la Făurei
ca preşedinte de bacalaureat, unul dintre foştii mei elevi de la
postliceală, Bulancea Ştefan, care era primar într‐o comună
apropiată, satul lui natal, a aflat că sunt pe acolo, mi‐a trimis o
maşină şi m‐am dus la el la primărie. Am rămas şocată de câte
reuşise el să facă în acel sat în timpul de când era primar.
Am remarcat, printre altele, o seră excepţională de legume şi
zarzavaturi şi un eleşteu. Vizita mea a fost de scurtă durată, dar în
puţinul timp petrecut acolo mi‐am dat seama de o mână de
adevărat gospodar.
Mă voi întoarce din nou la şcoala postliceală. Până acum am
spus şi bune şi rele despre mine. Chiar atunci când am trecut prin
situaţii grele am fost optimistă şi am trecut mai uşor peste ele. Nu
ştiu de ce se făceau multe reclamaţii la şcoala postliceală, după
care urmau anchete de la minister. Într‐o anchetă din astea am
fost şi eu cuprinsă, deşi nici atunci şi nici acum nu‐mi dau seama
ce am greşit. Când s‐a citit raportul de anchetă am rămas foarte
surprinsă când mi‐am auzit numele meu alături de alţii. Nu‐mi
aduc aminte ce se spunea, că de fapt nimic nu era adevărat ce
spuneau, sau o exagerare, ca de exemplu, ce a spus secretara de
partid la o şedinţă în care am fost singura criticată şi anume:
„Tovarăşa Berindei a lipsit cel mai mult la învăţământul politic”. La
întrebarea mea de câte ori am lipsit, răspunsul a fost: „Nu ştiu, o
dată sau de două ori”. „Păi, zic eu, o dată ştiu că am lipsit, dar am
fost bolnavă. Nu ştiu dacă am mai lipsit şi altă dată, dar asta nu
înseamnă cel mai mult”.
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La cele spuse de mine, tovarăşa secretară mi‐a răspuns că nu
se admite niciun fel de lipsă la învăţământul politic.
Dacă‐i aşa, zic eu, mort copt trebuie să fii la învăţământul
politic, dacă asta este legea voastră, înseamnă că nu este bună, ori
este alta bună, dar nu ştiţi voi s‐o interpretaţi şi să vă fie ruşine.
Nu‐mi era frică de nimeni, pentru că nu aveau ce să‐mi mai
facă.
Nu eram membru de partid, dar aveam o activitate cunoscută
şi recunoscută de alţi oameni cu mai multă putere.
În cele ce urmează am scris unele lucruri în versuri, adevărate,
lucruri care pe mine m‐au afectat foarte mult în acele momente.
O şedinţă de pomină
Era pe atunci, cum să vă spun, o mare furtună,
Şi‐aproape‐n fiecare zi vedeai cum fulgeră şi tună,
Iar într‐o zi s‐a anunţat, o adunare generală
Care zicea că se va ţine chiar la noi în şcoală.
Când am aflat, nu prea ştiam ce mi se pregăteşte,
Dar bănuind că nu e bine, ziceam: asta ne mai lipseşte.
Şi s‐a ţinut cum e normal, şedinţă şi dare de seamă.
Deşi cuminte‐n banca mea, mă apucă un fel de teamă.
Într‐un raport de 10 pagini eram mereu citată
Chiar de trei ori pe pagină, dar nu felicitată.
Citată‐n rău bineînţeles şi niciodată‐n bine.
Eram aşa de forfecată, n‐a mai rămas nimic din mine.
Când s‐a terminat şedinţa ceva parcă m‐a trăznit
Şi multă vreme după aceea eu nu mi‐am revenit.
Nu prea puteam să înţeleg, eram picată ca din pom.
După cum reieşea de acolo eu eram ultimul om
Şi poate n‐aş fi suferit după ziua cu şedinţa
De n‐ai fi fost tu acela care îmi citea sentinţa.
Nu era, cum să vă spun chiar o sentinţă de moarte,
Însă eram condamnată pentru prea multe păcate.
E mult de atunci, dar ai rămas acelaşi pentru mine,
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Colegul meu din facultate, mă simt nespus de bine.
Că aveam o poziţie foarte solidă s‐a demonstrat că după toate
uneltirile lor am fost numită preşedinta Comisiei de absolvire a
elevilor şi a Comisiei de repartizare.
Când s‐a desfiinţat şcoala postliceală, eu am fost numită
inspector la Centrul de Perfecţionare, la sediul fostei şcoli
postliceale şi cu normă de predare. Am refuzat, bineînţeles,
pentru că între timp participasem la concursul de şef de lucrări
(lector universitar) la Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, în
prezent Universitatea de Petrol şi Gaze (UPG).

Una din năzdrăvăniile mele
Când am aflat că şcoala postliceală îşi închide porţile, m‐am
gândit unde să mă duc, deşi cei de la minister aveau în vedere un
loc pentru mine. În timp ce predam la Bucureşti, la şcoala
postliceală, m‐am dus şi la I. P. G. Ploieşti să predau Tehnologia
Forării Sondelor la una din secţiile sale.
Institutul de Petrol începuse să se mute la Ploieşti şi prima
facultate care s‐a mutat a fost Utilaj Petrolier. În timp ce predam
la Ploieşti, nu făceam numai orele de curs, mă ocupam şi de
dotarea laboratoarelor, în limita posibilităţilor mele. Atunci, din
întâmplare, am aflat că o instalaţie care era foarte necesară la
laborator a rămas la Bucureşti şi nu ştiu din ce motive nu au reuşit
s‐o aducă la Ploieşti timp de şase ani. M‐am gândit cum aş putea
s‐o aduc eu şi am trecut la treabă. Am rugat pe cei de la Petrol să‐
mi dea un camion şi o macara şi mi‐au dat. Aşa cum am mai spus
şi în alt capitol, în lumea petrolului eram cunoscută ca un „cal
breaz”. Orice ceream şi de la oricine, primeam. M‐am dus la I. P.
G. Bucureşti şi în momentul în care a sosit maşina şi macaraua, am
constatat că nimeni nu voia să dea o mână de ajutor pentru
încărcarea instalaţiei. Am telefonat imediat la I. F. L. G. S.
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Bucureşti (Întreprinderea de Foraj şi Lucrări Geologice de Stat, la
care lucrasem eu cu câţiva ani mai înainte), şi am vorbit cu unul
din inginerii de acolo. I. F. L. G. S. era aproape de biserica italiană,
adică aproape de I. P. G. După puţin timp, au venit patru ingineri
de acolo şi au încărcat instalaţia. Apoi, camionul a plecat la
Ploieşti. Imediat, m‐am urcat în maşina mea, am depăşit camionul
şi am ajuns la Ploieşti. Vorbisem cu I. F. L. G. S. Ploieşti să‐mi
trimită o macara şi au trimis‐o. Când a sosit camionul cu instalaţia,
macaraua era acolo. Atunci le‐am spus celor de la laborator că a
sosit instalaţia şi să o preia.
Acest lucru a fost recunoscut şi apreciat de către cei care erau
în măsură să vadă.
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BACALAUREAT, POVEŞTI ŞI NU NUMAI
În timp ce am funcţionat ca profesor universitar, am fost
numită preşedinte de comisie de bacalaureat la vreo 30 de
comisii; uneori mergeam şi la sesiunea din iunie şi la cea din
august.
Pentru că întotdeauna am încercat să nu greşesc în ceea ce
fac, sau să greşesc cât mai puţin, am încercat să mă folosesc şi de
exemple de la alţi profesori. Deşi părerea mea era că la
bacalaureat, în special, nu cad niciodată cei mai proşti, ci doar cei
care nu au pile, am să amintesc aici de un exemplu care confirmă
acest lucru.
Fratele meu mai mare, profesor universitar, unul dintre cei
mai temuţi profesori, dar şi corect, avea, ca de obicei, conducerea
de proiect pentru examenul de stat al absolvenţilor. Întâmplarea a
făcut că printre absolvenţii conduşi de el să fie câţiva care nu prea
erau la înălţime. Am spus întâmplarea, pentru că nu prea aveau
mulţi curajul să se înscrie la el, cei săraci cu duhul ştiindu‐l foarte
pretenţios şi foarte sever. Drept pentru care dânsul (profesorul),
după ce a văzut ce le poate pielea, i‐a sfătuit să nu se prezinte
pentru susţinerea proiectului în prima sesiune, să se mai
pregătească, să muncească mai cu nădejde şi să se prezinte la
iarnă. Tot întâmplarea a făcut, fericită de data aceasta, ca cei
veniţi să nu ţină seama de sfatul conducătorului şi să se prezinte la
prima sesiune. S‐au prezentat şi au trecut examenul de absolvire
la limită, dar au trecut.
Întrebat de către unul dintre profesori cum de s‐a produs
acest miracol, căci el se ţinea de cuvânt şi când spunea un lucru
era sfânt, el a răspuns: „Când am văzut cum trec toţi piloşii, le‐am
pus şi eu pile din oficiu şi i‐am trecut, pentru că erau alţii mai
proşti decât ei”.
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Chiar dacă am mai spus‐o şi în alte rânduri şi trebuie să mă
repet, o mai spun şi acum. Nu pică întotdeauna cei mai proşti, ci
pică cei care nu au pile.
Şi uite aşa, nu se ştie niciodată de unde sare iepurele. Zicala că
prima condiţie ca să iei un examen este să te prezinţi – Iacă aici s‐a
potrivit.
Au trecut mulţi ani de atunci şi nu l‐am mai întrebat dacă s‐a
mai întâmplat aşa ceva, dar mie mi‐a folosit exemplul lui şi l‐am
aplicat, pot să spun cu oarecare satisfacţie, spre insatisfacţia
altora, la examenul de bacalaureat unde eram preşedinte.
Am mai reţinut ceva şi de la eminentul profesor Tiberiu
Roman, mare matematician, foarte sever, şi auzind că pleacă la o
comisie de bacalaureat, ca preşedinte, i‐am zis: „Domnule
profesor, nu‐i invidiez pe elevii care dau bacalaureatul cu dvs. . Vă
ştiu că sunteţi foarte sever şi pretenţios”, la care dânsul mi‐a
răspuns: „Eu nu mă amestec niciodată în treburile profesorilor.
Rolul preşedintelui este altul, nu să examineze elevii, ci să vegheze
ca totul să se desfăşoare normal şi să intervină acolo unde este
cazul”.
Din cele ce învăţasem de la fratele meu, cu ce aflasem de la
profesorul de matematică şi cu alte raţionamente ale mele, am
ajuns la concluzia că nu trebuie să pice nimeni la bacalaureat.
Accept să fiu contrazisă de oricine pentru această afirmaţie, dar
din cele ce voi spune pe parcurs din experienţa examenelor la
care am participat, o să dovedesc faptul că am spus un adevăr.
Ca să pot să împiedic intervenţiile şi pilele era imposibil, şi
totuşi eram foarte atentă la scris şi la oral, ca să mă conving de
adevăr. Aşa cum am mai spus, bănuiala mea era că nu pică
niciodată cei mai proşti, ci numai cei ce nu au pile şi atunci la
acestora din urmă le puneam eu pile din oficiu şi‐i treceam.
Aveam în vedere mai multe aspecte şi anume:
1. Dacă pică în prima sesiune (iunie), tot atâta o să ştie şi în
august.
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2. Dacă vede că nu a mers fără pile, pune în funcţiune toată
maşinăria de intervenţii, îşi vinde tată‐său şi capra şi varza să‐şi
treacă odrasla.
3. Cei care iau bac‐ul în iunie au posibilitatea să dea la
facultate şi, dacă intră la facultate, înseamnă că nu sunt chiar
prosti, iar dacă nu intră rămân muncitori.
De la examenele de bacalaureat la care am participat am
rămas cu multe amintiri plăcute, dar au fost şi unele întâmplări, şi
nu puţine la număr, care mi‐au lăsat un gust amar; unele din ele le
voi aminti la timpul lor.
Întâmplarea a făcut ca prima comisie de bacalaureat la care
am participat să fie la liceul la care am învăţat eu, Liceul Iulia
Haşdeu din Câmpina.
Pe vremea aceea comisiile de bacalaureat se publicau în
presă. Eu am aflat că sunt preşedintă de bacalaureat la Câmpina
prin telefoanele pe care le‐am primit de la colegele mele din liceu.
Am plecat la Câmpina încântată, aşa cum spuneam cu altă
ocazie, oraşul copilăriei mele. Am poposit la mătuşa mea, care
înainte de a sosi eu primise deja o grămadă de pile, aşa cum spun
eu de obicei, o ladă cu pile.
Surprinsă, am protestat, şi cum vizitele pentru intervenţii erau
nesfârşite, le‐am spus la toate cunoştinţele mele că nu pot să‐i
ajut cu nimic, că eu sunt preşedintă, că profesorii examinează şi
eu nu am niciun amestec.
Nu mică mi‐a fost mirarea când la protestele mele mi‐au
răspuns cu nonşalanţă că acolo au aranjat, că totul este în regulă,
dar că li s‐ar fi spus că nu ştiu cum se va comporta preşedinta.
Şi astfel am aflat că lor le mai trebuia şi acest aranjament ca să
poată dormi liniştite.
De‐a lungul anilor mi‐am dat seama că acolo unde nu mă
cunoşteau, când auzeau că le vine o preşedintă (femeie), se
întristau şi se temeau în acelaşi timp.
Îmi amintesc de o sesiune de bac la care eram două comisii.
Eu eram la o comisie şi un coleg de catedră la altă comisie.
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Directorul, care era vicepreşedinte la comisia mea, se consulta
numai cu colegul meu, îl însoţea la cantină unde luam masa etc. Şi
tot aşa, până în ziua în care a început susţinerea proiectelor şi
domnul coleg a picat aproape jumătate din absolvenţi. A vrut să
demonstreze probabil ce bine se pricepe dânsul la proiecte. Din
ziua aceea dl. Director l‐a abandonat şi a fost dezamăgit. Eu
constatasem de‐a lungul anilor că proiectele sunt făcute de
oricine, numai de către elevi nu. Se înfiinţase o „cooperativă” de
prestări proiecte de diplomă. Ştiind de acest circ de a te face că
faci proiecte şi a lua pe nedrept 10 pe munca altora, mă
resemnasem şi lăsasem tot pe seama profesorilor decizia finală.
Întrebările puse de mine erau numai ca să demonstrez că am
dreptate şi că nu prea îşi au rostul.
Versurile făcute de mine la un liceu din Constanţa, care au
făcut‐o pe directoare să aibă o criză de isterie când i le‐am dat să
le citească, sunt destul de convingătoare în această privinţă.
Versurile cuprindeau adevărul despre cum s‐au făcut proiectele,
adevărul universal valabil, dar cum adevărul supără, am supărat‐o
pe tovarăşă şi era în stare de orice.
Versurile sunt următoarele :
„La lucrarea practică, candidaţii au prezentat,
Scheme şi dispozitive, precum li s‐au indicat,
Profesorii susţineau că ar fi de folos,
Dar la logică erau, cam cu susu‐n jos.
Când îi susţineau, pe cei cu lucrări mai bune,
Când pe cei ce n‐au nimic, dar aveau renume,
Alteori le ţineau partea, celor ce au papagal,
Şi ziceau că la ei vorba, trage mai mult la cântar.
Proba practică se ţine, după cum aţi auzit,
Cu proiectul şi macheta, ce‐ai avut de construit,
Îţi iei jucăria în braţe, şi pe masă o aşezi,
Vorbeşti câteva minute, şi ai grijă să nu te pierzi.
Fiindcă după ce ai spus, ce‐ai avut şi ce‐ai lucrat,
O comisie prezentă, este pusă pe întrebat,
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De ce ai pus‐o în picioare, şi nu ai pus‐o pe dungă?
Fiindcă pare mişcătoare, şi‐ar putea chiar să fugă.
Dacă merge, nu e bine, şi mai bine‐ar fi de‐ar sta,
Dacă stă, fă‐o să meargă, că asta e treaba ta
De ce nu te‐ai ostenit, că să meargă compresorul?
Şi ce‐ai făcut acolo, unde începe suitorul?
Vrei motor să bagi în mină, dar n‐ai antigrizutos,
Nu prea ai ventilatoare, ai, dar sunt fără de folos,
De ce ai sudat acolo, căci nevoie nu era?
De ce nu ai fost în uzină, unde este treaba ta?
De ce aşa, de ce încolo, te pisează fiecare,
La urma te vezi picat, şi nu este de mirare,
Unul vine şi susţine, că el a făcut motorul,
Dar acasă ţipă mama, c‐a stricat aspiratorul.
Altul a stricat acasă, o maşină de spălat,
Iar acum ia motoraşul cu el, şi‐a plecat,
Eu făcui ventilatorul, că tata e‐n port,
Dacă nu‐mi daţi nota zece, nu vi‐l las nici mort.
S‐au făcut ventilatoare, multe câte vrei,
Zece nu s‐a dat decât, la vreo doi sau trei,
A făcut unul o planşă, ca s‐o pui în cui,
I‐a dat zece fiindcă este fiul nu ştiu cui.
Viorel făcu un ciur, vai de ciurul lui,
Fiindcă l‐a făcut pe dos, şi n‐ai cum să‐l pui,
A venit şi Ionică, cu un compresor,
Dar nu prea merge săracul, că n‐are motor.
Credeţi voi că asta‐i probă, vai de mama ei,
Dacă mă lăsaţi pe mine, luau toţi doar trei,
Întrebând pe fiecare, cam ce a făcut,
Spune că a făcut nimic şi nici n‐a văzut.
Că lucrarea i‐a făcut‐o, bunicul sau tata,
El a stat lungit la soare, până a fost gata,
După cum vedeţi, proiectul este alandala,
De o merge tot aşa, s‐a dus naibii şcoala!
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Note doar de cinci şi şase, de sus până jos,
Doişpe’ ani pierdu băiatul, fără de folos,
La lucrarea de română s‐a făcut pomană mare,
Mai lipsea un singur lucru, să le dea şi‐o lumânare.
Matematica a fost, spun unii, mai cu perdea,
Că săracii habar n‐au, de departe se vedea,
Să vă scoată la liman, profesorii au încercat,
Să nu se spună cumva, că la mal v‐aţi înecat,
Să trăiască profesorii, directorul să trăiască,
C‐a ajuns şi‐al meu fecior, liceul să‐l isprăvească.
Versurile de mai sus au fost scrise la un liceu cu profil minier.
Prima comisie de bacalaureat la care am fost numită, a fost la
Câmpina la Liceul Iulia Hasdeu, acolo unde eu am terminat liceul.
Versurile care urmează le‐am scris în urma a ceea ce am aflat
că se petrece la bacalaureat :

Bacalaureat 1972
Într‐un an am fost numită, în urbea mea natală
Tot ca preşedinte, la fosta mea şcoală.
Am aflat de‐a mea numire, când eu habar n‐aveam
Şi‐au început telefoanele, de nu mai pridideam.
Când am sosit în oraş, m‐aşteptau la gară.
Mă mir că nu au venit şi cu o fanfară.
Nu cred că m‐am speriat, aşa sunt din fire.
Când văzui că este vorba de‐o ladă cu pile.
Erau foarte încântaţi de‐aşa preşedintă.
La unii le‐am fost colegă, la alţii dirigintă.
Nu prea ştiam ce să cred, ce vor dânşii de la mine.
Nu înţelegeam de ce‐au venit cu atâtea pile.
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Scumpii mei prieteni, le spun cu diplomaţie
De ce vă adresaţi dumneavoastră mie?
Eu sunt doar preşedinta, nu examinez.
Şi ca preşedintă, doar supervizez.
Profesorii sunt aceia care note pun.
„De‐asta ne‐am îngrijit noi, de mult, nu de‐acum,
Vrem să ştim că preşedinta, n‐o să ni‐i dea gata.
De descoperă ce ştiu, ne face bucata”
Am închis un ochi, am închis chiar doi,
M‐am făcut chiar surdă, dar zic, vai de noi.
Am spus pe ici pe colo, aşa prieteneşte,
Că băiatul e deştept, dar nu prea munceşte.
De are gând cumva să dea la facultate,
Apăi să pună mâna şi să‐nveţe carte.
Unii dintre ei, nu m‐au ascultat.
S‐au dus la facultate, însă n‐au intrat,
Au încercat mulţi ani fără rezultat,
Căci de fiecare dată, dânşii au picat.
Şi‐au pierdut o tinereţe fără de folos,
Părinţii muncesc pentru ei, ei sunt de prisos,
Au învăţat să se plimbe, şi doar să petreacă,
Părinţii muncesc, ei sunt trai‐nineacă.
Alţii printr‐o minune, au intrat la facultate,
Dar pierdură din primul an, fiindcă n‐avură parte,
De ai carte ai şi parte, cam aşa se zice,
De ştiau şi ei proverbul, nu puteau să pice.
Nici în al doişpelea ceas, n‐au înţeles,
Că de intri în facultate, nu ai de ales,
Te pui cu burta pe carte şi praf tu o faci,
O ronţăi ca un şobolan şi înveţi în draci,
Să câştigi ce ai pierdut în doişpe ani de şcoală,
Este muncă de miner, nu e o vorbă goală.
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La Liceul Videle, unde eram şi reprezentanta Universităţii de
Petrol şi Gaze în probleme de patronare (universitatea noastră
patrona mai multe licee, printre care şi Liceul Videle), am fost
preşedinte de bacalaureat de două ori.
În timp ce se desfăşura examenul de bacalaureat şi nu avea
voie nicio persoană străină să intre în liceu, am observat o
persoană necunoscută cam în fiecare zi în şcoală. Deşi eu
cunoşteam toţi profesorii şcolii, nu am prea dat importanţă
acestui amănunt. La terminarea examenului am aflat că este
primarul oraşului şi că avea şi el un fiu care dădea bacalaureatul.
Cu ocazia unei discuţii pe care am avut‐o cu primarul, m‐a întrebat
dacă se intră greu la Facultatea de Tehnologia Forării Sondelor,
Facultatea de Foraj – mai pe scurt. I‐am spus că dacă notele luate
de băiat în timpul şcolarizării (văzusem dosarul) sunt ale lui va
intra, dar dacă sunt ale lui tată‐său, nu va reuşi. Profesorii, care
ştiau situaţia, se uitau unii la alţii, şi am înţeles. Deci notele erau
ale lui tată‐său şi „copilul” nu a mai intrat nicicând la facultate.
Nici măcar la Institutul de Mine Petroşani nu a intrat. Era pe
vremea când se dădea numai examen scris şi nu se mai putea face
nicio mişcare.
Şi fiindcă am amintit de această perioadă, mi se pare că a fost
lucrul cel mai înţelept din istoria învăţământului. Cam vreo zece
ani nu s‐au mai făcut şmecherii, care se pot face de obicei la oral.
Erau copii buni care obţineau note mari la scris, iar la oral picau şi
invers.
Într‐un an, cândva, într‐o vară, un coleg de‐al meu de catedră,
care avea ore şi la o şcoală de chimie, era foarte revoltat că o
fostă elevă de‐a lui a picat la admitere la automatică, deşi era cea
mai bună din clasă.
„Fugi domnule de aici, i‐am zis eu, dacă era aşa de bună, nu
putea să cadă”.
Mai târziu, în toamnă, a trebuit să recunosc că a avut
dreptate. Petruţa, aşa se numea eleva, a dat din nou examen şi a
reuşit prima. Era în anul când s‐a aplicat legea cu efectuarea
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stagiului militar înainte de facultate. Candidaţii admişi în vară
plecau în armată şi reveneau la cursuri după un an.
Deci în acel an, prin plecarea în armată a celor reuşiţi au
rămas locuri libere, şi în toamnă au concurat numai cei cu armata
făcută şi fetele. Pilele cele mai tari se consumaseră în vară, şi aşa
Petruţa a reuşit pe primul loc. Prin colegii ei am aflat că aşa a mers
până la sfârşitul facultăţii. Deci a avut dreptate colegul meu.
La un examen de bacalaureat din Ploieşti, doamna profesoară
de matematică, al cărei nume vreau să‐l ţin sub tăcere, din motive
pe care le veţi afla mai târziu, a ţinut neapărat să pice, nici mai
mult nici mai puţin decât 35 de candidaţi. Aţi înţeles bine, 35 de
elevi. Să nu spuneţi că dacă picau aceştia cine mai trecea şi acesta
este adevărul, dar pot să spun cu satisfacţie că nu a picat niciunul.
Lupta a fost foarte grea, dar până la urmă am câştigat bătălia,
iar directorul şcolii a fost uimit de acest rezultat, exprimându‐se
că va rămâne caz unic în istoria acestei şcoli.
Printre argumentele pe care le‐am adus în sprijinul acestor
copii a fost şi acela că dacă aceştia cad, este şi un vot de blam
pentru profesorul care le‐a predat matematica şi, bineînţeles,
despre dânsa era vorba.
Pe de altă parte, fusesem pusă în gardă că doamna cu pricina
are acest obicei, şi atunci am fost mai atentă, ca de obicei şi i‐am
demonstrat cu probe concrete că pot fi trecuţi. Nu a fost deloc
uşor de convins, pentru că era crunt lovită în interesul personal.
Avea obiceiul ca pe vară să facă pregătire cu cei picaţi la examen,
dar pe bani grei.
Pregătire e un fel de a spune, important era bani să iasă. Cu
suma pe care o lua pe vară îşi putea cumpăra cel puţin un
autoturism Dacia.
La Râmnicu Sărat, deşi m‐am simţit foarte bine, cadrele
didactice fiind oameni foarte drăguţi, plini de viaţă şi ospitalieri,
totuşi, a existat şi aici o întâmplare care mi‐a lăsat un gust amar.
M‐a izbit de la început eleganţa unei tinere profesoare de
biologie. În fiecare zi apărea cu altă toaletă. Întrebată de mine de
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unde îşi procură toaletele mi‐a spus că şi le comandă la o
cooperativă, cu materialul cooperativei. Pe vremea aceea,
materialele de calitate nu prea erau pe piaţă, şi, când le găseai,
erau foarte scumpe. Am trecut uşor peste aceste amănunte, nu
le‐am prea dat importanţă.
Înainte de proba orală la disciplina respectivă, profesoara m‐a
întrebat dacă sunt suficiente un număr de bilete, nu‐mi mai
amintesc – 10 – 20, fiind doar câţiva elevi care susţineau proba la
biologie. Am fost de acord cu numărul de bilete propus, crezând
că am de‐a face cu oameni de bună credinţă. În timpul
examenului mi s‐a părut ceva suspect la una dintre eleve. M‐am
ridicat de la masă, m‐am apropiat de banca elevei; manevra
fusese făcută, frauda produsă. Spre surprinderea mea, am
constatat că eleva cu pricina avea toate subiectele gata făcute,
exact sub forma cerută la examen. Ea a extras din ele pe cel cu
numărul care‐i căzuse şi l‐a pus pe masă. Din dosarul elevei, căci
studiam de obicei fiecare dosar, am aflat că mama elevei era
croitoreasă la o cooperativă, nu întâmplător acolo unde doamna
profesoară îşi comanda toaletele.
Deşi eram foarte înţelegătoare la toate examenele, nu‐i
iertam pe cei ce încercau să obţină un examen prin fraudă. Aveam
grijă întotdeauna să le atrag atenţia asupra acestui lucru şi eram
neiertătoare.
Nu ştiu cum se făcea, dar fără să vreau îi observam şi
mergeam la sigur. Metodele de copiat le cunoşteam şi eu încă din
liceu, dar asta cu subiectele făcute mă depăşeau. Asta nu era
numai o fraudă a elevului, care de obicei este inconştient, ci
necinstea celui care ar trebui să fie exemplu de corectitudine.
Profesoara cu pricina era şi secretara organizaţiei de bază (P.C.R.)
în şcoala respectivă.
Nu am să amintesc aici ce măsuri am luat, dar am considerat
că o judecată dreaptă trebuia s‐o condamne pe profesoară, care‐i
făcuse biletele. O măsură radicală şi exemplară ar fi fost necesară,
dar din experienţa mea ştiam că trebuie să fii prea prost să te
145

