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I.1 Genealogie 

 

       Sunt încă mic, așa de mic că nu merg încă la școală, dar stau drept în ridurile 

șosetelor. În spatele ridurilor șosetelor, un rest din poarta curții noastre trenează pe 

pământ.  

În fata mea, o făptură înaltă se postează între soare și mine. E un bărbat; el plecă 

spre mine o grimasă de vrăjitor, doi ochi ca două lame de cuțit. O voce stridentă 

de încheietură ruginită mă întrebă? 

- Ce faaaci tu aici, micuuuţule? 

- Nimic! 

- Şiiiii, cum te cheamă? 

- Mihai. 

- Cine sunt păăărinţi tăăi? 

- Victoria și Traian! 

- Miiiinti! Ești negru ca un ţiiiigan! Te-a cumpărat mama de la țigănci pe o sită 

de mălai. Hiiiiii, hi, hi hi, hiiii! 

Apoi plecă ricanând jovial, luând cu el grimasa sa, fantele ochilor si silueta sa 

suspectă. 

Cu mâna stânga șterg fruntea care se umezise și alerg la bucătărie. 

- Mama, „io” sunt ţigan? 

Ea continuă să plimbe fierul de călcat pe un imens cearceaf alb, scutură buclele 

sale blonde și surâse: 

- Nu! Eşti ca un mic japonez! Aveai părul blond ca al meu când te-ai născut! 

Apoi fredonează cuvinte bizare, într-o limbă necunoscută. 

Nemulțumit, „io”.  

Nu-mi place deloc, cum nu-mi place să recite constrâns de către adulți, „clasicul” 

literaturii pentru băiețelul ager de minte: 

„Cățeluș cu părul creț 

Fură rata din coteț. 

Eu l-am prins cu raţa-n gură, 

El se jură ca nu fură” 

Alerg la poartă; nucul și umbra sa sunt la locul lor, cerul de asemenea, o imensă 

cupolă albastră. Stau drept în ridurile șosetelor mele. Mă simțeam ca și cum aș fi 
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înghițit două lingurițe de ulei de ricină. Mamele, chiar de pe timpul mamelor 

etrusce, folosesc minunatul lubrifiant pentru viscerele celor mici, iar inginerii 

contemporani pentru turbinele de aviație. 

Luni și luni trec, sunt măricel, merg la școală. Urmând dorința mamei, intru în 

magazinul de ștofe unde ea lucrase, pentru a saluta un fost companion de lucru. El 

surâde din spatele interminabilei mese de stejar lăcuit. Eu prezint surâsul meu : 

- Bună ziua! 

- Bună ziua! Ce faci tu măi țigănelule? 

Ilico presto mă întorc la bucătărie. A doua zi la prânz, el vine să ne reconciliem, se 

scuză. Sunt jenat. Am păstrat  toată viață sa o simpatie reciprocă. 

Reflexul anti melanină fu ostilitatea constantă la care m-am autoeducat să simulez 

o falsă indiferență.  

… 

 

      Sus, în albastrul fără nori, un erete se rotește domol. Aripile sale desfășurate 

par imobile. Un erete într-o imensitate de tăcere. Penele cozii și aripilor palpită în 

șuvițele curenților, ezitară o clipă, se strânseră si plonjară ca o săgeată. La sol, 

țipete de păsări speriate. 

Culcat pe spate în iarbă, planez în locul eretelui: Imagini rămase în memorie din 

cărți poștale ilustrate, filme, fotografii, conturează țesutul străzilor, casele, râurile, 

colinelor. 

După un moment, mă întorc cu față în iarbă, o gărgăriță avansează pe un fir verde 

înainte de a-și lua zborul… 

Rău eretele... apoi căldura topește orice tentativă de a rămâne lucid... 

… 

 

      Sunt născut la Câmpina, în strada Alexandru Odobescu, la numărul douăzeci și 

trei, în cartierul care s-ar fi numit Forum Boarium dacă Dacia Infelix nu ar fi 

suferit invaziile care au adus cuvântul obor. Vecinii îl numeau câmp. 

In obor am văzut o singură dată un târg de vite. În dreptunghiul de iarbă dintre 

străzile Tudor Vladimirescu la răsărit și Alexandru Odobescu la apus; gunoiul 

rămase necurățat câteva zile. Vecinii care aveau toți case și curți îngrijite fură 

nemulțumiți și nu mai fu obor niciodată. 

La cincisprezece kilometri nord de paralela patruzeci și cinci de grade, după 

monumentul dedicat lui Aurel Vlaicu, se află micul oraș care primește maximum 

de însorire din tara, cea mai răsăriteană dintre toate Campinas din Europa si cele 

două Americi.  
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Două râuri argintate curg spre sud, probabil de peste două milioane cinci sute de 

ani. Sprintena Doftana si imperturbabila Prahova mărginesc un verde platou, un 

vast portavion încastrat pe jumătate in Carpați cu prova la sud. 

Printre coroanele arborilor picotesc copleșite de căldură acoperișurile de țiglă sau 

de tablă, cupolele si clopotnițele bisericilor aglutinate în apropierea străzii 

principale, anticul pasaj dinspre Transilvania spre Pontos Euxeinos.  

Spre răsărit, creasta împădurită ale unei verzi coline, peste care îmi imaginez 

Bucovina, pământul natal al bunicii, și mai departe pământurile Asiei, ținuturile 

eternelor amenințări.  

In partea opusă, colinele Proviței primesc în brațe sorele obosit. Mult mai departe 

se găsește America lui Willis Conover si inimitabila sa vocea. 

La nord, estompat de albastrul discret al Carpaților, Transilvania.  

La sud, câmpuri grele de grâu ce trec orizonturile, Dunărea, Mediterana, Grecia… 

legendele, miturile. 

De la Câmpina la Bod, comuna bunicilor tatălui meu, drumul trece prin Posada și            

Azuga, tot cum de la Cordoba la Santi Ponce, antica Italica unde se născuseră 

împărații Traian și Adrian, drumul scurt trece la sud de Posadas, lăsând mai la 

nord Azuaga. La sud de Cordoba se găsește o altă localitate numită Aldea. 

Aldea, hameau în franceză și hamlet în engleză, se găsesc curent în pământul 

spaniol. 

Las Posadas sunt menţionate în 1635 par Willem Jansz Blaeu pe harta numită 

ANDALVZIA. (Amsterdam, 1049B12_009, gravure sur cuivre, Atlas Van der 

Hagen, Bibliothèque royale, La Haye.) 

Dacă în pământ român patronimul Aldea, cătun în spaniolă, este curent, o localitate 

care poartă numele Aldea, Abásfalva în regiunea Harghita, presupune conform tezei 

invaziei latine o indulgență maghiară remarcabilă.  

Comparația antagonismului franco-britanice evidențiat cu humor în Cel mai bun 

lucru între Franța și Anglia este Canalul Mânecii, Douglas Jerrold,   

cu antagonismele Maghiaro-Române, presupune ca ambele părți să imagineze o 

Cordială Antantă și o competiție sportivă echivalentă turneului celor șase națiuni în 

rugby. 

Posada, han sau ospătărie în spaniolă,  este derivat din latinul pausare și acesta din 

grecul antic παῦσις, pausis, a se opri, a înceta.  

Posada, comună din provincia Nuoro, Sardinia, în Italia se chema Peronina, 

Felonia (zeiță etruscă) în timpul imperiului roman, apoi Pasata. Termenul exista în 

cehă si sârbocroată. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/pausare#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%E1%BF%A6%CF%83%CE%B9%CF%82#grc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Nuoro
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Etimologia cea mai apropiată în spaniolă ne conduce pentru Azuga la : azogue  

(argint-viu), azua (rachiu de porumb), azuda (roată hidraulică) toate sugerând o 

mișcare rapidă. 

Toponimia andaluză din 1635, Azuega, Posadas, Aldea, si toponimia contemporană 

română, Posada, Azuga, Aldea, sunt frapante.  

Doisprezece kilometri la nord de Brașov, trenul se oprește la Bod, în dialect 

german Brenndorf, satul ars, în maghiară: Botfalu. Se vorbește română, maghiară 

și germană. 

Boden în germană înseamnă teren, sol. 

Vestigiile neolitice, urmate de consemnări documentare semnalează existența 

satului în jurul anului 1211 ca urmare a colonizării germanofone inițiate de regele 

maghiar Géza al II-lea (1141-1162) 

Flancul sudic al Transilvaniei trebuia protejat contra invaziilor.   

Primul val este estimat între două-trei mii de imigranți din regiunile Rhin, Moselle 

și Wallonie 

Biserica Evanghelica Luterana și biserica Sfântul Nicolae construite în secolul XIII, 

precum și satul au traversat perioade dificile. 

Biserica Sfântul Nicolae a suferit în 1802 un violent cutremur, reconstrucţia 

terminată în 1806 a păstrat cristelnița de piatră din 1491. Un clopot a fost donat în 

timpul primului război mondial pentru fabricarea tunurilor, apoi înlocuit de un altul. 

Clopotul de seară păstrează inscripția  Doamne, ramâi cu noi că se face seară este 

de înțeles după ce cumanii și tătarii au distrus și incendiat satul în 1241, iar Vlad 

Basarab III (Vlad Țepeș) desfășură o campanie de represiune contra negustorilor 

germani în 1461(Cazacu, R. Yser, N. Iorga) 

Scurtă precizare privind Saxon(Sas) și Souabe, Schwaben (şvab) în limba română.  

Germanii instalați în Transilvania de către Géza II erau în ansamblu cunoscuți sub 

numele de Saxoni (Sași) după germanii de Saxe care lucrau pentru cancelaria 

maghiară dar vorbeau  dialecte aparținând a ceea ce în franceză se numește 

Les langues et dialectes francique, limbi germanice occidentale, vorbite în nord-

estul vechiului regat Franc.  

Souabe desemnează zona de implantație de Allamans, care locuiseră partea 

germanofonă  de sud-vest, chemaţi în secolul cinci Suèves.  

In 1889 a luat fiintă Fabrica de Zahar Bod, Colonia Bod, apoi în 1934 emiţătorul   

de radio de 2.000Kw-200 Kw. Centrul comunei pãstreazã monument eroilor din 

primul razboi mondial, ridicat de  săteni prin grija invatatorului Cherciu Gheorghe. 

În ianuarie 1942 termometrul indica -38,5°C recordul român de temperaturi 

negative. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bod,_Brasov  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9za_al_II-lea&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1141
http://ro.wikipedia.org/wiki/1162
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bod,_Brasov
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 Invazia romană…ne-a lăsat o limbă nouă și mult sânge din alte pârți ale 

imperiului…Traian el însuși era iberic. George Călinescu. 

 

Deși Casaseca de Campéan există în provincia Zamora, Spania, Campeán 

derivând din latinul campus,, Câmpeni mei, sunt originari din Bod. 

Maria Comorod se căsători cu Dumitru Câmpean, si formară o familie numeroasă 

din care am cunoscut șase frați (inclusiv tatăl meu) 

 

 

 

 

 

                      
 

               Maria Comorod căsătorită Câmpean, Dumitru Câmpean și copiii.                           

 

Notele de pe verso par a sugera că bunul din Bod a purtat fotografia cu el în 

primul război mondial. 

 

      Mama nu a avut posibilitatea de ași cunoaște tatăl, Vasile Buta, care muri în 

timpul aceluiași conflict. O fotografie trimisă de o cunoștință anonimă explică 

absenta tatălui. 
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           Vasile Buta, bunicul meu din Bucovina, mort în primul război mondial 
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Bunica, mama si străbunii din partea mamei, sunt născuți în Igești, Bucovina, 

teritoriu anexat la fosta URSS de către Iosseb Bessarionis dze Djoughachvili. 

 

 

 

 

Communa Igeşti, Districtul Flondoreni, Archidioceza Bucovina 

Nrul 241                           Eleva Buta V. Victoria s’a înscris în cl.I primairã pentru 

examinare în particular  

Președinte A Mocan 

Iunie 1926 

 

Certificat de naștere și botez 

 

ROMANIA                           ROMANIA      

TIMBRU FISCAL               TIMBRU STATISTIC 

2 LEI                                    25 BANI       

Se certifică  cumcã Victoria  ort. rom. de sexe feminin, fiica legitimă a lui Vasile 

al lui Isaia Buta și a Eudochiei născută Luchian, răzeș din Igești și a soției sale 

Porfira fiica lui Iordachi Loghin și a Mariei născută Iuricescu, rezeşã din Igești, 

s’a născut sub Nrul casei 151 la 6 decembrie 1917, una mie nouăsute-

şaptesprezece, și s’a botezat prin preotul Iosif Coc...i (…) la 21 decembrie 1917 în 

prezența următorilor. Familia Nicolai Loghin și Victoria fiica lui Vasile Iuricescu, 

ambele rezeşe 

Din Igești. Moașa se cheamă Domnica Haritescu din Igești – Vezi Condica 

Născuților, Tomul VIII. Pagina 179-181/( ?), Nrul curent 44. 

 

Parochiatul ort. rom. Igești à 1/14 Avril 1923                       Michail Regu… 

Pastoratul sufletesc răsăritean dem Igești Bucovina              preot paroh 
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Victoria Buta, Actul de naștere                Profira (Loghin) Buta, bunica cu mama 

in Bucovina   

          

Populată de Carpi în antichitate, niciodată cucerită de Romani, în Bucovina Igești 

este atestat în 1428.  

Klaudios Ptolemaios notează munții Καρπάτης. În albaneză Karpe înseamnă 

stâncă. Opiniile privind toponimia Carpi-Carpaţi sunt controversate. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carpi_(people)#Name_etymology  

 

Bunica a avut toată viața, ca toți bucovineni cunoscuți, o ținută care sugera 

verticala locului. Aceasta contrasta cu emoția refulată la toate întrebările mele 

despre satul ei: suspina, ștergea o lacrimă, privea în gol, răspundea scurt sau nu 

răspundea. Eu mă jenam să insist.  

Idzestie, Igesti se găsește pe valea Sereth/Siretului, între Petroutz/Pătrăuți si 

Czudin/ Ciudin. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1428
http://en.wikipedia.org/wiki/Carpi_(people)#Name_etymology
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                 Igești ortografiat Idzestie situat pe Sereth, Șirețel. Rădăuți-Igești  

                  https://en.wikipedia.org/wiki/Bukovina / Wikimedia Commons.  

 

Rudele bunicii Profira Loghin: Loghin Alexandru, Victor Loghin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei numiți Loghin 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bukovina%20/
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Verso: Amintire anul 1916 comuna ?rijcăuţi linia frontului ustro-rus.  

Petre Loghin soția și nepoata Voronţuca comuna Igești Jud. Storojineţ 

Bucovina. Spre amintire familiei Munteanu Mihai. Acei din fotografie toți sunt 

morți. 

 

            
 

Carte de la vărul bunicii din Bucovina, Loghin Gheorghe a Nicolai. 
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Loghin Alexandru. 

Locuia in anii `50 in strada Maior Chiriacescu numărul 41, Constantă. (copii, Ion 

și Virginia) 

 

Victor Loghin. 

Căsătorit în Grabaț, județul Timiș, prenumele soției Bervy, copii ? Domiciliu 

forțat în Bărăgan împreună cu soția. Reîntors la Grabaț. 

 

Toți cei numiți Loghin sunt români din Igești. In 2001 românofonii constituiau 

97.75 % din populație comunei.  

 

Profira, născută Loghin, văduvă Buta, s-a recăsătorit cu Mihai Munteanu, bunicul 

meu adoptiv. 

 

                               
 

         Mihai Munteanu                                             Mihai Munteanu, cu mama sa 

Stanca 

 

Copii familiei Stanca si Ieremia Munteanu, au fost: 



 
 
 

13 
 

Costică Constantinescu, Mihai Munteanu si sora lor căsătorită Nestor. 

 

 

 

 

                 
 

Costică Constantinescu, rândul inferior la dreapta, Mihai Munteanu, la mijloc. 

Rândul superior din dreapta : Clementina soția lui Costică, Victoria Buta, mama 

mea. 

In lucrarea Simonei Luncașu Câmpina de altă data – Călătorie în timp, pagina 26, 

27, si 28, Constanta Tudorașcu, fiica lui Costică Constantinescu, ne spune: 

- Numele originar al bunicilor este Stanca Şchiau din Cernatu si Ion 

Constantin din Zârnești. 

- Intre 1916 si 1919 Constantin Constantin devine Constantinescu prin 

inițiativa unui colonel, care era comandantul său.  

 

In certificatul de naștere eliberat de comuna Vâlcelele, județul Buzău, părinții sunt 

ortografiați  Munteanu IRIMIA si Munteanu STANCA. 
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                          Certificat de naștere Mihai Munteanu 

 

Cum Ion Constantin devine Munteanu Ieremia nu cunosc. 