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

angajezi într‐o luptă cu un adversar mai puternic ca tine, eu
nefiind nici măcar membru de partid.
Cu această ocazie mi‐am amintit de o întâmplare de la o
comisie de bacalaureat, unde era preşedinte un coleg de‐al meu,
Vlad Ion. Bun profesor, dar sever şi la care pilele nu au ţinut
niciodată, chiar dacă aceste pile ar fi venit de la Casa Albă (aşa
cum i se spunea pe atunci instituţiei unde lucrau mai marii oameni
ai partidului). Deci era vorba mi se pare, de oraşul Buzău.
La una dintre probe au căzut mai mulţi elevi, printre care era
şi băiatul primarului. De aici a început „caterinca”. Întâi au insistat
profesorii să‐l convingă să‐l treacă. Apoi a fost chemat la telefon
de ministrul învăţământului. S‐a dus la telefon, la chemarea
ministrului, a spus „da, da” s‐a dus în sală, dar nu a schimbat
nimic. La vremea aceea, dacă pica un elev la o disciplină, nu mai
era primit la probele următoare. În zilele următoare a fost chemat
de mai multe ori la telefon, dar a refuzat să mai vorbească cu
ministrul, sub pretext că nu poate să părăsească sala de examen.
A doua zi s‐a prezentat ministrul în persoană, dar s‐a deranjat
degeaba. Nu a avut succes. Preşedintele comisiei, Vlad Ion, i‐a
argumentat că atâta timp cât el are decizia ministerului de numire
ca preşedinte, el hotărăşte. Dacă‐i anulează decizia şi vine altul,
poate să facă acela ce vrea.
În concluzie, lucrurile au rămas ca la început. Vestea s‐a
răspândit în tot oraşul, profesorul Vlad a devenit cunoscut
(celebru) şi pe stradă era salutat cu tot respectul de către oameni
necunoscuţi.
Norocul lui şi nu numai norocul, a fost că nu a păţit nimic. Era
un bun profesor, era membru de partid, origine socială sănătoasă
(fiu de ţăran), cu doctoratul făcut în U. R. S. S.
Dar, pentru că întotdeauna există un „dar”, directorul şcolii,
care era vicepreşedinte al comisiei, drept pedeapsă a fost mutat
ca simplu profesor la un liceu din judeţ. Din vara aceea (anul cu
pricina), Vlad nu a mai vrut să primească niciodată această
„onoare” de a fi preşedinte la bacalaureat. Om capabil, muncitor,
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deştept, dar drept, cea din urmă calitate fiind de fapt un mare
defect. Se zice de multe ori „cu dreptatea mori de foame”.
Apropo de dreptate. Am constatat asta pe pielea mea încă din
anii copilăriei, dar hotărâtor a fost primul meu an de carieră, când
după cele întâmplate aproape am jurat că nu voi mai încerca
să‐mi caut dreptatea câte zile voi avea.
Când am ieşit de pe băncile şcolii (facultăţii) am vrut să schimb
eu lumea, dar, după ce am sângerat în ghimpii suferinţei, am
început să mă schimb eu după lume, bineînţeles, în anumite
limite.
Am trecut prin multe, m‐am făcut că nu văd, nu aud, condusă
de ideea că dacă adversarul tău are proptele nu este bine să te
lupţi cu el, fiindcă te striveşte, iar dacă nu are se va găsi cineva
care să‐l strivească pe el. Şi asta a fost după întâmplarea cu
dirigintele de şantier unde eu eram şef de şantier şi puteam să
intru în închisoare, căci escrocheriile le făcea el, dar semnătura
era a mea.
Pentru lucrările de suprafaţă, era trimis din Centrala Bucureşti
un diriginte de şantier. Acesta a angajat patruzeci de zilieri pentru
săpăturile necesare fundaţiei şi alte lucrări de suprafaţă. De la
început mi‐am dat seama că am de‐a face cu un om necinstit şi
am început să‐l urmăresc. Am observat că la diferite săpături se
norma mai mult decât se executa. Bineînţeles că acolo unde
trebuia să se facă fundaţia, şi cantitatea de ciment era mai mare.
Distanţa de la care se aducea apa, era mai mare decât în realitate.
Materialele necesare se aduceau de la Ploieşti cu maşina, cu care
se ducea şi dirigintele de şantier (material lemnos, conducte,
ciment etc.). Nu întâmplător sosea cu maşina după lăsarea serii.
Le descărca fără să ştiu eu ce a adus.
Poate şi din cauză că eu eram solicitată de diverse persoane să
le dau material lemnos sau ciment şi refuzam, l‐am bănuit pe el.
De exemplu, nişte ţigani, mi‐au cerut să le dau şi lor un metru cub
de cherestea. La argumentele mele că nu pot să fac aşa ceva, unii
dintre ei mă învăţau cum să fac. Să încarc într‐un camion
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scândură, să spun că o duc la gater, iar înapoi la şantier nu mai
ajunge, ajungea la ei.
Directorul de la S. M. T. (Staţiunea de Maşini şi Tractoare), îmi
oferea o cameră cu chirie (pe care eu am văzut‐o şi mi‐a plăcut),
dar voia cherestea şi ciment în schimb. La refuzul meu, mi‐a spus
că acum sunt tânără şi fără experienţă, la care i‐am răspuns că nu
voi face asta niciodată, şi n‐am făcut.
După toate astea, văzând că el vine numai noaptea, m‐am
gândit să‐l aştept. Am asistat la descărcarea maşinii şi am
constatat că materialele aduse de el nu corespund cu ce scrie în
acte. Am bănuit ca el vinde pe parcurs ce vrea şi ce i se cere. Am
aflat că, de la zilieri, lua de la fiecare câte o sută de lei, asta
însemna patru mii de lei pe lună (el avea o mie de lei pe lună
salariu).
Când m‐am dus la Centrala Bucureşti şi am cerut să‐mi ia
escrocul de acolo, nu au comentat nimic, l‐au luat, dar ce mi‐a
păţit mie pielea, numai eu ştiu. Nimerisem să‐l reclam chiar la
protectorul lui, cu care împărţea banii. Mult mai târziu a ajuns
acolo unde trebuia, adică la închisoare, aranjat de un alt şef de
şantier, dar care era finul directorului general. Aici amândoi aveau
proptele, dar a învins cel cu proptelele mai mari şi care avea şi
dreptate.
O zicală pe care am auzit‐o de multe ori „dreptatea au
mâncat‐o câinii” sau „dreptatea umblă cu capul spart”.
Într‐o zi, pe când lucram în Centrala Bucureşti, a intrat în birou
un muncitor şi m‐a întrebat unde este biroul dreptăţii. I‐am
răspuns zâmbind că dacă va umbla în toată lumea asta şi tot nu îl
va găsi. Dar probabil, zic eu, poate cauţi Oficiul Juridic, pentru care
nu‐ţi garantez că o să‐ţi facă dreptate.
Şi asta pentru că ştiam tot din experienţa mea.
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PRACTICĂ DE VARĂ LA MORENI
În anul acela trebuia să plec cu studenţii în practica de vară.
Întâmplarea a făcut ca eu să conduc studenţii de la Facultatea de
Utilaj Petrolier la schela Moreni ‐ oraşul meu preferat. Am intrat
în sala în care erau adunaţi studenţii respectivi ca să le spun cu
cine pleacă şi să le aduc la cunoştinţă programul. Când au văzut că
pleacă cu mine, au sărit în sus de bucurie, dar le‐am spus că nu
ştiu dacă este bine să fie atât de entuziasmaţi; s‐ar putea să aibă
deziluzii şi se ştie că cine râde la urmă, râde mai bine.
Tot din întâmplare, spre nenorocul lor, am locuit în acelaşi
cămin. Spuneam spre nenorocul lor, fiindcă, locuind în acelaşi
cămin, eu mă sculam dimineaţa şi dădeam deşteptarea, după care
îi repartizam pe puncte de lucru, pe la care aveam grijă să trec să
le dau explicaţiile de care aveau nevoie la locul de muncă.
Într‐o bună zi şi‐au cam dat ei seama cum stă treaba şi au spus
dezamăgiţi: „Mă, ne‐am cam păcălit cu cucoana asta!” şi, desigur,
aveau dreptate.
Vine ziua colocviului de practică, comisia formată din
reprezentanţii schelei, fostul decan Mălai Mare şi, bineînţeles, eu.
Din principiu eu nu puneam întrebări la colocviu, aveam destul
timp în timpul practicii, dar eram sigură că după munca pe care o
dusesem cu ei, vor obţine note bune. Şi, bineînţeles, notele au
fost numai de 9 şi 10 în afară de un singur 7; l‐a luat Mircea care
era cam leneş.
Mircea, nemulţumit, zice: „Am luat eu 7 la schelă, dar acum
mergem la rafinărie şi acolo avem un domn.”
Vine toamna, începe anul, iar la orele de atelier Mircea cade
în grupa mea de supraveghere. Îl întreb pe Mircea: „Ce notă ai
luat la rafinărie?”
„Nu mai ştiu”, zice el.
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„Ba ştiu eu, Mircea! Ai luat 5, dar acolo era „un domn”, nu‐i
aşa?”
N‐a mai zis nimic Mircea, cred că s‐a jenat puţin, dar după
aceea ne‐am înţeles destul de bine la atelier.
Încercam să fiu severă, dar nu precupeţeam din timpul meu şi
puteau să vină oricând să‐mi ceară orice explicaţie. Satisfacţia
mea era atunci când reuşeam să‐i ajut ca să poată obţine note
bune.
În special, la proiectul de diplomă îi ajutam ca să fiu în special
eu mulţumită şi mă bucuram că absolvenţii care făceau proiectul
cu mine luau numai 9 și 10. S‐a întâmplat ca doi dintre ei să obţină
nota 7; nu prea au dat pe la mine, şi au motivat că au avut
probleme, iar eu am trecut cu vederea. Era în anul în care a fost
marele cutremur; se întâmplaseră aşa de multe, că nu puteai să
controlezi şi se putea să aibă sau nu dreptate.

Practică poveste veche
Ne trimiteţi la odihnă, dar ni se pare ciudat
Că ne ducem într‐o schelă, deci nu v‐aţi orientat
Avem casă, avem masă, nu ne plângem de confort
Căci în curtea şcolii medii, este şi‐un teren de sport.
Avem însă un principiu, care nu‐i de neglijat
Un student are nevoie să fie şi educat.
Bine‐ar fi să ne trimiteţi, la Sinaia sau Predeal
Să ne odihnim cu toţii, aşa cum e ideal.
Să sărim din stâncă în stâncă, să călcăm în gropi şi noi
Şi aşa cu voioşie să străbatem munţi şi văi.
Dacă vântul ni‐i prielnic, s‐o luăm spre litoral
Cum se duc toţi pierde ‐vară, şi li se pare normal.
Studiem nisipul, plaja, studiem apa de mare,
Ici şi colo câte‐o stâncă, şi printre stânci câte‐o floare.
Flora, fauna ne‐ajută, aşa după cum se ştie,
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Să pătrundem în adâncuri, adică‐n geologie.
La Constanţa, Eforie, la Mamaia, Năvodari,
Tot umblând pe malul apei, vom deveni şi pescari.
Prindem raci, peşti şi fosile, prindem poate şi‐o sirenă,
Vom avea astfel provizii să scăpăm şi de‐o migrenă.
Nopţile cu lună plină, cu câte‐un nor printre ele,
Noi vom cerceta cu grijă, câte‐o sticlă de 5 stele.
Iar nămolul sapropelic, din Eforie, Techirghiol,
Îl vom studia în taină, să vedem de‐are petrol
Cu mirosul nostru ager, şi cu simţul fin, subtil,
Vom vedea unde‐i nevoie să băgăm câte‐un fitil
Şi apoi cu îndemânare, noi pe toţi să‐i fitilim,
Ca să creadă toată lumea că şi noi muncim.
Apa mării studiată când e vara mai în toi,
Să vedem dacă e bună pentru preparat noroi.
Vom face investigaţii chiar când lumea se bronzează
Pentru ce această apă, metalele corodează.
Ne‐ntrebăm de ce cu apă, tot pământul este plin,
Nu găseşti pe ici pe colo, şi câte un lac cu vin.
Vin la munte, vin la mare, vin cu toţii şi petrec,
Vin nici nu mai ştii de unde, la băut bere se‐ntrec.
De nisipul cuarţos, auzeam cumva‐ntr‐un an
Că e foarte necesar, la fabrica de porţelan.
Mă gândesc atunci că poate, şi nisipul de pe plaje
S‐o folosi la ceva, chiar de nu‐i scos prin sondaje.
Cu nisipul şi cu apa, nu am prea avut probleme,
Dar cu soarele în schimb, ne‐am cam ars de la o vreme
Căci am vrut, şi ar fi fost bine, cu energia solară,
S‐o captăm şi să ne ţină de cald pân’ la Primăvară.
Când credeam că planul nostru e ca şi realizat,
Insolaţie făcurăm, şi trei zile‐n pat am stat.
Cu iaurt şi cu smântână, peste tot ne‐am smântânit,
Dar ne‐am ostenit degeaba, că‐n final ne‐am jupuit.
Cam târziu, dar ne‐am dat seama, că nu este prea uşor,
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Să te joci cu cercetarea, ca‐n romane de amor.
Ne‐am luat iute tălpăşiţa, şi‐am pornit‐o tropa‐trop,
Către Institutul nostru, nici la trap, nici la galop.
Colindând tot litoralul, străbătând prin munţi şi văi,
Toamna ne‐ntoarcem la şcoală, şi cu cunoştinţe noi.
Într‐o vară, fiind pe litoral, am mâncat la o cantină unde m‐a
servit un tip cam obrăznicuţ. L‐am întrebat dacă nu cumva este
student şi mi‐a spus că da. „Unde?” „La Petrol”. „Şi nu trebuia să
fii acum la practică?” „Ba da. ” „Şi... ?” „Am aranjat cu brigadierul
să mă pună prezent (i‐am dat un cartuş de Kent).” „Şi controlul nu
vine?” „Dacă vine controlul îi spune că am lucrat de noapte.”
Vorbind cu unul din inginerii de la o schelă, de ce studenţii nu‐şi
văd de practică, mi‐a spus ca aşa a făcut şi el.
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ÎN SESIUNE
În sesiunile de examene, vara sau toamna, eram foarte
solicitată. De aceea, în special toamna, trebuia să am grijă să mă
întorc din concediu ca să fiu acasă, să răspund la telefon celor care
mă căutau. Aşa cum am mai spus, cei din Dâmboviţa şi Prahova
mă cunoşteau foarte bine şi nu se sfiau să apeleze la mine cu tot
felul de intervenţii, iar eu nu puteam să‐i refuz.
Într‐o seară, la o oră destul de târzie, sună telefonul. Era ceva
obişnuit pentru mine să fiu căutată la orice oră şi asta nu mă
supăra. Din contră, eram foarte încântată dacă puteam să fiu de
folos cuiva. O voce gravă, care venea de la mari depărtări, mă ruga
ca pe Dumnezeu să am grijă de fiica lui, care a doua zi dădea
examen cu unul dintre colegii mei, şi că dacă nu va lua acest
examen va trebui să repete anul. Nu i‐am promis marea cu sarea,
dar i‐am spus că am să încerc tot posibilul. Dimineaţa, m‐am trezit
cu noaptea în cap şi am plecat la facultate să‐l întâlnesc pe
profesorul cu pricina înainte de a intra în sala de examen.
Profesorul, un tânăr drăguţ şi isteţ, îmi iese în cale cu
zâmbetul lui obişnuit, şi când îi spun despre ce este vorba, îmi
răspunde foarte drăguţ că dacă ştie, nicio problemă. Nu am mai
adăugat nimic la cele spuse de el, dar asta ştiam şi eu că dacă ştie
nu este nicio problemă. Totuşi, i‐am spus aşa, mai pe departe, să
înţeleagă şi să nu uite ce l‐am rugat, pentru că eu plec la Câmpina
şi vreau să plec liniştită. M‐a asigurat de bunăvoinţa lui şi am
plecat. Ştiam că este o persoană deosebită, şi drăguţ cum îl ştiam,
mi‐a mai spus următoarele cuvinte: „Rugămintea dvs. este ordin
pentru mine”.
Am plecat deci, sigură că totul se va termina cu bine, şi nici nu
m‐am mai gândit toată ziua la acest lucru, având o mulţime de
treburi de rezolvat. Spre seară am plecat spre casă şi, în dreptul
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universităţii am încetinind viteza, stând la îndoială dacă să mai
intru sau nu. Am observat însă lumină la sala de şedinţe, unde
ştiam că se ţine examenul, şi atunci m‐am hotărât să intru să văd
care este situaţia. În anticameră mă întâmpină profesorul, puţin
jenat de situaţie, şi‐mi spune că studenta este în sală şi că nu
poate să o treacă, fiindcă nu ştie nimic. „Păi bine, domnule
profesor, zic eu, dacă era deşteaptă mai interveneam eu pentru
ea?”. Jenică, aşa se numea distinsul profesor, încearcă să mă
convingă că nu poate să o treacă, că a încercat să o ajute, dar în
zadar. La toate argumentele pe care i le‐am adus eu, Jenică râdea,
dar tot nu reuşeam să‐l dezarmez. O ţinea una şi bună că nu ştie
nimic. La insistenţele mele, intră din nou în sală, mai încearcă să‐i
scoată cu cleştele ceva, dar nu reuşeşte. Vine iar şi‐mi spune că
are toată stima pentru mine (era formula pe care o mai auzisem şi
la alţii), dar nu poate s‐o treacă şi, în completare, îmi explică cum
că, chiar dacă ar vrea el s‐o treacă, ce o să zică asistentul lui: „Mă
cântă ăsta mâine în toată universitatea”. „Vezi de treabă,
domnule, zic eu, parcă eu nu ştiu câte se fac?” şi în clipa
următoare îmi vine o idee: „Spune‐i şi dumneata că te‐a rugat
unul de la Casa Albă”. Aşa se numea pe atunci clădirea în care se
găsea partidul şi alţii. Ideea asta mi‐a venit de la o altă întâmplare,
pe care am s‐o spun mai departe. A început Jenică să râdă cu
poftă, ca de o glumă bună şi după câteva încercări de examinare a
ieşit şi mi‐a spus râzând: „În sfârşit, s‐a terminat! Pe lângă atâţia
proşti cu pile, ce mai contează unul?”.
Şi aşa am plecat fericită acasă, cu gândul că am făcut un bine,
deşi aşa cum totul este relativ şi acest bine nu ştiu cât a fost de
bine. Raţionamentul pe care l‐am făcut atunci a fost că trec alţii cu
bani grei, chiar dacă sunt mai proşti şi asta o spun bazându‐mă pe
ceva. Erau profesori care pentru bani le dădeau chiar note mari.
Mai târziu nu am mai vrut să mă mai implic eu, pentru a nu se
crede că eu o fac pentru bani, deşi nu cred că m‐a bănuit vreodată
cineva de asta. Deci, atunci când veneau cu intervenţii la mine, îi
trimiteam la profesorul respectiv, cu recomandare din partea
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mea, să le dea nişte lecţii de consultaţii. Consultaţii nu ştiu dacă
au dat la vreunul, dar bani ştiu că le‐au dat, şi aflam cu această
ocazie şi câţi bani li se dau.
Povestea cu Casa Albă s‐a mai întâmplat şi cu altă ocazie şi
anume:
Aveam un absolvent care avea proiect de diplomă la mine, şi
cum de obicei proiectul trebuia să aibă şi avizul şefului de catedră,
acesta nu i l‐a dat pe motiv că are ceva greşit la un desen şi nu se
poate să‐i dea avizul. La argumentele mele că v‐a reface desenul
nu a fost de acord şi nu i‐a dat viza. Când studentul mi‐a spus că
are un unchi la Casa Albă şi‐l pune să intervină, m‐am speriat chiar
şi i‐am spus să nu facă asta, căci la acest profesor nu ţine. El nu
m‐a ascultat, unchiul lui a venit la noi la o şedinţă pe care a
prezidat‐o, nu ştiu ce a făcut, dar proiectul a primit viza şi
studentul şi‐a susţinut diploma. Mai cunoşteam multe făcute pe
bani, erau puţini profesori care nu luau bani, dar intervenţii mai
primeau.
În institutul care sunt, de ani şi ani de zile,
Am ajuns să mă sufoc, de‐atâtea lăzi cu pile.
Pila‐n sus şi pila‐n jos, pila pe oriunde,
Rude, cunoscuţi, prieteni, peste tot pătrunde.
Când începe sesiunea, nu mai pridideşti,
Cu cine vrei şi nu vrei, unde‐ai fi te pomeneşti.
Când te sună telefonul ştii că‐i vorba de o pilă,
Când auzi bătând la uşă, ţi se face silă.
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BLOCUL DE GARSONIERE
Eu, care am multe idei, deşi abia acum am aflat de la vecinul
meu, dr. Sbenghe, că am idei fanteziste, i‐am propus rectorului
Dumitrescu Stelian, să facem un bloc de garsoniere pentru cadrele
didactice. Rectorul nostru, care era un fel de Gică Contra, a
încercat să mă combată cu o serie de argumente, ca de exemplu:
nu o să aibă cine să stea în ele, cine şi cum o să le mobileze, cum o
să se stabilească chiria etc.
Cum am fost întotdeauna luptătoare şi perseverentă, nu m‐am
lăsat nici de data aceasta, m‐am luptat mult chiar şi cu morile de
vânt, şi în final am reuşit. Eram preşedinte de sindicat, cu realizări
importante în problemele de locuinţe pentru salariaţi, de care voi
vorbi cu altă ocazie. Aveam fonduri suficiente şi acest bloc s‐a
construit în scurt timp. După ce a fost construit acest bloc şi mobilat
(mare lucru de mobilă: un pat şi un dulap în perete), au fost aşa de
solicitate încât cu greu s‐a găsit o rezolvare, dar s‐a găsit.
Foarte mulţi profesori care făceau naveta Bucureşti‐Ploieşti au
fost foarte încântaţi că pot să rămână peste noapte aici şi nu
trebuie să mai stea cu grijă că pierd trenul, iar dimineaţă plecau
lejer la ore. Pot să spun cu toată seriozitatea că din asta au
câştigat şi profesorii, şi studenţii, şi universitatea.
În ajunul examenelor în general şi a examenelor de admitere
în special, dar mai ales în timpul iernii, trenurile circulau defectuos
şi riscau să întârzie la cursuri sau chiar să absenteze. Într‐o iarnă
grea, unii profesori au întârziat, printre care a fost şi celebrul
profesor Posea, pe care l‐am întâlnit din întâmplare când intra pe
poarta institutului. Foarte revoltat şi puţin jenat, mi‐a spus: „Este
prima dată în viaţa mea când am întârziat”. Eu, care ştiu
câteodată să mai pun şi paie pe foc, i‐am spus zâmbind: „O dată,
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dar aţi întârziat! Nu o să mai puteţi spune că nu aţi întârziat
niciodată !”.
Nici eu şi nici fraţii mei nu eram în situaţia lor, pentru că noi
veneam cu maşina, fiecare cu maşina lui, sau existau câteodată şi
situaţii când veneam împreună cu o maşină: cu una a lor sau cu a
mea. Cea mai bună soluţie era să venim fiecare cu maşina lui; eram
mai independenţi şi nu pierdeam timp să aşteptăm unul după altul.
Cred că nu greşesc atunci când spun că eram singurii profesori
care făceam naveta cu maşina; totuşi, pentru orice eventualitate,
aveam şi eu un loc în cămin.
Într‐un an, cândva, într‐o vară, în ajunul zilei în care începea
examenul de admitere, am plecat cu maşina de la Bucureşti seara,
ca să dorm în cămin noaptea şi să nu întârzii dimineaţa. De obicei,
atunci când se făceau subiectele la facultate (nu se trimiteau de la
minister), profesorii erau convocaţi în sala senatului la ora 5
dimineaţa pentru a face subiectele şi nu mai ieşeau de acolo până
la ora 9, când plecau subiectele către sălile de examen.
Aşa cum spuneam, am plecat de seara şi aproape de ora 23
am ajuns în comuna Potigrafu. În intersecţia din centrul satului,
ca din pământ, apare un miliţian. Mă opreşte şi mă roagă să
deschid portbagajul. Am bănuit despre ce este vorba şi nu am
executat ordinul. Probabil că i s‐a părut curios că o maşină cu
număr de Bucureşti este pe drum la ora aceea fără vreun gând
ascuns. La ora aceea normal era să fie, dar în sens invers ‐ de la
Ploieşti spre Bucureşti.
I‐am spus că nu vreau să deschid. A stat puţin pe gânduri, s‐a
uitat la mine şi la maşină. Aveam Renault 16. Trecusem de foarte
multe ori pe acolo; s‐a trezit parcă din adormire şi abia atunci a
exclamat: „A..., sunteţi profesor la I. P. G?”. Eram cunoscuţi şi
recunoscuţi de toţi miliţienii. Mirarea lui era de ce la ora asta şi în
direcţia aceea. După aceea i‐am explicat care era raţionamentul
meu şi mai ales că trebuia ca la ora 5 să fiu deja într‐o sală, într‐o
comisie, unde nu aveai voie să întârzii nicio secundă.
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O ALTĂ POVESTE
CU HAPPY‐END ÎN AMERICA
„Dragoş, Dragoş frăţioare, lasă ochii tăi să sboare, peste văi,
peste câmpii păscute de herghelii. ”
Am început cu aceste versuri, binecunoscute de mulţi dintre
noi, dar e vorba de alt Dragoş, o persoană mai puţin importantă,
dar care este acum în America. Dar de fapt cine este acest Dragoş
şi cât de important este ca să vorbesc eu despre el? Din cele ce
urmează, veţi înţelege dacă el e important pentru mine sau
viceversa.
De la început pot să vă spun că era şi că este de vârsta fiului
meu cel mic.
Vag îmi amintesc că, într‐o bună zi, pe vremea când eram
profesor la U. P. G., m‐am trezit cu o vizită neaşteptată a unui
coleg de facultate, Gigi Costache, care nu‐mi mai amintesc să‐l fi
văzut de la terminarea facultăţii, şi nu singur, ci cu încă un domn,
Barbu Marin, care mi l‐a prezentat ca fiind vărul lui. Am aflat
atunci că vărul lui are un băiat care doreşte să intre la Facultatea
de Forajul Sondelor, şi mă ruga dacă se poate să‐l ajut. De ajutat
nu l‐am ajutat pentru că nu se putea. A intrat singur, pentru că era
băiat deştept. Nici în timpul facultăţii nu l‐am ajutat prea mult,
i‐am fost conducător de proiect, l‐am ajutat şi pe el ca şi pe alţii.
La repartizare nu am putut să fac mare lucru, şi aşa a ajuns Dragoş
la Arad.
Dar abia de aici începe adevărata poveste; nenumăratele
telefoane primite de la Arad, aveau un singur subiect: să‐l aduc de
la Arad la Ploieşti. Nu ştiam atunci că această dorinţă a lui avea un
substrat. Că avea părinţii, soţia şi fetiţa în Ploieşti, ştiam; i‐am
promis şi mă străduiam să‐i rezolv, adică să‐i obţin casă la Arad şi
să‐i duc şi familia acolo. În zadar; adevărul adevărat l‐am aflat
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mult mai târziu. Stătea Dragoş la Arad şi‐mi telefona tot timpul.
Faptul că avea pe cineva la telefoane şi vorbea gratis, era spre
ghinionul meu; în felul acesta mă suna mereu.
Fiind convinsă că dorul de casă şi de familie nu‐i dau pace, am
vorbit cu directorul de la Institutul de Cercetări Câmpina, colegul
meu Soare Constantin să‐l aducă pentru 6 luni la Câmpina. Nu a
fost nevoie să‐l rog de două ori, fiindcă mi‐a spus că vorbeşte cu
şeful de cadre şi să se ducă la Câmpina. Când s‐a dus la şeful de
cadre, l‐a dat pe uşă afară, zicând: „Ce specializare? La pilă,
băiete, la pilă!”.
Dezamăgit, Dragoş s‐a dus iar la telefoane şi m‐a sunat să‐mi
spună „succesul” care l‐a avut la şeful cadrelor. Fiindcă directorul
de la Institutul de Cercetări Câmpina era colegul meu şi un băiat
foarte bun, mi‐a dat numărul lui direct de telefon şi mi‐a spus să‐l
sune pe el. Când a auzit Dragoş că trebuie să‐l sune pe director, a
fost speriat, spunând că nu are curajul să sune el pe un aşa mare
director şi asta era adevărat; pentru el era mare personalitate. La
insistenţele mele a învins teama şi a sunat.
Amuzant a fost când mi‐a povestit Dragoş, cum a plecat el de
la telefoane după ce vorbise cu directorul sărind într‐un picior de
bucurie (eu îl vedeam ca pe Donald din desene animate) şi s‐a dus
drept la şeful de cadre. Nu ştiu ce figură a făcut şeful cadrelor
când l‐a văzut (acesta primise telefon de la directorul Soare, care
era un boss), dar important este că a ajuns la Câmpina.
După câte mi‐a povestit Dragoş, cei de la cercetări l‐au primit
foarte frumos; era clar că este pila directorului, şi asta se vedea de
departe. Oricine vedea că, deşi venise să se specializeze la
laboratorul de fluide de foraj, nu a venit el să se facă doctor în
fluide de foraj şi a venit să se relaxeze. Aşa că i‐au făcut
abonament Câmpina ‐ Ploieşti, venea în fiecare dimineaţă la
laborator, după care pleca acasă.
Pentru cine nu cunoaşte tainele forajului, am să le spun că la
sondele de foraj, noroiul de sondă, care este unul din fluidele de
foraj, este sângele sondei. Un inginer mai bătrân spunea că
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noroiul este sângele, pompele de noroi inima şi conductele,
venele. Specializarea în noroaie de foraj nu era o glumă.
Majoritatea accidentelor tehnice de la sondă, se întâmplă atunci
când noroiul este necorespunzător, adică nu este permanent
tratat şi întreţinut. Din câte îmi amintesc eu, la vremea aceea,
poate şi acum, la fiecare sondă de adâncime este un inginer care
se ocupă numai de noroiul de foraj.
Pentru cei care m‐ar putea judeca pentru capitolul pile şi
relaţii, nu vreau să‐i dezamăgesc, dar o spun cu tot curajul, că pile
au fost întotdeauna, sunt şi vor fi în veci. Deosebirea între ce am
făcut eu şi alţii este că eu nu am luat niciodată bani sau alte
foloase, şi am încercat în acelaşi timp să fie în avantajul ambelor
părţi, al individului şi al producţiei.
Şi, încet, încet, Dragoş a terminat specializarea şi după 6 luni
s‐a întors la Arad. Telefoanele se repetau ca şi până acum, mă
ruga să vorbesc cu cei de acolo să‐i dea drumul. Îşi găsise un loc la
Ploieşti, dar nu‐i dădeau drumul cei de la Arad.
La insistenţele lui, deşi i‐am spus că nu cunosc pe nimeni la
Arad, am luat două bilete de tren la vagonul de dormit, şi
împreună cu soţia lui ne‐am urcat în tren şi ne‐am îndreptat spre
Arad.
După o călătorie de o noapte, Dragoş ne aştepta în gară.
Ne‐am îndreptat către întreprindere, unde, surpriză, întâmplarea
a făcut să întâlnesc un fost coleg de facultate, care era director la
Cercetare în Arad. Aflând despre ce e vorba, mi‐a promis că‐l ia şi
pe Dragoş şi pe soţia lui la cercetare, le dă apartament cu 3‐4
camere în centru, sau unde o vrea el. Totul părea roz, dar în zadar.
El avea un singur scop: să plece.
Mergând eu la director, am constatat cu plăcere că directorul
mă cunoaşte foarte bine, la fel şi soţia lui, iar contabilul şef era
frate cu Anghel Popescu, un alt coleg de‐al meu.
Toţi s‐au purtat foarte frumos cu mine, iar eu eram în culmea
fericirii că voi obţine de la ei ce doreşte Dragoş. Directorul mi‐a
dat maşina lui şi m‐am dus la Pecica unde aveam nevoie de nişte
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date pentru o temă de cercetare la care lucram. Deplasarea mea
de la Arad trebuia să rezolve şi alte probleme pentru facultatea la
care lucram. De fapt, mai în toate cazurile nu plecam niciodată pe
un drum numai cu o singură problemă de rezolvat. Deci am plecat
la Pecica cu maşina directorului. Pe vremea aceea, maşinile
directorilor erau de culoare neagră. Când m‐au văzut cei de acolo
cu maşina directorului, vă daţi seama ce trecere am avut. M‐am
întâlnit acolo şi cu unii dintre studenţii mei, băieţi şi fete, care
m‐au primit foarte frumos, motiv pentru care eu m‐am bucurat
foarte mult.
În sfârşit, Dragoş a ajuns la Ploieşti, şi nu după mult timp
aveam să aflu adevărul adevărat, o mare surpriză, la care nu m‐aş
fi aşteptat; mi‐au mărturisit că au primit aprobare să plece în
California. Am aflat asta cu ocazia unei vizite la Bucureşti. Dragoş
şi Daniela nu au venit la mine ca să mă vadă sau ca să‐mi spună
noutatea; au venit că nu aveau bani de avion, şi‐mi cereau să le
dau eu. La întrebarea mea – dacă nu le dau eu bani de drum ce
vor face – mi‐au răspuns că ei au ceva bani, dar dacă îi dau pe
bilete, înseamnă să ajungă acolo unde se duc fără niciun ban. Le‐
am dat, bineînţeles cât au cerut, adică pentru bilete pentru 4
persoane, pentru ca mai născuse o fetiţă. La întrebarea cât
trebuie să‐mi dea înapoi, le‐am răspuns că nu ştiu, pentru că la
vremea aceea nici nu ştiam ce e acela dolar. Le‐am răspuns că
dacă vor avea şi dacă vor putea să‐mi trimită cât vor ei, că eu nu
ştiu de unde să‐i mai iau. Nu eram plină de bani, dar niciodată nu
am putut să refuz pe cineva când mi s‐a cerut.
Mi‐au trimis bineînţeles nişte dolari, comentariu pe care îl voi
face mai târziu.
Deşi la un moment dat domnul Barbu mi‐a spus că dacă nu îi
dădeam eu îi dădea inginerul şef de unde lucra el. Într‐o bună zi
mă trezesc cu el la mine, să mă roage să‐i împrumut nişte bani, că
vrea să plece şi el cu soţia pentru 6 luni în California. Pentru că
făcuse afirmaţia cu inginerul şef de care am amintit, trebuia să‐i
spun categoric de la început că n‐am. N‐am făcut‐o, dar l‐am
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întrebat de câteva ori şi iar am repetat: ‐ dacă nu vă dau eu, are
cine să vă dea? Mi‐a spus că i‐a promis Gigi (fostul meu coleg
care‐l adusese la mine) dar că nu‐i mai dă. Până la urmă a trebuit
să‐i dau şi lui, promisiunea fiind că mi‐i dă peste 6 luni când se
întoarce; totuşi, i‐am dat o sumă de două ori mai mare decât îi
dădusem lui Dragoş. Şi bineînţeles că nu s‐a mai întors. Mi‐a trimis
şi el ceva, dar mai puţin decât Dragoş. Mai în glumă, mai în serios,
i‐am spus lui Dragoş că eu le‐am dat bani pentru o maşină Dacia
iar ei mi‐au trimis cât pentru o caroserie. Adevărul acesta este,
dar dacă eu nu le‐am pus condiţiile, vina a fost a mea.
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O MINUNE SALVATOARE SAU CUM INTRĂ
4 ÎN 7 DE 2 ORI, DAR MAI ÎNGHESUIT
Era prin anii 1975, dacă îmi aduc bine aminte, anul în care a
apărut o lege, care nu ştiu dacă a fost bună sau rea, s‐au cam
încurcat unele lucruri, dar pentru unii care‐şi pierduseră orice
speranţă de a mai urma vreo facultate a fost ca o minune
salvatoare.
Legea respectivă prevedea plecarea imediată în armată a
tinerilor care reuşeau la admitere, indiferent de facultate, urmând
să înceapă facultatea cu un an mai târziu. Deci băieţii buni, care
au reuşit în vară (iulie), au fost încorporaţi în toamnă cu termen
redus, iar locurile la facultate pentru anul ce urma să înceapă în
toamnă au rămas libere. Şi astfel, s‐a mai programat o sesiune de
admitere şi nu numai una, pentru că nu se primeau decât
absolvenţi de liceu cu armata făcută sau scutiţi de armată, şi din
aceştia erau destui, dar nepregătiţi. Aşa că examenele s‐au
repetat unul după altul, şi ajunsesem la al treilea examen fără să
se ocupe locurile şi fără speranţă prea mare de ocupare.
M‐am gândit atunci la multele mele cunoştinţe, care mă
rugaseră ani de‐a rândul să le bag odraslele la facultate şi îi
refuzasem fiindcă nu era posibil şi s‐au cam supărat pe mine. La
gândul că de data aceasta pot să‐i ajut, am dat sfoară în ţară
(corect este sfară) să vină cei pe care îi cunoşteam şi care‐şi mai
încercaseră norocul, dar fără succes.
De teamă că nu aveam cu cine începe anul, exigenţa a scăzut
foarte mult, motiv pentru care acum aveau ocazia să intre toţi
proştii, şi aşa s‐a şi întâmplat.
În fine, aşa deci, şi prin urmare am început să‐i adun cu
telefoane şi cum mi‐a mai trecut prin cap.
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În felul acesta am adunat 20 de absolvenţi, dar o să amintesc
numai câteva cazuri, într‐o ordine oarecare.
1. Fata unei prietene de‐a mea, care s‐a şi supărat pe mine
când i‐am spus că nu pot să o ajut. Acum m‐am gândit că ar fi
momentul şi i‐am dat telefon, dar fata ei nu mai voia să audă de
facultate, şi avea dreptate săraca, încă o piatră de încercare nu
mai suporta.
Cu toate insistenţele mele, nu a putut fi convinsă. Şi pentru că
eu, când îmi intră ceva în cap nu‐mi iese cu una cu două, m‐am
urcat imediat în maşină şi am aterizat la Câmpina. Şi niciuna nici
două, după multe comentarii nereuşite, i‐am luat dosarul (căci
dosarul era făcut) şi am plecat cu acest dosar s‐o înscriu la facultate,
spunându‐i că dacă nu vrea să se prezinte, să fie sănătoasă. Cu
mare greutate s‐a hotărât să se prezinte, s‐a prezentat, a reuşit şi a
intrat, a terminat o facultate, şi azi este inginer.
2. Un coleg de facultate, Sârbu Ion, m‐a sunat înainte de
examenul din vară şi m‐a rugat pentru fata unui muncitor de‐al lui
să intre la facultate. Mi‐a spus că este deşteaptă, iar eu i‐am spus
că dacă este fată deşteaptă va intra şi fără ajutorul meu.
În momentul respectiv m‐am gândit să‐l întreb şi pe el ce s‐a
întâmplat cu protejata lui. I‐am dat telefon, mi‐a spus că a picat,
l‐am întrebat cu ce medie a picat şi mi‐a spus că cu media 7. Ştiind
că a dat examen la Facultatea de Tehnologia Ţiţeiului, unde intrau
mai mult fete şi locuri erau puţine, am recunoscut că e fată bună
dacă a luat 7 acolo şi i‐am spus să vină să dea acum examen şi
sigur va intra.
Colegul, băiat bun dar cu lipsuri, venea cu tot felul de
argumente, care mai de care mai copilăreşti, că ea nu vrea să
urmeze decât facultatea pe care şi‐a dorit‐o (facultatea la care
veneau numai fete, sau în cea mai mare parte fete şi la care se
completaseră locurile) şi ca argument dezarmant pentru mine şi
pentru oricine, mi‐a spus că nu are cum să o anunţe, că stă pe
undeva pe lângă Buzău, telefon nu are, şi aşa mai departe.