Lucru cert, Costică Constantinescu demara un comerț de ștofe și confecții pe 

strada C.A. Rosetti, astăzi 1Mai, adăposti și dădu de lucru celor apropiați din 

familia sa : părințiilor săi, surorii sale, bunicului si bunicii, mamei mele.  

Astfel ajunse mama, bunica, bunicul să locuiască în casa din spatele magazinului.  

Toată lumea avea de lucru; Bunicul transporta mărfurile, Costică Constantinescu, 

mama, vindeau ștofe în magazinul din fotografia de mai jos (vitrinele Neptun 

aparțin comerțului de stat, casa fiind naționalizată după război.) 

Tata si camarazii lui lucrau în atelierul de croitorie. 

 



 
 
 

15 
 

 
 

Mama a regretat faptul de a nu fi urmat o școală de comerț, dar nici copii 

Constantinescu nu au beneficiat de mai bune posibilități cu excepția lui Niculae 

Constantinescu (Nae) care prin perseverentă absolvi facultatea de medicină de la 

Cluj. Mai întâi fu admis, apoi exmatriculat, trimis în brigăzile de muncă 

obligatorie la Timișoara, apoi reintegrat. 

Veniturile comerciale au fost consacrate construiri de case, Constantei Tudoraș cu, 

bunicilor si părinților mei care lucraseră în întreprinderea familială. 

 

Cei numiți Câmpean. 

 

După terminarea celui de al doilea masacru mondial, din cei șapte frați și o sora 

am cunoscut șase frați : Dumitru, Vasile, Gheorghe, Ionel, Octavian și tatăl meu, 

Traian (14 mai 1907 – 10 iulie1978)  
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              Victoria Buta                                            Traian Câmpean     

           

                                      
 

Tata, tata-mare, mama, bunica, eu      Traian Câmpean, ?, Zainea ? 

 

Bunul, prenumit Dumitru, lucra pământul vara si era croitor iarna. Buna crescu cei 

opt copii în mai puțin de 50 de metri pătrați, pe strada Mihai Viteazul în Bod nu 

departe de Ghimbăşel. 

 

Balada Miorița are în cazul meu o lectură personală. 

… 

Se cobor la vale                                 

Trei turme de miei                            

Cu trei ciobănei                                 

Unu-i Câmpean                           

Unu-i ungurean                                

Și unu-i vrâncean.                                                 

Iar cel ungurean,                              



 
 
 

17 
 

Și cu cel vrâncean,                           

Mări se vorbiră,                                

Și se sfătuiră                                     

Pe l-apus de soare                            

Ca să mi-l omoare                            

Pe cel Câmpean                               

Că-i mai ortoman     

 

Străbunicul, tatăl bunului Dumitru, intră în masivul Timișului ca de obicei să 

tundă oile. Nu se mai întoarse. Un vecin, jandar cu armă împreună cu un alt 

badian îl căutară fără rezultat. Unchii mei îmi povestiră concluzia anchetei : ucis 

pentru bani pe drumul de întoarcere.     

 

                                  
 

        Maria Comorod    Unchiul Vasile, primul din dreapta    Octavian Câmpean,  

 

Tata a început să lucreze la nouă ani cu unchiul Vasile la curățarea instalațiilor 

fabricii de zahăr. 

La doisprezece ani veni în Câmpina ca ucenic croitor la Niculae Șerbănescu, 

fratele lui Manole Șerbănescu, proprietarul fabricii de tricotaje. 

Neavând înălțimea cerută folosea un taburet și deveni capabil să decupeze cu 

mașina de croit mai multe costume de aceeași dimensiune. 

După o scurtă perioadă la Moreni, fu angajat în atelierul de confecții ce făcea parte 

din magazinul Costică Constantinescu. 

 

Cei pe care nu i-am cunoscut: 

 

Nicolae, rănit în primul război mondial, fu internat la București. Buna se duse să-l 

vadă dar muri si fu înmormântat la cimitirul Ghencea. 
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Maria , care după o excursie cu scoală la Olt, sub o ploaie, - deși buna trimise pe 

cineva cu bicicleta, - râci puternic.  Medicul din Bod promise medicamente din 

Germania dar totul se petrecu in același timp cu nunta unchiului Vasile, Maria 

decedă si nunta neputând fii amânată se petrecu cu acest dureros deces. 

(Sursă Marie Câmpean, soția lui Octavian Câmpean) 

 

Cei pe care i-am cunoscut: 

 

-Dumitru a fost vânzător de ștofe în Câmpina; Soția Maria, doi copii Mihai si  

Niculae, recăsătorit. 

-Vasile a fost zugrav în Bod. Soția Genii, trei copii, Gina, Gicu si Lenuța.  

Fiind zugrav irită una din mătușile sale Comodor, ştrăifăreasă de meserie în 

limbajul local. 

(streifen, verb, se traduce în franceză cu florer, efleuraj, porter unei legare atente, 

a atinge ușor ; ca substantiv, Streine înseamnă bandă în română și franceză) 

Vasile era un concurent. Bărbat asiduu el întemeia o gospodărie îndestulată și fu 

de asemenea paracliser la biserica ortodoxă din Bod. 

-Gheorghe a fost croitor în Brașov, soția Maria, două fiice, Liliana si Maria. 

-Ionel a lucrat în gospodăria agricolă de stat din Hărman, soția Marghioala, avu cel 

puțin un fiu, Vasile, un băiat blând. 

-Octavian a fost ofițer în Cluj, soția Marie, o fiică, Daniela. 

 

Un destin ostil a plutit în jurul mamei. Una dintre primele sale persoane apropiate 

fu Vevea Popa, fiica vecinului în strada C.A. Rosetti decedată tânără; urmară, 

Maria, prima soție a unchiului meu Dumitru, Maria și Gigi Tanea (arbitru de 

fotbal în timpul liber), fiica lor Lucia si eu am fost colegi de liceu. Un destin 

început cu tatăl ei și sfârșit cu propriul deces la 53 de ani. 

Tatăl meu avu, dea lungul întregii sale viței, doi prieteni fideli : Aurel Kraus 

(menționat in „Campina copilăriei mele”-Edgar Gheller) și Radu Bunescu. 

 

 

http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/Streifen
http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/Streifen
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                                        Maria și Gigi Ţanea                         

                       

                      
 

Superior in mijloc, Traian Câmpean, Radu Bunescu, inferior în  stânga,  Aurel 

Kraus. Restul persoanelor sunt necunoscute de mine. 

 

În certificatul de căsătorie al părinților mei data menționată este 19 februarie 1938. 

Data mea de naștere 22.10.1938. Mama mi-a spus că am fost născut la 8 luni. 
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Actul de dotă făcut de Costică Constantinescu părinților și bunicilor mei la 14 

februarie 1938. 

 

ACT DOTAL 

 

Subsemnatul Costică Constantinescu, comerciant proprietar domiciliat în star, 

C.A. Rosetti nr. 19 declar că la trecerea în căsătorie a D-rei VICTORIA 

BUTA…după d-l TRAIAN CÂMPEANU  croitor…i-am constituit dotă cele ce 

urmează : 

A. Mobilier… 

B.  Un loc de casă situat în strada Al.Odobescu  N-23…în suprafață de patru sute 

patru zeci de m.p. 

 

…Pe acest loc de casă se află construite o casă spre vecinătatea Gh, Felşeriu şi o 

casă spre … ? Mândaru… 

Peste tot dota imobiliară și imobiliară valorează lei 80.000.- 

…porțiunea de loc…cu Mândaru…va …folosită de fratele meu Mihai Munteanu si 

de soția acestuia D-na Josefina Munteanu tot timpul cât vor fi în viată…Câmpina 

14 Februarie 1938. 

Astfel, munca bunicilor si părinților mei plus dota prezentă fu materializată. 

Tata nu a cerut salariul niciodată, doar o sută de lei sâmbătă pentru sfârșitul 

săptămânii. Restul banilor ca si cartea de muncă erau gerate de Costică 

Constantinescu, om corect care restitui tatălui meu cartea cu cotizația pentru 

pensie când tata deschise primul său atelier de croitorie cu Moise pe strada C. A 

Rosetti. 
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I. 2 Căminul părintesc 

 

      Acolo unde plutesc rezidirile memoriei mele, cea mai veche imagine la care 

am acces este obscură, fără contururi definite : mama este bolnavă, în pat și mă 

roagă să-i aduc o cană cu apă. Degetele mâinilor erau neputincioși, incapabile de a 

încheia șiretele pantofilor și eu purtam cana neîndemânatec cu ambele mâini. 

Totuși, chiar bolnavă, mama părăsea patul și căuta pâine la brutăria lui Pandele, 

vizavi de rafinărie. 

Nu existau alte ființe în casă sau în curte, nici tată, nici bunici. Eram singuri în 

cele două camere ale căror geamuri aveau rulouri de hârtie gri, camuflaj  

obligatoriu la căderea serii. Aparatul de radio era rechiziţionat. Reperul protector 

pentru mine era un mic pat alb cu o mică icoană – Maria cu pruncul Isus – fixată 

pe tăblie. 

Mama fu bolnavă câteva săptămâni sau câteva luni. Apoi apăru bunica.  

Tata, prietenii tatălui meu Aurel Kraus, Radu Bunescu, vecinul nostru Rudolf 

Kaler și mulți alții erau pe front în Rusia. Numai bunicul era mobilizat pe loc. 

Mama îmi arăta uneori o fotografie a tatălui meu. Primii șase ani din viață mea nu 

știam ce înseamnă „tată ” si găseam normal. Când se întoarse eu aveam șase ani, el 

treizeci și șapte.  

 

                                                                    
Violeta Ceapig, fiica chiriașei, eu în         O vecină , Sanda Cernat, Liliana,                          

casa nebombardată                                     eu cu motanul Negusu, cățelul Şme . 

                                                              In al doilea plan casele Ciufu, Horjea, Vlad  

                                                                    Dealul in ultimul plan.                                                                                                       
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Camera părinților, camera mea, un antreu, mobilele lăcuite, un șifonier, un bufet, 

în culori calde, o masa dreptunghiulară, o masa rotundă, în culori sobre, toate sunt 

estompate în memorie. Motivele zugrăveli din antreu rămaseră șterse în memorie 

până când unchiul Vasilică de la Bod, îmi arătă dormitorul său, unde le regăsii. 

Două sobe din teracotă, încălzite cu lemne. 

O curiozitate vie își făcu  apariția carte toate obiectele din camera mea.  

Primul meu univers mă intriga, săltam hârtiile albastre care tapisau fundul 

sertarelor pentru a vedea ce este dedesubt: Nimic! Mama erra inamical prafului, 

simțeam doar stratul fin de baiț care proteja lemnul. Sus deasupra candelei o 

icoană a Sfintei Paraschiva, Cadou de nuntă de la negustorul Horja, vecinul lui 

Costică Constantinescu în strada Rosetti. 

Multitudinea de Ce este asta?, De ce?, Cum?, Cum merge?, un șir  neîntrerupt de 

întrebări. 

Odată afară din casă, bucătăria, piniţa, vişinii, nucul, merii fură repere de 

curiozitate. Cine a sădit pomii fructiferi ? Poate tata-mare care era abil în tot ce se 

ocupa. 

Canoşteam deja vecinii de la sud, familiile Kaler, Cernat, unde locuiau copiii 

Sanda, Liliana şi Maria Müler, o doamnă în vârstă. 

La nord, cunoşteam numai numele proprietarilor: Mihail, Popescu, Relicovschi. 

Eram atașat de motanul nostru Negusu şi căţelul Şme. 

Căminul părintesc după bombardamente fu diferit. 

 

I. 3 Război, bombardamente. 

 

    La început fură construite adăposturi-tranşee. Noaptea, alarmele aeriene 

reuneau aici vecinii; Rândunică, vecinul de pe strada Tudor Vladimirescu contesta 

dreptul mamei de a folosi adăpostul, sub pretextul:  nimeni din familie nu a săpat 

la târnşeu.  

Mama replica: Bărbatul meu este pe front. Eu nu puteam spune nimic, dar voiam 

să plec dintr-un loc unde nu eram dorit. 

Paşnicul covor verde din faţa casei se transformă: două sau trei șarpante din 

trunchiuri solide fură ridicate, purtând tunuri anti-aeriene la nivelul acoperişurilor. 

Un bazin de apă contra incendiilor fu betonat, soldaţi germani se ocupau de 

protecţia rafinăriei Steaua Română, situată la trei sute de metri către nord. Cel mai 

apropiat tun se afla în faţa porţi curţii noastre, la treizeci de metrii de patul meu. 

Totul părea calm cu excepția alarmelor aeriene. Formația germană instalată avea 
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propria alarmă recunoscută prin ondularea intensității sonore, urmată de sirena 

rafinăriei care difuza un sunet puternic uniform ce agita tot orașul. 

Bunicul era cu noi fiind mobilizat ca şofer la fabrica de bere Azuga. Intr-o după 

amiază puternic însorită, deflagrația tunurilor se combină cu urletul sirenelor. 

Mama mă culese din pat și împreună cu bunica și tata-mare ne adăpostirăm în 

pivnița de sub camera mea. Tirul tunului din fața porții, avea efectul unui trăsnet 

căzut pe casă, repercutat în urechi și mai ales în piept unde aveam impresia că 

totul vibra ca o foaie metalică fragilă urmată de o durere scurtă si ascuțită. 

Casa tremură puternic, geamuri se sparseră, cioburi fine zburară si răniră nasul 

bunicului din care se scurgea un firișor de sânge, bunica pleca capul și plângea iar 

mama fu nevoită să ridice tonul cerând stăpânire de sine. 

Detunătura părea mai puternică decât cea a unui tun de șaptezeci si cinci 

milimetrii dar mai slabă decât cea a unui obuzier de o sută cinci milimetrii, 

probabil un tun între cele două, un Flak 88. (Monografia orașului Câmpina, Silviu 

Dan Cratochvil, pagina 56) 

 

                                  
 

Flak 88 https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_88_mm, expus la Muzeul Imperial 

de Război din Londra. / Wikimedia Commons.  

 

A doua alarmă memorabilă fu noaptea. Bunicul nu era cu noi. Sub zgomotul 

exploziilor, mama mă luă cu mica mea plapumă și avurăm timp să ajungem pe 

locul vecinului de la sud unde bunica ni se alătură urmată de Negusu și Şme. 

Mama vroia să ieșim din oraș spre răsărit, fu nevoită să-l gonească pe Şme care 

scheuna si căuta adăpost lângă mine sub plapumă. Voința mamei fu respectată și 

mie îmi fu milă de Sem mai mult decât îmi era frică. Şme şi Negusu fură nevoiți 

să se ascundă nu știu unde, iar noi petrecurăm o noapte rece în câmp în afara 

orașului. Şme supraviețui războiului și ieșea înaintea mea, debordând de un 

entuziasme sonor când mă întorceam de la scoală, Şme și becul Wolfram din 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_88_mm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons


 
 
 

24 
 

pivniță, fabricat fără obsolescență programată; el funcționă din o mie nouă sute 

treizeci și șapte până la sfârșitul anilor cinci zeci, fiind utilizat cel puțin de două 

ori pe zi. 

 

I. 4 Evacuați, refugiați 

 

      Când bunica locuia la Azuga, mama decise evacuarea. Primul refugiu fu în 

comuna Brebu, apoi în Cornu. La vârsta mea, mersul pe jos de la Câmpina la 

Brebu lung de 9 km fu dureros pentru picioare, unul din cele mai lungi drumuri 

rămase în memorie de copil.  

Un exercițiu de același gen se reproduse peste câteva luni, cu plecare noaptea la 

trei dimineața. Bunica o certă pe mama care răspundea : „Lasă-l să se învețe cu 

greul, să nu fie ca o fetiță.”   

Urmă o perioadă unde am locuit la Azuga, la bunica și bunicul, șofer la fabrica de 

bere, într-o casă aflată după o curbă a șoselei naționale, chiar pe malul apei. Apoi 

la Cornu, mai întâi în centrul comunei, apoi la nord, într-o casă cu tindă şi pridvor. 

In curte, o bucătărie de vară unde mama pregătea masa. Din tot ce improviza ea la 

masa, o porţie de păsat fu un fel pe care-l apreciam cel mai mult.  

Proprietarii lucrau pământul şi într-o zi, la prânz, mă invitară la masa : mămăligaţã 

cu brânză şi smântână pe masa de lemn, în curte la umbră. De neuitat, ca si 

păsatul. 

Bunica veni la noi și cel puțin o dată merserăm la moara de apă, în nordul comunei 

unde oamenii așteptau să le vină rândul la măcinat porumbul. Ciutura, pietrele 

zăcătoare și alergătoare nu se vedeau;  jgheabul unde se aștepta sacul ce primea 

mălaiul era în grija mea. Cred că mama, care nu avea bani, plătea în uim.  

După impresia de atunci moara părea zgomotoasă dar afară fui recompensat. In 

amonte de moară, aluneca sub coroanele arborilor un covor viu, limpede, tăcut. 

Râulețul morii. Iarba bogată cădea în plete lungi până în apa. Sedus am fost! 

Restul vieții mele a fost legat de ape: râuri de munte, cascade, prize de apă, 

ștranduri, baraje, Dunărea, litoralul Mării Negre, al Mediteranei, al Atlanticului 

fără a naviga unde doream. 

 

Dis-de-dimineață mama prepară un ceai de tei şi o felie transparentă de pâine 

prăjită. 

- Mama, mai vreau pâine ! 

- Asta este tot.  

Am plecat în grabă. 

- Mergi mai repede, nu rămâne în urma mea! 
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Drumul de la Cornu la Câmpina este un calvar, mai ales traversarea văi 

Câmpiniţei, râulețţ sec în vară şi băltind în primăvară. 

- Mai repede! 

La vârsta mea, pentru a urma alura mamei, trebuia să fac patru paşi pentru doi paşi 

ai ei. Mama este mare si eu sunt mic ceea ce mă obliga să fug cinci metri la fiecare 

douăzeci parcurişi. 

Mama gândește mult, dar nu spune nimic, ea spune doar ce trebuie să fac și ce nu 

trebuie să fac. 

Cerul este albastru, aerul limpede, drumul gloduros. După un parcurs lung si 

obositor intrăm pe strada noastră, Alexandru Odobescu. Iarba și arborii sunt verzi, 

soarele luminează puternic casele explodate de bombe, dar totul este curat. Ploile 

spălaseră bine cărămizile roșii si molozul alb, nici un zgomot. La Relicovschi totul 

era ras până la fundații, o țeavă zincată strălucea verticală ca un femur alb de bou 

în măcelărie. 

Brusturi și mărăcini crescuseră cu frenezie mai înalți decât mine. Gropile de 

bombe începeau cu cea din dreptul curții vecinului Mihail: suflul exploziilor însă 

distrusese casa noastră. Un rest de fundaţii  susţinia încă fragmente de ziduri, 

bucătăria nu mai avea partea de la răsărit, o camera a bunicii era distrusă. 

La vecinul Kaler, partea de clădire dinspre stradă era de asemenea distrusă. 

Cioburi mari şi mici de geamuri, de sifoane, de sticle, străluceau în soare. Poartă și 

garduri nu existau. Intrăm în curte și văd un înalt fir verde în pragul bucătăriei. 

- Uite mamă, ce fir frumos! 

Ea smulse furioasa firul si șterse o lacrimă, apoi făcu putina ordine printre ce 

rămăsese în bucătărie. 

… 

 

La Cornu era o zi boişnoiță, însorită, am înţele mai târziu ce se întâmpla. Mama 

caută ceva în casă si dispăru precipitată. Când se întoarse era agitată. Mi-a spus 

mai târziu : Traian s-a întors de pe front !   

Un om venise si transmise cererea tatei: Haine, gaz şi chibrituri; la margine 

satului, la o apă. 

Nu înţalegeam cererea sa, mama sau bunica mi-au explicat: hainele trebuiau arse 

şi părul dezinfectat. Tata se întoarse la Ploiişti pentru a se prezenta la unitatea sa 

militară. 

Cum ajunse el la Cornu? Trecând prin Câmpina, întrebând unde se refugiase 

mama, văzând molozul și resturile caselor. Tata a venit pe jos o mie nouă sute de 

kilometri, din cotul Donului la Cornu, în şași luni, iarna. Era sergent, observator 

telemetrist. 
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I. 5 Reconstruirea căminului părintesc 

 

          
 

                     Vedere spre Rafinărie înainte de bombardamente 

 

       
 

Vedere spre Rafinărie după bombardamente. Casele existente în primul plan au 

fost distruse. 

 

Rămăseseră în picioare coșurile rafinăriei și casa lui Galidangelo, noi copii de pe 

câmp, ignoranți,  pronunțam Caledanciu. În primul plan rămăsese o movilă de 

moloz.    
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Galidangelo și Letza, meșteri italieni, au construit coșurile rafinăriei Steaua 

Română, printre care un coș  înalt de șaptezeci și cinci de metri. (Monografia 

orașului Câmpina, Silviu Dan Cratochvil, 1990) 

Două cuşuri au rezistat la cutremurul din 1940 (7,4 grade pe scara Richter), la 

bombardamentele din 1 august 1943, 5 mai 1944 şi la Cutremurul din 1977 (7,2 

grade pe scara Richter)  

Familia Leza locui peste câmp, copii Richie si Rentzi se jucau cu mama pe iarba 

câmpului unde mama corêta pe o cuvertură. Odor, un alt băiat făcea parte de 

asemenea din familie.  

Se pare că erau rude cu familia Sãndulache. 

O potecă se formă peste molozul caselor. Era drumul meu spre școală și drumul 

celor din cartier spre piață. 

 

      Un timp mama și eu am dormit în bucătăria bunicii, apoi în bucătăria noastră, 

după ce zidul lipsă fu refăcut. Nu aveam curent electric, o lampă cu gaz era 

folosită seara și fitilul necesita adesea o scurtare pentru a înlătura partea arsă. Fu 

momentul când, după ce mi-am ars degetele, am învățat a nu mă atinge de sticla 

lămpii încinse. 

Nu curgea apă la robinetul din curte, două damigene, una pentru fiecare casă, erau 

umplute fie la șipotul din Păcuri fie la sursa de apă de lângă lacul Bisericii. La dus 

puteam purta damigeana dar la întors fiind plină trebuia să o sprijin pe pulpa 

piciorului și împletitura de nuiele lăsa urme pe piele. Obligat, făceam pauze pentru 

a schimba piciorul. 

Sarea era o problemă de asemenea, dar portavionul nostru mustea de ape si resturi 

de petrol. Bunica și mama mă luară cu ele la o sursă de apă sărată ce se găsea la 

sud de drumul gării (strada Câmpineanu). Apa sărată era evaporat pe sobă, sarea 

obținută avea un gust greu suportabil și servea mai mult pentru gătit. Apoi apăru în 

piață sare vânătă în bulgări, mult mai târziu sare albă de bucătărie pe care o 

vedeam prima dată. 

Mama știa să fabrice săpun din sodă si pelin, care ne depană în vremurile de 

penurie. 

Uneori bunica si mama mă antrenau la cules urzici și melci. Mămăliga prăjită era 

o delicatesă. 

Când s-au putut folosi arzătoarele cu gaz, a găsi gaz era o problemă. Bidoanele de 

gaz erau ușoare dar drumul era lung până la Slobozia. Când găseam gaz la OSIN 

eram ușurat. OSIN a fost o atractivă stație de benzină  in galben si roșu, la fosta 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Scara_Richter
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scara_Richter
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intersecție a actualei străzi Republicii cu Bulevardul Carol I, proprietatea familiei 

Onu. 

Robinetul de apă din curte era racordat la vecinul Rândunică, în strada Tudor 

Vladimirescu care după umoarea sa oprea alimentarea cu apă. Mama era nevoită 

să intervină continuând conflictul început în tranșeul adăpostului. 

Tata-mare fu liberat de serviciul militar și începu lucrul la Atelierele Centrale 

Câmpina (Steaua Română)  

Cu mama, bunica și tata-mare, acum eram patru acasă. Puteam dormi în bucătării, 

dar fumurile sobelor erau inutilizabile după suflul bombelor, deci interdicție de a 

face focul până ce un coșar și un zidar restabiliră circulația aerului. 

Fu timpul când tata-mare sosind de la lucru făcea focul la ora cinci după amiază, 

în colțul casei noastre, între două cărămizi pe care așeza o placă metalică, timpul 

când am învățat să așez cărămizile și surcelele înainte de venirea sa. Apoi bunica 

şi mama pregăteau masa. 

Din cele preparate in vremea aceea îmi amintesc de mămăliga prăjită, supa de 

urzici si dovleac la cuptor. 

Tata-mare începu să repare ce se putea şi eu voiam să-l ajut. El îmi dădu un celşte 

şi un ciocan mic pentru a scoate şi îndrepta cuiele din resturile lemnoase. Presupun 

că nu se găseau cuie în oraş sau nu erau bani pentru cuie. Nu voi uita niciodată 

primul mâna de cuie noi procurate de tata-mare de nu știu unde, lucitoare, învelite 

într-o hârtie albă pe care o ținea în mâna. Primele adevărate cuie pe care le 

vedeam. Cred că fură folosite pentru a repara ce era urgent. Gardurile rămase în 

picioare împrejmuiau parțial curțile caselor din cartier, inclusiv curtea noastră.  

Prima mea meserie fu îndreptător de cuie strâmbe. Seara el tria cuiele îndreptate 

de mine și arunca pe cele ruginite.  

Pentru îndreptarea cuielor strâmbe regulile principale sunt: a nu lovi indexul sau 

degetul mare cu ciocanul, a nu ţine cuiul de floare ci de capătul opus, şi a începe 

dezdoirea prin lovituri ușoare. 

Am învățat după ce umflături umplute de sânge deveniră negre, fiind nevoit să 

înlocuiesc indexul cu degetul mijlociu sau cu inelarul. Scenariul avea loc pe o 

falsă nicovală, un profil în „I” tăiat scurt, cu inima de patruzeci de centimetri, una 

din multiplele scule și unelte adunate de tata-mare. 

 

      Nu îmi amintesc când tata fu demobilizat și l-am cunoscut prima dată. Ne-am 

adoptat reciproc imediat datorită caracterului  amical al bodegilor.  

Ceasul CFR pe care mai târziu am învățat să număr, era în reparație la Burileanu, 

ceasornicarul familiei. Locuia pe Minelor astăzi Mihail Kogălniceanu. Tata mă luă 

cu el și după ce trecurăm prin curte, intrarăm în atelierul său, o cameră de locuit cu 
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o mulțime de ceasornice așezate pe un dulap. Corul tic-tacurilor mă fermecă ; tic-

tacurile nefiind sincronizate se succedau în contratimpi creând o melodie unică; 

nimic asemănător nu auzisem.  

Tata mă întrebă : 

- Care-i ceasul nostru ? 

Am căutat pe mulțimea de cadrane și am îndreptat indexul spre ce credeam să fie 

ceasul nostru : 

      - Acesta ! 

Burileanu zise : 

      - Ia să vedem dacă acesta este.  

Luă ceasul cu grijă si îl întoarse. Pe verso era gravat de el, cu o frumoasă 

caligrafie, Traian Câmpeanu. 

Tic-tacul său fu ani de zile sunetul plăcut care tempera tensiunile zilei înaintea 

somnului. El se găsea pe masa din fața patului meu. 

Entuziasmat, tata povesti mamei cum am recunoscut ceasul. După terminarea 

liceului am cunoscut băieții Budileanu la ,,L.C.S.S.-ul”, Laboratorul central de 

cercetări științifice pentru industria de petrol și gaze, un desenator cartograf  și un 

tehnician în mecanică fină. Unul dintre cei doi frați venea să schieze pe Muscel, cu 

ceilalți câmpenei amatorii de schi.  

…                                                                                      

O groapa dreptunghiulară fu săpată între nucul care se afla spre stradă și casa 

noastră. Nu aveam voie să mă apropii. Var, cărămizi, și nisip sosiră, o varniță fu 

confecționată, varul fu stins și zidurile refăcute în timp ce alergătura pentru 

procurarea țiglelor și a tablei era o problemă din cauza lipsei de materiale. 

Ferestrele reparate, geamurile, înlocuite şi chituite. Reparația sobelor dura mai 

mult din cauza lipsei de plăci de teracotă potrivite cu cele originale. Curentul 

electric fu restabilit, mai puţin un bec pe stâlpul din stradă. Seara nu se putea 

vedea unde se pune piciorul şi mama insistă mult timp pe lângă întreprinderea ce 

se ocupa cu iluminatul public până ce un bec fu fixat ușurând mersul spre casă. 

Unele țigle nu se potriveau, cele noi cu cele vechi, ușoare infiltrări de apă se 

strecurau pe timp de ploaie ca și prin acoperișurile de tablă. Treptat neajunsurile 

fură reparate, zugrăvelile terminate, dar casele nu mai erau ce au fost. 
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Casa părintească reconstruită. (anii 6o), naționalizată sub Ceaușescu, vândută 

chiriașilor sub Iliescu. 

 

Putin timp după demobilizare tata începu să lucreze acasă: o comandă de salopete 

albastre la care am cusut și eu câțiva nasturi și am ajutat la aranjarea lor. O masa 

de croit fu instalată în bucătărie, în ale cărei sertare se găseau o foarfecă mare de 

croit, o foarfecă mai mică pentru răscroit. Nu aveam voie să mă ating de ele. 

Mama pregătea cărbuni în soba de gătit care erau puși în mașina de călcat si 

înlocuiți când mașina de calcat se răcea. Pentru prima dată am văzut un catalog 

englez de modă pentru bărbați care a format preferința mea sobră în îmbrăcăminte. 

Pe stofa întinsă pe masa tata desena cu tibișirul liniile unei haine sau pantalon 

după o notă de mici dimensiuni ajutându-se de centimetru si un echer. El tăia cu 

un zgomot egal de-a lungul liniilor si odată ajuns la capăt apăsa puternic pe ultima 

forfecare, făcând sa rezoneze masa. 

Tata purta centimetrul în jurul gâtului când lucra, bunica îndepărta acul si ataș de 

ochi pentru a o introduce în urechile sale, imagini de neșters. 

Cu mama învățasem să cos de mâna, tata nu-mi permitea să mă ating de mașina de 

cusut, dar când el nu era acasă, cu aprobarea mamei învățam să cos la mașină pe 

bucățele de ștofă.  

La început mai încet apoi m-am obișnuit. Coseam chiar când eram singur. 

Experiențele solitare mă conduseră într-o bună zi la străpungerea indexului cu acul 

mașinii prin unghie. Durerea fu ascuțită dar acul din fericire nu se rupse. Două 

puncte de sânge se formară, unul pe unghie si altul pe pernița degetului. N-am 

spus nimic mamei, am îndurat până la vindecare. 
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 I. 6 Imaginea căminul părintesc 

                                                                                     

      Sunt în vișin, o lume feerica de flori, de petale de un alb inocent, zeci de mii, 

miriade! Strânse în buchete, ele ascund crengile. Nimic în jur ! Nici timp, nici 

spațiu, nici foșnet, mai puțin zumzetele albinelor, care caută neobosite nectar. 

Imposibil de a rezista mulțimii culorilor, aromelor, a luciul catifelat al 

membranelor, la atingerea lor. Momentul exuberant are loc primăvara când vișinii 

sunt în floare, o explozie de petale albe de la poartă până spre casa bunicilor. 

Umoarea tuturor din familie se modifică în bine. Apoi, ninge cu petale, un covor 

alb se întinde în curte. 

Parfumul vișinului este discret, crud. El reamintește mugurii, foile, crengile, 

trunchiul. Nu știu încă să  descriu senzațiile dar cu ochii închiși recunosc florile de 

mâr, de cireș, de vișin.  

Când narinele plonjează într-o floarea de trandafir, plăcerea este promptă ; pentru 

florile de vișin, am nevoie de a inspira de mai multe ori pentru a descifra secretele 

esențelor ;universul lor de cinci petale, filamentele în vârful cărora se găsește 

polenul, buchete în ghirlande, ghirlandele în nori imenși unde mă ascund.  

Sunt trei vișini maturi și unul tânăr in curte; cunosc trunchiul si crengile lor pe din 

afară chiar dacă nu știu încă diferența intre atribut și complement ori cuvinte 

auzite prima dată, ca epitet, sau perpedesapostolorum 

De la sine înțeles, cercetasem deja nucul cu scoarța sa albă și netedă, merii 

Jonathan, părul de toamnă, caisul, prunul slab si prunul gras, podurile prăfuite, 

acoperișurile de tablă și liliacul din fundul grădinii ; tot până la poartă, unde 

priveam cerul și Muscelul nostru, cu brațele încrucișate pe gard. Aveam voie să 

examinez tot, dar nu aveam voie să ies din curte. Ai voie pana la porta, spume 

mama. 

- Mihai, unde ești ?  

- În vișin. 

- Ce faci acolo ? 

- Nimic. 

- Coboară imediat. O să rupi crengile.  

Trebuie să vă spun, melodiile preferate ale mamei, în afară de cele interpretate de 

Tino Rossi,  sunt mustrările cu voce joasă, dar cel mai des posibil. Mama, tata, 

bunicii nu ridică nici odată vocea. Exclamațiile injurioase le-am învățat în afara 

curții noastre. 