164

Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

Insistenţele mele telefonice n‐au prea avut rezultatele
scontate şi cum era ultima zi de înscriere şi protejata nu apărea,
am recurs la o stratagemă. Am înscris‐o fără dosar, doar cu
numele şi număr de ordine, am rugat secretara care era foarte
drăguţă şi a acceptat, iar eu, care eram o trăznită irecuperabilă
m‐am urcat iar în maşină şi am pornit la Câmpina, la domiciliul
domnului director, colegul meu, care nu era acasă, şi mai bine că
nu era. Am găsit‐o pe soţia lui, o femeie de ispravă şi cu iniţiativă,
a pus mâna pe un telefon; amândouă am complotat şi, la
propunerea mea, o maşină de la Schela Berca a plecat să‐l caute
pe muncitorul cu pricina, a cărui fată nici nu bănuia că în cel mai
scurt timp va fi studentă. Merită să subliniez aici un amănunt
demn de luat în seamă şi cu multe semnificaţii. Toate acestea se
petreceau noaptea, nu‐mi amintesc bine dacă la ora 2 a ajuns
maşina sau dacă la ora 2 au plecat de acolo, cert este că la ora 7
dimineaţa m‐a sunat colegul meu să‐mi spună că a sosit fata şi să
mă întrebe ce să facă cu ea. În dimineaţa aceea s‐a prezentat la
secretariat cu dosarul, în aceeaşi zi a intrat la examen şi a reuşit cu
cea mai mare medie, prima pe listă.
Nu cred că vă imaginaţi ce plăcere şi ce satisfacţie am avut.
Fata a fost o studentă foarte bună, dar nu a ştiut niciodată cine a
fost capul răutăţilor care a iniţiat aducerea ei în miez de noapte, în
genul „prindeţi şi arestaţi”.
Altă concluzie se mai desprinde de aici şi anume că un om
bine pregătit poate susţine examen şi atunci când îl trezeşti din
somn.
În condiţiile în care s‐a susţinut acest examen, nici
supravegherea nu era aşa de severă, candidaţii putând să
comunice între ei.
În amfiteatru era o masă mare şi lungă, masa profesorilor, iar
în jurul aceste mese erau aşezaţi candidaţii de‐a valma.
Comentariile au ajuns la urechea mea. Mama unei protejate de‐a
mea, aproape jeluindu‐se, spunea: „Blonda din capul mesei a
făcut teza la toţi de la acea masă”. Blonda de care era vorba în
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propoziţiune era fata de la Buzău, adusă cu mari sacrificii, sortită
să facă şi pe alţii ingineri. Eu, care aveam o greutate acolo, i‐am
spus persoanei: „Mâine fata dumitale o să fie lângă blondă” şi aşa
a fost, dar mare brânză nu a făcut. Ca să poţi să copiezi de la altul
trebuie să ai totuşi ceva în cap, dar ea nu avea nimic. Şi totuşi, cu
mare greutate, am băgat‐o şi pe ea.
3. O altă prietenă de‐a mea, care era ca şi mine foarte
serviabilă şi ajuta pe toată lumea, auzind de situaţia creată s‐a
gândit că are şi ea o nepoată care ar putea să beneficieze de
această ocazie rară.
Nepoata, care era stewardesă, era plecată în cursă şi venea
chiar în ziua examenului. S‐a repetat povestea cu dosarul, adică
înscrisă fără candidat şi fata, care a aterizat la aeroportul
Kogălniceanu – Constanţa, a fost adusă de tatăl ei cu maşina,
direct la sala de examen.
Mai greu, dar a reuşit. A ieşit inginer. Altă viaţă schimbată: din
aer pe pământ.
4. În timp ce se pregătea acest celebru examen, care pentru
mine şi pentru mulţi a rămas de pomină, un fost elev de‐al meu de
la Şcoala Postliceală de Geologie unde avusesem ore, m‐a sunat la
telefon ca să‐mi spună, ca şi când ar fi făcut o mare scofală: „Am
dat examen la ASE şi am picat”. (Îmi amintesc de o întâmplare,
dintr‐o vară de la mare, de un copil, care într‐o dimineaţă a venit
cu părinţii lui la masă şi cu o voce care ar fi anunţat o mare
victorie a spus: „Am spart veioza”, la care mama lui a zis: „Dar nu
ai spus ce bătaie ai mâncat”).
Aşa cu fostul meu elev, care îmi anunţa o mare victorie, l‐am
sfătuit să se prezinte la examenul care se ţinea în zilele
următoare, s‐a prezentat, a intrat şi astăzi este inginer. Băiatul nu
era foc de deştept, dar muncitor, foarte muncitor şi a făcut
întreaga facultate fără probleme.
5. Un fost coleg de‐al meu de facultate avea un fiu care nu
prea avusese loc pe nicăieri. L‐am sfătuit şi pe el să se prezinte, s‐a
prezentat; a făcut pe dracul ghem, o nulitate, dar în complexul de
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împrejurări de atunci a intrat. Tatăl lui, care era cunoscut şi de alţi
profesori din facultate, venise cu el. Colegii mei, care nu prea erau
de acord să intre un astfel de specimen, i‐au spus tatălui lui că eu
m‐am luptat ca o leoaică pentru a fi admis, dar nici el, nici fiul lui
n‐au înţeles nimic din asta. Dovada s‐a văzut mai târziu. Copilul nu
s‐a ţinut de treabă, se ţinea numai de bişniţe cu străinii şi a rămas
repetent. În loc să stea la cămin să înveţe, el făcea naveta, luând
blugi de la străini să‐i vândă la Bucureşti.
6. O altă persoană la care m‐am gândit era fiica unei
consătence de‐a mea, care locuia în Bucureşti. Cel mai mare
efort, în afară de odrasla colegului meu, pentru ea l‐am depus,
dar rezultatele au fost dezastruoase. A reuşit şi ea la examen,
greu de tot, dar a reuşit. Mai departe am încercat să o ajut, dar
m‐am luptat cu morile de vânt. Doar dacă m‐aş fi prezentat eu
la examen în locul ei ar fi avut şanse, dar ei îi ardea de orice,
numai de învăţat nu. Totuşi, cu chiu cu vai, târâş grăpiş, a
terminat în fine facultatea (s‐a măritat cu un străin) şi a ajuns
în SUA, specialistă în tăierea frunzei la câini. Recunoştinţa
acestei fete a fost nemărginită, în rău, bineînţeles, proporţional
cu bunăstarea în care a ajuns. Nici ea şi nici mama ei n‐au mai
dat niciun semn de viaţă. Cred că mi‐a plătit poliţele pentru
faptul că încercam s‐o aduc pe drumul cel bun, prin unele mici
observaţii, în timp ce depuneam mari eforturi s‐o scot din
diferite situaţii destul de dificile.
7. Unul dintre băieţii buni, care a avut norocul de a intra la
petrol, era de la Timişoara. Pe mama lui o cunoscusem la mare şi
mulţi ani ne‐am întâlnit la mare. Băiatul a dat examen la facultate,
la Timişoara, nu a reuşit şi a plecat în armată, în regim normal de
armată. Când eu i‐am telefonat mamei lui şi i‐am spus despre ce
este vorba mi‐a spus că băiatul ei în timpul armatei a lucrat în
petrol şi că nu mai vrea să audă de petrol. La argumentele mele că
una este să faci armata la petrol şi alta să fii inginer la petrol, s‐a
hotărât şi a venit la Ploieşti. A dat examen şi a intrat printre primii.
Adevărul este că eram convinsă că şcoala timişoreană era serioasă
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şi mai aveam un motiv care m‐a făcut să cred acest lucru. Prima
dată când ne‐am întâlnit la mare era cu fiica ei, care dăduse
examen la facultate şi căzuse. Fata era foarte necăjită şi mie îmi
părea rău că nu pot să‐i fiu de folos. Întâlnirea noastră s‐a repetat
de trei ori, adică trei ani la rând şi fata tot nu intrase la facultate.
Dădea de obicei la o facultate căutată şi cu locuri puţine, unde se
pica chiar şi cu nota 9 – era vorba de design.
În acel an, am avut o discuţie serioasă cu ea, încercând s‐o
conving să dea la o facultate din Politehnică să devină inginer şi să
facă design când vrea. La argumentele ei, cum că la liceu nu s‐a
pregătit la fizică şi la matematică în mod serios, i‐am spus:
„Examenul se va ţine peste un an de zile, timp suficient să te
pregăteşti”. N‐am mai discutat de atunci, dar, surpriză, peste un
an vine la Bucureşti, dă examen la facultatea de construcţii şi
reuşeşte a 5‐a pe listă. După această întâmplare am avut
încredere mai mare când l‐am chemat pe fratele ei să vină la
petrol.
Versurile care urmează se referă la unele studente care au
intrat la facultate aşa cum am scris în capitolul anterior „O minune
salvatoare sau cum intră patru în şapte de două ori dar mai
înghesuit.”

În turmă rătăcite
Mi‐aduc aminte că‐ntr‐o toamnă, cu mulţi ani înainte,
Trei fete‐au reuşit să intre în turmă rătăcite.
Şi se făleau că sunt studente, la nas nu le‐ajungeai
Nici c‐o prăjină de doi metri cumva de încercai.
Mai toată vremea junele o pierdeau la taclale
Sau se plimbau pe bulevard, cu alte haimanale,
Gătite şi‐mpopoţonate, ca după ultimul jurnal
Veneau la şcoală îmbrăcate parcă veneau la bal.
Veneau la şcoală, dar să‐nveţe n‐aveau timp, nici habar
Şi se uitau bietele fete ca mâţa‐n calendar.
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Masa n‐o luau la cantină, cu colegii lor,
Mâncau la restaurant, c‐aveau mai mult decor.
În sesiune, pregătite cu multe explicaţii,
Spuneau de ce n‐au învăţat şi provocau senzaţii.
„Că anul ce‐a trecut a fost un an cam secetos”
Şi seceta din capul lor nu le‐a fost de folos,
Că în alţi ani au pătimit cu unii profesori
Cam răi, ce le‐au persecutat de le treceu fiori
Şi mai tot timpul demonstrau că sunt persecutate,
Că ele sunt fete deştepte şi se pricep la toate.
De vină‐au fost întotdeauna profesori şi‐asistenţi,
Nu le‐au învăţat nimic la şcoală sau n‐au fost prea isteţi.
Trecut‐au ani, aşa vreo şapte cu bani de la părinţi
Şi cu grămezi de aprobări luate de la sfinţi,
Dar vorba ce s‐o mai lungim, vă spun ce s‐a‐ntâmplat
Orice‐nceput are‐un sfârşit, aşa cum am aflat.
Una din ele abia, abia a ajuns subinginer,
Alta‐a intrat în armată şi s‐a făcut ofiţer,
A treia, care era cea mai mare pomicică
A plecat cu un străin în Asia Mică.
Mai târziu eu am aflat şi i‐am plâns de milă
Că străinul o dăduse pentru o cămilă.
Aceste studente, după ce au intrat aşa cum au intrat, nu s‐au
ţinut de şcoală.
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O LECŢIE DE VIAŢĂ
SAU IMPOSIBILUL POSIBIL
Povestea a început cu mulţi ani în urmă, dacă pot să spun
poveste, o poveste adevărată, dar foarte diferită de alte poveşti.
Undeva, aproape de Câmpina, sau mai precis într‐un sătuleţ uitat
de lume, într‐o familie de muncitori, un băiat persecutat de tatăl
său, după o bătaie zdravănă, a rămas fără grai (mut). A fost pentru
el o mare nenorocire, pentru că în mintea lui de copil, ce‐o fi
înţeles el pe vremea aceea, exista o singură dorinţă: să fie el
primul intelectual din familia lui. Dacă până în clipa în care nu a
mai vorbit nu i se părea ceva imposibil, acum când a suferit un şoc
puternic, a fost puternic marcat şi derutat. Nu ştiu cât de repede
şi‐a ieşit din această stare, dar ambiţia nu l‐a părăsit nicio clipă şi
s‐a străduit şi mai mult să muncească pentru a‐şi îndeplini totuşi
dorinţa.
Cu multă umilinţă şi batjocorit de cei din jurul lui, pentru că
încerca să vorbească, dar scotea numai nişte sunete, nici nu se
poate spune că se bâlbâia. Fără să vorbească a ajuns să termine
Liceul din Câmpina.
Toate aceste lucruri şi multe altele le‐am aflat cu ocazia
sesiunii de bacalaureat care s‐a ţinut în Câmpina şi unde eu am
fost numită preşedinte de comisie. Curios este faptul că aici
făcusem eu liceul, care pe vremea aceea se numea „Liceul Iulia
Haşdeu”.
Lucrarea scrisă s‐a desfăşurat în mod normal. La examenul
oral, mergând spre sala de examen împreună cu directoarea, care
era o persoană foarte drăguţă şi cu care mă cunoşteam din
facultate, m‐a rugat să fiu de acord ca unul dintre absolvenţi, care
se va prezenta la examenul de bacalaureat să poată să răspundă şi
la oral tot în scris şi tot atunci mi‐a explicat că în toţi anii de liceu
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nu a vorbit niciodată şi că este cel mai bun din clasă. Am fost de
acord. Primul examen oral a fost la matematică. A primit biletul, a
mers la tablă şi a umplut tabla cu tot ce era necesar ca să se
înţeleagă numai din ce a scris. I s‐a dat nota 10. A doua zi
examenul la fizică s‐a desfăşurat în acelaşi mod, nota tot 10.
M‐a impresionat foarte mult situaţia lui, modul de prezentare,
cunoştinţele lui fiind impresionante.
După ce a terminat la examenul de fizică, înainte de a pleca,
l‐am poftit să ia loc pe un scaun, în faţa comisiei şi am încercat să
vorbesc cu el.
Am încercat să‐i înlătur emoţiile, spunându‐i că a răspuns
foarte bine la întrebări, că a primit nota maximă (10), dar că vreau
să‐mi răspundă şi mie la câteva întrebări.
L‐am rugat să‐mi răspundă cu da sau nu la întrebările mele. În
afară de î, î, î, nu a articulat niciun cuvânt.
Examenul a durat şapte zile şi în fiecare zi am procedat la fel,
dar fără niciun rezultat. Media generală la bacalaureat a fost 10.
La sfârşitul examenului mi‐a înmânat o scrisoare în care îmi
explica unele lucruri. Era hotărât să dea la facultate şi pentru că la
vremea aceea se dădea examen scris şi oral, am stabilit cu
directoarea să‐i dea o adresă către facultate, să susţină examenul
oral tot în scris. I‐am dat cartea mea de vizită şi i‐am promis că‐l
voi ajuta în măsura în care voi putea. I‐am dat adresa mătuşii mele
din Câmpina, care avea telefon şi prin ea să ţinem legătura.
Când am aflat că trebuie să recruteze, i‐am spus să încerce să
fie scutit de armată, dar nu a vrut. În timpul acela, după examenul
de admitere, viitorii studenţi plecau în armată şi reveneau la
facultate în anul următor. A reuşit la facultate şi a plecat în
armată.
După cum am amintit mai înainte, deşi l‐am sfătuit să‐şi
amâne armata, el a preferat să plece la armată şi a plecat.
Nu a trecut prea mult de la data încorporării, adică la circa
două luni de la încorporare, într‐o dimineaţă de decembrie, la ora
5, sună telefonul. Din Gara de Nord, un cetăţean îmi spunea că are
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lângă el un băiat care nu poate să vorbească, că a fost trimis acasă
din armată şi nu mai ştiu ce mai spunea el acolo. I‐am transmis
prin persoana respectivă să vină la mine acasă, avea adresa mea.
Tot prin scris am aflat că l‐au trimis acasă. Bănuiesc, nu ştiu de
la el, că nu l‐au crezut că nu poate vorbi, ci că se preface. Un elev
numai cu note de 10 nu poate fi crezut că nu poate să vorbească.
O anecdotă: la armată, Bulă spune că nu poate să vorbească.
Medicul se ridică şi‐i dă cu un ciocan în cap. Bulă: Aaaaaa!
Medicul: azi am învăţat A, mâine învăţăm B.
Alta: Un tânăr se prezintă la recrutare şi spune că nu aude.
Toate întrebările doctorului rămâneau fără răspuns. La un
moment dat doctorul îl ia prin surprindere şi îi pune o întrebare: şi
cum domnule, nu auzi deloc? „Deloc, deloc, domnule doctor”. Fără
comentarii.
A venit băiatul la mine şi mi‐am dat seama că este bolnav şi
deşi el nu mi‐a spus nimic, sunt sigură că l‐au bătut. El era mut,
dar nu bolnav când a plecat la armată. L‐am dus la Spitalul 9 şi
l‐am internat la psihiatrie. Nu a fost uşor de internat, fiindcă acum
nu era nici student, nici militar şi nu avea nicio trimitere de la
vreun medic.
O bună bucată de vreme a stat în spital, după care trebuia să
facă un tratament îndelungat. Deşi eram foarte ocupată şi spitalul
era destul de departe, mă duceam destul de des să ţin legătura cu
doctorul.
După ce a ieşit din spital l‐am dus şi la alţi medici şi la logoped.
Toţi îmi spuneau acelaşi lucru: prea târziu, de ce nu l‐aţi adus mai
demult. Depăşise 20 de ani. Eu, care sunt foarte perseverentă, nu
am renunţat şi am mers mai departe, după principiul care m‐a
condus toată viaţa: este greu, dar nu imposibil, sau parafrazându‐l
pe Coşbuc: „Viaţa într‐adevăr e o luptă şi cu toţii am luptat, învinşi
au fost numai aceia care au capitulat. ”
Băiatul a căpătat încredere în mine şi aş putea să spun că
amândoi am luptat, fiecare cu posibilităţile lui, pentru aceeaşi
cauză. Rezultatul final: băiatul a terminat facultatea cu media 10,
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la repartizare, care se făcea prin megafon, pe ţară a fost primul
care a fost strigat şi din modestie şi‐a ales un loc modest, într‐un
orăşel din Dâmboviţa. Am omis să spun că la terminarea facultăţii
vorbea, nu foarte bine, dar destul de bine. Cred că proiectul de
diplomă şi l‐a susţinut prin viu grai.
Am fost cu el la nenumăraţi specialişti în domeniu, dar nimeni
nu‐i dădea nicio speranţă, spunând că este prea târziu – avea 21
de ani şi că nu se mai poate face nimic. O singură persoană la care
am fost, o logopedă i‐a dat o mică speranţă. Acelaşi lucru i l‐a spus
şi ea, că este prea târziu, dar că trebuie să încerce totuşi, fiindcă şi
ea nu a mai vorbit de la 5 ani dintr‐o sperietură, iar acum ţine
conferinţe.
După ce am plecat de la logopedă am încercat să‐i repet
cuvintele ei, am insistat asupra celor spuse de ea, iar el a dat din
cap, într‐un fel care însemna: „poveşti”.
A început facultatea la Braşov şi am ţinut legătura permanent,
la Câmpina mergea la mătuşa mea, care avea telefon şi prin ea
comunicam. I‐am trimis multe articole pe care le găseam în
diverse publicaţii, de autosugestie şi altele pe care eu consideram
că îl vor ajuta. În ciuda celor spuse de mulţi specialişti, eu am
continuat să lupt cu el şi pentru el, cred că eram singura care
continuam să cred în reuşită. Începusem să‐l conving şi pe el, i‐am
dat curaj să lupte şi a luptat; până la urmă totul depindea numai
de el. La puţină vreme a început să lege câteva cuvinte, a început
să prindă curaj şi a progresat tot timpul, aşa încât, la terminarea
facultăţii vorbea binişor.
Prin voinţă, perseverenţă şi exerciţiu, imposibilul a devenit
posibil. Meritul este al lui, eu i‐am dat încrederea, pe care nu i‐a
acordat‐o nimeni. M‐am condus tot timpul după principiul „este
greu, dar nu imposibil”. Când toată lumea era contra, eu eram
pro. Profesoarele de la liceul la care a învăţat şi cu care eu am
avut serioase discuţii de reproş, pentru că nu s‐au ocupat de el la
timpul respectiv, nu‐mi dădeau sorţi de izbândă nici 1 la 1. 000.
Din respect pentru mine, nu mi‐au spus cuvinte care m‐ar fi
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afectat poate, dar nu m‐ar fi oprit din drum. De exemplu expresii
de genul „să încerci marea cu degetul”. Pentru doamnele
profesoare, care‐l avuseseră elev patru ani, încercarea mea era, să
nu zic chiar o nebunie, dar ceva asemănător. Eu, care întotdeauna
am spus, printre altele „încercarea moarte n‐are”, mergeam
înainte. Am crezut în Dumnezeu şi în el, el a crezut în Dumnezeu şi
în mine. Că a crezut în Dumnezeu sunt mai mult decât sigură, dar
altă zicală spune: „Dumnezeu îţi dă, dar în traistă nu‐ţi bagă”.
Eforturile depuse de mine şi de el şi, în special de el, care a
trebuit să facă multe exerciţii obositoare şi plictisitoare, ce nu se
pot exprima în cuvinte şi mi‐ar fi trebuit mult timp şi hârtie ca să
le aştern aici. Fără falsă modestie pot să spun că în această
minune factorul principal a fost prezenţa mea întâmplătoare în
acea sesiune de bacalaureat unde el a susţinut examenul. Nu mai
vorbesc de voinţa lui extraordinară, fără de care nu s‐ar fi putut
face nimic.
După ce a trecut timpul şi s‐au văzut rezultatele, aceleaşi
doamne profesoare care au fost la curent cu ce se întâmplă şi‐au
exprimat părerea că eu sunt a doua mamă a lui, căci mama lui i‐a
dat viaţă, iar eu i‐am dat grai. Nu o spun ca o laudă din partea
mea, ci ca o deosebită mulţumire sufletească. Întotdeauna în viaţa
mea m‐am bucurat dacă am putut să fac cuiva o bucurie. Multă
vreme în scrisorile şi felicitările pe care mi le trimitea, cu diferite
ocazii, îmi spunea „mămico”. Eu am dorit să nu‐mi mai spună aşa,
din respect pentru mama lui, pe care cred că ar fi deranjat‐o o
dublură. Repet, meritul este al lui şi numai al lui.
Aşa cum am amintit de la început, la repartizare, când aceasta
se făcea prin megafon, a fost strigat primul pe ţară, proiectul de
diplomă îl susţinuse verbal. Modest ca întotdeauna şi‐a ales uzina
din Târgovişte. Fiindcă acolo nu a avut şi nu a putut să aibă
condiţii, a apelat tot la mine să‐l aduc la Câmpina, unde, de bine
de rău, şi‐a rezolvat problema locuinţei.
După revenirea lui la Câmpina am vorbit cu fostele lui
profesoare să‐i permită, în limita posibilităţilor, să ţină ore de
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matematică cu elevii liceului. Nu era vorba de câştigul material, ci
de faptul că era necesar să‐şi consolideze încrederea în el şi să
scape de complexele căpătate în timpul în care nu a putut vorbi.
Din multe motive eu nu am mai avut posibilitatea să ţin
legătura cu el, iar după ani de zile, vorbind la telefon cu el, când
am văzut cum se vaită, mi‐am dat seama că a încetat să mai lupte.
Parafrazându‐l pe Coşbuc am zis aşa: „viaţa într‐adevăr e‐o luptă
şi cu toţii am luptat, învinşi au fost numai aceia care au capitulat”,
iar cartea de autosugestie a lui Barnovschi era intitulată
„Văicăreala otrăveşte şi cu încetul ucide”.
Cred că cei din jurul lui nu au ştiut sau nu l‐au înţeles ca să îl
ajute, lucru extrem de necesar pentru el.
La telefon, când am auzit cum se vaită am fost revoltată şi
i‐am reproşat că un om care a trecut prin ce a trecut el şi a învins,
nu ar fi trebuit să se lase învins, oricare ar fi fost situaţia.
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O EXCURSIE CU PERIPEŢII
PE TRANSFAGARAŞAN
O toamnă minunată, frumoasă şi bogată, natura îmbrăcată în
cărămiziu argintiu nu putea să te îndemne decât la drumeţie sau
mai bine zis la hoinăreală.
Octombrie 2 anul 1982, într‐o zi de sâmbătă, în curtea
Institutului de Agronomie, care era un rai plin de flori şi verdeaţă,
s‐a adunat o mulţime de profesori de toate gradele şi de toate
vârstele, dornici de plimbare.
Universitatea de Petrol şi Gaze, unde eu eram preşedinte de
sindicat, plănuise o plimbare pe Transfăgărăşan.
Iluzii, iluzii şi iar iluzii. Abia se construise Transfăgărăşanul şi
puţină lume avusese plăcerea să‐l parcurgă. Curiozitatea era mare
dar dorinţa de escapadă era şi mai mare.
Eu, cea care eram cu iniţiativa acestei excursii, în ultimul
moment mă răzgândisem şi nu mai doream să mai plec. În ziua
aceea aveam ore, venisem cu maşina, eram obosită, plictisită şi
venisem doar să le spun doar că nu mai merg. Bineînţeles, la
insistenţele lor nu am putut să refuz şi am plecat – o spun, fără
falsă modestie, spre norocul lor, şi o să vedeţi de ce am menţionat
acest lucru.
Aveam la dispoziţie un autobuz frumos şi încăpător al I. A. B.
Curioşi şi nerăbdători ne‐am grăbit să ne ocupăm locurile în
autobuz. Din întâmplare, dar absolut din întâmplare, am ocupat
unul din spatele şoferului, iar lângă mine s‐a aşezat o profesoară
de la catedra de Fitopatologie – o pesimistă şi panicară.
Pentru că aveam planificată o oprire la Curtea de Argeş, unde
trebuia să luăm masa şi tot acolo să înnoptăm, am plecat mai
târziu din Bucureşti – după prânz.
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Abia ieşiţi din curtea institutului, şoferul s‐a întors înapoi cu
autobuzul sub pretext că a uitat ceva. Vecina mea nu a scăpat
ocazia să spună că ne va merge rău fiindcă ne‐am întors din drum.
Am plecat, în sfârşit, dar în drumul nostru, înainte de a ieşi din
Bucureşti, ne întâlnim cu un cortegiu funerar; iarăşi comentariile
vecinei mele: „– O să ne meargă rău”.
După o noapte petrecută la Curtea de Argeş, am plecat mai
departe spre Transfăgărăşan.
Nu ştiu cât timp a trecut, sau câţi km am parcurs, fiindcă eram
absorbită de frumuseţea peisajului, pe care nu mă mai săturam
să‐l admir, când deodată şoferul ne anunţă că are o defecţiune la
motor şi că trebuie să ne oprim ca să remedieze defecţiunea.
Urma să începem să urcăm, şi cine a mai fost pe Transfăgărăşan
ştie că se urcă foarte greu şi că nu ai posibilitatea de staţionare. În
acelaşi timp, ne‐a spus că nu ştie cât va dura reparaţia şi cine
doreşte să aştepte, iar cine nu, poate pleca încet, încet iar el ne va
ajunge din urmă.
Nu ştiu dacă a mai plecat cineva, dar eu ştiu că am plecat cu
un grup destul de mare pe jos.
Mergeam încet şi fără grabă, ne‐am oprit la o cabană – parcă
se numea Capra – unde am băut câte o cafea şi nu mai ştiu ce, şi
apoi am plecat mai departe pe drumul nostru.
Tot urcând noi, am observat undeva pe stânga drumului, că
venise de sus un autobuz cu copii, şi care era tot în pană şi fără
vreo speranţă. Mijloace de comunicare nu existau pe atunci, de
telefoane mobile nici nu auzisem.
Am continuat să mergem; mersesem destul de mult, nu ştiam
ce să mai credem, iar aşa cum spuneam mijloace de comunicare
nu existau. Eu, cea care am mereu idei, uneori destul de
năstruşnice, m‐am gândit să folosesc telefonul fără fir; am oprit
imediat o maşină care cobora şi după ce le‐am explicat unde a
rămas maşina şi le‐am furnizat şi alte date de identificare, am
rugat să întrebe şoferul cam cât mai durează reparaţia şi dacă
trebuie să urcăm în continuare sau trebuie să coborâm. L‐am
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rugat, de asemenea, să spună şoferului să trimită răspunsul tot pe
o maşina care urca. Şi răspunsul a venit repede, că putem să
continuăm urcarea, fiindcă o să vină şi el.
„Telefonul” a funcţionat destul de bine fiindcă ambele maşini
aveau o viteză destul de mare şi am putut să obţinem repede
ştirea.
Mergeam cât mai aproape de drum, eram numai ochi şi
urechi, aşteptând cu nerăbdare să descoperim venirea maşinii
noastre. La un moment dat am auzit un strigăt de bucurie că vine
maşina noastră; şi imediat un alt strigat cum că nu este ea,
aceasta fiind plină. Şi totuşi era maşina noastră; şoferul a coborât
să ne spună că a trebuit să ia şi copiii pe care noi îi văzusem pe
drum.
Aşa cum vă spuneam, drumul era numai în pantă. Şoferul a
lăsat maşina cu motorul mergând, cu frâna de mână pusă, cu
botul la deal şi cu fundul spre vale. Cei de jos au început să urce în
maşină, eu printre primii, m‐am aşezat pe locul meu, maşina
probabil s‐a îngreunat, frâna de mână nu a mai ţinut şi maşina a
luat‐o înapoi la vale, Într‐o fracţiune de secundă, eram pe scaunul
şoferului cu mâna pe volan.
Aş spune o mare minciună dacă aş afirma că în momentul
acela mintea sau judecata mea au funcţionat şi mi‐au spus ce
trebuie să fac. Un zgomot asurzitor am simţit în capul meu, ţipete
de oameni, de copii şi de geamuri sparte, unii au sărit pe geam,
alţii pe uşă şi maşina lua viteză, cu spatele la vale.
Volanul era în mâna mea şi existau două posibilităţi: să‐l
răsucesc la stânga şi să ajungem în prăpastie sau să‐l răsucesc la
dreapta – ceea ce am şi făcut din instinct – după care am auzit o
buşitură. Maşina s‐a oprit în parapetul de stânca şi atunci am
răsuflat uşurată.
În clipa următoare am trecut prin momente foarte grele;
şoferul era întins pe jos şi eu credeam că l‐am lovit cu maşina. El
se tăvălea pe jos şi se jeluia: „‐Doamne, ce putea să se întâmple ?
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40 de oameni şi 40 de copii, 80 de suflete au scăpat cu viată, 80 de
suflete ar fi ajuns în râpă”.
Maşina nu a avut nimic, s‐a turtit puţin în spate, dar după ce
ne‐am mai revenit puţin, pentru că a fost un şoc puternic pentru
toţi, am plecat mai departe, muţi ca muţii. Nu ne‐a mai ars nici de
Bâlea Lac, nici de nimic, am plecat mai departe prin Braşov, ca să
ne întoarcem acasă. Târziu, mult mai târziu, după ce am trecut de
Braşov şi ne apropiam de Bucureşti li s‐au mai dezlegat limbile,
unii îmi mulţumeau că le‐am salvat viaţa, deşi eu mă simţeam
foarte prost şi le‐am spus că singurul lucru important este că eu
nu am rămas în Bucureşti şi că m‐am răzgândit în ultimul moment
să plec. Dumnezeu a vrut să fiu prezentă acolo. Au început unii cu
glume şi spuneau câte posturi ar fi rămas vacante la Institutul
Agronomic. Vecina mea de scaun, despre care vă spuneam la
început că era superstiţioasă şi panicară, spune: „‐ Mi‐a spus ea,
sora mea, o să vă rămână oasele pe Transfăgărăşan”.
Numai soarta şi destinul au făcut să fie aşa. Cum spuneam la
început, nu doream să mai plec în excursie. Prezenţa mea acolo a
fost salutară.
La facultatea mea nu a ştiut nimeni ce s‐a întâmplat, iar la
Agronomie nu a vrut să se ştie nimic pentru că era o palmă pe
obrazul şoferului autobuzului, din cauza căruia se putea întâmpla
nenorocirea.
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UN PREŞEDINTE DE SINDICAT ALES
DE DOUĂ ORI ÎN ACEEAŞI LEGISLAŢIE
Despre şcoala postliceală unde am funcţionat o perioadă, am
mai amintit cu altă ocazie. Atunci când am aflat că şcoala
postliceală îşi închide porţile m‐am hotărât să candidez pe un post
în învăţământul superior. După mai multe încercări a rămas să
candidez pe un post scos la concurs la IPG. Pe vremea aceea la
concurs trebuia să participe un candidat şi un contracandidat.
Eram aşa de sigură pe mine încât nu‐mi trecea prin cap că mi s‐ar
putea pregăti ceva. Dacă aş fi avut măcar vreo bănuială l‐aş fi pus
contracandidat pe soţul meu el ar fi renunţat, bineînţeles, şi eu
obţineam postul. În realitate lucrurile s‐au întâmplat altfel. Unul
dintre profesorii din IPG, al cărui nume îl trec sub tăcere din
motive întemeiate, care nu dorea să mai fiu şi eu acolo, pe lângă
cei doi fraţi ai mei, s‐a străduit să‐mi aducă el pe cineva beton –
un membru de partid, secretar de organizaţie, tatăl lui primar de
20 de ani, etc …. în timp ce eu eram fiică de chiabur fără de partid
(adică PCR).
S‐a ţinut concursul, aşa cum era normal, lecţie deschisă în
amfiteatru, fiecare la rândul lui, apoi s‐a ţinut şedinţa de senat şi
s‐a concluzionat: amândoi sunt la fel de buni dar îl alegem pe
Tatu. Nu m‐au respins nici pe mine dar eu urma să rămân pe un
post de cercetare. Vă puteţi închipui cum ar fi fost să fac naveta la
Ploieşti cu program zilnic de 8 ore, de la 8 la 16.
Rezultatul concursului l‐am primit telefonic de la un coleg de‐
al meu Popovici Alexandru, într‐o sâmbătă seara în Decembrie.
Era seara târziu dar eram încă la şcoală (şcoala postliceală).
Era la puţin timp după ce îl internasem pe soţul meu la
Sanatoriul Moroieni fiind suspect de TBC. Vă puteţi imagina în ce
stare eram, dar nu spuneam nimănui nici de una nici de alta. Felul
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meu de a fi şi de a gândi pozitiv mi‐au dat puterea şi tăria să trec
peste toate. Optimismul meu m‐a ajutat. Ceva îmi spunea ca totul
va fi bine, şi deşi nu întrezăream nimic, n‐am disperat niciodată.
Au trecut câteva luni, mă gândeam poate, aşa cum am mai
spus şi altădată, că de undeva poate să sară iepurele şi iată că de
data asta a sărit. În luna martie surpriza: primesc un telefon de la
şeful serviciului personal de la IPG să mă prezint imediat la Ploieşti
pentru că va trebui să ţin cursurile la facultatea pentru care
dădusem concurs. Dosarul de concurs, ajuns la minister, s‐a întors
înapoi pentru viciu de formă. În senat eu am avut mai multe voturi
decât contracandidatul meu. Se punea problema să se repete
concursul dar rectorul nu a fost de acord; el a menţionat că dacă
amândoi au fost la fel de buni rămâne tovarăşa Berindei ea fiind
cea care a avut mai multe voturi în senat.
După un timp lucrat la catedră am fost chemată de rector,
acolo fiind prezent şi secretarul de partid, şi am fost întrebată
dacă nu vreau să fiu şi preşedinte de sindicat. Am fost de acord
dar am adăugat că nu vreau să fiu membru de partid PCR. Era un
mare curaj din partea mea, pe vremea aceea, să spun acest lucru.
A venit şi ziua în care a fost convocată adunarea generală
pentru alegerea preşedintelui. Sala era plină, eu eram la prezidiu
şi toată lumea ştia că eu voi fi aleasă. Cel care conducea şedinţa
era de la Casa Albă, el s‐a ridicat şi a propus preşedintele –
Oroveanu Theodor. A fost o secundă de linişte după care a
început furtuna. Au luat cuvântul şefi de catedră, secretari de
partid şi toată sala parcă s‐a aprins. Toţi spuneau acelaşi lucru:
„noi ştiam că tovarăşa Berindei va fi preşedinte”. „Da, răspunde
tovarăşul, dar tovarăşa nu este membru de partid”. S‐a produs o
mare zarvă din care reieşea că s‐a hotărât de către cei care erau în
măsură ca eu să fiu aleasă preşedinte, argumentând că eu
îndeplinesc criteriile necesare.
Discuţiile au continuat în contradictoriu până când cel care
conducea şedinţa a făcut afirmaţia că alegerea se face de către
adunarea generală prin vot şi atunci s‐a trecut la vot. S‐a rostit
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numele lui Oroveanu şi nimeni nu a ridicat mâna. Când s‐a spus
numele meu, toată sala a ridicat mâna, şi atunci eu am fost aleasă
preşedinte de sindicat la IPG.
Întâmplarea a făcut ca în ziua aceea să fie prezenţi trei
tovarăşi de la UGSR printre care şi ing. Istrate Ion, absolvent IPG.
Şeful de catedră, Raseev Dumitru, atunci când a luat cuvântul, s‐a
adresat domnului Istrate, zicând: „Domnule, aţi fost studentul
nostru, nu aveţi nimic de spus ?” Tăcere. Nimic. Nimeni nu ştia de
ce; Istrate era finul de cununie al fratelui meu mai mare şi deci a
tăcut.
După această şedinţă nu ştiu ce s‐a mai întâmplat dar am aflat
că am fost infirmată.
Peste două săptămâni alte alegeri. Şedinţa condusă de altcineva
m‐a propus tot pe mine, spunând: „Tovarăşa nu este membru de
partid, dar va fi”. De data aceasta am fost aleasă pe bune.
M‐am apucat imediat de treabă şi am considerat că trebuia să
mă ocup în primul rând de locuinţe pentru salariaţii care ceruseră
case de 6 ani şi niciunul nu primise nimic. M‐am dus la primărie la
vicepreşedintele de care depindea acest lucru. Abia am deschis
gura şi când a auzit despre ce e vorba mi‐a zis: „Tovarăşa
profesoară, Uzina 1 Mai are mii de oameni şi aşa mai departe”.
M‐am ridicat imediat de pe scaun, am zis bine, dar să ştiţi că mai vin
şi mâine. Şi m‐am dus de atâtea ori până ce am obţinut case pentru
toţi aceia care ceruseră. Nu a fost deloc uşor, dar nu am de gând să
povestesc aici cât de greu a fost. În luna Octombrie am fost aleasă
preşedinte iar în luna Martie problema caselor era rezolvată.
Nu a trecut prea mult timp şi într‐o şedinţă obişnuită, fostul
prorector Soare Stan, cu gura mare mă întreabă: „Cum ai dat tu
atâtea case într‐un timp aşa de scurt?” „Cum ? zic eu, am luat bani
de la unii şi am dat la alţii” „Asta vrei să auzi?” „Întreabă‐i pe cei
care au primit case dacă mi‐au dat măcar o floare, ba pot spune că
nu mi‐au spus nici mulţumesc”.
Acest Soare nu avea nimic cu mine, dar avea cu fraţii mei
cărora nu li se putea reproşa nimic (era aşa cum spun eu beton).
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UN ACCIDENT STUPID
Niciodată în viaţa mea nu am crezut în ghinioane, dar de data
asta nu numai că sunt convinsă că a fost ghinion, dar pot spune că
eu l‐am căutat cu lumânarea, şi o să vedeţi de ce spun asta.
După cum ştiţi şi se vede, întreaga capitală a devenit un vast
şantier care, uneori, îţi vine să crezi că nu se va termina niciodată.
Pe vremea lui Ceauşescu, când se săpa undeva, se spunea că se
caută „diploma lui Ceauşescu” – acum nu se ştie ce mai caută cei
care sapă !, Şi, fără supărare, pot să spun că atunci când se repara
ceva pe stradă şi trebuia să se sape, lucrarea se termina, dacă nu
într‐o noapte, în cel mult trei zile. Dacă era o lucrare de proporţii,
se scoteau armata şi deţinuţii şi în „doi timpi şi trei mişcări”
lucrarea era gata. Acum e bulversată întreaga circulaţie care şi aşa
era defectuoasă. Tramvaiele îşi schimbă mereu traseele aşa încât
niciodată nu ştii pe unde să le mai cauţi şi habar nu mai ai încotro
să mergi. Pe linia tramvaiului 16 se lucrează de doi ani, iar acum a
fost deviat şi tramvaiul 5 care nici nu mai ştiu pe unde merge.
Eu, care locuiesc într‐o zona foarte centrală, pot spune că
zona aceasta este un adevărat „nod de cale ferată”. În orice
direcţie vreau să merg ajung în staţie şi iau tramvaiul care vine
primul – din stânga sau din dreapta. Dacă vine cel din stânga,
merg o staţie până la Piaţa Gemenii şi de acolo o iau la stânga sau
la dreapta, unde am nevoie. Dacă vine cel din dreapta, merg două
staţii până la Biserica Armenească, iar de acolo stânga sau
dreapta, de asemenea, mă îndrept unde am nevoie. Am multe
probleme de rezolvat şi nu plec niciodată cu o singură problemă.
Abonament am avut întotdeauna pe toate liniile.
De multe ori aceste drumuri le fac pe jos, dar cum timpul
costă bani, iar uneori e nevoie să ajung în diverse locuri la o oră
exactă, sunt nevoită să plec cu maşina. Foarte rar folosesc maşina
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în oraş pentru că nu găsesc loc de parcare. Nu au fost puţine
cazuri când am plecat cu maşina de acasă şi neavând unde să
parchez, m‐am întors acasă, am lăsat maşina şi am plecat cu
mijloacele de transport în comun.
Şi în sfârşit, ca să nu mai lungesc vorba, să mă întorc la oile mele.
Într‐o frumoasă zi de toamnă, Septembrie 8, în ziua de Sf.
Maria Mică, am plecat cu maşina de acasă. Aveam oră de
consultaţie aproape de D‐na Ghica; la intersecţie m‐am întors pe
Şoseaua Colentina şi m‐am oprit acolo unde aveam programare.
După ce am terminat acolo, am plecat spre casă cu intenţia să mă
opresc la magazinul Bucur‐Obor de unde trebuia să cumpăr ceva.
De obicei, aici parchez pe partea dreaptă, vis‐à‐vis de magazin, dar
de la o vreme în acel loc parchează taximetriştii şi pentru că nu au
ce face stau mai mult pe acolo. Încercând să mă bag şi eu acolo
am fost atenţionată de un taximetrist că risc să mi se ridice
maşina. Pentru mine acesta e cea mai mare sperietoare. Nu mă
sperii că mi s‐ar fura maşina, fiindcă am asigurare CASCO şi dacă
mi‐o fură mi se dă alta. Dar dacă mi‐o ridică, în afară de faptul că
plătesc o sumă mare de bani, risc să o găsesc şi „şifonată”. Am
văzut odată la televizor când un domn care s‐a dus să‐şi ridice
maşina, se văita că maşina lui care era nouă, şi luată din bani grei,
era ştearsă toată pe partea stânga de la un cap la altul, uşile nu se
mai deschideau, iar el era disperat pentru că a doua zi trebuia să
plece în Germania cu maşina – nu mai ştiu ce a mai urmat, în orice
caz, nu i‐aş dori nimănui să fie în situaţia respectivă.
Deci, neavând unde să parchez, am plecat pe Calea Moşilor să
mă întorc acasă, să iau un mijloc de transport, ca de obicei, şi să
mă duc la Bucur‐Obor. Totuşi când e să fie, este, şi ajungând pe
Calea Moşilor, dincolo de staţia troleibuzului nr. 66 – Făinari – am
hotărât să parchez lângă trotuar, să traversez în staţia de dus spre
Obor, a troleibuzului nr. 66, gândindu‐mă că ce o fi o fi, Dumnezeu
cu mila.
De aici încep să caut ghinionul şi, bineînţeles, îl şi găsesc.
Parchez maşina lângă trotuar, având inima puţin strânsă să nu
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mi‐o ridice. Înainte de a încuia maşina, observ că pleacă o maşină
dintr‐un loc destinat parcărilor. Aştept să plece, trag maşina acolo
liniştită că acum pot pleca fără grijă. Intru şi la Bancpost unde
trebuia să rezolv ceva, după care trec iar pe la maşină ca să mai
încerc uşile. Apoi plec spre trecerea de pietoni ca să traversez pe
partea cealaltă, să iau o staţie troleibuzul 66 şi să merg la Obor.
În staţia Făinari este o degajare unde nu era nimeni, nici la
stânga, nici la dreapta, nici în fată, nici în spate, nu mai aveam
decât 5 metri până la trecerea de pietoni, când deodată, fără să
îmi dau seama, mă trezesc aruncată la câţiva metri pe carosabil,
nu de o maşină, ci de o disperată care nu ştiu după ce alerga, fără
să se uite, dar a venit cu o viteză foarte mare, fiindcă, altfel, nu‐mi
pot imagina de unde a avut această forţă, ca să mă proiecteze la o
distanţa aşa de mare. S‐a strâns lume ca de obicei în astfel de
cazuri.
Tipa care a produs accidentul susţinea că m‐am împiedicat de
ea. I‐am spus: „Domnişoară, eu nu caut vinovaţii, dar dacă mă
împiedicam de dumneata cădeam cu dumneata sau cădeam acolo
pe loc, nu eram aruncată pe carosabil.” Am rămas pe carosabil cu
dureri îngrozitoare, oamenii au încercat să mă ridice, dar i‐am
rugat să mă ia de mâini şi de partea de sus pentru că nu suportam
să‐mi atingă piciorul – îmi dădeam seama că este rupt. Ieşise şi
d‐na de la Bancpost să mă întrebe dacă doresc să‐mi anunţe
familia. Cineva din jur a întrebat‐o dacă mă cunoaşte, iar dânsa i‐a
răspuns: „E clienta noastră”. Mi‐a venit să zâmbesc, deşi eram
într‐o stare groaznică. Mă gândeam ce o fi zicând lumea! Adică se
înţelegea că eu am bani la bancă. În realitate, nu aveam nici măcar
un ban, dar în fiecare an, Petrom Moreni, ne plăteşte, aşa în
bătaie de joc, o sumă de bani pentru că drumul către sonde trece
pe terenul nostru. În anul acela, 2009, am fost de nenumărate ori
la Bancpost să întreb dacă au intrat banii în bancă. Deci şi de aici
mi s‐a tras ghinionul, şi spuneam că l‐am căutat cu lumânarea,
fiindcă am avut atâtea ocazii să merg spre trecerea de pietoni în
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momente în care nu aş fi întâlnit pe nimeni, dar am trecut chiar în
momentul în care trebuia să se întâmple nenorocirea.
Să revin la locul cu pricina. Nu ştiu cine a chemat salvarea,
spre norocul meu a venit destul de repede şi i‐am rugat să‐mi facă
o injecţie pentru că aveam dureri cumplite. Domnişoara ar fi putut
să meargă cu mine până la spital; nu i‐am spus nici eu şi nici ea nu
a spus nimic. Ajunsă la Spitalul Floreasca, mi s‐a făcut radiografie
chiar pe targă, nu mi‐au spus că este grav, dar am înţeles eu asta
pentru că m‐au anunţat că trebuie să fac operaţie. Atunci am dat
telefon fiului meu care a venit mai repede decât mă aşteptam.
I‐am spus că vreau să fac imediat operaţia. Doctorul de gardă
trebuia să plece în concediu, dar nu a mai plecat decât după ce
m‐a operat pe mine; pe 8 Septembrie am fost internată şi pe 10
Septembrie am fost operată.
Nu am avut nicio clipă emoţii sau frică, auzeam bormaşina
cum lucra şi bătăile de ciocan, nu ştiu ce făceau ei acolo, dar la un
moment dat am întrebat dacă pot să‐mi opereze şi monturile.
S‐au amuzat, bineînţeles, când au auzit la ce mă gândesc eu
atunci. Am stat două săptămâni în spital, dar am citit tot timpul,
nici nu ştiu cum a trecut vremea; recuperarea a durat foarte mult
dar nici în această perioadă nu m‐am plictisit.
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ORICE RĂU SPRE BINE
M‐am căsătorit în anul III de facultate, atunci când cel ce urma
să‐mi fie soţ a terminat facultatea, a devenit inginer şi a plecat la o
schelă de foraj.
A doua zi după cununia civilă el a plecat acolo unde avea
serviciu iar eu am rămas mai departe în cămin.
Pentru că atunci când venea în Bucureşti, mă lua de la cămin
şi ne plimbam prin parcuri, am începu să caut o cameră de locuit.
Întrebam pe toată lumea dacă ştiu pe cineva care ar avea o
cameră până când un coleg de‐al meu mi‐a spus că o mătuşă de‐a
lui ar avea o cameră de închiriat. Aşteptam cu nerăbdare să‐mi
dea răspunsul, de care eram sigură că va fi pozitiv, dar spre marea
mea surprindere răspunsul a fost negativ. Doamna care închiria
camera nu a vrut să mă primească pe motiv că eram căsătorită.
Peste două săptămâni l‐am trimis pe colegul meu să‐i spună
mătuşii că a găsit o colegă necăsătorită (eram de fapt tot eu).
M‐am dus, am văzut camera, ne‐am înţeles, iar la plecare când am
vrut să‐mi pun mănuşile, verigheta pe care o pusesem în mănuşă
mi‐a căzut jos. Nu ştiu cum am făcut, dar aşa cum se explica
scamatoria cu „iuţeala de mână a scamatorului şi neatenţia
spectatorului” aşa am procedat şi eu – m‐am aplecat repede, am
luat verigheta fără ca doamna să observe şi am plecat.
M‐am instalat în acea cămăruţă care nu avea nici pat nici
masă, nimic. O somieră de fier, sprijinită la capete pe ceva, ţinea
loc de pat. În loc de masă aveam o planşetă de desen pe care o
puneam pe pat şi pe ea mâncam.
Nu‐mi amintesc cât timp am stat în cămăruţa aceea până când
fiica doamnei, care era căsătorită şi stătea în oraş într‐o cameră cu
chirie, mi‐a propus să facem un schimb, adică să mă mut eu în
locul ei şi să vină ea înapoi la mama ei – aveau un apartament
187