În acest imens univers, un loc ocrotitor, protector, salvator, era patul meu. După 

micul pat alb cu grilaj pentru copii mici, am moștenit patul din roșu din bucătăria 
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bunicii, cu o saltea viguroasă așezată pe ceea ce în franceză se cheamă sommier, 

partea inferioară a unui pat care suportă salteaua, în cazul meu lăți solizi de lemn. 

Cu capul la vest, lângă măsuța rotundă acoperită de o fața de masa croșetată de 

mama, se afla unul dintre primele aparate de radio române, Tonalit. Rechiziționat 

în timpul războiului, recuperat fără dioda principală, o diodă de substituție 

permițând-ne folosirea lui ilegală. La douze și douar treize ci, dupa ce Willis 

Conover termina nunu su, ausculta un fragment DIN Tak the A train far a si numic 

de Duke Ellington. 

Montarea diodes și ascunderea ei era sarcina mea. Bruiajul enervant format din 

unde cu intensitate constanta si altele cu intensitate sonora variabila era 

majoritatea emisiunii. 

…  

Primele raze de soare căutau un loc unde se aflau protejați de vitregia iernii bulbi 

de bujori si stânjenei. Cred că erau sădiți acolo de la construirea casei. Urmăream 

cu nerăbdare apariția primele semne de înverzire, Apoi tufele de bujori și stânjenei 

fiind maturi, prosperau oferind o încântare în roz si bleu.  

Foile de stânjenei, tăiate în segmente scurte prin care absorbeam aerul imitând 

piuitul puișorilor de găină. 

În fundul curții un arbust de liliac mai înalt decât mine înflorea spre paste. Mama 

tăia un buchet care ateriza în vaza de pe masa din camera mea. Plonjam nasul în 

buchet și inspiram. Amețitor. 

Primăvara începea cu curățirea grădinilor, adunarea frunzelor si crengilor uscate, 

diverse resturi care alimentau un foc supravegheat. Nimeni nu știa de Noaptea 

Walpurgiilor, numită astfel în onoarea Sfintei Walburge (710-799), respectată in 

toată Europa, simbol de sfârșitul iernii, când se plantau arbori si se aprindeau mari 

focuri. 

 

Nucul înverzea, ciucuri cădeau, tata-mare bătea merii pentru a scutura omizile 

înainte ca florile roz de Jonathan să apară, perii înfloreau în alb, prunii de 

asemenea, trunchiurile erau vopsite cu var ce contrastau cu negrul brazdele recent 

semănate cu salată, ridichii, roșii, morcovi.  

Totul dispus pe patru sute de metri pătrați: era domeniul meu, imens, abundent, 

binefăcător, protector. 

 

I. 7 Orașul Câmpina după război 

 

      Aveam voie să ies din curte. Spre nord, din Alexandru Odobescu, trec pe lângă 

ruinele caselor Relicovschi, si Dumitrescu, traversez o movilă de moloz în fata 
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casei Galidangelo, traseu convenabil pentru o parte din vecini, apoi prin Cuza 

ajung în Hajdeu, care a suferit greul bombardamentelor. Prima amintire era casa 

colegului meu Florin Ionescu: camerele dinspre stradă fiind fără geamuri, de 

nelocuit. La nordul străzii Hajdeu se găseau o parte din rezervoarele rafinăriei din 

care, după povestirile bunicii și ale mamei, un zid de flăcări se scurgea spre sud în 

timpul bombardamentelor. 

Mai târziu am aflat că o bună parte din centru orașului, o aripă a liceului Nicolae 

Grigorescu, o parte a liceului de fete Iulia Hajdeu fuseseră devastate. 

Amintind atacurile aeriene, sirena rafinăriei continua să sune orele șapte, 

cincisprezece și douăzeci și trei, prelungind presiunea psihică. 

La grădinița care se afla lângă judecători am avut colegi pe Borcea Honoriu. 

Grădinița fiind mixtă, fetele se aflau pe partea stângă si băieții pe partea dreaptă. 

La lucrul manual am avut de înțepat conturul unui iepure pe o hârtie colorată 

așezată pe un strat de pâslă galbenă, fotomontaje , lanțuri din hârtie colorată si un 

joc unde treceam pe sub mâinile colegilor murmurând un cântec: Podul de piatra 

s-a dărâmat/A venit apa si l-a luat/Vom face altul pe râu in jos/Altul mai falnic si 

mai frumos. 

Nu era singura posibilitate de a merge în centru orașului. După război puține case 

aveau împrejmuiri, mai ales între Alexandru Odobescu si Bogdan Petriceicu 

Hajdeu. 

O posibilitate era prin curtea vecinului de la nord, Mihail, apoi prin curtea familiei 

Dărmănescu, un drept de trecere traversa arbori înalți care susțineau imaginile 

lecturilor mele.  

Poteca ieșea în Hajdeu, numită V.I Lenin când Brașov se numea Orașul Stalin si 

pe buletinul de identitate al mamaii era înscris: Născută: URSS.  

Ieșirea întâlnea casa Domnișoarei Eugenia, o persoană în vârsta, înaltă, dreaptă, cu 

părul legat la spate, în rochie neagră lungă până la glezne, care își bea cafeaua în 

curtea sa pe o peluză verde alături de casa sa albă. Domnișoara Eugenia era 

mătușa lui Silviu Dan Cratochvil, autor al celei mai bune monografii al orașului 

nostru de la aceea scrisă de Stoica Teodorescu. 

Uneori domnișoara juca cu noi canasta în curtea familiei lui Florin Ionescu. 

Convivială, iubea copii si eu mă bucuram când după Buna ziua urma Ce faci 

Mihai? după care urma un fir de discuție însoțit de un surâs. 

Altă posibilitate era prin curtea vecinului de la nord de Mihail, traseu la care 

renunțarăm pe măsură ce gardurile se refăceau. 

Soldații români săpară pe câmp alte adăposturi, apoi dispărură, mai puțin gropile 

de bombe si un bazin de apă în beton cu zidurile în pantă, unde băieții cartierului 

mai mari decât mine făcură o adevărată pasiune pentru modele de vapoare mici și 
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simulacre de bătălii navale. Cu pânze sau cu elice acționată de un elastic torsionat, 

pasiunea fu înflăcărată până ce fu înlocuită de o alta, micromodelism, excitați de 

performantele lui Anania Moldoveanu. 

Jean Secăreanu si Grigore Virgil erau campionii competițiilor navale. Mici 

peștișori introduși de nu se știe cine stimulară încercările de pescuit cu undita sau 

cu plasa. Fără rezultate satisfăcătoare băieții încercară pescuitul cu plase sau vârșe 

la lacul Vlădaia. Același eșec, în consecința unii dintre ei deveniră columbofili, si 

crescură porumbei voiajori si voltijori. Jean Ionescu, care își construise deja o 

volieră, avea cei mai buni voltijori. Preferata sa era o porumbiță albă. 

Un lucru este cert. Toți au ajuns adulți fără droguri, alcool, jocuri de cârti, țigări, 

politicoși si apreciați. Apoi fiecare avu parcursul său. 

Uneori, Mândruț Alexandru, ce locuia pe strada Tineretului, privea demonstrațiile 

navale. El fu un excelent administrator al ștrandului No.1 (strada Câmpineanu) de 

care se ocupa horst-serviciu. Cât timp el avu in grijă ștrandul Nr. 1, acesta era 

locul preferat de sport al unui voioase companii compusă din toate straturile 

sociale câmpi nene.  

Străzi, străduțe, inima vechiului oraș, magazinele, piața, bisericile, bulevardul, 

cinematografele(două), ștrandurile(trei), toate formau universul cunoscut. 

… 

La început situam centrul între stația de benzină OSIN Fulger, reconstruită în 

culori vii si librăria Crăciun. 

Trecând pe lângă ceasornicăria lui Ionel Schwartz Mann schimbam câteva cuvinte. 

- Ce faci Mihăiță? Unde te duci? mă întreba el. 

- La librărie!  

Alături de Mitu Petrovici, bragagiu, se afla debitul de tutun Moritz. Centrul se 

termina la Librăria Domnișoarelor Crăciun, lângă Scoală Primară de băieții No 1, 

în care mirosul de cerneală, hârtie proaspăta, cârti  noi si rechizite mă subjuga, o 

atracție care m-a contaminat definitiv. 

Vizavi de Schwartzman, un gang ne conducea în curtea interioară a sifonăriei: 

Roate mari se învârteau antrenate de curele late de transmisie necesare 

rezervoarelor sub presiune.  In zgomotul  motoarelor, sifoanele poziționate vertical 

cu supapa în partea inferioară erau umplute simultan la cel puțin două mașini. 

Odată operația de umplere terminată, operatoarea apăsa pe o pedală si un rest de 

gaz scăpa cu un ușor zgomot. Era plăcut la sifoane. Când gangul nu mai fu 

accesibil treceam prin fata casei unde locuia Velicu Nicolae(Nae) – casa familiei 

fiind naționalizată - si pe lângă telefoane. 

Vizavi de librăria domnișoarelor Crăciun, se găsea tipografia Gheorghiu, 

transformată in studioul fotografic Olteanu, studioul preluat de Isopul. 
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Apoi imaginea orașului se va dilată, fiind mic aveam impresia că este enorm.  

După biserica Sfânta Treime mergând spre piață se găsea depozitul de cherestea 

Șerbănescu, fiul Nicu  fiind coleg cu noi, casa actriței Țicău, bodega Gogu 

Petrescu, peste drum de Rosetti pălărierul Buza, brutarul Aron, o vulcanizare unde 

se reparau si umflau mingiile de fotbal din cartierul  nostru. 

Pe partea  stângă casa Constantei Tudoraș cu (Constanta Constantinescu), 

cabinetul doctorului Chirica, fiul preotului Chirica, casa părintelui Popescu, Sorin 

fiul fu coleg cu noi, o casă bătrânească cu ceardac, locuința fraților Chiulesc, 

Mircea mezinul jucând mai târziu în cele mai bune echipe de baschet ale tarii. 

Pe Rosetti, după coltul bodegii Gogu Petrescu, se aflau negustorul Horja (Edgar 

Geller, Câmpina…), Constantinescu, Popa; peste drum Filip, doctorul Tuțică, fiica 

Sanda fu colegă cu noi si pe colt bodega Frânculescu unde tata m-a dus imediat ce 

a fost demobilizat să gust urdă cu mărar. 

 

După strada natală, strada Roșeții era cea mai importantă în mintea mea. Pe stânga 

după resturile înierbate ale tranșeelor care precedau casa Cratochvil, se aflau 

succesiv familia Florian, impasul numit astăzi strada Iasomiei, casa unde locuia 

familia Comănescu, locuința stomatologului Barteş 

și a tatălui sau (proprietarul unui câine bine cunoscut plimbat in lesă maro), 

Bunescu, Mirciu, Trufinescu, Radu Halus si barăcile unde locuia colegul nostru de 

scoală primară Grigorescu cu frații săi cu cămăși impecabile îngrijiți de o mamă 

slăbuță si muncitoare. Fratele mijlociu Gică fu un bun frizer. 

Pe dreapta, strada începea cu locuința ce adăpostea familia Mioarei Grecu colegă 

cu Virginia Ionescu si Coca Sima, apoi casa familiei Ionescu, o căsuță cu coloane 

unde creșteau glicine.  

Urma un teren viran unde Cord tatăl, după întoarcerea din Rusia,  construi casa sa, 

casa Gogu Petrescu, Moise (unde tata avu atelierul său mai târziu; Prietenii si 

clienții lui mă chestionau tabla înmulțiri). Urma casa Vereanu, apoi o căsuță 

pierdută într-o imensă grădină, si vizavi Ocolul Silvic. 

Pe Minelor ajungeam la piață nu înainte de a trece pe lângă locuința fraților 

Decebal si Laurențiu Moisin, unde uneori încrucișam drumul părintelui 

Krasowsky, profesor de muzica in acel timp. 

La biserica  Sfânta Treime, unde se căsătoriseră părinții mei, am fost botezat în 

aceeași cristelniță cu băiatul născut în aceeași zi, aceeași lună , același an ca mine 

locuind pe strada Vladimirescu la numărul 23. El fu pentru mine ca un frate în 

scoală, liceu si facultate.  
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Mama îmi arăta catapeteasma cu Arhanghelii Mihail si Gavril, eu întrebam care 

este Mihail, ea nu știa exact dar după un timp îmi arată ușa din stânga mea. Exact 

sau inexact imaginea fortifică moralul meu. 

 

                                 
 

                             Arhanghelul Mihail, Sfânta Treime. 

 

După fata si atitudinea mamei în biserică s-a format în mintea mea noțiunea de 

sfânt respect si știam deja că 100 de metri in jurul bisericii gândurile si cuvintele 

ofensatoare erau prohibite.  Un asemenea spațiu nu exista niciunde in oraș. 

Cu timpul am fixat locul poștei, Bărnuțiu, telefoanele, pe o străduță ce lega Carol 

la Griviței, bulevardul unde duminica după amiază bărbați în costume închise se 

plimbau câte doi urmați de soțiile lor, de copii, trecând pe lângă chioșcul din fata 

Laboratorului Astrei Române, chioșc unde după incipientele mele criterii muzicale 

se compromitea o mică orchestră militară. 

… 

Doar două automobile in circulație mi-au rămas în memorie: unul pentru 

directorul ACC-ului(Steaua Română), un Buick negru si altul pentru directorul 

Laboratorului. Unul dintre cele două era condus de Secăreanu tatăl.  

Restul mașinilor în Câmpina erau în posesia garajului ACC: un Fordson, un 

Henschel, un Leyland, care circulau adeseori pe Hajdeu. Nu uit Opel Blitz-ul 

familiei Dumitrescu care locuia la intersecția Cuza cu Vladimirescu.                                            

Intr-o zi tata-mare m-a luat cu el în schelă, spre Buștenari si ne-am întors la 

Câmpina după amiază în vechiul Henschel al ACC-ului ocazie care mi-a permis 

să-mi măresc prestigiul printre cei de vârsta mea. 
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Un biplan rămas în memorie ar fi  servit la decolarea planoarele. Uneori îmi 

amintesc de momentele în care așteptam cu Sande Petrece ca biplanul să execute 

un luping.  

Mai târziu mergem pe micul aerodrom de pe Muscel. Înainte de a lasă in urma 

ultimele case, corpul se relaxa, in spate murmura rumoarea surda a motoarelor de 

la ACC, lovituri de lemn in lucru, socul metalelor, țipetele copiilor, șuierul unei 

locomotive in gara Cărpinița. 

În fată eram întâmpinați de curenții de aer curat, mirosul ierburilor si florilor de 

câmp, cerul albastru, hangarul planoarelor, potecile cunoscute, o pajiște largă unde 

ne culcam in iarba ascultând bondarii si albinele. Eram pe Muscel. 

 

Băieții cartierului mai mari decât mine, erau Puiu Mihăilescu, Sandu Dumitrescu, 

Cornel Tudor, Jean Ionescu, Jean Secăreanu si Dorin Atanasiu. Iarna se alătura 

Mihai Ciufu care patina peș gheata bazinului. 

Meciuri de fotbal se desfășurau minim de două ori pe săptămână pe câmp animate 

de Sandu Dumitrescu. Tatăl său era cel mai cunoscut suporter al echipei Poiana 

Câmpina (antrenorul se numea Beffa)  si proprietar a două camioane de care 

Sandu se ocupa des.  

Mingea putea fi un vechi balon de fotbal ieșit la pensie sau în cel mai rău caz un 

greu burete spongios de cauciuc dur care nu permitea suturi puternice, un șut 

puternic echivala cu o puternică durere de tars. 

Limbajul fotbalistic era subiect de dispute privind pronunția: fault, henț, bec sau 

stopãr, șpiț, talpă, rist, penalti, în limbajul de cartier. 

Faulturi, certuri, scandal, împinsături, picioarele umflate, vânătăi căci cei mari 

loveau tare; eu mă enervam, pentru că durea si nu consideram drept, Dumitrescu 

tatăl nu asista niciodată, repara cele două camioane. Ne era frica de dânsul, vorbea 

tare. șchiopăta , un picior era drept, cu genunchiul rigid si mergea greu, dar era 

muncitor. Rumoarea din cartier povestea că în timpul bombardamentelor planșeul 

de beton care acoperea intrarea la pivniță se prăbușise peste el. 

… 

Uneori mama asculta zgomotul îndepărtat al unui avion, cu multă atenție, si îmi 

cerea să nu vorbesc; păstrase teama de bombardamente, dar continua să pune 

capcane pentru șoareci, dispusă să-i vâneze cu mâna; eu mă temem de șoareci, dar 

nu de avioane, pentru mine bombardamentele încetaseră definitiv, pentru mama, 

nu. Îi era teamă de fulgere si trăsnete.  