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

foarte mare. Am acceptat dar pentru asta mi‐a cerut o sumă de
bani foarte mare – nu îmi mai amintesc despre ce sumă era
vorba dar ştiu că mi s‐a părut foarte mare pentru că noi nu
aveam aceşti bani. Când i‐am spus soţului meu să ceară un
împrumut de la părinţii lui mi‐a răspuns că tatăl lui nu ar mai
putea să doarmă ştiind că a făcut un copil care ajuns inginer şi
acesta îi cere lui bani.
Nu ştiu cum am rezolvat până la urmă dar m‐am mutat acolo
într‐o cameră mai mare, într‐un apartament ce avea baia şi
bucătăria la comun cu alte două familii: una cu 3 persoane şi alta
cu 4 persoane.
În această cameră eram când am terminat facultatea, aici am
născut primul meu copil şi aici veneam să fac baie când eram şef
de şantier.
Mai târziu, când am revenit în Bucureşti (la sediul central), am
cerut să mi se repartizeze o locuinţă de la întreprindere, aşa cum
primeau şi alţii. Între timp a venit pe lume şi cel de‐al doilea copil,
eram doi ingineri la aceeaşi întreprindere dar nu aveam dreptul la
casă. De construit, la acea vreme, nu se construiau case; aş fi dat
avans ca să‐mi construiască şi mie un apartament.
De câte ori mă duceam la secretarul de partid ca să‐i cer
locuinţă îmi punea placa: „‐Uite tovarăşa Berindei, părinţii Dvs.
sunt chiaburi”, „‐Dar ce Domnule, sunt criminali ?” răspundeam
eu. „‐ Şi ce dacă sunt chiaburi, mie trebuie să‐mi daţi casă, nu lor,
ce vină am eu?” „–Păi nu ştiţi că copiii plătesc păcatele
părinţilor?”, m‐a întrebat el. Mă întreb şi acum despre ce păcate
era vorba. Au muncit toată viaţa, nu au avut nicio moştenire,
aveau 5 copii şi s‐au gândit să avem noi, dar nu mai aveam nimic,
ne‐au luat totul şi ne‐au făcut şi chiaburi.
După ce l‐am născut pe cel de‐al doilea copil, am adus‐o pe
soacra mea ca să stea cu copiii – eram deci 5 persoane. În pat
dormeam eu cu soţul şi băiatul cel mare, iar soacra mea dormea
cu băiatul cel mic în patul lui (era un pătuţ de copil).
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Ajunsesem la disperare, nu ştiam ce să mai fac. De la
întreprindere primeam mereu acelaşi răspuns. Când am reclamat
la minister această problemă, mi s‐a răspuns că suntem primii pe
listă, ce mai dorim? Într‐adevăr, eram primii pe listă dar când
veneau casele se făceau alte liste, se dădeau casele la alţii, iar noi
eram din nou primii pe lista următoare; se dădeau case tot la cei
care aveau: cel cu garsonieră primea apartament cu două camere,
cel cu două camere primea cu trei camere şi tot aşa, nouă nu ne
mai venea rândul niciodată.
M‐am zbătut ca un peşte pe uscat, fiul meu cel mare făcuse
vârsta de şcoală (de şapte ani ne străduiam) şi după mulţi ani şi cu
mulţi bani am reuşit să ne mutăm într‐un apartament de 3
camere, într‐o vilă, la 5 minute de Universitate, deci cum se spune
„în buricul” Bucureştiului.
Când au aflat colegii mei de serviciu unde m‐am mutat urlau
de ciudă şi de necaz. Fericirea pe care ar fi trebuit să o simt nu am
mai putut‐o simţi, după atâtea lupte şi zbucium. După ce ne‐am
mutat nu am dormit 3 zile de teamă să nu‐mi ia cineva
apartamentul. Dacă suna cineva la uşă tremuram de frică pentru
că nu ştiam cine este şi cu ce gânduri vine.
Ne‐am mutat în această casă în luna Februarie. În Septembrie
fiul meu cel mare a intrat la şcoala primară, la o şcoală foarte
bună; zona în care stăteam era foarte bună, era un cartier cu
ambasade, deci o zonă liniştită şi civilizată.
Socrul meu, văzând că avem aşa un apartament a venit să o
înscrie şi pe nepoata mea Ileana la Bucureşti, la aceeaşi şcoală cu
fiul meu cel mare, dar nu a fost primită. Fiindcă ţinea cu tot
dinadinsul să o lase aici s‐a dus la un fost coleg de şcoală Grigore
Geamănu, care era ministru secretar de stat atunci, să‐l ajute să o
înscrie pe Ileana la Bucureşti. „‐ Lasă măi, Vasile, fata să înveţe
acolo, că şi tu ai învăţat tot acolo şi nu a fost rău”. Socrul meu era
învăţător în sat şi a fost directorul şcolii până când a ieşit la pensie
– era un foarte deştept şi foarte priceput la toate.
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Pentru mine a fost un mare noroc să scap de o mare belea,
trebuia să cresc eu 3 copii, numai eu ştiu ce greu mi‐a fost cu cei 2
copii ai mei, având şi o muncă de răspundere, o muncă foarte
grea, Dumnezeu m‐a ajutat.
La sfârşitul anului, în luna Decembrie, nişte colegi de serviciu,
şi prieteni de‐ai noştri, au stabilit să organizeze revelionul la unul
dintre ei pentru că avea spaţiu pentru petrecere. În ziua de 31
Decembrie, dimineaţa, ne trezim că ne roagă să vină la noi fiindcă
acolo unde aranjase să mergem i‐a murit bunica (erau în doliu).
Casa noastră era goală; adusesem numai mobila din camera în
care locuisem. Ne‐am trezit cu ei venind cu mâncare, băutură, etc
– a trebuit să cumpărăm farfurii, pahare şi tot ce mai era necesar
pentru servit masa. S‐a petrecut la noi toată noaptea (un dormitor
era gol). S‐a dansat în voie, muzica era dată la intensitate maximă
iar ferestrele fiind spre stradă nu ştiu ce or fi zis vecinii, dar cred
că nu au zis „de bine” despre noi. Spre dimineaţă au plecat toţi
acasă, stabilindu‐se să vină la masa de prânz.
După plecarea lor am primit un telefon de la Ocniţa că a murit
bunica mea, eu a trebuit să plec, nu ştiu ce s‐a mai întâmplat în
lipsa mea, nu‐mi mai amintesc, ştiu doar că rămăsese foarte multă
mâncare.
Am plecat cu trenul până la Târgovişte, iar de acolo am luat un
taxi până unde era bunica mea; pe vremea aceea nu erau maşini
particulare. Una din femeile din sat care a văzut că am venit cu
maşina a zis: „A venit cu Pobeda”. Nu ştiu ce maşină era, dar toată
lumea, la vremea aceea, ştia numai de Pobeda. Prima mea
maşină, pe care am cumpărat‐o în anul 1965, era o Moskvici.
După petrecerea de care am amintit, au aflat toţi de la
întreprindere ce casă am eu. Că erau invidioşi şi răi ştiam, dar
parcă acum deveniseră şi mai răi.
Am locuit cu chirie în această casă până în anul 1996, când am
cumpărat‐o în rate. Nu pot să spun câţi bani am dat pe acest
apartament pentru că nu m‐ar crede nimeni. Casele construite de
stat erau la un preţ mult mai mic faţă de apartamentul meu care
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era într‐o vilă. Pot spune că am avut un curaj nebunesc atunci
când m‐am angajat în acest contract de vânzare‐cumpărare. Unul
din fraţii mei mi‐a spus: „‐Cum ai avut tu curajul să te angajezi
într‐o astfel de situaţie?” iar eu i‐am răspuns: „‐M‐am gândit că
dacă nu pot să plătesc ratele o închiriez. ” „‐ Şi unde te‐ai fi dus?”,
„‐În lume, am răspuns eu mai în glumă, mai în serios”; de fapt aş fi
putut să stau la oricare dintre studentele mele.
Când am avut de rezolvat problemele cu retrocedările de la
Ocniţa, stăteam la Moreni, la fosta mea studentă Mihaela, care
avea un apartament gol şi mi‐a dat cheile să stau acolo când am
nevoie.
În acest timp aveam maşina de la schela de petrol Moreni,
dimineaţa la raport o maşină fiind repartizată pentru mine.
Directorul, inginerul şef şi alţi ingineri erau foşti studenţi de‐ai
mei.
Într‐un timp aveam maşină de la minister, unde şef la
transporturi era un fost student de‐al meu. Când i‐am auzit pe unii
de la primăria Ocniţa: „‐ Asta e maşină de la minister, aţi venit cu
ea de la Bucureşti ?” Din ziua aceea n‐am mai luat maşina de la
minister, de teamă să nu‐i fac rău celui care mi‐o dădea. Ministrul
din vremea aceea, de care mă temeam, era doctorand la fratele
meu, dar eu nu ştiam; am aflat abia în ziua în care şi‐a susţinut
doctoratul.
Fraţii mei nu mi‐au vândut niciodată niciun pont, cu toate că
multe dintre problemele care erau de rezolvat la Ocniţa îi privea şi
pe ei. Când fratele meu cel mare şi‐a sărbătorit ziua de naştere (la
70 ani) am aflat că finul lui fusese prim‐secretar la Vâlcea. Câtă
nevoie ar fi avut soţul meu de el, bineînţeles în probleme de
serviciu.
Eu nu am avut niciodată nevoie ca să‐mi pună cineva o vorbă
bună. Dădeam telefon în orice schelă de petrol, atunci când
aveam nevoie de ceva, spuneam că mă numesc Berindei; „– Dvs
cum vă numiţi ?” îmi spunea un nume, eu spuneam că nu îl cunosc
şi mi se răspundea: „– Dar noi vă cunoaştem pe Dvs”. Eram
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cunoscută ca un cal breaz în lumea petrolului şi atunci când am
fost numită şef de şantier probabil a fost un şoc pentru mulţi.
Exagerez !! A fost o surpriză pentru mulţi, dar cred că nu m‐a
invidiat nimeni, era o munca de neinvidiat chiar şi pentru un
bărbat. Peste tot pe unde treceam eram primită cu multă stimă şi
mult respect, iar eu eram de o modestie rar întâlnită. Nu‐mi
dădeam seama sau nu vroiam să cred că sunt o persoană
importantă.
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DIVERSE
O zi din viaţa de şef de şantier
Cum am început şantierul, cum s‐a construit ce s‐a construit
am spus‐o cu altă ocazie. Evenimente multe s‐au mai petrecut în
şantier, dar în clipa de faţă mă voi referi la unul anume de care mi‐
am adus aminte.
Că nu aveam maşină, că nu aveam camion, tractor etc. nu este
o noutate pentru nimeni. Când mai aveam nevoie de câte ceva
apelam la colegii noştri de la Ministerul Petrolului, şi aşa cum
spunea unul dintre colegii mei, ne duceam cu „miloaga” la ei şi ei
ne dădeau. Întreprinderea noastră făcea parte din Comitetul
Geologic, care efectua numai explorări, prospectări, cercetări etc.,
acesta neavând de unde să scoată bani, aşa cum era Ministerul
Petrolului care scotea bani din exploatarea ţiţeiului şi a gazelor
naturale. Tot timpul cârpeam la ea şi făceam tot felul de
improvizaţii ca să poată merge şi să nu avem opriri. Aveam un
plan, planul trebuia realizat, iar uneori chiar reuşeam să îl
depăşim.
Într‐o zi s‐a rupt lanţul Duplex de la masa rotary. Pentru cine
nu ştie, masa rotary este acţionată de motoare prin intermediul
unui lanţ, prin care trecea o tijă pătrată ce acţiona mai departe
prăjinile de foraj. Prăjinile de foraj erau nişte ţevi de oţel, care,
prin rotire, acţionau în adâncime sapa de foraj care sfredelea
pământul. Nu intenţionez să ţin aici o lecţie de forajul sondelor,
dar consider că unele mici explicaţii sunt utile.
În momentul în care s‐a rupt lanţul, forajul a încetat şi urma
stagnarea lucrărilor până la sosirea lanţului.
La primirea răspunsului, şi anume că nu au de unde să ne
trimită lanţ, m‐am urcat în tren, am mers la Bucureşti la Serviciul
Transporturi şi am cerut o maşină pentru a merge la Bascov‐
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Piteşti să caut acolo un lanţ. Habar nu am de unde ştiam eu de
această bază de materiale şi nici nu eram sigură că voi găsi acolo
ce‐mi trebuia mie, dar m‐am dus. Normal era să‐i întreb dacă au
sau nu, ei să‐mi spună că nu au şi să plec cu mâna goală. Nu ştiu
ce le‐am spus eu şi ce mi‐au spus ei, dar ceea ce ştiu este că am
mers, am căutat, am pus ochiul pe un lanţ, l‐am luat şi am plecat.
Se lăsase seara şi eu am observat că maşina nu are lumini. De
mers nu ştiu cum am mers fără lumini, dar la intrarea în Bucureşti
era un post de control de care trebuia să trecem. Pentru a nu fi
observaţi de miliţie am mers în spatele unui camion şi spre
norocul nostru am scăpat.
Pentru că mai departe la şantier nu puteam să ajung cu
această maşină, am apelat la inginerul şef Szedlacek Ernest să ne
dea altă maşină. Aşa că am plecat spre şantier cu altă maşină,
unde am ajuns pe la miezul nopţii, l‐am trezit din somn pe
mecanicul şef, Smeu Ion, despre care am mai spus şi cu altă
ocazie, era într‐adevăr un zmeu. Am văzut şi eu şi el că lanţul nu
se potriveşte, lucru pe care eu îl ştiam, dar am trecut la treabă. Ca
să poată fi folosit lanţul era necesar să se reducă dimensiunile
dinţilor care urmau să meargă pe acest lanţ. Nu a fost uşor, dar
mecanicul şef s‐a apucat imediat de pilit dinţii rotorului şi
dimineaţa, nu mai ştiu pe la ce oră, forajul mergea în mod normal.
La raportul de dimineaţă, care se dădea în fiecare zi, am
raportat situaţia de la şantier şi i‐am comunicat şi inginerului şef
care îmi dăduse maşina. Ştirea dată mai departe de inginerul şef,
care era la curent şi cu alte năzdrăvănii de‐ale mele, a avut un
răsunet destul de important în ceea ce mă priveşte.
Tot ce făceam eu pe atunci mi se păreau lucruri normale, dar
acum, dacă stau şi mă gândesc mai bine, erau totuşi lucruri ieşite
din comun. De exemplu, aşa cum spuneam în alt capitol, numirea
mea ca şef de şantier ori a fost făcută fără niciun pic de
discernământ ori ca să se vadă cât mă duce capul şi/sau chiar să
mă compromită. Căci dacă stau să mă gândesc mai bine acum,
pentru începerea unui şantier de la firul ierbii, era necesar un om
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pregătit, cu experienţă, care cel puţin mai văzuse aşa ceva, chiar
dacă nu era inginer ci numai un simplu maistru sau brigadier. Ba
aş putea să spun acum că au avut un mare curaj să mă arunce în
luptă pe mine, cea care abia terminasem o facultate, nu aveam
experienţă, şi pot spune chiar mai mult, că nu eram decât un
copil.
Este adevărat că atunci când s‐a hotărât plecarea mea ca şef
de şantier, mulţi dintre inginerii mai bătrâni nu vedeau cu ochi
buni acest lucru şi încercau să mă convingă pe mine să nu accept.
Mi se spunea că în şantier se pot întâmpla multe nenorociri, de la
accidente tehnice până la accidente umane, şi‐mi mai spuneau că
înainte de a pleca acolo să mă duc la biserică să mă rog şi să
aprind lumânări. Este adevărat că după ce am început şantierul au
circulat multe zvonuri că la mine în şantier s‐au întâmplat o
mulţime de lucruri. Eu le aflam de la unii şi de la alţii, nu le prea
dădeam importanţă, dar eram bucuroasă că erau numai zvonuri
inventate de oameni care, să nu spun altfel, mă invidiau. Stau şi
mă gândesc, în cei 15 ani petrecuţi pe şantier, cum de au avut
încredere să dea pe mâna mea lucruri destul de grele de rezolvat,
şi chiar viaţa unor oameni.

Cum am ajutat oamenii din şantier
Pe oameni îi tratam cu blândeţe şi înţelepciune şi îi ajutam să
depăşească momentele grele din viaţa lor.
În mod normal, fiecare muncitor avea dreptul şi obligaţia să îşi
ia o zi liberă pe săptămână, dar, aşa cum spuneam, familia lor era
departe, nu aveau ce face cu această zi, s‐ar fi plictisit ori s‐ar fi
luat cu alte năzdrăvănii. Atunci, cu înţelegerea lor şi cu voinţa
mea, le cumulam liberele de pe luna în curs şi cu cele de pe luna
viitoare şi cu ce mai compensau ei între ei (atunci când făceau
unul în locul altuia) şi ajungeau astfel să aibă două săptămâni
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libere, aşa că puteau să plece la familiile lor, cei mai mulţi dintre
angajaţii din foraj fiind din Moldova.
Când am ajuns în sediul central la Bucureşti pe postul de
inginer şef cu organizarea şantierelor, am avut posibilitatea să
realizez unele lucruri necesare.
Umblau bieţii oameni pe drumuri să‐şi capete câte un drept
care li se cuvenea şi nu‐l căpătau niciodată. Pierdeau şi timp şi
bani şi nu se alegeau cu nimic. Mureau copiii de foame, iar ei
plecau la sute de kilometri să‐şi câştige o pâine neagră pe care o
mâncau cu noduri şi cu oftat. Din aceste considerente nu i‐am
condamnat niciodată pe acei oameni pe care îi întâlneam în stare
de ebrietate. Asta se întâmpla de două ori pe lună, în zilele în care
lua avansul şi leafa, apoi rămâneau fără niciun ban pentru că
trimiteau banii la familiile lor. Dacă se întâmpla să vină la schimbul
doi în astfel de stare, nu puteam să îl primesc, pentru securitatea
lui şi a altora. Îl rugam frumos să se ducă să se odihnească şi să
vină la următorul schimb. Îl înlocuiam cu altul, iar ei fiind oameni
serioşi nu mă refuzau. Dacă mă întâlneau pe stradă în stare de
ebrietate, mă ocoleau, iar la următoarea întâlnire îşi cereau scuze.
Mi‐am dat seama că dacă oamenii se îmbată, nu‐şi pierd minţile.
Deci, când am ajuns la sediul central la Bucureşti şi am avut
posibilitatea să îi ajut, am încercat, şi în mare parte am reuşit.
După multe lupte cu directorii şi cu alţi papă lapte, am reuşit,
spre satisfacţia mea şi bucuria celor năpăstuiţi să rezolv o mare
nedreptate ce se făcea fără ştiinţa miilor de muncitori. Norocul
meu şi al lor a fost că am prins o perioadă în care aveam lucrări în
toată ţara. Am realizat atunci visul de ani al muncitorilor care
doreau să se apropie de casă şi pentru care bieţii oameni pierdeau
mult timp şi mulţi bani. Nu de puţine ori am întâlnit pe culoarele
instituţiei în care lucram oameni necăjiţi, care veneau de departe,
de la locul de muncă, pentru o aprobare de transfer pentru care
stăteau zile întregi pe la diverse uşi şi uneori plecau aşa cum
veneau. Unul din marii directori, căci erau mulţi, la insistenţele
mele de a aduce oamenii mai aproape de casă a venit cu un
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argument care m‐a uluit – principalul motiv pentru care se
opunea era acela că dacă oamenii vor fi mai aproape de casele lor
vor veni obosiţi la serviciu, pentru că, zicea dumnealui, vor munci
şi la ei acasă. Nu l‐am întrebat cum ar fi dacă ar sta departe de
casă şi familia lui şi dacă i‐ar conveni acest lucru.
Aşa cum de obicei eu nu mă las uşor învinsă, am reuşit să‐mi
pun planul în aplicare. Am trimis o circulară în toată ţara prin care
anunţam că fiecare muncitor să‐şi depună opţiunile pentru locul
unde doreşte să îşi desfăşoare activitatea.
Nu a fost deloc uşor, căci trebuia să găsesc posibilităţi de
rezolvare, uneori destul de dificile. Nu ştiu dacă am mulţumit pe
toată lumea, dar ştiu că am produs linişte şi bucurie în multe
familii. Am primit atunci numeroase scrisori de mulţumire căci din
principiu eram împotriva celor care se deplasau la Bucureşti
pentru rezolvarea problemelor. Pot spune că i‐am şi ameninţat pe
cei care merg la Bucureşti, spunându‐le că nu vor primi aprobare.
La indicaţiile mele că oricine are ceva de spus poate să mă sune la
telefon, pentru că oricum îi costă mai puţin decât trenul până la
Bucureşti, se simţeau foarte jenaţi şi‐mi spuneau cu sfială în glas
„Cum să ne permitem noi să vă dăm telefon ?” iar eu le
răspundeam cu blândeţe în glas: „Bineînţeles că puteţi să mă
sunaţi pentru că sunt şi eu om ca şi Dumneavoastră”. Puteau să
mă caute la orice oră din zi şi din noapte, nu mă supăram,
consideram că asta mi‐e meseria pe care mi‐am ales‐o din plăcere
şi o fac cu plăcere.
Şantierele de care răspundeam la un moment dat, nu numai
că mă sunau la orice oră şi acasă, dar dacă îmi dădeam seama că
prezenţa mea e necesară acolo, îi rugam să mă sune peste o oră
să le spun la ce oră soseşte trenul cu care plecam imediat, ca să
ştie să‐mi trimită maşina la gară, aceasta ducându‐mă direct la
şantier. Acest lucru putea să se întâmple la orice oră din noapte –
a doua zi dimineaţa eu eram în şantier şi dădeam telefon la
Bucureşti ca să le comunic situaţia şi ce aveam de gând să fac
pentru rezolvarea problemelor respective. Nu aveam nici zi, nici
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noapte, nici Paşte, nici Crăciun şi nici Anul Nou. Duminicile erau
pentru mine zile de lucru obişnuite. Tubaje, cimentări,
instrumentaţii la sonde – îţi luau foarte mult timp şi trebuia să ai o
răbdare de fier – multe din aceste lucrări aveau loc noaptea, de
exemplu când avea loc o instrumentaţie la o sondă nu puteai
părăsi sonda până când această operaţiune nu se termina. De
puţine ori s‐a întâmplat, dar s‐a întâmplat, să nu avem lumină în
sondă într‐o astfel de situaţie şi atunci aduceam un camion, dacă
aveam evident, şi‐l aşezam cu faţa spre sondă în aşa fel încât cu
farurile maşinii să luminăm masa de la gura sondei, acolo unde se
desfăşurau operaţiile de înşurubare şi deşurubare a garniturii de
foraj.

La şantierul Cireşul
Într‐un ajun de 23 August, care era sărbătoarea naţională,
eram într‐un şantier din Bărăgan, unde se monta o sondă de mare
adâncime şi în acelaşi timp se săpa o sondeză pentru apă,
necesară pentru aprovizionarea sondei cu apă. Forajul la sondeză
atinsese adâncimea finală şi urma să se tubeze coloana de
exploatare a apei. De obicei, această coloană era o coloană
prevăzută cu un filtru, pregătită de la suprafaţă. Era o coloană
foarte complicată, adică: se executau mai întâi nişte şliţuri tăiate
cu aparatul de sudură, după care se îmbrăca cu sârmă, plasă de
sârmă, tablă şi iar sârmă. O astfel de coloană trebuia să fie
introdusă la adâncimea respectiva conform programului, filtrul
urmând să ajungă la adâncimea la care se găsea stratul. Dacă
această operaţiune nu reuşeai să o finalizezi cum trebuie, şi ar fi
fost nevoie de manevre, aveai necazuri, ca să nu mai vorbesc de o
eventuală extragere care ar fi fost o catastrofă. Ştiam acest lucru,
care din fericire mie nu mi s‐a întâmplat niciodată, şi de aceea,
pentru a nu avea astfel de situaţii aveam o răbdare de fier; graba
strică treaba, zicala fiind valabilă şi la forajul sondelor.
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Era o vară fierbinte, şantierul era departe de sat, plecam în
zori cu camioanele care transportau muncitorii şi mă întorceam
tot cu muncitorii, făceam zi lumină. Temperatura, în timpul zilei,
depăşea 40 grade, umbră nu era nicăieri, afară de umbra făcută
de porumb – pomi nu existau. În aceste condiţii stăteam toată
ziua lângă sondă şi supravegheam, în acelaşi timp, ca pregătirea
filtrului să se realizeze în cele mai bune condiţii, la fel ca şi tubajul
sondei, astfel încât să nu existe surprize nedorite. După ce totul a
fost gata, adică sonda a atins adâncimea finală şi coloana era
pregătită pentru tubaj, am început tubajul. După înşurubarea
ultimului burlan urma, ca de obicei, ridicarea la câţiva centimetri
pentru eliberarea elevatorului şi lansarea coloanei la adâncimea
finală. Aici surpriza !! Fericirea noastră s‐a spulberat, căci fericirea
consta în lansarea ultimului burlan şi gata. La încercarea şefului de
echipa de a mişca coloana, n‐a mai fost posibil. Greutatea coloanei
depăşea capacitatea de ridicare a troliului. Toţi cei de faţă au
înlemnit, afară de mine care niciodată nu mă pierdeam cu firea. Să
nu mă întrebaţi de ce lucram cu instalaţii necorespunzătoare; lucrai
cu ce aveai fiindcă nu aveai de ales şi în consecinţă de fiecare dată
apăreau alte probleme. De exemplu, la şantierul Bordei Verde
când am vrut să trag de coloană, troliul avea puterea necesară dar
turla se răsucea – deci, ca să putem continua, a trebuit sa
consolidam turla cu dubluri de ţeavă.
În situaţia de faţă turla era consolidată, dar nu ne mai ajuta
troliul. Nu am intrat în panică, nu era în firea mea. Am încercat să
găsesc o soluţie salvatoare. Ca să primesc ajutor de la baza care
era la Ploieşti, nu mai era posibil. Era, aşa cum am spus, în ajun de
23 August, iar în această zi de sărbătoare acolo unde nu era foc
continuu personalul era liber. Mă refer aici la bazele de
aprovizionare şi la altele de acest gen. Asta însemna pentru mine
să stau trei zile blocată acolo, fără să fac nimic, iar coloana risca să
fie prinsă în acest interval de timp.
Acum când scriu aceste lucruri îmi aduc aminte de un
chirovnic, maistru sondor şef cu multă experienţă şi foarte
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priceput, Stuparu Ion, provenit de la Societatea Astra Română,
unde aşa cum spuneam oamenii erau unul şi unul. Acest Stuparu
era, la un moment dat, cel care se ocupa cu avariile de la sonde şi
era trimis acolo unde era ceva de rezolvat. Acesta, când se ducea
la o astfel de sondă, în câteva clipe se documenta, vedea despre
ce este vorba, se aşeza undeva jos pe iarbă sau altceva, îşi
aprindea o ţigară şi timp de o ţigară se gândea la ce are de făcut,
apoi intra în sondă şi se apuca de treabă.
Aşa am procedat şi eu, dar fără ţigară. O idee mi‐a venit rapid,
dar realizarea ei depindea de multe. M‐am gândit să folosesc
tractorul Kirov, care se afla în şantier, şi să manevrez de la capul
mort. Operaţiunea nu era complicată, dar pentru că nu o mai
făcusem niciodată aveam o oarecare reţinere. Am încercat atunci
să mă sfătuiesc cu brigadierul Muşat, un om în vârstă care
credeam că are multă experienţă, dar care mi‐a răspuns cu
nonşalanţă că nu a mai făcut niciodată asta. Nici eu nu o mai
făcusem, dar aproape toate problemele dificile pe care le‐am
rezolvat în perioada celor 15 ani de producţie erau în premieră.
Am avut obiceiul să mă sfătuiesc de multe ori cu muncitorii şi
maiştrii, dar prea multe şanse să obţin ceva de la ei nu am avut;
nici de data asta nu am obţinut nimic de la nea Muşat.
Trebuie să recunosc că de multe ori luam hotărâri de moment
care erau salutare şi fără să fiu lipsită de modestie „îmi mergea
mintea”, cum spuneau alţii. Mai erau unii care exagerau şi
spuneau că am o minte ascuţită ca un brici. Aceştia din urmă erau
dintre cei care nu mă invidiau şi nici nu aveau motive să mă
flateze fiindcă de la mine nu aveau ce câştiga. Am fost convinsă
întotdeauna că am avut o judecată de fier, aveam gimnastica
minţii datorită faptului că am fost o bună matematiciană prin
rezolvarea numeroaselor probleme de matematică rezolvate în
liceu precum şi a faptului că rezolvarea acestora era distracţia
mea din zilele de duminică. Rezolvarea problemelor de
matematică era pentru mine o pasiune, aşa cum astăzi este la
modă să dezlegi cuvinte încrucişate şi integrame. Este o vorbă
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care spune aşa: „matematica e ca o vioară, dacă n‐o exersezi, n‐o
cunoşti” sau matematica este „gimnastica minţii”; după mine
matematica ar trebui să se studieze în toate domeniile şi în special
la facultatea de drept şi de medicină, domenii în care eu „m‐am
lovit” şi am simţit această lipsă, mai ales la unii judecători care
”judecă cu picioarele”.
Dar să mă întorc iarăşi la oile mele. Deci am hotărât să
folosesc tractorul Kirov pentru ridicarea coloanei. Aveam nevoie
de o improvizaţie (de fapt tot timpul făceam improvizaţii) dar nu
găseam un scripete. Dar cu bunăvoinţă, cu multă răbdare şi cu
puţin noroc am reuşit să găsesc un scripete „pe kilometrul ăla
pătrat pe care se întindea şantierul”, dar cu toate strădaniile mele
n‐am reuşit să găsesc tractoristul, care se părea că plecase. Am
aflat în cele din urmă că într‐adevăr plecase, se grăbise probabil să
se ducă la defilare a doua zi.
Năzdrăvană cum am fost întotdeauna, după ce l‐am pus pe
Nea Muşat să facă legăturile necesare, am sărit pe tractor, am
pornit tractorul şi am tras uşor şi cu atenţie de cablu, reuşind să
ridic coloana de pe masă.
Restul a fost simplu, coloana a fost lansată la adâncimea
programată, au fost urale de satisfacţie, iar eu nu mai vorbesc ce
fericită eram. Cimentarea nu mai era o problemă iar în acea zi pe
seară ajungeam şi eu acasă obosită, dar, evident, cu satisfacţia
lucrului împlinit. Aveam două zile de odihnă binemeritată, asta
dacă nu intervenea vreo urgenţă, şi n‐a intervenit. La defilare nu
m‐am dus, mă scăpase din vedere, fiind considerată în şantier cu
probleme şi unde numai printr‐o minune scăpasem cu bine. De
fapt numai norocul, care fusese de partea mea, îmi făcuse această
favoare să petrec şi eu două zile împreună cu familia mea.
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Apropo de defilări...
Scriind acestea acum, m‐am dus cu gândul la alt 23 August, cu
mulţi ani mai târziu, când eram în învăţământ şi, deşi eram în
vacanţă, ne obligau să participăm la defilare. Indiferent unde
eram, la munte, la mare sau aiurea, mort, copt trebuia să fii la
defilare. Cum nu mi‐a plăcut niciodată să dau loc la discuţii, să
lipsesc sau să întârzii, am făcut tot posibilul să vin de la Tg. Jiu de
la socrii mei cu o zi mai devreme.
Seara am ajuns la Ploieşti ca să fiu la datorie cu noaptea în
cap, având posibilitatea de a mă caza în blocul de garsoniere din
cadrul Universităţii de Petrol şi Gaze unde lucram.
Cu mine veniseră, în aceeaşi seară, doi colegi de‐ai mei, David
Vintilă şi Osnea. Ca să fiu mai sigură că nu voi întârzia, i‐am rugat
să‐mi bată în uşă când se vor trezi ei a doua zi. Dimineaţa eu
m‐am sculat la ora programată, m‐am îmbrăcat şi am plecat,
crezând că cei doi au uitat de mine. Ei dormeau duşi după o
noapte de beţie. Când le‐am spus că e târziu, m‐au asigurat că
ajungem repede spunând că o să mă ia ei cu maşina.
După ce m‐am urcat în maşină, mi‐am dat seama că David e
beat mort, dar nu mai aveam ce face. Am încercat să cobor dar nu
a mai fost posibil. Mergea cu maşina din bordură în bordură,
noroc că era în zori şi în zi de sărbătoare, nu circulau maşini, şi nici
nu prea erau maşini pe vremea aceea. Când ne‐am apropiat de
grupul de manifestanţi, l‐am rugat să oprească maşina, am
coborât, deşi mai aveam mult de mers, m‐am închinat şi i‐am
mulţumit lui Dumnezeu că am ajuns întreagă. Mi‐am adus aminte
de o secvenţă dintr‐un film cu actorul Louis de Funes, care, făcând
autostopul, s‐a urcat într‐o maşină condusă de o călugăriţă care
mergea cu viteză mare, şi observând spaima de pe figura
pasagerului îi zice: „– Ce faci fiule, te rogi ? Întrebată de când
conduce, călugăriţa îi răspunde calmă: – De ieri, fiule !”.
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Trabantul lui David, atunci când am ajuns, era zgâriat peste
tot, şi pe ici pe colo şi puţin şifonat.

Defilarea în Bucureşti
Am blestemat de multe ori aceste zile de paradă pentru care
trebuia să te porneşti de acasă cu noaptea în cap ca să ajungi la
timp, de circulat nu circula nimic şi apoi să fii mânat pe străzi ca
nişte turme de oi, cu multe staţionări până îţi venea rândul să
ajungi în faţa tribunei, obosiţi şi nemâncaţi. Şi să te fi ferit
Dumnezeu să lipseşti sau să întârzii. Se făcea strigare ca la
puşcărie şi te treceau pe lista neagră dacă lipseai.
După defilare, care se făcea în Piaţa Aviatorilor, te mânau tot
ca pe oi pe nişte străzi până la capătul Bucureştiului, de unde,
frânt de oboseală, istovit şi plin de praf, îţi luai picioarele la
spinare şi mai făceai un marş forţat până acasă. Probabil de acolo
am căpătat eu deprinderea de a merge mult pe jos, şi pot spune
că mi‐a prins bine de‐a lungul timpului. Asta o spun, mai în glumă,
mai în serios, pentru că întotdeauna am ştiut să fac haz de necaz
şi am crezut mereu în zicala: „Orice rău e spre bine şi Doamne
fereşte de mai rău”.
De multe ori mi‐am exprimat gândurile mele în versuri astfel:
„Întotdeauna în viaţa ta când vei avea o supărare, / Să‐i
mulţumeşti lui Dumnezeu că nu ţi‐a dat una mai mare”.
Îmi aduc aminte că pe vremea studenţiei ne scoteau la
defilare şi pe 7 Noiembrie, ziua revoluţiei ruse sau 21 Decembrie –
ziua de naştere a tovarăşului Stalin; tremurai de te vedea
Dumnezeu şi de multe ori te alegeai şi cu o răceală zdravănă. Nici
la 23 August nu era o fericire pentru că suportai căldura destul de
greu, mai ales că trebuia să stai în soare 12 ore. Plecai de acasă
dimineaţa la ora 5 şi te întorceai acasă după ora 17. O mare
fericire era pentru noi ca în ziua aceea să plouă. Mă rugam la
Dumnezeu să plouă cu găleata şi dădeam drumul la radio, cu
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noaptea‐n cap ca să aud că din cauza timpului nefavorabil
manifestaţia se suspendă.
Îi mulţumeam lui Dumnezeu că mi‐a ascultat ruga şi mă
apucam fericită de treabă, cu mare spor, având două zile libere.
Pregătirile pentru aceste manifestaţii costau o avere, dar nu‐i
păsa nimănui, căci erau făcute pe spinarea noastră.
De multe ori, această zi mă prindea în concediu la mare sau
cine mai ştie pe unde, de cele mai multe ori la Tg. Jiu unde erau
socrii mei. Prin foc şi prin apă trebuia să trec ca să ajung la
Bucureşti ca să merg la defilare. Într‐o vară am plecat cu maşina
de pe litoral să ajung în ajun de 23 August ca să fiu seara în
Bucureşti pentru a fi a doua zi la datorie. Îmi amintesc coloana de
maşini, în care mergeam bară la bară, ca fiind nesfârşită. Abia
acum mă gândesc că şi ei, ca şi mine, veneau la Bucureşti obligaţi
să fie la datorie. Ce greu era pentru noi, şi în special pentru copii
să părăseşti marea, şi pentru ce ? Greu era, dar niciodată nu m‐am
văitat şi nu am protestat, vorba aceea, se obişnuieşte omul şi cu
binele, d’apăi cu răul !
Făceam haz de necaz şi toată vremea eram cu zâmbetul pe
buze, chiar dacă sub acest zâmbet se ascundea uneori şi puţin
amar. Zâmbind, am suportat de multe ori şi mult mai uşor unele
necazuri inerente. Nu mi‐a plăcut niciodată să mă plâng şi m‐am
ferit mereu de persoanele plângăreţe.
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PRINTRE HAITELE DE LUPI LA ANINA‐MARILA
Aşa cum se întâmpla în fiecare an, în trimestrul I al anului,
realizarea planului era foarte greu de realizat, din cauza timpului
nefavorabil şi probabil şi din alte cauze. Din acest motiv se punea
problema începerii urgente a cel puţin unui foraj. Cum la sondele
noi în foraj se pornea de la suprafaţă, forajul avansa mai repede şi
se obţineau metri mai repede, contribuind la realizarea planului.
Una dintre sondele posibil de pornit era la şantierul Anina.
Deşi eram de curând repartizată la întreprinderea respectivă
directorul îşi punea mari speranţe în mine şi mă trimitea acolo
unde era nevoie de rezolvat probleme din ce în ce mai grele; aşa
că mi‐a făcut un ordin de deplasare şi m‐a trimis la Anina.
Ca să ajung la Anina mergeam cu trenul până la Oraviţa, oraş
în care nu aveai voie să intri decât cu autorizaţie de zonă, iar eu
nu aveam. Cum eram ca de obicei temerară, nu am stat prea mult
pe gânduri şi am plecat la Oraviţa, de unde urma să vină să mă ia
o maşină de la şantier şi să mă ducă acolo, scăpând astfel de
problemele în legătură cu autorizaţia de zonă.
Cum socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, s‐a
întâmplat şi aici o poveste banală ca toate poveştile, dar cu urmări
neprevăzute.
Pe drumul de fier de la Bucureşti la Oraviţa nu ştiu ce s‐a
petrecut, dar cu puţin înainte de a ajunge la Oraviţa a trebuit să
facem o transbordare, adică după ce am mers o bucată de drum
pe jos ne‐am urcat în alt tren, care ne‐a dus la Oraviţa. Cel care
venise cu maşina să mă aştepte la gară dacă a văzut că nu am
apărut la ora fixată a plecat. Eram într‐o gară îndepărtată şi
necunoscută, fără nicio speranţă. De telefoane mobile pe vremea
aceea nici nu se ştia nimic aşa că nu aveam nicio posibilitate să iau
legătura cu şantierul. Eram deja într‐o zonă interzisă, în gară sau
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în oraş era acelaşi lucru, eram în ilegalitate. Deci eram în pom,
cum s‐ar spune, şi atunci m‐am gândit puţin, mi‐am luat inima în
dinţi şi m‐am îndreptat spre hotel acolo unde ştiam că voi fi
întrebată în primul rând de autorizaţie de zonă, şi chiar aşa s‐a
întâmplat. Când s‐a aflat că nu am, mi s‐a comunicat, bineînţeles
că nu pot fi primită. Cum altceva nu mai aveam de făcut m‐am
gândit să mă duc la miliţie, adică în gura lupului şi chiar acolo
m‐am şi dus. La miliţie s‐a repetat întrebarea despre autorizaţia
de zonă. Când am spus că nu am, mi s‐a răspuns cu nonşalanţă că
în acest caz trebuie să rămân la miliţie.
„Foarte bine, zic eu, am luat în considerare şi această variantă
şi m‐am gândit că mai bine dorm la miliţie decât în stradă”.
Tovarăşul de la miliţie a zâmbit la auzul celor spuse de mine, a pus
mâna pe telefon şi a anunţat hotelul să mă primească (văzuse
delegaţia mea, a văzut că sunt inginer şi era rar pe vremea aceea o
femeie inginer).
Ce am pătimit eu în acel hotel nu am să uit niciodată. Aici am
făcut cunoştinţă cu nişte lighioane pe care le mai întâlnisem odată
în timpul practicii la Tintea, numite ploşniţe sau păduchi de lemn.
După o noapte de chin, căci cine putea să închidă ochii în situaţia
aceea, am ieşit pe stradă, m‐am aşezat pe un pietroi şi aşteptam
să vină maşina să mă ia.
Cât oi fi stat eu pe pietroiul acela nu ştiu, dar am stat destul
de mult; a trecut o ţărancă cu desagii în spate şi s‐a apropiat de
mine. După ce mă‐ntreabă unde merg, şi îi spun eu ce i‐oi fi spus,
numai ce o aud „No, hai şi‐om mere împreună”. Nu‐mi venea să
cred ce auzeam şi nici nu îmi venea să mă ridic de pe acel pietroi;
mă uitam îngrozită unde ar fi trebuit să ajung, se vedea spitalul
TBC Marila aşezat sus pe o stâncă, şi ştiam că eu trebuie să ajung
şi mai departe. Eram îngrozită numai la faptul că trebuia să ajung
până acolo, dar până la urmă am pornit.
Şi dacă am reuşit totuşi să mă mişc, încet, încet, având şi
tovarăş de drum am ajuns la şantier. Când am ajuns eu sus, eram
pe o potecă, am observat maşina şantierului care tocmai pleca
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după mine; se făcuse ora prânzului (pentru cei care aveau ce
prânzi, nu pentru mine).
De cazat, de bine de rău m‐am cazat în barăci, de mâncat nu
ştiu dacă am mâncat dar am trecut la treabă. Oamenii îndărătnici
se văitau tot timpul că totul merge greu, că nu au una, că nu au
alta, că mai ştiu eu ce le lipseşte, iar forajul avea o zi fixă de
pornire care se apropia cu paşi repezi. Numai prezenţa mea acolo,
numai atât, dar însemna foarte mult.
Cât era ziua de mare eu nu mă mişcam de acolo, iar în acest
caz ei nu mai îndrăzneau să tragă chiulul.
Aşa cum spuneam, dormeam în baracă, şi în fiecare dimineaţă
treceam prin barăci să văd dacă se păstrează curăţenia. La un
moment dat, surprinsă de ceva, am chemat femeia de serviciu şi
i‐am atras atenţia că în camera domnului ing. X nu a făcut curat.
Am fost surprinsă de răspunsul dat şi anume că grămada de coji
de ouă, despre care eu credeam că s‐a adunat acolo de mai multe
zile, este de fapt din ziua respectivă, că domnul inginer a mâncat
aşa de multe ouă în acea zi. Mergând într‐o zi la un restaurant din
Anina, domnul inginer X a comandat 20 de mici, iar eu crezând că
a comandat şi pentru ceilalţi i‐am spus că eu nu vreau decât 2
mici. Am rămas perplexă când am aflat că, de fapt, a comandat
numai pentru el.
Mulţi se mirau cum am eu curajul să circul prin acele locuri
unde se ştia că tot timpul urlă lupii şi au fost cazuri când oamenii
au fost mâncaţi de lupi. Muncitorii mergeau numai în grupuri şi
înarmaţi cu bâte şi ciomege.
Spre satisfacţia mea, lucrările pregătitoare s‐au terminat la
timp şi forajul a început la data fixată.
Această deplasare şi încă multe altele le‐am făcut în
perioada imediat următoare după ce m‐am angajat. Din
rezultatul acestor deplasări ale mele directorul a tras nişte
concluzii şi atunci când m‐a numit şef de şantier a făcut‐o cu
toată încrederea. Când cineva, nu ştiu cine i‐a spus directorului
că tovarăşa Berindei trebuie să facă stagiatura, el i‐a răspuns:
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„Tovarăşa Berindei este un inginer deja format”. Nu după mult
timp am fost numită şef de şantier.
În tot ceea ce făceam puneam mult suflet şi eram foarte
hotărâtă să fac totul bine şi în timp util.
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ŞANTIERUL DUNĂRE‐MOTRU
Voi cita din capitolul unde am scris despre şantierul Anina‐
Marila, ceea ce se întâmpla cu mulţi ani în urmă, când abia
fusesem repartizată de către comisia guvernamentală la o
întreprindere de pe B‐dul Bălcescu: „Aşa cum se întâmpla în
fiecare an, în trimestrul I al anului, realizarea planului era foarte
greu de îndeplinit din cauza timpului nefavorabil şi din alte cauze.
Din acest motiv, se punea problema începerii urgente a cel puţin
unui foraj. Cum la sondele noi se pornea de la suprafaţă, forajul
avansa mai repede, se obţineau metri mai mulţi, contribuind
astfel la realizarea planului”, am încheiat citatul.
După mai mulţi ani de la această întâmplare, acelaşi lucru se
întâmpla la şantierul Dunăre‐Motru. Deci s‐a hotărât să se înceapă
aici unele foraje pentru a salva planul. Şeful şantierului, Vlad
Vasile, care era un negativist, nu era de acord cu începerea
forajelor în această perioadă, în care ploile erau la locul lor, iar
transportul pe drumurile desfundate şi mlăştinoase era de
neconceput. După părerea lui, aici nu se putea face nimic până în
lunile iulie‐august, când pământul era mai uscat. Fiindcă problema
era urgentă şi Vlad se încăpăţâna în hotărârea lui, a trebuit să plec
eu acolo să rezolv problema şi am plecat. Nu pot să spun că Vlad
mi‐a pus beţe în roate dar nici nu m‐a ajutat în vreun fel.
Transportul se efectua cu tractoare Kirov, cu şenile, de care
erau agăţate remorcile pe care se găseau utilajele. În încercările
noastre de a face astfel transportul nu am reuşit decât să
împotmolim trei tractoare Kirov, unul după altul, sărind şenilele
de pe fiecare. Aici se oprea totul, eu nu mai puteam face nimic.
Aveam în acest şantier un mecanic şef şi un brigadier,
destoinici, dar şi ei erau depăşiţi de situaţie. Încercând să mă
sfătuiesc cu ei dacă se mai poate face ceva, am aflat din discuţiile
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noaste că în apropiere ar fi un IAS (întreprindere agricolă de stat)
care ar avea astfel de tractoare, dar nimeni nu vrea să creadă că
ne‐ar împrumuta nouă vreun tractor. Eu, care de obicei spuneam
că încercarea moarte n‐are, m‐am urcat într‐un Aro şi m‐am
îndreptat spre respectivul IAS. Nu‐mi amintesc cât de lung era
drumul până la ei, am intrat la inginerul şef, i‐am spus despre ce e
vorba, am mai discutat noi, m‐a invitat la o cafea şi în timp ce noi
beam cafeaua unul dintre tractoarele lor a şi plecat spre şantierul
nostru. După puţin timp, am plecat şi eu de la IAS şi am depăşit
tractorul pe la jumătatea drumului. Ajunsă la şantier, le‐am spus
că în urma mea vine un tractor, dar bineînţeles că nu a vrut să mă
creadă nimeni. Nu puteau să mă creadă, ăia aveau tractoare noi şi
ăştia nu puteau să conceapă că mi‐ar putea împrumuta aşa ceva.
Ei nu ştiau că pe mine nu m‐a refuzat nimeni niciodată, când le
ceream ceva, bineînţeles pentru activitatea de serviciu. Acolo
unde am scris despre şantierul Drăgăşani am spus cum a plecat un
tractor Kirov de la Bascov Piteşti până la Drăgăşani Olt, cerut de
mine pentru siguranţa şantierului. În altă parte am scris că în
lumea petrolului eram cunoscută ca un cal breaz şi că obţineam
tot ce vroiam de la ei.
Când m‐am întors la şantier şi le‐am spus că tractorul este pe
drum către noi, nu a vrut să mă creadă nimeni; când au văzut că a
sosit tractorul au rămas cu toţii ca trăzniţi, dar surpriză!
tractoristul de la IAS când a văzut despre ce este vorba, nu a vrut
să intre acolo cu niciun chip.
Unul dintre tractoriştii şantierului, care avea tractorul
împotmolit şi căruia i se spunea Hamlet, când a văzut că ăla
refuză, s‐a înfuriat şi a făcut tot posibilul să pună şenilele la loc pe
tractorul lui, greu, foarte greu şi a pornit spre locul destinat.
Tractoristul venit cu tractorul nou, de ruşine sau mai ştiu eu de ce,
a pornit‐o şi el şi l‐a urmat pe Hamlet. Greu, foarte greu, am
transportat toate utilajele la locul destinat şi am pornit forajul.
Inginerul Vlad, care nu a mişcat niciun deget, a văzut ce
realizasem, eu nu am zis nimic, dar a simţit o palmă pe obrazul lui.
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Mulţumită de lucrul bine făcut şi la timpul potrivit, nu am
comentat nimic cu nimeni, m‐am urcat în tren şi am plecat la
Bucureşti.
Astfel de lucruri despre care am mai vorbit şi în alte situaţii
m‐au ajutat în cariera mea şi am avut o ascensiune deosebită fără
pile, cunoştinţe şi relaţii (PCR însemna pile, cunoştinţe şi relaţii).
Nu eram membru de partid, eram fiică de chiaburi, dar voinţa,
curajul, perseverenţa, ambiţia şi munca au fost factori care m‐au
condus să ajung acolo unde am ajuns. Cuvântul dat şi
punctualitatea au fost calităţi sau defecte, cum vreţi să le spuneţi
(punctual şi parolist cum mai spun eu câteodată).
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UN PROFESOR CU COLOANĂ VERTEBRALĂ
Cred că nu vă spun o noutate atunci când spun că au fost şi
mai sunt încă profesori necinstiţi. Din motive diferite, unele sau
altele, nedreptăţesc pe unii şi protejează pe alţii. Am să vorbesc
aici de un caz special.
Aşa cum spuneam şi în altă parte, în prima şi a doua sesiune
de bacalaureat, eram numită preşedintă de comisie în diferite
locuri din ţară. Întotdeauna mergeam cu maşina şi la întoarcerea
spre casă mă opream în diferite localităţi, la persoane cunoscute
pentru a le revedea sau doar a mai face o pauză fiindcă drumul
era foarte lung şi obositor.
Într‐o vară, nu mai ştiu de unde veneam, am trecut prin
Râmnicu Sărat unde, cândva, asistasem şi acolo la un bacalaureat.
Familia la care m‐am oprit avea o fată studentă la Institutul de
Petrol din Ploieşti şi având de dat un examen pe toamnă m‐a
rugat să pun o vorbă bună la profesorul respectiv. Eu i‐am spus
cinstit că nu ştiu dacă pot pentru că nu îndrăznesc să vorbesc cu
acest profesor. La cele spuse de mine, îmi răspunde, aşa cum mai
auzisem şi de la alţii, că toate trec prin stomac. Nu am comentat
nimic dar am bănuit că mai încercase şi altă dată şi ştia ce spune.
Am plecat la Bucureşti şi mi‐am văzut de treburile mele. Aşa
cum am mai spus, în sesiuni, care erau două, una vara şi una
toamna telefoanele zbârnâiau la mine ca la gara de nord; nu
obişnuiam să închid telefonul şi răspundeam la fiecare apel.
Într‐o seară, la o oră destul de târzie, după ora 10, sună
telefonul, răspund şi aud o voce, puţin spus dură. La capătul
celălalt al firului cineva încerca să vorbească, dar din cauza
plânsului abia am reuşit să aflu despre ce e vorba. Plângea ca un
copil, şi eu ştiu că atunci când un bărbat plânge, aşa cum plângea
el, este un lucru foarte grav. Era tatăl studentei, cel care mă
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rugase în vară să pun o vorbă la un profesor iar eu i‐am spus că nu
pot. Profesorul Făgărăşanu, căci despre el este vorba, o lăsase
repetentă, dar asta nu era totul; în fiecare an erau studenţi care
pierdeau anul, îl repetau şi gata. Dar, în cazul acesta, profesorul
i‐a spus să nu mai vină nici la anul pentru că nu o va trece.
După ce am aflat despre cele spuse de domnul Grigore, m‐am
blocat, bănuiam ce s‐a întâmplat. I‐am spus atunci domnului
Grigore că situaţia este grea, adică îi dădeam de înţeles că nu se
mai poate face nimic. Au trecut câteva secunde, în care tăceam,
nici eu nici el nu spuneam nimic. În clipa următoare, am revenit cu
o rază de speranţă pentru el şi i‐am spus: într‐adevăr, situaţia este
foarte grea, dar dacă eu nu o rezolv, nu are cine, iar eu sunt făcută
să rezolv situaţii grele. Fără să‐i promit ceva sigur, i‐am spus că voi
încerca şi credinţa mea este că se va rezolva. Mi‐am dat seama ce
s‐a întâmplat pentru că atunci în vară când mă rugase să intervin
la profesorul respectiv, am înţeles din discuţie, despre ceva, adică
de puterea banului, ceea ce însemna că mai făcuse şi avea de
gând să mai facă aşa ceva.
Mi‐am luat inima în dinţi şi m‐am dus la profesorul
Făgărăşanu, nu ca să intervin în vreun fel, ci, ca să aflu de la el ce
s‐a întâmplat. Abia am deschis gura, iar când a auzit numele
persoanei s‐a exprimat astfel: „‐Doamnă profesoară, dacă veneaţi
dumneavoastră şi mă rugaţi, situaţia era alta”. Îl cunosc bine pe
profesor, ca fiind un om demn, sever, dar corect, cu coloană
vertebrală, unul dintre profesorii care ştia că şcoala nu e de
vânzare. După discuţia avută de mine cu profesorul am înţeles că
nu are nimic cu fata, dar este împotriva acestor procedee care nu
se mai termină niciodată. S‐a trecut peste incidente, a spus să vină
fata liniştită, să se pregătească şi nu va fi nicio problemă.
Eu nu am luat niciodată bani de la nimeni şi nici nu am promis
nimănui bani. Nimeni din jurul meu nu m‐ar fi bănuit de aşa ceva.
Aveam maşină, veneam la Ploieşti cu maşina, dar casă nu am avut
niciodată, am stat în casă cu chirie până după revoluţie, iar în anul
1996 mi‐am cumpărat apartamentul în rate.
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ODĂ ŞEFULUI DE CATEDRĂ
Ca să se înţeleagă de unde mi‐a venit inspiraţia pentru
versurile scrise voi spune că există un dram de adevăr la bază, dar
ca în orice poezie sunt puţin exagerate şi au un pic de imaginaţie.
Eram elevă la Liceul Iulia Haşdeu din Câmpina şi îmi vedeam
de treburile mele, ca o elevă conştiincioasă ce eram. Într‐o vreme
am observat că la diferite ore din zi colegele mele alergau la
fereastră dar nu îmi dădeam seama de ce. Am aflat că acest lucru
se întâmpla când pe strada noastră apăreau doi tineri chipeşi şi
frumoşi pe care colegele mele îi admirau.
În apropierea liceului nostru era cantina societăţii Astra
Română, unde mâncau unele persoane importante. De la această
cantină veneau cei doi tineri în fiecare zi şi aşa se producea o
mare zarvă la liceul de fete. Se ştia şi faptul că acei doi tineri erau
ingineri cu doctoratul la Oxford, ceea ce pe vremea aceea era un
lucru foarte rar.
Întâmplător, în timpul acela, luam şi eu masa la aceeaşi
cantină, dar pe mine nu mă impresiona prezenţa lor.
După terminarea liceului am intrat la facultate. Eram studentă
la I.P.G. Bucureşti şi ca de obicei şi aici îmi vedeam de treburile
mele. Când am ajuns în anul III de facultate, am observat că
printre profesorii mei erau şi cei doi tineri care făceau furori în
Câmpina, pe numele lor Beca şi Cristea. Beca era profesor la
geologie iar Cristea, din câte îmi amintesc, era profesor la
hidraulică. Nici eu şi nici ei nu am dat vreun semn că ne‐am
cunoaşte. Am aflat mai târziu că ei vorbeau foarte frumos despre
mine cu alţi profesori, spunând despre mine numai lucruri bune,
constatări făcute de pe vremea când mâncam împreună la cantina
din Câmpina.
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Pe parcurs am observat că Beca (căruia toată lumea îi spunea
doctorul) era foarte copilăros, aş putea spune cam infantil.
Într‐o zi la laboratorul de geologie, el mi se adresează mie
spunându‐mi că lipseşte puţin pentru că se duce la U.T.C. Eu, care
nu mi‐aş fi permis cu alţi profesori, pe el l‐am întrebat cu puţină
ironie (ca să nu zic obrăznicie): „Domnule profesor, sunteţi UTC‐
ist? (UTC însemna Uniunea Tineretului Comunist). „A, nu, zice el,
par eu aşa mai tânăr. Avea pe vremea aceea în jur de 40 de ani.
Faţă de alţi profesori n‐aş fi îndrăznit să vorbesc aşa, dar faţă de
el, de care am spus că era cam infantil, îndrăzneam să vorbesc
aşa. Când colegii mei îl invitau la o bere, el le răspundea: „Ce‐o
să zică mama ?” Povestindu‐ne că la un liceu la care avea el ore,
când le‐a lăudat pe fete, băieţii au spus ceva foarte urât, că „le ia
la noroc”. Unul din colegii mei, ca s‐o dreagă, a spus: „A vrut să
zică că faceţi mişto de viaţa lor”. Nu pot să vă spun ce tam‐tam a
făcut Beca.
După ce am terminat facultatea, am fost repartizată la o
întreprindere de lângă Biserica Italiană, pe B‐dul Bălcescu. Uneori
ne întâlneam pe stradă pe la Sala Dales. El nefiind singur, se oprea
şi adresându‐se celorlalţi, le spunea: cea mai frumoasă, cea mai
deşteaptă etc. din familia Tocan (se referea la mine). Şi tot aşa
spunea mereu, până într‐o zi când eu îi spun tot ironic: „Domnule
profesor, vă rog să nu mai spuneţi aşa pentru că mă faceţi să
divorţez şi să mă mărit cu dvs.” „Bine, bine, zice el, vreau doar să‐i
laşi lui copiii şi să‐i iei maşina.” Fără comentarii.
După mulţi ani, ajung şi eu profesor la IPG, la catedra unde şef
de catedră era doctorul Beca, tot aşa de copilăros cum îl ştiam.
Atunci tot în ironie îi spun că în facultate eram îndrăgostită de el.
Adevărul este că îmi plăcea, dar nu eram îndrăgostită. Atunci îl
aud pe el zicând: „De ce nu mi‐ai spus?” „De ce nu mi‐ai spus?” şi
a repetat de mai multe ori. „Cum să vă spun, zic eu, îndrăzneam să
ridic eu ochii la un profesor?” „Foarte rău, foarte rău, zice el,
trebuia să‐mi spui. Trebuia să mă tragi de mânecă”. El era atunci
necăsătorit, de fapt nu s‐a căsătorit niciodată.
215

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

După asta, când eu am început sa fac versuri îmi zice: „Am
auzit că faci poezii, faci şi poezii de dragoste ? Îmi faci şi mie una?”
Eu am rămas blocată, ce poezie să‐i fac eu lui ?
M‐am gândit mult dacă pot să fac ceva, am încercat şi iată ce
a ieşit:
În primăvara vieţii mele, am cunoscut din întâmplare,
Un Făt‐Frumos, nu din poveşti, ce se plimba pe strada mare
Când s‐a ivit în calea mea, ciudat am tresărit,
Din ziua aceea cum să spun, simţeam că m‐a vrăjit
Eram atât de‐ndrăgostită, şi‐acum îmi amintesc,
Visam la lună şi la stele şi simţeam că plutesc
Ca un luceafăr îmi părea, lucind în depărtare,
Cu cât mai rar îl întâlneam, eu îl iubeam mai tare.
Şi a urcat sus tot mai sus, din ce în ce mai bine,
În loc să se îndepărteze, se‐apropia de mine
Înalt şi chipeş Făt‐Frumos, păşea acum în viaţă,
Eu îl iubeam la nebunie, dar fără vreo speranţă
Trecut‐au ani mulţi de atunci, dar eu nu l‐am uitat,
Şi chipul lui mă urmăreşte, de‐apururi neîncetat.
Tot un luceafăr a rămas, apare când nici nu gândeşti,
În orice loc şi‐n orice clipă, şi astăzi îl găseşti.
De iubit nu l‐am iubit niciodată, dar în poezie imaginaţia nu
are limite.