Nu-mi amintesc pe mama stând. În continuă mișcare, nu se oprea niciodată, doar 

pentru a dormi: dimineața se trezea prima, făcea focul în sobele de teracotă , în 

bucătărie, prepara pâine prăjită si ceai pentru tata si pentru mine, apoi mergea la 
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piață, tricota după amiază si adormea ultima cu instrucțiunea: Mihai închide ușa 

focarului ! eu fiind cu mâna afara la dogoarea ultimului jăratic. 

Ea mă ducea seara la portă , îmi arăta calea laptelui, ursa mică, ursa mare. Pentru 

steaua polară a trebuit să aștept indicații mai precise în timpul scolii.  

Toamna asculta stolurile de  păsări călătoare care treceau in nopți, gâște sălbatice, 

cocori, berze ce traversau cerul încețoșat spre sud. 

In serile de vară pe câmp zburau o mulțime de insecte. Cu băieții mai mici vânam 

pentru insectarul cerut la scoală. În al meu posedam un mare Ochi de păun, un 

monarh (Danaos plexippus), o rădașcă (Lucanus cervus), un croitor (Cerambyx 

cerdo), o ileană (Cetonia aurata), o libelulă, un cărăbuș (Melolontha melolontha), 

un nasicorn  (Oryctes nasicornis).  

L-am împrumutat unei fete din vecini, care nu mi l-a restituit niciodată. 

Când rândunele zburau jos, era semn de ploii, când rândunelele zburau în înălțime 

timpul va fi frumos. Mult mai târziu am aflat explicația. Insectele care erau vânate 

de rândunele zburau jos sau sus, in funcție de presiunea atmosferică. 

În acele timpuri dăinuiau meseriași dispăruți astăzi.  

Ei treceau pe stradă cu pași rari, fiacre înștiințând-ne în felul său. Aaaascutim 

cutiteee!… Geaaamuri!”…Iaaaurt, laaapte! ne atrăgea atenția o femeie cu cobilițe 

ce venea deal Brebu,…si rareori Spoiiii tingiriiii!,… Haiiiineeee veeeechiiii! 

Geamgiul, ușor aplecat înainte purta pe spate un cadru de lemn cu greutatea 

geamurilor, tocilarul împingea din greu un cărucior de ce susținea  piatra rotundă 

de ascuțit si o roată acționată de o curea la picior. 

Am asistat de două ori la transhumanta turmelor de oi prin Câmpina, ultimele 

treceri. Aceasta îmi amintește întrebarea celor care se considerau superiori: Care 

este diferența între metempsihoză si transhumantă? Trecu un timp până avurăm 

acces la răspunsuri. 

Toamna se anunța si prin mașina de tăiat lemne. Madam Elefteriu care își câștiga 

pâinea cea toate zilele tăind blănile de lemn cu un motor Diesel  în doi timpi al 

cărui eșapament tusea din ce in ce mai rar gata să se oprească când ea  împingea la 

maximum lemnul spre roata dințata,  după care motorul revenea la turația normală 

odată lemnul tăiat. Era o femeie puternică care nu surâde niciodată. Locuia pe 

Dimitrie Bolintineanu. 

Iarna  Şme rămânea afară si la ora mesei râcâia cu labele in ușa bucătăriei. 

În serile călduroase de vară, toate ușile si ferestrele erau deschise, toți eram în 

așternuturile albe, apretate, parfumul de regina nopții învăluia toată casa, crăițele 

si gura leului erau alături.  Ascultând corul broaștelor de la lacul Vlădaia sau 

ritmul joantelor de cale ferată sub rotile unui marfar care venea de la Băicoi spre 
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gara Câmpina știam dacă va ploua sau nu. Chiar sub un cer fără nori, dacă sunetele 

ritmate erau pronunțate, aceasta anunța ploii. 

 

 

 

                                
 

                                            Primăria veche. 

 

 

 

 

                                        
 

                              Fosta strada a măcelăriilor si a pescăriilor.                           

                                                                                             

Strada Rosetti suferea în unele primăveri de tăierea crengilor. Salcâmii fără 

coroană erau deprimanți. 

După răsăritul soarelui se aud în surdină gemetele penibile ale mașinilor de reparat 

piesele grele ale ACC-ului. 
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În unele zile clopotele pașnice ale bisericii Sfânta Treime întrețineau comperajele.  

      - Cine o fi murit? se întrebau mama si bunica ca recunoșteau o bună parte din 

oraș. 

Medicamentele de atunci erau gomenolul, ventuzele, alcool medical, car mol, 

tinctura de iod, piramidonul si rivanolul. 

Pe câmp copii se jucau șotronul sau cercul: un cerc mic ghidat de un cârlig, sau un 

cerc mare decupat din periferia unei anvelope si condus cu un bat scurt. 

… 

Nu am încă 7 ani, dar învăț alfabetul. Duminica, dacă am fost cuminte, mama si 

bunica mă iau cu ele la cinematograful ARPA, Asociația Română pentru 

Propaganda Aeronautică (Numit un timp Monovici). Sala este plină. Imediat ce 

proiecția subtitrată apare eu exclam: 

        - Uite mama! "a" mic de mâna, uite "B" mare de tipar! 

Bunica râde ușor acoperind surâsul cu mâna, vecinii râd si ei. Mama lansează 

injoncțiunile de rigoare pentru micii ignoranți. Toți sunt mulțumiți, în afară de 

mine. Sunt jenat. Imposibil să controlez dorința de exprimare. 

Într-un an, de Crăciun, un brad cu steluțe, bomboane si artificii fu instalat în 

camera părinților si un Moș Crăciun impresionant îmi puse întrebări.  

Înafara de Steaua sus răsare, Oh, brad frumos…în varianta mea se termina în cu 

cetinata verde. Nu înțelegeam ce este cetinița nici de unde vine Moș Crăciun. 

Peste câteva zile, mama îmi explică ce este cetina si  mai ales că Moș Crăciun era 

tata-mare. El iubea copii, mi-a confecționat o stea dintr-o sită veche îmbrăcată cu 

hârtie colorată de la librarul Filip si o fotografie cu Isus în iesle.  

Privind cetinița recunosc că nu eram precoce, dar amintirea fu de neuitat, fu 

singurul meu brad de Crăciun. 

Era timpul când Niculaie Constantinescu(Nae), colegul său Machidon si alți colegi 

de vârsta lor, colindau. Au trecut la noi pentru tata-mare. Am auzit pentru prima 

dată Domn, Domn să nălțăm cu voci profunde probabil formate de profesorul 

Traian Marinescu. 

Mai târziu când eram elev am făcut cunoștință cu Plugușorul, Sorcova si Florile 

dalbe 

In afara de cinematograful Muncitoresc al ACC-ului, cinematograful ARPA era o 

sală de neuitat. Aici am urmărit primele desene animate, Roșu si Negru, Ruy Blas, 

Hanul din Spessart, Fantomele din Spessart, Absentã indelungatã, Hamlet si 

comediile sentimentale vieneze, inclusiv Laughter in Paradise - Râsete în paradis, 

de Mario Zampi. 

După cutremurul din 1977 clădirea a rămas inutilizabilă, o nouă sală fu construită 

si veche clădire rămase o amintire fermecătoare a adolescentei trecute. 
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                       Vechiul cinematograf ARPA/Monovici 

 

Acum am șapte ani, știu să citesc. Am cerut cârti lui Nicu Constantinescu si am 

primit, un teanc de reviste Universul Copiilor, director Nae Batzaria, unde am 

citit Legenda Nibelungilor,  un volum Core,  d’Edmondo de Amicis si Mihai 

Viteazul al cărui autor l-am uitat.  

 

                                                        

II. ŞCOALA PRIMARĂ 

 

1. Drumul la școală 

2. Profesorii 

3. Colegii 

4. Momente 

5. Instruire cu tata-mare 

6. Instruire cu mama,  

7. Sezoanele, dealul 
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Școala de băieți No 2 în 1979                                          Aceeasi clădire în 1996 

 

II.1. Drumul la școală. 

 

Lângă Biserica Sfânta Treime, pe strada Republicii la numãrul 23 se afla Şcoala 

de bãieti No 2. Construită în 1828 de către boierul Grigore Bujoreanu și Maria 

Bujoreanu, la începutul său  şcoala a fost în  grija călugărilor de la Mânăstirea 

Cernica. Aceasta explica rumoarea celor de vârsta noastră ce susţinea existenţa 

anterioarã a unor chilii de călugãri. 

Preoţii cunoscuti de părintii mei şi de mine ce au slujit la Sânta Teime, în afarã de 

preotul Săvulescu, au fost preotul Chiricã si preotul Popescu, sau părintele sisu de 

la folosirea deasã în predici a expresie zi-sa Domnul către… , alunecată in si-su 

Domnul cãtre… 

După cutremurul din 1977 am făcut o schiță a avariilor șarpantei, la cerere 

părintelui Săvulescu, schiță ce fu alăturată cererii înaintate autorităților 

ecleziastice superioare pentru obținerea fondurilor de renovare. Cu ocazia 

crochiului făcut, părintele Săvulescu mă mustră : remarcasem inconștient că 

reparațiile bisericii noastre erau în urma celor efectuate la alte locuri de cult. 

- Mihai, Cum poți să spui așa ceva ? 

Venea la noi de bobtează si o cunostea bine pe mama. Eu îl simpatizam pentru 

felul in care slujea si caracterul su blând. 

 

                                   
             Părintele Săvulescu la un botez cu mama în mijloc si familia noului 

născut. 

 

Mama m-a înscris la Școala Primară de băieți No 1, Școala lui Scripcã, dar dupã 

prima zi am fost transferat la Școala Primarã de bãieti No 2, Școala lui Oproiu, 

elevi fiind repartizaţi dupã domiciliul părintesc.  
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Volen nolens, istoria Câmpinei divizase oraşul în două părţi separate de strada 

Carol I.  

La vest de strada Carol, analog celui de al șaisprezecelea arondisment parizian, o 

convergență de famili intelectuale; strãzile Griviţei, Plevnei, Mărăşeşti, 

Boulevardul Elisabeta, eupatrizi mai vechi sau mai noi. La est de strada Carol se 

aflau familiile mai modeste, funcţionari şi artizani. 

Fractura se făcu remarcată în clasa şasea când diferenţele dădură avantaj copiilor 

din vestul Câmpinei, celor care beneficiau de un sprijin şcolar direct din partea 

părintilor. 

Drumul meu spre şcoalã începea cu o potecã de iarbã ce permitea vecinilor să 

jungă pe Cuza trecând peste movila de moloz si cărămizi de la nordul străzii, apoi 

la stânga depăşeam casa Begheş, copii Horia si Daniela au fost colegi de liceu. 

Apoi mergeam cu grijă peste o porţiune  unde asfaltul lipsea, pentru a evita noroiul 

care se proiecta cu tocurile încăltămintei pe partea inferioară a pantalonilor în pete 

gri ceea ce o enerva pe mama care mă acuza de neatenţie. După fiecare întoarcere 

de la şcoală în zilele ploioase urma curătarea pantalonilor de noroi.  

Până la genunchi te-ai stropit, mă apostrofa mama, Urma uscarea șosetelor si a 

încălțămintei lângă ușa sobei din bucătărie, pielea pantofilor fiind ineficace contra 

apei. 

Lipsa asfaltului a durat până în anii șaptezeci si fu locul unde întorcându-mă de la 

liceu pe o seară ploioasă o parte din mintea mea care funcționa înafara oricărui 

control, formulă constatarea: Eu acționez din necesitate sau plăcere. Fiind 

conștient de mediocritatea inteligenţei mele am plasat inepția juvenilă undeva în 

memoria inutilă. 

Părăsind Cuza intram pe C. A. Rosetti astăzi numită 1 Mai trecând pe lângă 

locuința familiilor Ionescu, pe lângă, tranșeele din curtea familiei Cratochvil, 

atelierul de croitorie unde lucra tata cu Moise, un bătrân croitor transilvănean ; 

apoi urmau casa familiei Verbancu, casa familiei Barteş,  

casa unde locuia Radu Halus.  

Un timp Ocolul Silvic a fost pe Rosetti, vizavi de piață. Mizeria lăsată de căruțele 

cu cai era respingătoare, ca si WC-ul public din piață. Trebuia să încetezi de a 

respira pentru a intra înăuntru. 

Câmpina fusese înainte de război al doilea oraș curat din ţara, după Brașov. 

Sculatul de dimineață era o grea problema când eram mic, asemenea insomniilor 

la o vârsta avansată. 

Când eram în întârziere îl întâlneam pe Domnul Filip negustor de rechizite si mai 

ales de abțibilduri de care eram avizi, noi cei mici. Purta întotdeauna costum si 

pălărie şi când timpul se răcea, un pardesiu gri. 
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      - Unde fugi Mihai? 

      - La scoală, sunt în întârziere. 

      - Nu mai fugi, că tot acolo ajungi! 

Apoi, în dreptul casei cu boules de nege ce păstrează si astăzi încă resturile 

vechilor olane ce protejau zidul curții, la dreapta pe strada Cercului traversând o 

altă movilă de moloz, ieşeam în Aleea Narciselor care mă scotea direct la Școala 

primară de băieti No 2. 

Situatã între liceul N. Grigorescu și biserica Sfânta Treime, primele douã încăperi 

spre strada Republicii au fost clasele noastre, cu ferestre luminoase, cu pupitre in 

lemn masiv pe care foștii elevi sculptaseră prenumele lor. Clasele aveau o sobă 

călduroasã. Apoi urma sinistra cancelarie si mai departe locuinţa directorului. 

La capătul curţii, erau toaletele, mizerabile, rău mirositoare, deszustătoare din vina 

celor care le foloseau neglijent.  

Ambele clase aveau podelele vopsite cu  motorinã (termenul folosit de noi era 

bradolinã) ce mirosea puternic si neplăcut. Furăm obligaţi un timp să purtăm o 

mică pungă cu camfor sau usturoi împotriva eventualelor maladii contagioase. 

Părinti, copii si profesori rezistară câtva timp miasmelor, apoi măsura fu ignoratã. 

Nimenu nu fu contaminat.  

La stânga intrării din strada Republicii se afla un dud care există si astăzi, un dud 

în care m-am urcat după examenul final din clasa a patra. Vroiam să gust dudele. 

Nu erau teribile. 

 

II. 2. Profesorii. 

 

Prima profesoară de românã în clasa întâia fu Boieru urmatã de profesorul 

Samoilã. Boieru care preda limba română, avea o fire nervoasă şi pierzând-şi 

controlul aruncă cu călimara într-un elev pătundu-i guleraăul alb. Stupoare. Boieru 

si Samoilã fură înlocuiţi cu Elena Pârvulescu. O adevãratã sansă. Elena Pârvulescu 

fu preferata noastră.  

Directorul scolii, Grigorescu, era cunoscut prin corectiile sale corporale 

administrate la adăpost de orice privire în cancelarie scolii. Eu am făcut parte din 

victimele sale la rândul meu. 

Fiind volubil, mai mult decât volubil din păcate, cu o locutiune bună, profesoara 

Elena Pârvulescu, îmi cerea să citesc noua lecţie cu voce tare pentru toţi elevii. 

Având inspecţie, a preparat o lecţie care începea cu trei majuscule scrise pe tablã 

în caractere cursive:  P.I.S., şi ne întrebã ce înseamnă? 

Am ridicat douã degete si am răspuns. 
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      - Poenaru I. Sorin. Colegul nostru, ceasta fără să-mi imaginez interpretările 

colegilor in recreaţie privind abrevierea PIS. Sorin fu furios. 

Ìn curte era o pompă de apă care functiona prin apăsarea unei manete. Sorin bea 

apă, se şterse cu dosul mâini si mă apostrofă amenintator. 

      - Să nu-mi zici niciodată PIS! 

      - N-am spus niciodată, am răspuns senin.  

Constatând adevăru, el deveni cu timpul amical si mă învătă să folosesc micul 

careu de mozaic ce se găsea la ştrandul 2, în josul scărilor, pentru a ne încălzi 

spatele.  

Adult, Sorin Poenaru fu multiplu campion național de floretă. 

Elena Pârvulescu fu primul meu tutore de rezilientã psihică in corpul didactic. 

(Despre rezilienta în psihiatrie, Boris Cyrulnik, Serban Ionescu) 

 

 
 

 

In clasele a treia şi a patra fu înlocuită de profesorul Moisescu care ne pedepsea  

cu rigla la palmă. Palmele rămâneau umflate si dureroase în funcţie de vitregia 

pedepsei care depindea de gravitatea greşeli imputate. Moisescu ne pedepsea de 

asemenea prin răsucire urechilor, mai putin dureros decât ridicarea elevului ţinut 

de urechi practicată de Răvoianu la Scoala Nr. 1. Orice elev pedepsit avea obrajii 

rosii. 

In fine, ultimul profesor fu Conciu, care nu ne aplica pedepse corporale, în plus a 

fost un bun profesor. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Cyrulnik
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serban_Ionescu&action=edit&redlink=1
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       Biserica Sfânta Treime în 1979 

 

Un ochi într-un triunghi era desenat încă dupã război pe frontonul intrării, ochiul 

lui Dumnezeu spunea mama. 

La cursul de religie părintele Chirică care oficia în Sfânta Treime vecină, făcu ce 

putu pentru educatia noastră spiritualã, dar cursul său fu anulat. Moş Crãciun 

deveni Moş Gerilă. Corul ce xista în partea superioară a intrării care ne uimea in 

timpul slujbelor prin vocile feminine, dispăru complet.  

Cursul de muzică corală in scoală debută cu Trăiascã Regele , continuă cu imnul 

republicii, mai târziu cu imnul U.R.S.S.-lui si sfârsi cu Slavă lui Stalin. Toate 

schmbările ne lăsau indifernţi tot cum bunicii si pãrinţii erau indiferenăi faţă de 

războiul trecut, o indiferenţă deprinsã de-a lungul mileniilor de invazii trăite de 

români. 

În clasele primare am învățat si melodii mai vioaie:  

      Vine, vine primăvara,  

      Si s-așterne-ne toată ţara,  

      Floricele pe câmpii, 

      Hai să le-adunăm copii. 

Sau numãrãtoarea pentru pititea care suna aproximativ Pumna reta pumna ti tapi tapi 

leurgi i gri  

 

II. 3. Colegii. 

 

Odată intrat în curtea şcolii toti cei şapte ani de acasã primiră o viguroasã lovitură. 

Junimea vandalilor, disciplinată în clasã, se dezlăntuia în recreaţie. Strigăte, 

alergări, împinsături, lovituri, pumni, proteste, supranume injurioase, toate 

strategiile menite sã stabileascã raporturile de fortă. 
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Și fiecare era obligat să adopte în parte stratagemele adversarului. 

Comportamentul nostru deveni ambivalent, unul pentru uzul părinților si 

profesorilor şi altul pentru uzul intercolegial, pentru mult timp. Cei din clasa patra 

sub pretextul unui raid amical, ne atrăgeau în zona unde cancelaria nu 

supraveghea, conduși de Titi Panaitescu, unde ne administrau pumni şi şuturi. 

Primul meu coleg de bancã fu Gheorghe Vlaicu, un băiat  care a purtat toată viţta 

cămăşi curate ce subliniau ochii săi albaştrii. Ceilalţi, fură Florin Ionescu din 

Hajdeu (V.I.Lenin 54), Adrian Horjea din Vladimirescu 23, Tecuşanu din impasul 

Amurgului, Neluş Filcea, Nelu Cord din Carol I, mai târziu în  C. A, Rosetti (1 

Mai). Adi Calboreanu fiul şefului politiei.  

Cei mai mari decât mine,  Octav Popescu, fiul frizerului Nicu Popescu, un prieten 

al tatei, Titi Panaitescu, fără a-l uita pe Mihai Lungu, un băiat apreciat care mă 

ajuta să termin desenele ce le improvizam în curtea scolii, viitorul director al 

intreprinderii Electromontaj Câmpina. Și în fine Sandi Petracec, noul meu vecin.    

Printre collegi temporari.  

Penepliuc, moldoven refugiat de foametea ce urmã secetei din 1946, nu părăsea 

banca sa în recreatie, suferea de lipsa familiei sale. L-am prezentat bunicii pentru 

încurajare. Convorbirea se desfăşurã bine dar bunica fu tulburată şi-mi ceru să nu 

mai repet experienţa. Pentru ea era dureros. 

Balica, probabil transilvãnean. Eram obligaţi pe rând să aerisim clasa si să avem 

grijă să iasă toţi copii în recreatie. Balica se opunea, era supărat şi suferea 

asalturile colegilor care încercau sa-l scoată cu forţa. Când venu rândul meu să mă 

ocup de aerisirea clasei nu l-am obligat si el fu multumit rămânând a rumega 

necazurile lui de dislocat transilvănean. Ca urmare el fu mai amabil cu mine, căci 

de obicei nu vorbea aprope cu nimeni. 

 

 

 

II. 4. Momente 

 

Începutul şcolii fu deceptionant: ni se ceru tăbliţe de ardezie, condeie, care fură 

cumpărate la Filip.  

Tăblitele păstrau urmele literelor, condeiele se rupeau. Pentru lucrul manual, o 

placută din lemn de tei şi un cuţitaş-daltã ce serveau la decupajul micilor 

triunghiuri desenate. Mama era nemultumitã. Scrisul pe tăblita era un calvar ca si 

decupajul în lemn de tei. Curând totul fu uitat si trecurăm la caiete si creioane. 

Coperta caietelelor erau protejată cu hârtie albastră. Adevărata scoală începu. 
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Într-o zi de iarnã ninsese abundent si un joc cu bulgări de zăpadă se dezlănţui 

subit, o confruntare generală din care făceam parte. Neluă Filcea improviză un 

bulgăre de zăpadă în care ascunse o piatră şi ţinti capul lui Nucu Trufinescu. 

Neluş, fără rea intenţie, îi sparse capul lui Nucu şi mă acuză pe mine. Rezultat: 

Directorul, Grigorescu, mă convocă între patru ochi în temuta cancelarie si îmi 

aplică cu toată puterea o viguroasã palmă. Relatând întâmplarea acasă, tata care 

era prieten cu Ionică Filcea reglă problema si Neluă fu nevoit sî recunoască faptul 

ceea ce lui aduse o convocare în întunecata cancelarie. Imposibil sã stim ce s-a 

petrecut în detestata încăpere. 

Tata mă salvă încă odată de doi fraţi care locuiau pe strada Pescărusi şi care îmi 

extorcau buzunarele de micile monede de un leu, când le aveam pentru cumpărat 

rechizite. 

… 

 

      - Cine sunt părintii noştrii? întrebã tata în timpul mesei de prânz surprinzând-

ne pe toţi. Deşi eram cât de cât deja la curent cu cine erau pãrinţii si bunicii mei,  

asteptarãm lămuriri. 

      - Traian si Decebal! Fu răspunsul.  

Am înteles pentru totdeauna sensul figurat şi când unul din profesori puse 

întrebarea în clasã fui singurul care cunoscu rãspunsul. Asfel am obţinut un 10 la 

istorie. 

O recreatţie de vandali plasă basca unui coleg pe acoperişul şcolii. Obişnuit de 

acasă am urcat în podul scolii, apoi sprijinindu-mă cu tăpile pe jointurile de tablă 

am coborât pînã la jghiaburi şi înpinsei basca jos, provocând încântarea colegului 

nostru diperat. 

In timpul când rusificarea limbi române era în plină desfăşurare se întroduse 

utilizarea literei „î” din „i”, astfel numele de familie î-l scriam Cîmpeanu. 

Tanţa (Constanţa Tudoraşcu, fiica unchiului Costică Constantinescu) care ieşea de 

la Mircea Verbancu (Zamba pentru amicii sãi) mă avertiză. 

Mircea Verbancu şi doi fraţi Iliescu manifestaseră de 10 mai cu vechiul drapel 

national. Era un lector ce avea nevoie de cărti. Taţta îl aproviziona cu lectură. 

      -Mihăiță, cum scrii tu? Câmpeanu cu „â” din „i” sau cu „â din „a”? 

      -Cu „â” din „i”, dar nu-mi place. 

      - Mihăiță, să scrii cu „â” din „a”, așa este corect! 

      - Nu știam.  

Sfârșitul cursurilor în clasa 4a se termină cu un examen unde părinții fură invitați.  

Domnul Conciu ne ceru sã rezolvâm următoarea problemă:  

      - Scrieți pe tablă cu cifre zece mii zece sute zece! 
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Toţi au eşuat, o parte din pãriţti suflând soluţii greşite. Domnul Conciu ne înceta 

să se amuse. Nelu Cord, scrise rezultatul corect ajutat de sugestiile părintilor. 

Astfel se termină cursul primar în timp ce eu testam dudele. 

Primele patru clase le-am terminat cu premiul I, primele două cu cunună de flori, 

apoi cununa fu desfiintată. 

 

II. 5. Instruire cu tata-mare 

 

In curte aveau loc alte evenimente. Am avut un privilegiu de care am fost 

conştient prea târziu. Tata-mare era un abil meseriaş. Putin dintre prietenii si 

cunoştiintele mele aveau un bunic asemănător.  

Acum devin conătient că iubea copii, în fotografii era prezent cu toţi copii 

Constantinescu, mai des cu copii decât cu adulţii.  

Eu vroiam să-l ajut, să învăt si el vroia sã mă înveţe, chiar dacă la întrebările mele 

răspundea cu Cine ştie multe moare.  

Era dur cu mine la muncă si când la sfârşitul lucrului se apăla pe mâini (eu îi 

turnam apă) nu zicea nimic , aceasta însemna că era mulţumit. 

Ai carte, ai parte era zicala lui.  

 Î-mi testa mintea mea crudă.  

      - Pe un gard sunt 2 vrţbii, tragi cu puşca, nimeresi una, câte mai rămân? 

      - Una, am raspuns. 

      - Nu. 

Până când mama l-a rugat sã-mi explice, nu mi-a spus răspunsul corect. 

Peste câţiva ani, când am învătat să joc table, după lucru mă chema „la o tablã” şi 

câştigam mereu. Părea nemulţumit, până când mama care veghea de departe mă 

sfătui sã-l las să câstige, era obosit, venea dela lucru. Astfel am invătat cum sã mă 

port cu el. In loc de cafea bea Cicoare, un surogat si mai târziu cafea Unica, fuma 

Marasesti. 

 

 

Tata-mare recuperă de sub resturile bombardamentelor, o ladă de scule, două 

fierăstraie, unul cu lama subţire, altul cu lama lată, o pilă micã, una mare, un 

raspel, un un ciocan de lipit (letcon), tipirig (clorurã de amonium) piatră acră 

(alaun,sulfat de alumină și de potasiu), cositor (staniu), un metru metalic, un 

traforaj fără pânze de rezervã, placaj pentru traforaj, o menghină de birou, o rindea 

lată‚ o rindea îngustă, un ciocan mic, un ciocan mare , un cleşte de cuie, un 

burghiu mic pentru lemn, un burghiu cu coarbã, o daltă micã, una mare, un dorn, o 

teslă de dulgher 
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În magazia noastră se găseau un joagăr, o bară metalică de 2,5 cm de diametru cu 

un cap plat si celălat rotund, o capră pentru tăiat lemne, o rangă mică pentru scos 

cuie, un târnăcop, o lopată, o săpăligă, o sapă, un hârtleţ, un topor. Toate fură 

recuperate din molozul si praful bombardamentelor. 

Ambele cuptoare ale sobelor de gătit aveau probleme, dar mai urgentă era 

repararea crătiţelor al căror fund prezenta găurele. El prepară mici fragmente de 

tablă adaptate la curbura crătiţelor, curăţi metalelel cu apă tare, încălzi letconul si 

îl frecă de piatra acră, apoi lipi fragmentele cu cositor. Cratiţele functionară astfel 

câtva timp apoi căldura topi cositorul si operătia trebui reluată. Manevrele durară 

câtva timp până când fură economisiţi câţiva bani care permiseră cumpărarea de 

noi crătiţi. Nici acestea nu era satisfăcătoare, emailul prindea felul preparat care 

uneori mirosea a ars. La lipirea cratiţelor eram incompetent dar atent ca o veveriţă.

  

În schimb la refacerea gardurilor puteam participa. Î-l ajutam pe tata-mare la 

scurtarea stâlpilor sprijiniţi pe capra de tăiat lemne unde foloseam joagărul 

împreunã. Pentru laţi, ţambre şi bucăti mai mari, curăta de rugină pânza 

fierăstrăului cu o pilã trinughulară, ascuţea fiecare dinte – prima mea lectie de 

răbdare - apoi tăia lemnul şi înainte de a termina tăietura îl rãsucea şi tăia lemnul 

din partea opusă ; altfel în ultimul centimetru lemnul se indoia blocând pânza ; o 

neatenţie şi pânza se rupea. 

Capul stâlpilor era tăiat oblic pentru scurgerea apei de ploaie. 

Urma săparea gropilor unde mă activam cu bara metalică şi lopata. Fundul gropii 

era prevãzut cu bolovani, stâlpii fixaţi la verticalã firului de plumb, aliniaţi la 

sfoară. Dupã fixarea laţilor trebuia sã ţin contra când bunicul bătea cuiele. Asfel fu 

terminat gardul din fundul curţii pe partea sa. Restul gardurilor fură făcute pe 

mãsură ce banii erau economisţii. 

Pentru dulapurile din magazie el fabrica singur balamalele, decupa cu dalta o 

tablă, găurea cu dornul găurile pentru cuie, îndoia tabla în jurul unui piron mai 

lung, pilea asperităţile şi monta balamalele. 

In paralel eu învătam să repar chitul geamurilor si să schimb sigurantele când era 

necesar. 

Imi antrenam muschii cu minihaltere ; tata se antrena când era tânăr cu masina de 

cusut în atelierul unde lucra. 

 

II. 6. Instruire cu mama 

 

Mama scălda casa într-un eden de curătenie. Podelele si plintele spălate cu leşie si 

săpun miroseau a brad proaspăt. 
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Câţiva ani, cu întreruperi, ea a croşetat : perdele pentru toate ferestrele din casă si 

bucătărie, cea mai impunătoare reprezenta o damă ce cânta la harpă, lucru 

meticulos. Apoi de-a lungul timpului împleti şosete pentru mine, flanele şi 

confecţionă cămăşi cu mâneca scurtă. Lucra tot timpul, spăla, călca şi gătea, usca 

rufele înghetate pe sfoară iarna în bucătărie,  

Când era bine dispusă il aşeza pe Negusu pe ceafa mea, dimineaţa când nu mă 

trezisem încă. Negusu torcea.  

Una din primele mele activităţi permise, căci nu mă lăsa să fac ce vroiam, era 

aprinderea focului în bucătărie: pregăteam surcele uscate din lemn de fag în 

magazie, completam apa în rezervorul de apă caldă al sobei, curătam cenuşarul, 

aducem apă de la robinetul din curte, ajutam la tocatul cărnii în maşina de tocat. 

Lucram voluntar si cu entuziasm: Fac eu mama, fac eu… , ea mă îndepărta. Fugi 

de aici, mă împidici sã lucrez…, Bunica se amuza imitându-mă: Fac eu mama, fac 

eu… 

Incercam să o ajut si la spălatul rufelor, dar nu aveam suficientă fortă în mâini şi 

pierdeam pielea de pe buricele degetelor.  Fugi de aici , spunea ea. 

In piaţă porumbul se vindea la dublă, o măsură de volum din stejar lustuit. Pentru 

făinã si mălai avea o cupă din lemn alb care îmi plăcea mult si o pulită din bronz 

pentru pisat. Piuliţa bunicii era din lemn. Pentru cuptor, o tavă roşie care se găuri 

si fu înlocuită cu una albastră. Pregătea peşte la cuptor, când găsea peşte la 

pescărie. Mama şi cu mine eram singuri amatori de pşste din cei cinci din familie, 

ea încă mai mult ca mine.  

Curios, era blondă contrar bunicii care era brunetă, ochii bleu-verzi, bunica maro, 

prefera sardinele, crapul, prăjiturile cu scorţişoarã, pifteluăe, în general ce se vinde 

la IKEA. Când am fost la mare la Constanta dorinţa ei era să deguste peştele la 

restaurantul de la Rex. Gătea cu foi de dafin, leuştean, mărar, pătrunjel si altele… 

crătiti mari si  mici care murmurau băşicuţe. Pentru iarnă făcea provizii: varză în 

saramură, cartofi pe un pat de nisip, pătlăgele, gogoşari la borcan, carne de porc 

conservatã în grăsime de porc. Pregătea piftie, şi de Paşte prepara un drob uşor; un 

fel de mâncare înrudită existã în Scotia, numit Haggis si în Franta pence de brebis 

farcie. 

De paşte după lungile si obositorele denii cu inconjurul bisericii, trebuia sa aştept 

slujba de inviere apoi intoarcerea acasa si numai atunci avem dreptul sa manânc 

oua roşii. 

Când am crescut, mă trimitea să cumpăr pâine pe cartelă, la brutăria ACC-lui.  

El fuma Mărășești, adevărate gloanțe, usturau pe limbă, usturau pe piept, si dacă 

mai aveai inspirația să urmezi sfatul nevrednic al unei cunoștințe,  
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       - Spune, Hiiii ! Cai mei, după ce tragi in piept, expectorai plămâni. Știu ca am 

încercat una singura, a fost de ajuns! 