Lecţie deschisă absolvenţilor promoţia 1981
Porniţi azi pe un drum nou, ce vi se deschide‐n faţă,
Pentru voi neexplorat, care se numeşte viaţă.
În această lume nouă, veţi pătrunde ca‐ntro sală
Sau pe scara de serviciu, sau pe uşa principală.
Mai departe, mai aproape, aveţi locu‐asigurat
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Şi pătrundeţi din oficiu, la balcon sau rezervat.
Fiecare cu‐un bilet, ce‐i zice repartizare,
Dar şi‐aici ca şi la teatru, sunt şi locuri de favoare.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Viaţa este un roman, auzim destul de des
Dar ce e esenţial, prea puţini au înţeles.
Şi, Shakespeare odinioară, în piesa lui „Cum vă place”
Numai în câteva rânduri, o filosofie face.
De la el m‐am inspirat, şi am stat să meditez
La ceea ce‐a vrut să spună, şi din care aici citez:
„Viaţa este ca o scenă pe care omul apare
Joacă rolul vieţii, şi apoi dispare”
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
Dacă vreţi şi îmi daţi voie, voi începe cu romanul
Şi dacă nu vă convine, atunci putem da cu banul.
Deci:
Încheiaţi azi un capitol, ce l‐aţi scris în cartea vieţii
Şi începeţi altul nou, scris cu roua tinereţii
Primu‐a fost copilăria, cu micile ei bucurii,
Aţi învăţat A.B.C.‐ul, şi multe năzdrăvănii.
În următorul capitol, cred c‐a fost vorba de şcoală,
Formată numai din griji, cu foarte multă migală.
Poate l‐aţi considerat capitolul cel mai greu,
Dar vă asigur că în viaţă îl veţi regreta mereu
Veţi vedea dar mai târziu, că a fost cel mai frumos,
Şi aşa la drept vorbind, v‐a fost de mare folos.
Şcoala după cum ştiţi bine, în general v‐a format,
Aţi devenit mai maturi, şi chiar mai mult, v‐a educat.
Capitolul ce urmează, viaţa îl intitulaţi,
Şi de‐l veţi scrie cu grijă, frumos o să‐l derulaţi.
Veţi porni pe acest drum, şi veţi ajunge departe,
Pe oricare cărăruie, găsiţi lucruri minunate.
Dar de multe ori în viaţă, veţi avea momente grele,
Cu voinţă şi curaj, veţi scăpa uşor de ele.
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Dacă veţi îmbina totul, cu talent şi iscusinţă,
Veţi face ca să vibreze întreaga voastră fiinţă.
În romane întotdeauna, nota o dă precum ştiţi,
Personajul principal, dar să nu vă amăgiţi.
Este drept c‐acest capitol, care viaţă se numeşte,
Unora noroc le‐aduce, pe alţii îi păcăleşte.
Dar dacă plecaţi la drum, cu optimism şi voinţă,
Fiţi siguri că reuşiţi, după a voastră dorinţă.
Viaţa precum ştiţi e‐o luptă, şi cu toţii am luptat
Învinşi au fost întotdeauna doar cei ce‐au capitulat.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
De vreţi acum acest roman, putem să‐l punem în scenă,
Îl transformăm într‐o piesă, mai mult sau mai puţin mondenă
Azi urcaţi pe scena vieţii, aveţi uşile deschise,
Mi se pare că aţi stat prea multă vreme‐n culise
V‐aţi făcut destule vise, să nu fiţi dezamăgiţi,
Căci în fiecare rol, tot în viaţă‐o să trăiţi.
Actul I copilăria, precum ştiţi e‐o feerie,
Părinţii şi mai ales bunicii, îţi oferă tot doar ţie.
De anii copilăriei, puţini vă mai amintiţi,
Dar o să aflaţi îndată, când veţi deveni părinţi.
Actul II anii de şcoală, sătui până peste cap,
Parcă vă aud spunând, ah, abia aştept să scap.
În anii de studenţie, şi actori şi spectatori
Ani plini de multe emoţii, roluri din ce în ce mai grele,
Că îţi vine câteodată, să renunţi să scapi de ele
Se mai poate întâmpla, rareori dar cin‐nu ştie,
Să fie câte‐un examen, ce îţi pare‐o tragedie.
Şi să te ferească sfântul, să nu‐ţi cunoşti bine rolul
Nu mai ai nici‐o speranţă, de‐ţi lipseşte şi sufleurul
Când joci bine şi se‐ntâmplă, să primeşti o notă mare,
Dacă plouă, dacă ninge, ţi se pare că e soare.
Şi‐n sfârşit dac‐ai scăpat, şi de actul doi,
Ţi se pare c‐ai scăpat, dintr‐un crunt război.
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Dar de sfârşit cum să spun, abia acum o să aflaţi
Rolul cel mai important, prin care vă consacraţi.
Când cortina se ridică, veniţi la realitate
Şi atunci veţi constata, de‐aveţi personalitate
Cu sau fără de emoţii, veţi privi spre viitor,
Rând pe rând veţi fi cu toţii, şi actor şi spectator.
Dacă înţelegeţi bine veţi fi întâi spectator,
Lucru foarte important, pentru un începător.
Aşa cum este normal, nu se va‐ntâmpla nimic
Dacă pentru început, veţi avea un rol mai mic.
S‐ar putea de multe ori, să fiţi simpli figuranţi,
Dar asta nu‐nseamnă că nu sunteţi prea importanţi.
Pe parcurs veţi căpăta roluri mari şi roluri mici,
După cum vă e norocul, sau precum vă străduiţi.
În rolurile cele mai bune, vor fi cei mai buni actori
Dacă‐i vorba de un teatru, unde nu se există sfori
Ştiţi că sforile se trag doar la teatru de păpuşi.
Mânuitori de sfori, mai mereu sunt bine‐ascunşi,
Roluri multe veţi avea, dar mereu aceeaşi faţă.
Şi să nu vă deghizaţi, oricum niciodată‐n viaţă.
Pe drumul pe care‐aţi plecat, n‐aveţi cale‐ntoarsă
Şi însăşi viaţa uneori, ne mai joacă câte‐o farsă
Multe roluri vei primi, şi mai rele şi mai bune
Dar în fiecare rol, să pui multă pasiune
Dacă‐ţi convine sau nu, joci rolul ce ţi s‐a dat
Dar dacă‐l joci cu talent, vei fi chiar aplaudat
Vei smulge aplauze chiar şi de la inamici,
Cu‐un pic de invidie dacă nu sunt mult prea mici.
În orice rol să mai pui, şi‐un pic de diplomaţie
Nimănui să nu faci rău, să‐ţi fie bine şi ţie
O diplomaţie care, să fie bineînţeleasă
Să contribuie în bine în lume şi la tine acasă
Dacă joci într‐un rol trist, să nu faci o tragedie,
În orice rol poţi să pui câte‐un dram de poezie
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Când jucaţi o comedie, pe spectatori să îi observaţi
În timp ce unii se amuză alţii‐au ochii înlăcrimaţi.
Printre spectatori pot fi mulţi cu sufletul zdrobit
Dacă vei fi mai atent, observi că ei n‐au zâmbit
Dar dacă în jocul tău, ai pus multă iscusinţă
Le vei smulge câte un zâmbet, chiar şi fără de voinţă
Şi dintr‐un rol cât de mic, poţi să faci un mare rol
Dacă joci cu pasiune, şi nu ai sufletul gol
Cum perseverezi în viaţă, rolul cum îl vei juca
Vei fi cap de afiş, un nume, sau eşti la etcetera
După cum o ştim cu toţii, în distribuţia terestră
Unul e o simplă strună, altul e şef de orchestră
Este drept sunt şi excepţii, pentru unii din actori,
Obţin roluri importante, numai dacă se trag sfori
În concluzie pot spune, de piesă sau roman
Ori şi ce veţi face în viaţă, să îl faceţi cu elan
Dacă munca ce o faceţi nu vă este vouă dragă
Tragedie va fi viaţa, dar va fi o viaţă întreagă.
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DESPRE COPIII MEI
Amintind de copiii mei am vorbit foarte puţin despre vremea
copilăriei lor. Acum aş dori să mai adaug unele lucruri din viaţa lor.
Nu i‐am lăudat niciodată pentru că nu mi‐a plăcut să‐i laud deşi
meritau, am lăsat pe alţii să‐i laude. Am spus şi voi spune lucrurile
aşa cum s‐au întâmplat. În şcoala primară şi în liceu nu m‐am
ocupat de ei. Numai primului copil, Cristi, i‐am dat în clasa I‐a
primară unele îndrumări, după care l‐am lăsat să se descurce
singur. Cel de‐al doilea copil, Mihai, a învăţat de la fratele lui mai
mare tot ce a fost necesar; nici pe el nu l‐am ajutat cu nimic.
Auzeam de la prietenele mele care aveau copii de vârsta copiilor
mei, că în fiecare zi nu mai au timp de nimic, fiindcă trebuie să
facă lecţiile cu copiii lor. Le compătimeam şi mă gândeam că mai
fac încă odată şcoala.
Pe la şcoala copiilor mei nu m‐am dus niciodată, adică la
şedinţele cu părinţii. Într‐o zi a venit Mihai acasă supărat că l‐a
certat învăţătorul că la şedinţă au venit toţi părinţii în afară de
părinţii lui. A doua zi de dimineaţă m‐am dus la şcoala lui înainte
de a intra profesorii la clasă ca să‐mi cer scuze că n‐am venit la
şedinţă. Când i‐am spus că am fost ocupată mi‐a spus ceva cu
obrăznicie că cine nu este ocupat în ziua de azi şi în continuare
m‐a făcut cu ou şi cu oţet. Am plecat indispusă şi deşi nu aveam
de gând să mai merg la altă şedinţă, doar nu am jurat că nu voi
mai trece pe la această şcoală şi n‐am mai trecut.
Mihai, deşi era cel mai bun din clasă, nu a luat niciodată
premiul I. Într‐o zi când a venit acasă cu premiul pe care‐l luase,
m‐a rugat să nu‐i mai spun lui tati ce premiu a luat ca să nu‐l mai
supere şi pe el.
Învăţătorul lui, aflând ca eu lucrez la petrol, a venit la mine
acasă să mă roage să îl ajut să‐şi instaleze gaze în casă. Eu l‐am
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lăsat să creadă ca îi voi rezolva problema, nu am mişcat niciun
deget, am lăsat să se rezolve problema la „sfântul aşteaptă”.
Radu Ţiţeica, fiul marelui matematician Gheorghe Ţiţeica,
avea un băiat coleg cu Mihai, şi spunea mai mereu, că Mihai este
cel mai bun din clasă, în special la matematică unde merita chiar
mai mult de 10.
După şcoala făcută la Spiru Haret a trecut la Liceul Dimitrie
Cantemir. Întâlnindu‐l întâmplător pe fostul lui învăţător, i‐am
spus că Mihai este premiant la liceul Cantemir. „Da, zice el, că e
un băiat foarte deştept”. „Atunci zic eu, de ce la Dvs. nu lua
premiul I ? la ce nu era bun, la muzică, la sport? La lucru manual
era singurul care împreună cu profesorul repara tot mobilierul
stricat din şcoală”. Cristi şi Mihai au făcut liceul fără ajutorul
nimănui. La Spiru Haret clasa în care a învăţat Cristi era cea mai
bună; contează şi nivelul clasei, lucru dovedit că toţi elevi din clasa
lui au intrat în cele mai bune licee, primii pe listă.
După terminarea liceului, când urma să intre la facultate, am
avut o discuţie cu Cristi care dorea calculatoare, dar nu ştia la ce
facultate să meargă, la cibernetică, ASE, la Universitate sau la
Politehnică. După ce‐am analizat pe fiecare şi‐a ales Politehnica, la
automatică calculatoare (aşa se numea facultatea pe vremea
aceea).
La repartizare mi‐a spus că el vrea Constanţa sau Braşov. „Tu
crezi că la Constanţa este ca atunci când te duci în vacanţă la
plaja?” Şi s‐a dus la Constanţa. I‐am spus să‐şi construiască
apartament cu 4 camere ca să poată să doarmă şi el în bucătărie.
Ştiam din experienţă că cei care au casă în Constanţa nu scapă de
musafiri nepoftiţi. Cristi s‐a lămurit repede cum se lucrează acolo
unde este o adunătură din toate naţiile.
După puţin timp de la prezentare, directorul lui probabil nu a
avut de lucru şi l‐a trimis la Bucureşti, la specializare. Aici s‐a
întâlnit cu colegi de‐ai lui care s‐au mirat cum a părăsit el
Bucureştiul, unde are casă şi masă şi poate să lucreze oriunde în
specialitatea lui.
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După specializare s‐a întors la Constanţa, cu gândul la plecare.
A mai suportat o perioadă după care s‐a dus la director să‐i spună
că vrea să plece, dar acesta nici nu a vrut să audă.
Nu ştiu cât timp o mai fi trecut, dar vara care a venit m‐am
dus şi eu în concediu la Eforie Nord, să mă odihnesc. Într‐o zi am
renunţat la plajă, m‐am urcat în maşină şi am plecat, nu ştiu de ce,
cu destinaţia Constanţa. Fiind în oraş, m‐am gândit că ar fi bine să
trec şi pe la locul de muncă al lui Cristi. După o scurtă discuţie
avută cu acesta, am intrat la director. După ce m‐am prezentat,
fără prea multă discuţie i‐am cerut să‐i dea drumul fiului meu să
plece. Auzind directorul despre ce este vorba parcă a luat foc.
„Cum să plece, noi avem planuri mari cu el; am aranjat să‐i dăm
un apartament aşa cum a cerut în orice cartier doreşte. Mai mult
decât asta i‐am găsit şi o fată bună să se însoare, frumoasă,
deşteaptă şi bogată. Ca şi când lui Cristi îi ardea de însurătoare
(până s‐a însurat Cristi au trecut mai mult de 10 ani de atunci). Am
plecat de la director, fără nicio speranţă; dar aşa cum sunt eu
luptătoare şi perseverentă, nu m‐am lăsat până când nu i‐a dat
voie să plece. Cristi a ajuns la Bucureşti şi s‐a angajat la Pamid. Am
început să mă zbat să obţin o aprobare pentru un apartament cu 4
camere pentru el. Deşi apartamentul îl cumpăra, legal nu‐i dădea
aprobare decât pentru o garsonieră sau apartament cu 2 camere
(aşa era pentru o singură persoană).
Destul de greu am obţinut această aprobare, abia într‐un an
de zile, dar am obţinut‐o. Când am avut aprobarea în mână m‐am
dus cu ea la directorul de la Pamid şi acesta a sărit în sus când a
văzut că este vorba de 4 camere. „Păi, zice el avem atâţia salariaţi
cu mulţi copii, care au dreptul la un astfel de apartament”. M‐am
ridicat imediat am luat scrisoarea de pe masă şi am plecat. Am
făcut o copie pe care le‐am dat‐o, spunându‐i că cei ce au dreptul,
să‐şi rezolve singuri problema; originalul nu‐l dau decât atunci
când vor fi de acord.
Acasă la mine, mult zgomot pentru nimic, refrenul fiind
acelaşi: „Ce 4 camere, o garsonieră cel mult un apartament cu 2
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camere”, zice soţul meu, după care s‐a urcat în tren şi a plecat
într‐o deplasare. Cristi era plecat la mare.
Acum eu „eram în pom”, nu aveam cu cine să discut, să mă
sfătuiesc etc. Deşi aveam bani pe CEC, fără asentimentul soţului
meu nu scoteam nimic. Persoanei care mi‐a obţinut aprobarea,
trebuia să‐i dau răspunsul în 3 zile. Mi‐am luat atunci inima în
dinţi, şi am pornit să fac contractul, cu de la mine putere. Asta se
întâmpla în luna iulie, deşi era o vreme foarte călduroasă, eu eram
foarte răcită, dar timpul pentru rezolvare era foarte scurt. M‐am
urcat atunci pe bicicletă şi am alergat peste tot unde a fost
nevoie. Eram puţin cu frică, ştiind că oriunde mă voi duce voi fi
întrebată de unde am aprobarea. Le‐am spus unora că soţul meu
a luat aprobarea, altora că fiul meu ştie. Aveam frisoane şi din
cauza bolii şi din cauza fricii, boala s‐a înrăutăţit, dar nu m‐am
lăsat până nu am încheiat contractul. După două săptămâni, a
venit şi soţul meu de pe teren, mi‐a spus că s‐a mai gândit şi că ar
fi bine să‐i facem apartamentul, aşa cum am aprobarea. Dacă
aşteptam până s‐a hotărât el nu mai aveam aprobarea (aprobarea
o aveam doar pentru trei zile ).
În anul 1982, apartamentul a fost gata dar i‐a mai venit o
adresă să mai plătească o sumă de bani nu în rate, ci imediat în
şase luni. Nu‐mi amintesc de ce sumă era vorba dar era cât
salariul meu pe 3 luni; am plătit‐o şi pe asta, nu ştiu cum dar am
plătit‐o. Apartamentul nu e la marginea Bucureştiului, este foarte
central, pe Şoseaua Ştefan cel Mare; l‐am mobilat complet şi după
puţină vreme fiul meu s‐a căsătorit. Soţia lui, Anca, este
absolventă a Facultăţii de Mecanică Fină, este frumoasă,
deşteaptă şi frumos educată. în prezent lucrează la o firmă, ca
director comercial. Au un băiat, Vlăduţ, care a terminat Facultatea
de Informatică. Masteratul l‐a făcut în Germania, apoi a ajuns la
Google în America, acum este tot la Google în Elveţia, şi vom mai
vedea. Pe copiii mei nu i‐am lăudat dar pe Vlăduţ nepotul meu îl
laud la toată lumea. Pot să spun că sunt o familie perfectă aş zice
un model de familie.
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Despre Mihai nu pot să vorbesc prea mult fiindcă ar trebui să
spun numai cuvinte de laudă la adresa lui şi aşa cum am mai spus
nu‐mi place să‐mi laud eu copiii (deşi merită cu prisosinţă). În
capitolul pe care l‐am scris „Micul lord sau prinţişorul şi „Mihai
Viteazul”, am spus unele lucruri adevărate, printre care am zis că
Mihai are „mâini de aur” iar Cristi are „inima de aur”. Mihai este
mai practic iar Cristi este bun pentru studiu şi cercetare (la
grădiniţă i‐au zis micul lord şi prinţişorul, era blând, cuminte,
plăcut, toţii îl îndrăgise).
Mihai a urmat Facultatea de Electronică, colegii mei care
aveau şi ei copii colegi cu Mihai îmi spuneau că Mihai are numai
note de 10 iar eu le‐am spus că la electronică doar dacă eşti
nebun poţi să ai numai 10; avea 9 şi 10. După repartizare a lucrat
în Bucureşti la cercetare dar a vrut să lucreze în producţie şi
directorul nu i‐a dat voie să plece. Ştiind că un coleg de‐al meu de
liceu, Ticu Teodorescu este ministru la Ministerul Industriei Grele
de care ţinea unitatea unde lucra Mihai, l‐am rugat să vorbească
cu directorul să‐i dea drumul. Colegul meu mi‐a spus că‐l cunoaşte
bine pe director şi chiar sunt prieteni dar când a vorbit cu el i‐a
spus că dacă le dă drumul la cei de 10, el cu ce mai rămâne? Nu
m‐am mulţumit cu răspunsul lui şi l‐am bătut la cap, până într‐o zi
când m‐am înfuriat şi cu tonul ridicat i‐am spus: „Ce eşti tu mă
acolo, ministru sau mucea?” (am folosit un cuvânt din expresia,
„mucea fratele miresei”). Ticu este fostul meu coleg cu care pe
vremea când eram elevi la Câmpina mâncam la cantina Astra
Romană, care nu avea nici pâine, nici mămăligă; pâine nu se
găsea, iar mămăliga veneam cu ea de acasă. Într‐un capitol, nu
ştiu în care, am scris că eu mă duceam la cantină cu 3 felii de
mămăligă, două erau pentru fraţii Teodorescu. Ticu mai avea un
frate Marcel, care a ajuns şeful unui trust de construcţii în Ploieşti.
Când eu am ajuns profesor la Ploieşti, Marcel m‐a ajutat foarte
mult la dotarea laboratoarelor; eu îi spuneam ce‐mi trebuie,
pentru unele îi dădeam şi schiţa iar el le construia în atelierele lui
şi mi le trimitea la Institut. Era un om formidabil, îl depăşea pe
225