In timpul acela fu o epidemie de Impetigo sau bube dulci: o boala infecţiosa 

contagioasa pe care o avură toti copii care se jucau pe câmp. Două răni pe fiecare 

picior pe pielea tibiei. M-am vindecat foarte greu fără antibiotice şi mi-au rămas  

semne pe picioare pentru totdeauna. Mama a fost doctorul meu şi îmi amintesc că 

locurile infectate erau protejate cu rivanol si bandaje. Bandajele  cădeau şi 

pantaloni atingând rana agravau lucrurile. O maladie infectă. 

 

Ca în toată Europa postbelică multe bunuri se distribuiau pe cartelă, fiecare 

membru al familiei avea dreptul la un sfert de pâine şi eu eram însărcinat cu 

aprovizionarea. Brutăria ACC-ului avea un chioșc de distribuție alături de cantină. 

Pâinea era foarte bună.  

 

                        
 

            Intrarea de astăzi la cantina-ACC, ex-Cinematograful Muncitoresc. 

 

Aici am vizionat Laurel & Hardy, Chaplin, Drumul spre stele cu David Niven. 

Filmele erau precedate de un jurnal politico-informativ.    

După maortea lui Stalin am văzut prima dată unt, la Alimentara Vasilescu, strada 

Carol I colţ cu  

Rosetti. Adulţi spuneau că totul pleaca la ruşi : petrol, grâu, lemn, pentru plata 

datoriilor de război şi in contradicţie cu internationalismului proletar. 

Toamna, se pregăteau conservele pentru iarnă: borcane mici şi mari, o croşetã 

pentru scos dopurile rămase în sticle, sticle curăţate in interior cu o perie în coadă 

de pisică, dopuri opărite, poutine, salicilat, celofan, smoală pentru dopurile 

sticlelor. 

Urma pregătirea dulciurilor - la dulceată de vişine spuma de la fierbere era a mea - 

marmeladă de prune, şerbet, vişinatã, dulceţtă de prune fără piele cu sâmburi albi 

în borcan, dulceată de trandafiri, marmeladă de măciese. Bucătăria se transforma 

într-un laborator efervescent, cu multiple arome, vase, borcane, substanăe unde 

mama oficia în maestru culinar. Rezervele erau dispuse cu parcimmonie din iarnă 

până la sfârsitul primăverii. 
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Nu erau cărti în casă, afară de un rest de almanah anterior războiului, găsit în 

podul bucătăriei,  cu un horoscop unde singura frază retinută fu viată supusă 

evenimentelor. 

După Cuore de Edmondo De Amicis, Mihai Viteazul şi decapitarea sa, urmă un 

rezumat din Cântecul Nibelungilor, ăi o biografie despre Fridtjof Nansen. 

Deprimant, multe cadavre. Morbidul nu era în natura mea. 

 

II. 7 Sezoanele, dealul. 

 

Pe timpul în care tata lucra încă in  bucătărie, înainte de a lucra cu Moise in strada 

Rosetti, una din cunoştiintele sale, un bărbat la 45-50 de ani veni seara pentru o 

probă. Era solid, avea faţa stacojie şi obrajii subţi. După observaţiile mele făcea 

parte din categoria celor care sufereau de stomac, şi cum el era comunicativ, l-am 

întrebat: 

      - Suferiți de stomac? 

      - Da. 

      - Traiane, cum știe băiatul tău că sufăr de stomac?  

      - Nu știu. 

După ce clientul pleca, pe lângă comentariile surâzătoare ale mamei, tata, cu un 

surâs reținut îmi dădu următoarea instrucțiune: 

      - Să nu mai întrebi! 

      - Da tată. 

In realitate, omul era un consumator de alcool, cunoscut pentru problemele de 

stomac. 

 

Traian Câmpean nascut in Bod,Raionul Stalin (Sic !) la 14 mai 1907 fiul Mariei 

Comorod şi al lui Dumitru Câmpean se căsători cu  Victoria Buta născuta la Igeşti 

(URSS!) n 21 Decembrie 1917, fiica Profirei Loghin si a lui Vasile Buta. 

Cãsãtoria avu loc în data de 19 Februarie 1938.  

Eu m-am nãscut la in 22 octombrie 1938. 

Avea atelierul in comun cu Moise un alt transilvănean, croitor in vârsta. Un singur 

om avea permisiunea de a îngriji maşina de cusut: Nicolae Tărtălaş, alt  

transilvănean, mecanic la fabrica de tricotaje Manole Serbanescu.  

În  armatã unde fu observator telemetrist, prefera sa dea rezultatul mai târziu, dar 

exact. 

Într-o seara am găsit pe mama şi tata in jurul mesei rotunde. El povesti din război.  
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Mai întâi povesti drama militarilor români disperaţi care au acceptat haine noi si 

hrană cu condiţia de a plece in prima linie. Camioanele puse la dispoziie furãă 

luate cu asalt. Nimeni nu se mai întoarse. 

Apoi lungul drum de întoarcere cu o cărută trasă de un cal pe ger tăios. Regula 

era :  Cine urcã în cãrutã moare de frig, cine lasã din mâna cãruta si se odihneste 

moare de frig.  Seara înoptau la casele unde erau primiţi de femeile ruse sau 

ucrainiene, să doarma la intrare pe un preş sau un covor. Câteodată primeau o 

bucată de pîine. Astfel ajunse la Câmpina, la Cornu şi apoi la unitatea sa. 

 

Dintre transilvăneni se cunoştea cu Zătică, şeful pompierilor la Rafinăria 

Câmpina ; fiica sa se căsători cu doctorul Chifor. 

Tata nu a facu politică şi îmi lăsă ca regulã : Mihai, sa nu faci niciodata polticã. 

Aceasta cădea foarte bine căci nu doream. 

Un camarad de armată, Tăbârca, tâmplar care îi facuse cadou un joc de table lăcuit 

alese un alt drum, fiind alături de noua administraţie. 

 

Fără a avea studii superioare ştia eseţtialul : Stalin datora salvarea generalului 

Jukov, la un atac rus, România rezistă patru zile, lucruri pe care eu nu le ştiam. El 

mă avertiză Matematica e fără fund. 

In perioada unde carnea era o ocazie rară, el tăia jumătate din friptura lui şi mi-o 

dădea mie: Mananca sa prinzi puteri. Din experienta militară inclusiv războiul 

spunea: Nu dormi sub stejari, te dor dinţii. Era de o moralitate incasabilă. El nu a 

minăit nicio datã în faşa mea şi cred că în faţa numănui. Canafas, vatelină, roshar, 

pânză vatir, sunt materialele pe care le-am invătat de la el. 

 

Când bunica şi mama împleteau împreunã eu mă jucam cu ghemele de lână sub 

masă şi sub scaune dar înregistram tot. O discuţie derivă spre Tanti Sineta, o rudă 

sau cunoştiintă de a bunicii care locuia în Bucuresti. 

Peste câteva luni fiind singur acasă, văzui o doamnă micută cu o căciulită de 

blană, rătăcind prin grădina vecinului Marcoşan, printre brusturi, buruieni şi pelin 

înalt. Mă dusei la gard şi întrebai: 

      - Sunteți Tanti Sintea? 

      - Da ! De unde mă cunoști? Avea voce semi-ruginită dar vioaie. 

      - De la bunica, poftiți în casă. I-am făcut o cafea până a venit bunica.  

Amândouă fură entuziasmate. Tanti Sineta avea ca rudă, Romano, mecanic 

excelent si pe Luca Romano, campion national de box, probabil la semi-mijlocie. 

N-am ştiut nicio datã dacă suntem rude.  

Consecinta normală a fost interdictia totală de a invita străini în casă. 
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Imediat ce am început să merg la scoală problemele se însiruiau fără întrerupere şi 

se transformă în inchiziţie. Orice întârziere la întoarcerea acasă era întâmpinată cu 

un chestionar, pe unde am venit, cu cine am venit, de ce sunt în întârziere. Eram 

aştepta cu o nuia. Dacã nu avea la îndemână, mama rupea una din vişin şi cu o 

lunecare rapidă smulgea toate frunzele. Era zgomotul care mă umplea de frică. 

Altă dată fu mai dramatic. Fiind plecatãăla piată, sunt închis în pivnită unde 

plângeam. Bunica soseşte între timp şi descuie pivniţa, apoi o ceartã pe mama. 

Consecinţa, am fost pedepsiţi amândoi. Bunica şi eu plângeam amândoi, ea 

singură suspinând în camera ei ; asta mă durea cel mai tare.  

Nu tolera nicio abatere si practica o educaţie severã. 

Un copil care suportă pedepsele corporale este un copil care a pierdut o parte din 

el pentru totdeauna, nu se ştie dacă o parte bună sau o parte rea. 

În acelaşi timp, se ingrijea de venirea lui Moş Crăciun. Am fost foarte impresionat 

de barba albă, de artificii. Mai târziu tata–mare mă ajută să confectionez dintr-o 

sită veche si câteva nervuri fine scheletul unei stele pe care am lipit hârtie colorată 

şi o imagine cu naşterea lui Isus. Era timpul când Nae Constantinescu trecu într-o 

seară în ajun de Crãciun cu Machedon şi alţi colegi ce formau o armonioasă coralã 

şi prezentş colinde de crãciun. Am rămas cu impresia că nici un colind ascultat 

mai târziu nu egala în frumuseţe cel interpretat de corala lui Nae. 

Eu, nu am fost unicul copil pedepsit.  

Noi, am fost copii care au suportat pedepsele corporale. Aproape toţi prietenii sau 

colegi mei au trecut prin acelasi regim, am supravietuit cu toţi, dar cu sechele.  

Și astăzi se continuă în Europa practica, cu excepţia tărilor care au interzis-o prin 

legislaţie: 

Allemagne (2000), Autriche (1989), Bulgarie (2000), Chypre (1994), Croatie 

(1999), Danemark (1997), Espagne (2007), Finlande (1983), Grèce (2006), 

Hongrie (2004), Islande (2003), Lettonie (1998), Norvège (1987), Pays-Bas 

(2007), Portugal (2007), Roumanie (2004), Suède (1979) et Ukraine (2001). Dar 

cum totul se petrece acasă… 

Consecinta: Am învăţat sãămint destul de greu si târziu, din reflex de apărare. Cât 

despre furat, nu am scăpat la expeditiile organizate în cartier contra ciresului lui 

Caledanciu, casa sa nefiind locuită. 

Pulsiunile de bază, a citi, a cerceta oraşul, râurile, colinele, munţii sunt prezente. 

La sfârsitul perioadei care în psihiatrie se numeşte latentă psihică eu nu sunt nici 

mic nici mare, nici gras nici slab, nici inteligent nici stupid, doar timid si ignorant. 
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Cândva în clasa II sau a III, un camion cu mobile se opri la poarta vecinului 

Mihail. O fată şi un băiat se găseau sus pe mobile si începură să descarce. Aveam 

noi vecini. Familia Petracec. Sandi deveni camaradul meu de explorări când mama 

o permitea. 

Mai întâi am găsit un frumos stilou de valoare în curtea şcolii. Neavând încredere 

in profesorii care ne administrau corecțiile corporale m-am prezentat cu el la 

mama chiar dacă şi ea urma aceleași metode. Indicația a fost :  

      - Așteaptă să vezi cine cere stiloul. 

Sandi se prezentă a doua zi în clasă şi ne întrebã pe toţi dacă cineva la gãsit. Am 

ridicat imediat mâna. Ziua următoare l-am predat bucuros, mai ales că acesta 

aparţinea tatălui său. Asta nu înseamnă ca Sandi scăpă de ce nu scăpam eu. 

Pedeapsa corporalã.  

O trecere în gardul din fundul curţii strânse contactele. Erau domenii unde eram 

foarte apropiaţi şi în altele aveam opinii divergente, mai ales că avea obiceiul să-

mi facă farse. Nici eu nu eram perfect în clasa 7-a. Dar explorarea împrejurimilor 

ăi strandul fură pasiunile comune. 

Uneori mă invita în camera sa să jucăm şah, eu necunoscând jocul de şah, el m-a 

învătat ; începeam întotdeauna cu pionii exteriori ceeace îl făcea să râdă :  Scoţi 

coarnele ca melcii ! 

Eram la vâsta la care ne era posibil sã fim îngeraşi, ceea ce ni se cerea de fapt. 

Astfel am fãcut cunostiinţă cu limba lui Goethe din care ştiam Zurück de la 

Robert. Dar am progresat datorită hărţuielilor verbale inevitabile între soră şi frate 

cu Du bist ein ox.  

L-am întrebat pe Sandi ce înseamnã ox, dar nu a vrut să-mi spună. Sandi, în ciuda 

acestui incident nu a injurat nicio dată în viaţa lui. 

 Ox in germană si engleza inseamnã bou, ăi Oxford cu tot renumelui de nobletţ, se 

traduce cu Vadul boului  

Petracec, tatãl lui Sandi avea doi stupi de albine. Sandi mă invătă cum să mă port 

cu albinele, el le lasa pe mâna, sau le închidea cu mâinile făcute sferă. Mai târziu 

fiind student, când o albina se aşeză pe un ochi, am închis ochii si am lăsat-o să se 

mişte până a plecat, ceea ce provocă spaima colegilor ce nu cunoşteau albinele. 

După ce am învăţat să înot el mă duse la un loc neştiut de nimeni, apa caldă ce se 

afla la iesirea apei de răcire a uzinei electrice Concordia. Era un secret. După o 

baie în canalul de aducţiune al uzinei Concordia, o baie la apa caldă era 

reconfortantă. 

Cu el am traversat Prahova peste conducta suspendată, paralelă cu podul lui 

Rache(Raky), cu mâinile întinse lateral si picioarele tremurând pe un diametru 4-

500 mm. Tot cu el mergeam pe Prahova unde ştia să prindă cu mâna sub paiele 
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cuţitoaie(zvârlugă) şi molani. Cu el am făcut primele paiele pe apă. Amatori de 

pescuit care locuiau în colonia Hernea(Hernia) prindeau breană albă de douăzeci 

de centimetrii în Prahova. Sandi îmi imprumută câteva numere de reviste  cu Old 

Shatterhand si Winnetou de Karl May.  

Lui Sandi îi plăceau filmele ca Port de Lila, Absenţă îndelungată sau filmele cu 

Errol Flynn. Discutam îndelung despre filme cu plăcere. 

 

… 

 

Nu îmi amintesc cum a murit Negusu, ştiu dour că în dimineţile de vară când eu 

mă trezem mai târziu, îl găseam pe ceafa mea. Bunica si Negusu aduceau 

reconfortul tandru de care aveam nevoie. Tata-mare căruia îi plăceau animalele 

avu mai târziu o alăã pisică care bea lapte cu laba. El o hrănea plasând-o pe 

genunchi. Șme mai trăia încă şi mă intâmpina pe câmp, când veneam de la şcoalã. 

Când vremea se răcea, la ora mesei de prânz, râcâia cu laba pe usă şi mama îi 

dădea porţia lui afarã din bucătărie. În iernile geroase îl lăsa să doarmă sub sobă, 

sau în magazie ; nu tolera animale în casa ei curatã. Cu anii, Șme deveni bătrân, 

părea lent şi obosit, eu credeam că este bolnav. Agoniză câteva zile si rămase 

nemişcat. Tata-mare săpă o groăã lângă liliacul din fundul curţii. Acolo fu 

înmormântat şi pentru că nu reuşeam să opresc lacrimile mama se arăăã autoritară. 

… 

Bunicii aveau radioul lor, o cutie imensă din bachelită lucioasă, şi un bun difuzor 

cu o bună sonoritate, ce capta o singurã staţie : Radio România emiţătorul fiind la 

Bod. Aici auzeam indiferent Comunicatele Inaltului Comandament German, şi 

mai târziu buletinul de ştiri în limba maghiară.  

Bunicii si mie îmi plăceau emsiunile Silviei Chicoş, scenariul radiofonic  Tartarin 

de Tarascon , Visul unei nopţi de vară (cu Puck, fiinţa fermecătoare a folclorului 

celt)  Furtuna  cu Ariel. 
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                  Cearta dintre Oberon et Titania. Joseph Noel Paton 

                        Tablou pe care l-am descoperit recent. 

  

Deasemenea, De toate pentru toţi cu Mişu Fotino şi Coca Andronescu, sau 

Cineştie câştigă prezentat de Nicolae Saftu.  

Dotat  de simtul auto-ironiei şi puţin cu darul alcoolurilor se auto-prezenta;  

Lucrez aici, la Teatrul  National… vizavi de Delta Dunãrii. Acolo era stupul 

amatorior de vin. Nicolae Saftu ne-a lăsat însă un citat de neuitat. 

 

      Dragostea si înțelepciunea copilului, este joaca. 

      Înțelepciunea si joaca omului este dragostea. 