Prof. univ. dr. Valeria Berindei

fratele lui care a ajuns ministru. După ziua în care am ţipat la Ticu,
în 3 zile Mihai a primit aprobarea să plece. A lucrat efectiv nu prea
mai ştiu pe unde, dar după un timp a hotărât să‐şi deschidă o
firmă. Nu avea spaţiu, nu avea bani, nu avea nimic dar cred că
semănând cu mama sa (care spune, e greu dar nu este imposibil)
a reuşit să‐şi deschidă firma. Acum are 5 puncte în Bucureşti, unul
la Ploieşti şi unul la Craiova. Nu mi‐a spus cum se numeşte firma,
dar eu i‐am zis că oricui mă întreabă le spun că e de tehnică de
calcul iar el a afirmat că e bine aşa.
Pe vremea când el nu avea nici bani nici spaţiu, mai în glumă
sau mai în serios i‐am spus să‐şi facă un partid, care îi dă şi bani şi
spaţiu. Mi‐a spus că el nu ştie să facă politică şi cum va justifica
banii? „Păi, zic eu, nu ştii ca morţii se acoperă cu pământ şi vii cu
hârtii?”
S‐a căsătorit foarte tânăr cu o colegă de facultate Olguţa şi
frumoasă şi deşteaptă, împreună lucrează la aceeaşi firmă. Acum
când scriam aceste lucruri, în pauză m‐am apucat să dezleg o
integramă şi iată ce am găsit: sus în stânga scria:
– De ce ţi‐ai însurat băiatul aşa tânăr? Nu puteai să‐l laşi să‐i
vină mintea la cap?
– Nu! Dacă‐i vine mintea la cap... ! (continuare pe rândurile
colorate) M‐am apucat să dezleg integrama şi iată ce a ieşit pe
rândurile colorate:... . nu se mai însoară. Fără comentarii.
Mihai şi Olguţa, au o fată, Eva‐Andra, care a făcut o facultate,
masterat etc, este şi frumoasă şi deşteaptă ca tatăl ei. S‐a
căsătorit cu un băiat foarte bun şi ea este foarte bună cu soţul ei şi
cu toată lumea şi se înţeleg foarte bine.
Mihai care era foarte vesel şi foarte zâmbitor, s‐a schimbat şi
nu‐mi imaginam de ce, mai ales că lucrurile îi merg foarte bine.
Este adevărat că munceşte foarte mult şi e foarte obosit, nu mai
are nici anii din tinereţe şi totuşi... După o convorbire cu o
doamnă care lucrează la firma lui am înţeles de la dânsa adică a
reuşit să mă convingă că Mihai s‐a schimbat din cauza răutăţii
oamenilor. Când au văzut unii ce bine îi merge numai prin muncă
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cinstită, şi‐a făcut mulţi duşmani, chiar şi pe cei pe care îi credea
prieteni. Eu îl iubesc foarte mult pe Mihai şi mă doare sufletul
când văd că zâmbeşte foarte rar. Şi pe Cristi îl iubesc foarte mult,
dar el e în zodia berbecului şi probabil este valabil şi pentru el ca şi
pentru mine despre care astrologul care mi‐a făcut testul a spus:
„Berbecul este un optimist şi acest lucru îl ajută să obţină succese
în carieră. Eventualele eşecuri nu‐l descurajează, ci dimpotrivă, îl
provoacă. El nu este capabil să‐şi recunoască o înfrângere, pur şi
simplu refuză să o vadă. Iar dacă Berbecul are de ales între
prestigiu şi bani, el va alege, desigur, prestigiul. De cele mai multe
ori el îşi alege prietenii şi colaboratorii dintre oamenii care îl
apreciază cu adevărat”. Am încheiat citatul.
În vederea testelor, făcute la cererea mea, pe cele pe care
le‐am văzut că mă caracterizează, le‐am trecut în capitolul
introducere. Aşa cum am scris şi acolo, sunt pentru zodia berbec,
dar nu sunt general valabile.
Redau mai jos câteva rânduri care nu‐mi aparţin, sunt scrise
de un mare fotbalist, cu mulţi ani in urma. Dacă le‐aş fi scris eu aş
fi spus acelaşi lucru dar cu alte cuvinte:
„Lupta! Nu cunosc alt cuvânt mai frumos. Poate şi pentru că
viaţa a însemnat pentru mine o permanentă luptă. Nimeni nu mi‐a
dat nimic. Şi nici măcar nu m‐a ajutat. Am reuşit cu propriile mele
forţe, cu propriile mele ambiţii. Nimic nu‐i mai frumos pe lume ca
lupta. Este deplină satisfacţie, este ceea ce încercăm noi să
obţinem de‐a lungul întregii vieţi : fericirea. Când totul ţi se oferă,
când dorinţele îţi sunt uşor îndeplinite, bucuriile sunt minime.
Când reuşeşti luptând, eşti fericit.
Sunt oameni cărora viaţa le‐a pus totul la dispoziţie, cărora
totul le izbuteşte fără prea mult efort. Ei nu vor lega reuşita de
luptă şi, de aceea, satisfacţia lor nu va fi vreodată adevărată.
Eu am fost întotdeauna un luptător, fie că obiectul luptei mele
l‐a reprezentat şcoala, fotbalul, oamenii sau îndoielile mele,
întotdeauna am avut ceva împotriva căruia, sau pentru care să
lupt.” Am încheiat citatul.
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Aceste rânduri au fost scrise într‐un ziar, de către Mircea
Lucescu, cu mulţi ani în urmă, nu ştiu ce vârstă avea pe atunci dar
cred că avea între 20 şi 30 ani. Ceea ce am scris aici a fost extras
de mine din ziar şi am păstrat.
Parafrazându‐l pe Coşbuc am spus: „Viaţa într‐adevăr e o
luptă şi cu toţii am luptat, învinşi au fost numai aceia care au
capitulat...”.
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PRIMA CONDIŢIE CA SĂ IEI
UN EXAMEN E SĂ TE PREZINŢI
În sesiunile de bacalaureat am fost preşedinte de comisie,
numită de două ori la Liceul Iulia Hasdeu din Câmpina, acolo unde
am terminat eu liceul. De fiecare dată am avut probleme diferite
de rezolvat. Despre prima întâmplare, cu un elev mut, (care nu
putea răspunde la întrebări decât în scris) am spus mai pe larg în
alt capitol intitulat „O lecţie de viaţă sau imposibilul posibil”. La a
doua sesiune a fost ceva mai complicat.
Examenul se desfăşura pe şapte zile, în fiecare zi, o disciplină.
Dacă nu trecea la o probă nu se mai prezenta la celelalte şi era
picat. Eu aveam obiceiul să ţin pe masă în faţa mea dosarele
elevilor şi le consultam, pentru fiecare elev în parte. La un
moment dat s‐a prezentat un elev, care nu a trecut la prima
probă. Căutând în dosarul lui am văzut că în primii ani a avut note
foarte bune, după care în ultimii 2 ani notele lui au scăzut foarte
mult. Când le‐am întrebat pe profesoarele lui dacă ştiu ceva de
acest elev, mi‐au spus că nu ştiu nimic. Împreună cu doamnele
profesoare din comisie am hotărât să‐l primim şi a doua zi, dar nici
de data aceasta nu a făcut nimic. A treia zi am fost anunţată că
tatăl băiatului aşteaptă la uşă să vorbească cu mine. După
terminarea examenului l‐am chemat în sală să discut cu el. L‐am
întrebat dacă băiatul stă cu el, mi‐a spus că de doi ani nu mai stă,
stă pe unde poate. Din discuţie am aflat că mama băiatului a murit
într‐un accident de motocicletă acum 2 ani şi de atunci nu s‐a mai
ocupat de acest băiat. Să‐l las să mai înveţe la matematică şi la
fizică în câteva zile, era ceva imposibil. De comun acord cu
doamnele profesoare din comisie, i‐am spus băiatului să nu se mai
prezinte în următoarele zile, să stea să înveţe la Forajul şi
Exploatarea sondelor, specialitatea lui de bază, şi să se prezinte la
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aceste discipline. S‐a prezentat şi spre surprinderea şi satisfacţia
mea, a primit note de 8 şi 9. După aceste probe, comisia a
considerat că poate să treacă. Nu spun că a fost vina
profesoarelor că băiatul a ajuns unde a ajuns, dar o parte din vină
au avut şi dumnealor. Mai târziu, mult mai târziu am aflat, că a dat
la facultate în iunie şi a intrat. După 3 ani de zile am avut examen
cu seraliştii. Unul din băieţi s‐a prezentat foarte bine şi i‐am dat
nota 10. L‐am întrebat: „Parcă noi ne cunoaştem, ne‐am mai văzut
şi altă dată?” nu‐mi mai aminteam de unde. Îmi răspunde că el a
trecut bacalaureatul în luna iunie, datorită mie, a dat examen la
facultate şi a intrat. Pentru că nu avea cu ce să se întreţină s‐a
angajat şi a trecut la seral. Nu ştiu ce note a primit la alte
examene, dar sunt sigură că pentru examenul dat cu mine s‐a
pregătit aşa de bine pentru că eu l‐am ajutat, iar eu am fost
nespus de fericită.
Altă sesiune de bacalaureat la care am fost preşedintă a fost
la Craiova la un liceu de chimie. Acest liceu a fost primul şi
singurul liceu la care am participat la bacalaureat, cu o pregătire
dezastruoasă. Nu pot să‐mi imaginez cum au ajuns aceşti copii să
termine liceul, decât cu pile. Nu cred că profesorii au fost
nepregătiţi dar sunt sigură că au fost necinstiţi. În Bucureşti, una
din cunoştinţele mele aducea profesorii acasă să facă meditaţii cu
copii ei şi aceiaşi profesori le dădeau note mari. Aceste meditaţii
erau de mântuială dar bani luau. Rezultatul s‐a văzut că la
facultate nu au putut să intre.
Să ne întoarcem la Craiova.
La lucrarea scrisă, la liceul din Craiova, foarte mulţi au luat
note de 3 şi 4. Deşi aceştia nu trebuiau să se prezinte la oral,
inconştienţi şi bazaţi pe pile s‐au prezentat la oral şi au trecut.
Văzând eu că cei care nu aveau pile erau mai buni, dar erau în
situaţia să pice, le‐am pus şi eu pile din oficiu şi au trecut toţi. În
capitolul, „Bacalaureat, poveşti şi nu numai”, am scris mai pe larg
şi printre altele am spus, cu toată tăria şi o susţin, că la
bacalaureat nu pică cei mai proşti, pică cei care nu au pile. Atunci
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se dădea bacalaureatul cu profesorii lor. La Liceul Videle unde am
fost de două ori preşedintă, am constat din întâmplare, că se
dăduse o notă mare pe o teză, care era sub orice critică. Când
i‐am atras atenţia profesoarei care‐i pusese nota, mi‐a spus că
este fiul primarului. Am fost revoltată bineînţeles, nu ştiu ce
măsuri am luat dar acest elev n‐a intrat la nicio facultate, nici
măcar la Petroşani la Institutul de Mine. Am mai spus în acel
capitol, că la Buzău unde era preşedinte un coleg de‐al meu, Vlad
Ion, l‐a picat pe fiul primarului la prima probă şi a primit
intervenţii din multe părţi până şi de la ministrul învăţământului
care, după câteva telefoane date preşedintelui Vlad, s‐a deplasat
personal la Buzău dar fără rezultat. Vlad, colegul meu care era
preşedinte, era un om foarte corect şi fără frică. El era fiu de
ţăran, membru de partid şi făcuse doctoratul la Moscova, aşa că
nu i s‐a putut face niciun rău. Dacă aş fi făcut eu aşa ceva, mă
zburau din învăţământ; eu nu eram membru de partid, şi eram
fiică de chiaburi.
Trec iar la Craiova.
Seara când s‐a terminat examenul şi trebuia să încheiem
situaţia, am constat că un elev nu s‐a prezentat. Pentru că nu mi
se părea normal să pice un singur elev care nici nu eram sigură că
e mai prost decât alţii, m‐am interesat dacă ştie cineva unde stă,
să‐l anunţe să se prezinte a 2‐a zi. În seara aceea trebuia să se
încheie situaţia dar nu am încheiat‐o.
A doua zi dimineaţă, la uşa mea era un băiat cu un braţ plin de
flori. Am bănuit despre cine este vorba, l‐am chemat în cancelarie
am chemat şi profesorii să‐l examineze. Prima a fost matematica
la care a mişcat ceva; la română mi‐a plăcut cum a răspuns şi i‐am
zis să spună şi o poezie şi a spus‐o. La puţine examene la care am
participat, nu au ştiut nicio poezie. Al treilea examen era fizica la
care la primele întrebări a răspuns bine, dar profesorul i‐a pus
atâtea întrebări că nu se mai termina. M‐am apropiat de profesor
şi i‐am spus încet: „Domnule profesor, noi l‐am chemat aici ca să‐l
trecem, nu să ne batem joc de el”, şi cu asta s‐a terminat.
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Câteva minute am stat de vorba cu băiatul şi i‐am spus că asta
a fost o minune, şi dacă‐l mai întreabă cineva de cele 7 minuni ale
lumii să spună că sunt 8. Apoi l‐am întrebat ce sunt părinţii lui mi‐
a spus că tatăl lui e muncitor iar mama lui nu mai trăieşte, iar el se
ocupă de fraţii lui mai mici. „Vreau, am zis eu, să pleci de aici cu o
învăţătură, pe care să o ţii minte toată viaţa. Pe oameni să îi
asculţi, să‐i înţelegi şi dacă poţi să‐i ajuţi”.
Ceea ce voi da mai jos nu‐mi aparţin şi nu cunosc nici autorul,
dar mi s‐au părut demne de luat în seamă şi m‐am gândit că nu
este rău dacă le voi repeta aici: „Cercetările au demonstrat că
persoanele care sunt interesate în mod sincer de ce i se întâmplă
aproapelui lor şi care găsesc formele de a da ajutor semenilor tind
să trăiască mai mult şi mai bine. Iar eu... . vreau să vă ajut!
Altruism? Da şi nu. Există şi un pic de egoism în orice act de
ajutorare! De fapt, fixarea întregii atenţii asupra altei persoane, ne
ajută să alungăm din minte propriile probleme, şi în acest fel să
fim mai sănătoşi şi să ne simţim mai utili. Ajutând pe alţii, realizăm
că problemele noastre devin mai neesenţiale.
A descoperi problemele altora nu ajută la nimic dacă nu vom
şti cum să le diminuăm.” (autor anonim)
La Făurei am ajuns într‐o vara în luna iunie, în timp ce alţi
colegi de‐ai mei au mers la Brăila. Eu îi invidiam pentru că la Brăila
erau condiţii de cazare foarte bune. Când am fost eu la Brăila am
stat la hotel Împăratul Traian şi mâncam la cantina partidului. Aici,
stăteam într‐o cămăruţă, nu aveam apa caldă, dar de mâncare
eram mulţumită. Ca să fac o baie plecam cu trenul la Brăila la casa
de oaspeţi a Petrolului. Nu mergeam în fiecare zi dar la două zile
mergeam. Am observat din prima zi că şcoala era înconjurată de o
mulţime de oameni. Am bănuit că sunt părinţii copiilor care dau
examen. Am constatat de‐a lungul examenelor că unii profesori
erau şi răi şi necinstiţi. Din acest motiv am fost mai atentă ca de
obicei şi la probele scrise şi la cele orale. Directorul, care era
vicepreşedinte al comisiei, a îndrăznit să mă roage să am grijă
pentru un băiat (Pencea) care a dat bacalaureatul şi a picat, a
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făcut armata şi acum încearcă din nou. Examenul se dădea scris şi
oral pentru cei ce nu luau note de trecere la scris. După
corectarea tezelor trebuia să se înceapă oralul la ora 08.00‐09.00.
Profesorii care trebuiau să examineze s‐au prezentat pe la ora
prânzului. I‐am întrebat de ce n‐au venit mai devreme ştiind că
erau vreo douăzeci de elevi de examinat.
„ –Lăsaţi că merge repede”, zice unul dintre profesori. S‐au
gândit că preşedinte e o femeie şi ei pot face ce vor. S‐au înşelat.
Nu ştiau că au în faţă o foarte bună matematiciană care a făcut
matematica din pasiune. Într‐un capitol am spus că duminica eu
rezolvam probleme de matematică, asta era distracţia mea (unii
se distrează rezolvând integrame, cuvinte încrucişate etc.).
Cei doi profesori au trecut la tablă, de o parte şi de alta a
tablei şi examinau amândoi. Eu m‐am aşezat în bancă cu două
liste în faţă. Având o atenţie distributivă am reuşit să‐i
supraveghez şi să‐i apreciez pe fiecare în parte după cum merita
să treacă sau nu. Calificativele mele trecute pe liste erau : bine,
suficient, insuficient. Când s‐a terminat proba orală am mers în
cancelarie şi l‐am găsit pe director înfuriat peste măsură. Era
supărat pe profesorii care au examinat la probă orală care, înainte
de a spune câţi au căzut, i‐au zis : „Pencea n‐a trecut.” Era vorba
de băiatul pentru care mă rugase pe mine să am grija de el
precum şi pe ceilalţi profesori. Aici s‐a văzut răutatea oamenilor.
Eu, care am ţinut cont de asta, am văzut că sunt alţii mai slab
pregătiţi decât Pencea. L‐am liniştit pe profesor că Pencea va
trece pentru că eu l‐am urmărit. Când au venit profesorii au spus
că au picat şapte elevi. „–Ba, au picat douăzeci, nu şapte.” Parcă
au luat foc, să le spun care sunt aceia. Aveam listele în mână şi am
zis 1, 2, 3,... 20. Deşi au insistat să le spun cine sunt aceia, nu le‐
am spus nimic, am zis că le spun mâine şi am plecat la cameră.
Acolo aveam un telefon la care a sunat de mai multe ori
administratorul că să‐l caute pe director. Deşi îl mai întrebasem
dacă are pe cineva protejat şi mi‐a spus că nu. De data aceasta mi‐
a spus că are pe cineva protejat şi de aceea îl caută pe director să
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vadă dacă a trecut. L‐am asigurat şi pe el că protejatul lui a trecut.
A doua zi m‐am dus la şcoală şi eu pe la prânz aşa cum venise şi ei
la proba orală. I‐am găsit fierţi că nu ştiau care sunt cei picaţi.
Curtea şcolii era înconjurată de părinţi despre care eram sigură că
au dat bani şi aşteptau răspunsul. Înainte de a le răspunde cine a
picat, am zis : „–Nu vă dau niciun răspuns până nu împărţim banii
pe care i‐aţi luat. Să nu‐mi spuneţi că n‐aţi luat nimic pentru că nu
vă cred.” Nu pot să exprim în cuvinte care a fost reacţia lor, nu se
aşteptau la aşa ceva. I‐am fiert aşa nu ştiu cât timp deşi nu
vorbeam serios de bani. Am vrut să le arăt că ştiu că sunt
necinstiţi. Ştiam că sunt necinstiţi pentru că am fost informată de
părinţii unui copil câţi bani au dat. Am cunoscut aceşti părinţi pe
vremea când eram în producţie şi de la şantierul Cireşul veneam la
Făurei să dau telefon la Bucureşti. Ei m‐au recunoscut şi‐au venit
la mine să intervină pentru că mi‐au spus că au aranjat cu
profesorii dar nu ştiau ce o să facă preşedintele comisiei şi voiau şi
de la mine o asigurare. Am aflat de la ei câţi bani se dădeau. În
concluzie, după tot circul care a avut loc, le‐am spus că trebuie să
pice douăzeci (le‐am spus şi numele fiecăruia) şi ori pică toţi cei
douăzeci (nu şapte), ori trec toţi.
„‐Păi de ce nu ne‐aţi spus aşa doamnă preşedinte, ne‐aţi fiert
atâta timp ?!” „–Pentru că asta aţi meritat.” Repet că, la
bacalaureat, în vremea când dădeau examenele cu profesorii lor,
nu picau cei mai slabi, ci cei care nu aveau pile. Mulţi s‐au
îmbogăţit cu banii luaţi de la bacalaureat. Un coleg de‐al meu îmi
zicea că sunt fraieră că unii iau bani şi eu iau nimic. Am mai spus
într‐un capitol că eu am stat cu chirie toată viaţa până după
revoluţie când mi‐am cumpărat casa în care stau şi acum.
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CEA MAI NEAGRĂ PERIOADĂ
DIN VIAŢA MEA
Acest capitol pe care nu aş fi vrut să‐l scriu niciodată va fi cel
mai scurt capitol. Am spus întotdeauna că sunt de un optimism
molipsitor. Greşit. De ce? Pentru că cel pe care trebuia să‐l
molipsesc era omul de lângă mine dar nu a fost să fie aşa. Soţul
meu, care era de un pesimism rar întâlnit nu a fost influenţat
niciodată. De câte ori voiam să fac ceva el spunea că nu se poate.
Dacă plecam să rezolv ceva îmi spunea : „‐Te duci degeaba pentru
că n‐ai să rezolvi nimic.” Mă întorceam înapoi şi plecam altă dată
fără să‐i spun lui şi numai după ce rezolvam îi spuneam. Aşa am
rezolvat o mulţime de lucruri pentru el imposibile; eu întotdeauna
spun : „Este greu dar nu imposibil.” Așa cum am mai spus cu altă
ocazie, în meseria lui era cel mai bun dintre cei mai buni. Era şi
priceput şi conştiincios. Când a aflat că are tensiune mare a spus:
„Nu mi‐e frică că mor, mi‐e frică că paralizez.” Asta o spunea în
fiecare zi şi de mai multe ori pe zi, până când într‐o zi a suferit un
accident vascular cerebral şi a paralizat pe partea dreaptă. A fost
îngrozitor atât pentru el cât şi pentru mine care m‐am luptat timp
de cinci ani de zile. L‐am dus la toţi doctorii, l‐am dus la
recuperare dar nimic nu a avut efect. Gândirea lui negativă l‐a tras
mereu înapoi. După cinci ani de groaznică suferinţă am capitulat şi
eu. Fratele meu Ionel, care din copilărie mă învăţase să mă
autosugestionez mi‐a reproşat de ce nu mai fac acest lucru şi
acum. I‐am răspuns că acum m‐am autosugestionat în sens
negativ, ceea ce era adevărat. Nu mai eram în stare de nimic, nu
mai dormeam, nu mai mâncam, nu mai vorbeam etc. Când fiul
meu cel mare, Cristi, a venit acasă la mine cu doamna doctor
Mischianu n‐am vrut să‐i primesc spunând că eu nu mă mai fac
bine, că o să mor. Doamna doctor mi‐a zis aşa: „Eu sunt medic
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primar psihiatru şi dacă nu vă fac bine îmi arunc diploma.” „–
Păcat, am zis eu. Sunteţi aşa de tânără şi frumoasă şi pentru mine
să pierdeţi diploma.” Mi‐a făcut reţeta cu medicamente şi injecţii
la care eu i‐am reproşat că medicamente nu iau iar injecţiile unde
să le fac că sunt numai piele şi oase (aveam 39 de kilograme, de
obicei am 65 de kilograme). Mi‐a spus că injecţiile mi le face
dânsa. Fiul meu Cristi mi‐a cumpărat medicamentele dar eu nu
am vrut să le iau, aşteptam să mor. După şase ani de suferinţă
soţul meu a decedat, dacă nu murea el muream eu. De revenit din
starea în care eram nu‐mi reveneam, aşteptam să mor. Fiul meu
Cristi care m‐a ajutat tot timpul, încerca să mă scoată din casă dar
nu reuşea. Aveam cataractă la un ochi (nu mai vedeam nimic cu
el) şi după cum se spune urma să fac cataractă şi la celălalt ochi,
operaţie şi plângând îmi spunea : „– Mamă o să te duc oarbă de
mână.” Eu nu voiam să fac operaţie. La câteva luni după moartea
soţului meu eram tot în pat fără nicio speranţă, aşteptam să mor.
Într‐o zi, nu‐mi dau seama ce s‐a întâmplat, m‐am ridicat din pat,
m‐am îmbrăcat şi m‐am dus direct la cabinetul de oftalmologie.
Deşi era foarte multă lume care aştepta să intre, am intrat brusc
fără să întreb pe nimeni şi m‐am adresat doctorului hotărâtă
spunând că vreau să fac operaţie de cataractă. „– Când?”, m‐a
întrebat doctorul. „– Mâine”, zic eu. Programările se făceau cu
mult timp înainte, dar doctorul se adresează asistentei dacă mai
este vreun loc, asistenta răspunde că nu mai sunt; totuşi doctorul
o pune să mă treacă pe 1 martie că poate nu vin toţi cei
programaţi (era la sfârşitul lunii februarie). Am venit acasă şi am
telefonat fiului meu Cristi că m‐am hotărât să fac operaţia şi să
vină să mă ducă la Otopeni pentru că acolo avea cabinetul. Luni, 1
martie m‐am prezentat la cabinetul de la Ana Aslan, marţi m‐a
operat şi miercuri mi‐a scos pansamentul. După operaţie i‐am
spus fiului meu că vreau să mai rămân acolo trei săptămâni şi am
rămas. Nu ştiu ce a fost în mintea mea când am plecat la operaţie
la Otopeni dar am luat cu mine medicamentele şi injecţiile pe care
mi le prescrisese doamna doctor Mischianu cu mult timp înainte şi
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nu le luasem. Cât timp am stat la Ana Aslan mi‐am revenit destul
de bine. Depresia îngrozitoare pe care o aveam părea că a
dispărut (eram sub tratament), dar mai apare din când în când
atunci când mai am câte o supărare. Cei care ştiau prin ce am
trecut şi în ce hal ajunsesem nu le venea să creadă spunând că
numai o minune a putut să facă asta. Medicii au spus că numai
felul meu de a fi şi de a gândi a produs această minune. Am
devenit iar optimistă (curaj, voinţă, perseverenţă), şi am realizat
de atunci multe lucruri. Mi‐am cumpărat şi casa în care locuiam cu
chirie, evaluată la o sumă extrem de mare (este un apartament
într‐o vilă frumoasă în centrul capitalei la cinci minute de
Universitate).
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CUM AM AJUNS ŞEF DE ŞANTIER
Despre cum am ajuns şef de şantier şi cum am reuşit să
organizez lucrările am mai vorbit în capitolul „SFÂRŞIT DE VEAC ÎN
BUCUREŞTI”, subcapitolul „Repartizarea în producţie” şi consider
necesar să mai fac unele sublinieri.
După terminarea facultăţii, am fost repartizată la întreprin‐
derea ACEX care mai târziu s‐a numit I.S.E.M. (Întreprinderea de
Stat pentru Explorări Miniere) şi apoi I.F.L.G.S. (Întreprinderea de
Foraj şi Lucrări Geologice Speciale).
De la început i‐am spus directorului că vreau să merg pe un
şantier ca simplu inginer, ca să învăţ meserie iar directorul Gabriel
Martin care era cunoscut ca un foarte bun manager, după foarte
puţin timp m‐a trimis în delegaţie la un şantier să pornesc un
foraj, a cărui pornire se cerea să fie foarte urgentă. Şantierul
Anina Marila în care trebuia să merg era situat dincolo de Oraviţa,
zonă în care nu ştiu pentru ce era interzis să intri fără autorizaţie
de zonă. Cum m‐am dus şi ce am făcut acolo, am scris mai pe larg
în capitolul intitulat „Printre haitele de lupi la Anina Marila”.
Mulţumit de rezultatele obţinute în şantierul Anina Marila,
directorul m‐a mai trimis şi în alte şantiere care aveau probleme
grele de rezolvat.
După mai multe deplasări, toate cu bune rezultate, directorul
a hotărât să mă numească şef de şantier.
Când directorul s‐a dus la tovarăşul ministru cu lista şefilor de
şantier pentru aprobare, ministrul s‐a oprit mirat când a citit pe
listă numele meu, cu întrebarea dacă „aici e vorba de o femeie?”
Pe vremea aceea nu se pomenea de femei la sondă. Se
spunea chiar că femeile nu au voie în sondă pentru că aduc
ghinion. Nu ştiu cum a decurs discuţia dar directorul l‐a convins pe
tovarăşul ministru să aprobe numirea mea.
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Colegii mei cu care lucram, ingineri mai în vârstă, când au aflat
de numirea mea, toţi au fost împotrivă şi pentru că nu aveau cum
să împiedice această numire, au încercat să mă convingă pe
mine să nu o accept. Ca să mă dezarmeze îmi spuneau tot felul
de lucruri ca de exemplu: că muncitorii sunt răi şi nu voi putea să
lucrez cu ei, că va trebui să învăţ să înjur şi multe de astea. Au
mai adăugat că prin tradiţie femeile nu au voie în sondă şi nu
trebuie să calc eu această tradiţie. Că la sondă se întâmplă multe
accidente tehnice şi umane şi tot aşa mă băteau la cap ca să
renunţ. Îmi promiteau un post sau altul care o să‐mi placă,
posturi tentante, în Bucureşti, dar nici aşa nu au reuşit să mă
convingă să nu accept. Eu nu am luat nimic în seamă şi mi‐am
văzut de drumul meu.
Cred că a fost o răzbunare din partea lor când m‐au lăsat să
plec singură, fără niciun ajutor. Normal ar fi fost să meargă cu
mine un maistru, de exemplu sau orice om care mai făcuse ce
trebuia să fac eu. Nu mergeam într‐un şantier existent unde
mai găseam pe cineva cu care să stau de vorbă sau să mă
sfătuiesc. Era un câmp cât vezi cu ochii şi în acel câmp geologul
bătuse un ţăruş pe care scrisese numărul sondei ce urma să o
forăm în acel punct.
Cum am început şantierul şi cum am mers mai departe am
scris în capitolul arătat mai sus.
De subliniat că la conducerea şantierului au fost numai femei:
geolog‐şef, geolog, administrator etc. Numai contabilul era
bărbat. Se spunea şantier de femei şi a mers foarte bine.
Din Centrala Bucureşti venea câte un delegat care nu ştiu de
ce venea, venea cu un tren şi pleca cu altul.
La o şedinţă cu şefii de şantier am luat cuvântul şi m‐am
adresat directorului spunându‐i să fie mai atent când semnează
delegaţiile. În săptămâna trecută au fost şase delegaţi care nu ştiu
de ce au venit şi de ce au plecat. Directorul a zâmbit puţin şi
mi‐am dat seama că e de acord cu mine şi am continuat: „Mi‐aţi
trimis doi domnişori de care nu am nevoie, culegătorul de probe şi
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laborantul de noroi care nu fac nimic”. Atunci directorul s‐a
adresat celor din sală tot cu zâmbetul pe buze şi le‐a spus să ia
exemplu de la tovarăşa Berindei, care are dreptate în ceea ce
spune şi să facă şi ei acelaşi lucru când observă că ceva nu este în
regulă. În ceea ce priveşte „domnişorii” s‐a adresat mie şi a spus
că ce poate să facă cu nepoţii unora şi altora care n‐au intrat la
facultate.
Şantierul a mers bine iar când s‐a terminat acest şantier am
primit decizie pentru un şantier de mare adâncime la Moara
Săracă. Când s‐a comunicat decizia cu brigada respectivă, unul
dintre brigadieri, Duţă Ion, a luat foc: „cum să fie el condus de o
femeie”. La vremea aceea, se mai obişnuia să se intervină la cei de
sus cu curcanul şi cu damigeana de vin ca să pună alt şef de
şantier.
Decizia se putea anula, numai dacă eu ceream, adică numai cu
acordul meu. M‐am mirat când am fost chemată la director şi mi‐a
spus că ei (nu ştiu care erau ei), s‐au gândit că după rezultatele
obţinute să mă numească în Centrala Bucureşti la Serviciul
Tehnică Nouă. Am refuzat şi i‐am spus că eu doresc să stau mai
mult pe şantier să‐mi fac meseria pe care mi‐am ales‐o şi am ieşit
supărată din biroul directorului. Soţul meu care era bucuros că vin
în Bucureşti, m‐a întrebat dacă i‐am mulţumit directorului. „Să‐i
mulţumesc pentru ce? Eu nu i‐am cerut asta”.
Ei au trimis un bărbat ca Şef de Şantier la Moara Săracă şi
poate că a fost spre norocul meu că după un timp, sonda de la
Moara Săracă a luat foc şi mulţi dintre cei prezenţi la sondă au
fost victime ale acestui accident printre care şi Duţă Ion, care nu
voia să fie condus de o femeie.
Pentru cei care au fost internaţi la spitalul de arşi s‐a făcut
apel la voluntari ca să meargă cu rândul să le dea să mănânce,
pentru că aveau mâinile şi faţa pansate şi nu se puteau alimenta
singuri. Culmea ironiei a făcut ca eu să‐i dau să mănânce şi lui
Duţă, dar aici n‐a mai protestat.
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Zâmbetul şi gândirea pozitivă.

Izvorul tuturor minunilor

Dumnezeu m‐a ajutat, fiindcă dacă eram şi eu la sondă,
păţeam şi eu la fel. S‐ar fi bucurat persoanele din întreprindere
care n‐au văzut cu ochi buni numirea mea ca şef de şantier şi ar fi
zis că m‐am săturat de şantier.
În continuare am avut o ascensiune excelentă numai pe baza
lucrului bine făcut. Repet, dacă am mai spus‐o, că de la repartizare
şi până la pensionare, nu am întrebat pe nimeni ce trebuie să fac
şi mi‐am condus pe proprie iniţiativă şi răspundere toate acţiunile
bune sau rele.
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Prof. univ. dr. Valeria Berindei

IMAGINI
DE FAMILIE ȘI PROFESIE

Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga
răspundere, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă.
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Familia mea
(de la stânga la dreapta: Nicușor, fratele meu
care a decedat la 16 ani, mama, tata, verișoara mamei, și eu;
în spate: Titi și Ionel, jos, în faă, fratele meu, Policarp)

Mama

Tata

Tocan Ion și Tocan Dumitru

Părinii mei cu primul copil

Fraii mei, Titi și Ionel

Părinii mei

Aici a fost casa
în care s-au născut
cei trei copii
(Dumitru, Ion și Valeria).
În prezent, pe acest loc
este o sondă de pompaj

Autoarea, la diferite vârste

Cu fraii mei, Ionel și Titi

Eu... și eu la 30 de ani

Cristi și Mihai la diferite vârste

Cu soul, la o nuntă

și la un banchet

Cristi, ﬁul meu cel mare, cu soia și Vlădu, copilul lor

Cristi și Anca

Cei doi băiei ai mei, Mihai și Cristi, în sufrageria mea

În control de practică la Târgu Mureș

La mare

Soul meu la Sinaia

În curtea Universităii de Petrol și Gaze

La universitatea de Petrol și Gaze
cu cele două bibliotecare

La un congres la Moscova cu niște cunoscui

Mihai și Olgua la nuntă și nașii în dreapta

Cu Mihai și Olgua (ﬁul și nora mea)

Casa socrilor (com. Turcinești-Gorj, lângă Târgu Jiu)

Casa în care am crescut cu familia mea și care a fost avariată

La Poiana Brașov cu elevii de la Școala Postliceală, cu Ana Botez

Lângă Dacia mea, la Pavilionul 3 Predeal

Cu soul, la Tușnad, în primul an de căsătorie

Cu soul, la mare

Cu colegele mele de la Licul „Iulia Hasdeu” Câmpina

Cu colegele mele de liceu din echipa de dansuri

Împreună cu colegele și colegii mei,
la 20 de ani de la absolvirea liceului

Cu o serie de studeni, la terminarea facultăii, la un banchet
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