      Dragostea si joaca bătrânului este înțelepciunea. 

 

Timpul trecând, Liubov Iarovaia si Rusalka înlocuiră pe Shakespeare. Bunica era 

profund nemulțumită si regreta piesele lui Shakespeare. Cursele cu motociclete 

fură anulate, retragerea cu torțe de pe Muscel interzisă, sărbătoarea moșilor, circul 

Barnea cu Sandi Barnea la trapez ( admirat de Sandi Petracec) nu mai veni, 

funambulul Alexander de asemenea, plimbarea familiilor pe bulevard dispăru, 

megafoane puternice fură instalate în piața difuzând noua propaganda. In măcelării 

erau numai cârlige si rareori carne, o demonstrație de muncitori trecu prin piața 

cerând pâine si salam. 

Instructiunile familiale fură: a evita manifestatiile şi a nu vorbi nimic din ce se 

discută în casă, ceea ce am respectat cu grijă. Deja percheziţii de noapte 

avusesseră loc la Manole Serbănescu şi negustorul Gherghin. 

Standurile de lemn din piată erau goale, rondul de beton de asemenea, goale le-am 

visat si bătute de ploii totdeauna. 

 

                       
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Noel_Paton
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         Sandi Petracec                Florin Ionescu      Mihai Câmpeanu pe Pitigaia, foto 

Sandi. 52-57.       

 

La Florin in curte, Sandu Langa, fratele lui Relu Langa care lucra la  Laborator 

montă o funie pe stâlpi mici si un balansoir unde imitam funambulul Alexander si 

un trapez în nucul mare (din cei trei care existau). Accesul se făcea prin curtea lui 

Relicovschi, apoi prin proprietatea familiei Ionescu acestea fiind terenu nostru de 

joacă care tinea de pe câmp până în Hajdeu. 

Nici mersul pe picioroange nu l-am ratat, toţi trei ne-am încercat talentele. Nu ştiu 

cum se decurcau ceilalţi dar eu am cãzut cu spatele în gardul grădinii din fundul 

curţii şi am renunţat imediat la picioroange. Mama lui Florin ne-a lăsat să dormim 

în fân, păstrat într-o remiză între casă şi nuci. Dimineaţa ne-a adus trei pahare cu 

lapte cald. Era blondă ca mama, cu ochi albastri ăi un prenume frumos: Voica. 

… 

În timpul cursului primar, pe strada Conductelor la încrucişarea cu strada 

Tineretului locuia Vasile Rădută colegul nostru. Casa sa explodă într-o seară şi 

Vasile mirosind a carne arsă trecu şocat pe poteca care se afla pe propietataea 

Mândaru spre un dispensar. Reveni la scoalã cu jumatate de fată arsă. Arsura  se 

estompă în timp, dar Vasile nu se plânse nicio dată. Toţi îl admiram pentru curajul 

său. 

În altã searã luarãăfoc batalele cu rezidurile distilării. O flacără imensă se ridica în 

noapte si noi priveam din curte spectacolul. Incendiul fu stins.  

Un fapt unic se produit pe Hajdeu, care lega ACC-ul de Rafinărie. În timpul verii 

praful pe Hajdeu era gros de minimu doi centimetrii. O maşinã special amenajată 

răspândi bitum lichid peste praful drumului. Amestecul peste care treceau 

camioanele stropind oblonul lor din spate făcea imposibilă traversarea. O singurî 

încercare am făcut ajungând acasă cu tălpile dublate de un amestec praf-bitum. 

Trebuia să mergem spre rafinărie pentru a ajunge în piată. Peste câteva săptămâni 

amestecul se solidifică si formă un fel de asfalt, praful fu eradicat.  

 

Legile schimbându-se, conductele de gaze instalate în stradã deveniră publice, 

mama dorind sã sfârsească cu spartul lemnelor vroia să se racordeze. Conducta 

apartinuse familiei Kaler şi ea se oferi să plăească o parte din investitie ca 

despăgubire. Vecina Kaler se opunea racordului şi fu furioasă deşi mama îl salvase 

pe Robert de la electrocutare. Fiind singur in curtea sa, se prinse in cablurile 

electrice şi strigă după ajutor. Mama auzişsi inătură siguranţele. Robert rămase cu 

un semn pe pielea mâinii, un semn de doi centrimetri. 
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Gospodăria lor cuprindea un mare grajd, cai şi cărută. Robert mergea în albia 

Doftanei, trecea nisipul prin ciur si îl vindea. Câteodată mă lua cu el si încercam 

să-l ajut. Eram încă mic si Robert era mare şi puternic. La întoarcere nu mă lua 

lângă el şi nu găseam un loc comod în căruţa sa. Iapa se chema Vilma si câinele 

care păzea grajdul se chema Wolf. Wolf era ţinut in lanţ pe o sârmă, lătra când 

treceam pe lângă el ca un rãzboinic furios coborât din Walhala si Robert trebuia 

sã-l linistească.  

Un jour, ajutându-l la fân un spin enorm de 3 cm străpunse pielea dintre degetul 

mare de la piciorul drept si degetul vecin. Nu mă durea, dar eram speriat pentru că 

îmi imaginam durerea pentru al scoate. Robert mă chemă pe consola podului si 

îmi ceru să vadă, pipăi piciorul în jurul spinului şi cu mişcare bruscă trase afară 

spinul fără să mă doară. Doctor Robert fu magistral. Alteori mă lua cu el când 

vroia să bea o bere si mă lăsa cu Vilma să pãăzesc căruta. Dacă o mişcam pe 

Vilma doi centimetrii el vedea imediat. 

In timpul studentiei mele deveni primar în Codlea. Sora sa, Matilda, lucra la Secţia 

de învătământ şi organiza ieşiri cu şareta plină de prieteni de vârsta lor. 

… 

 

Nu toate locurile publice erau la adăpost de primejdii. Baia publică de la Rafinărie 

unde am fost prima dată cu tata, trebuia frecventată cu grijă pentru a evita 

încercările de palpare ale unui medic homosexual. 

Cenzura şi bruiajul fiind în acțiune, radiourile fiind rechiziționate, tata obținuse 

radioul fără dioda principală. Una asemănătoare era ascunsă în șifonier şi eu mă 

ocupam cu instalarea ei seara când el voia să asculte Vocea Americii.  

Într-o seară  tata intră spre ora douăzeci si trei după ce discutase la un pahar cu 

cunoștințele sale si scoase din buzunarul interior al hainei harta României cu 

Basarabia, Bucovina, Caliacra, Durostor, ţara înaintea celui de al II-lea război 

mondial. Surprins. Înainte de război aveam frontiere cu Polonia si Cehoslovacia ! 

Laconic el îmi explica teritoriile anexate de ruși si îmi ceru sa ascund harta.  

A doua zi cu faină si apă prepar un fel de pap pe un rest de hârtie de camuflaj, 

lipesc harta, o rulez si o ascund in șifonier. Aici se găsea si dioda ilegală a 

radioului. 

Din resturile bombardamentelor mama reconstitui un bufet. Recipiente cu capace 

din faianță pentru zahăr, făină si scorțișoară, era tot ce rămăsese din garnitura 

completă. Gustam din toate dar preferința mea era scorțișoara care apărea înainte 

de sărbători. Gustam untdelemnul si oțetul din sticlele care erau alături, sare si 

piper în bucătărie, untură, legume crude, fructe. Unele erau rele la gust(cartof 

crud) altele bune(ardei grași). Era scoală mea neoficială. Cel puțin două  recipiente 
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scăpate de la bombardament, unul mic si unul mare conțineau comori. Zahăr si 

scorțișoară. 

 

Din betoanele explodate ale casei Kaler păstrasem un rest din beton în formă de L 

care folosea drept scaun pentru două persoane. Sandi şi eu petreceam ore şi ore 

schimbând impresii, sau urmărind planoarele. 

Instructorul Școlii de planorism, Griva locuia la familia Grigore, la Vigi. O 

pilozitate abundentă apărea din cămașă și la ștrand puteam constata că era 

autentică. Griva era amical cu tineretul. 

Școală de zbor fără motor de pe Muşcel, avea un biplan asemănător cu Yokosuka 

B4Y, un planor pe care noi îl numeam Granic(DFS Kranich), un planor Baby(DFS 

Weihe), numit greșit de noi Pilis. 

Sandi vorbea şi de un Ikarus, cunoștea mărcile din reviste, eu pronunțam 

denumirile greşit cum le auzeam de la el. In lipsa biplanului, decolajul se făcea cu 

un cablu aflat la capătul aerodromului de pe Muscel. Noi așteptam momentul rar 

când planorul numit de noi Baby executa un luping. 

… 

Ca urmare a unei scrisori, unchiul Victor Loghin bucovinean din Grabatz ne va 

vizita. Un om cu buze cărnoase, volubil, care ne povesti cum într-o noapte primind 

ordin de la autorități fu urcat împreună cu soția sa(Bervy)  într-un tren cu vagoane 

pentru vite. La capătul voiajului: Bărăganul. Au primit o lopată si un târnăcop: - 

Săpați si faceți-vă un bordei! Fu instrucțiunea! Nu știu cât timp au trăit în 

bordeiele bărăganului. Deportarea avea loc în timpul conflictului Tito-Stalin. Puţin 

mai sus de vechea primărie, pe Carol, o placardă imensă îl arăta pe călăul Tito cu 

o bardă însângerată în mână. 

Victor Loghin rămase o zi întreaga povestind viaţa în bărăgan, apoi pleca la 

Grabatz, lângă Jimbolia invitând-o pe mama la ei. Și mama mă luă cu ea la 

Grabaț. Călătoria cu trenul începu la Câmpina într-o aglomerație şi dezordine 

unică, dura două zile de vară, şi deveni mai ușoară după Simeria; interesantă cu 

cât ne apropiam de Banat, câmpuri cultivate cu porumb înalt cât omul.  

In tren  pe ferestrele vagoanelor puteam citi, e periculos spargeri şi echivalentul în 

germană. 

Locomotivele din 1948 erau copleșitoare pentru un copil; Aveam impresia că 

roţile aveau aceeași înălțime ca mine si băieții o numeau Pacific. Urcarea in tren 

cerea efort şi atenție din cauza înălțimi scării. Fiind cald si fereastra deschisă, 

primeam resturile de scântei arse de la locomotivă.  

Victor, Bervy şi tatăl ei ne-au găzduit in casa lor primitoare. Eu am cutrierat 

holdele satului, semănate cu un porumb verde, sănătos care mă depășea în 
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înălțime. Berry fu mirată că eu ceream sare la porumbul fiert, ei foloseau zahărul, 

si zâmbea privind cum mănânc porumb fiert cu sare. In rest nu-mi amintesc să fi 

făcut prostii. Făcusem cunoștință cu Marișca o fetită plăcută de vârsta mea. Bervy 

veni la noi la Câmpina în vizită si mă ajută să confecționez ierbarul cerut la scoală. 

Vorbea românește cu un ușor accent.  

 

De l'expulsion villages touchés dans Banat, les personnes déplacées d'origine 

ethnique allemande, sélection  

nom du village 

allemand 

nom roumain de 

village 

Nombre de déportés  

de nationalité 

allemande 

Triebswetter Tomnatic 527 

facturé Biled 506 

Lenauheim Lenauheim 496 

Hatzfeld Jimbolia 486 

Pâques Comlosu Mic 436 

Grossjetscha Iecea Mare 388 

Perjamosch Periam 377 

Warjasch Varias 341 

Bogarosch Bulgarus 295 

Lowrin Lovrin 274 

Johannisfeld Iohanisfeld 253 

Gottlob Gottlob 236 

Ulmbach Peciu Nou 229 

Grabatz grabat 
224 

Sackelhausen Săcălaz 224 

Kleinbetschkerek Becicherecu Mic 184 

Neubeschenowa Dudeştii Noi 170 [10] 

Marienfeld Teremia Mare 160 

Alexanderhausen Sandra 48 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tomnatic_(Timi%C8%99)
https://de.wikipedia.org/wiki/Biled
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenauheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Jimbolia
https://de.wikipedia.org/wiki/Comlo%C8%99u_Mic
https://de.wikipedia.org/wiki/Iecea_Mare
https://de.wikipedia.org/wiki/Periam
https://de.wikipedia.org/wiki/Varia%C8%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Bulg%C4%83ru%C8%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Lovrin
https://de.wikipedia.org/wiki/Iohanisfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlob_(Timi%C8%99)
https://de.wikipedia.org/wiki/Peciu_Nou
https://de.wikipedia.org/wiki/Graba%C8%9B
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C4%83c%C4%83laz
https://de.wikipedia.org/wiki/Becicherecu_Mic
https://de.wikipedia.org/wiki/Dude%C8%99tii_Noi
https://de.wikipedia.org/wiki/Deportation_in_die_B%C4%83r%C4%83gan-Steppe#cite_note-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Teremia_Mare
https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%98andra_(Timi%C8%99)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Deportation_in_die_Bãrãgan-Steppe «Creative 

Commons Attribution / Share Alike" 

Deportații erau autorizați să se deplaseze in jurul domiciliului pe o razã de 15 Km, 

pe carte de identitate era marcat « român, domiciliu obligatoriu, german, detinut 

forțat », vizitele in afara localitații erau interzise. Cei deportați s-au adăpostit dupã 

cum au ştiut fiecare : imagini din Bărăgan pe situl : 

http://depbaragan.webnode.ro/  

 

La Câmpina, dimineaţa, auzeam la radio o mulţime de posturi, o multime de limbi: 

cehă, ungară, serbă, bulgarî. Toate îmi fãceau plăcere dar ceha si ungara era 

preferatele mele. 

Cum aveam obiceiul sã gust tot, vegetale(cleiul scoarăei de vişin, coaja verde de 

nucă) şi tot ce găseam în bufet şi in bucătărie am gustat dintr-o cutiută cu praf alb. 

Mi s-a fãcut rău. Mama era acasă şi când a constatat că nu îmi revin cu apă a 

încercat cu lapte ceea ce m-a calmat. Era un praf ce continea clor pe care ea îl 

folosea la clătitul rufelor. Să te înveti minte! zise, dar am scăpat nepedepsit. 

Toamna trebuia bătut nucul si recolta împărtită cu bunicii. Din cauza descojirii 

nucilor mâinile rămâneau verzi câteva zile. O altă probă cu care ne încercam forţa 

degetelor era spargerea unei nuci cu degetele pentru a ne compara cu foţta 

alpiniştilor. Dacă nu reuăeam cu degetul mare ăi indexul reuşeam cu toate degetele 

şi podul palmei. 

La clubul sportiv Vointa i-am cunoscut pe Fănicã Suciu, un băiat agraabil, al carui 

tată era un bon mecanic şi Lulu Palamida despre a cărui arestare am aflat mai 

târziu. 

Inainte de mutarea lui Sandi, casa era locuită de Pupi Mihail, verşsoarã cu Pusi 

Nicolau, vecina lui Florin Ionescu 

Pusi Nicolau, sub îndrumarea tatălui ei era o bună schioare. Ne întâlneam pe 

Muscel unde veneau Dinulescu senior cu fiica si fiul său. Nu sunt sigur de numele 

Dinulescu, îmi amintesc cã locuiau pe bulevard şi schiau bine. 

Schiurile erau împrumutate de la club. La început luxatiile gleznelor era 

săptămânale. Contrariul astepărilor mele, mama mă îngrijea cu atenţie cumpărând 

pastile Burow, mă prezentă pentru examinare doctorului Titi Rãduţă care 

scuzându-se diagnostică o laxitate particulară a genunchilor ăi încheieturilor. 

Mama nu spuse nimic dar continuă să mă încurajeze la schii. Nu accepta defectele 

mele fizice. Și perseverenţa învinse. Mai târziu am câştigat concursul de schi-fond 

pe oraş şi m-am clasat pe locul opt al concursului regional de schi de fond. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deportation_in_die_Bãrãgan-Steppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://depbaragan.webnode.ro/
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După mutarea lui Sandi in locul lui Pupi Mihail, partea dinspre Alexandru 

Odobescu fu locuită de Anton Mihail fiul propietarului, care gera cantina ACC-

ului. Cantina se transforma seara în cinematograf, aroma de tocană servită la 

ultima masă dispărea sub vraja filmului. Cinemetograful de cartier al ACC-lui mi-

a permis să văd filmele cu Stan si Bran (Stan Laurel et Oliver Hardy apoi Balada 

Siberiei şi când Alexandru Matrosov fu difuzat în multiple reluări am renunțat de a 

merge la cinema.  

Trei  ștranduri erau in Câmpina ; Strandul 1(Astra Românã) primul antrenor de 

natație se numea Chilf, Strandul II cu sală de dans, în colonia Hernia, Strandul 3, 

al ACC-lui gerat la început de mama lui Adi Calboreanu, colegul nostru in clasele 

primare. 

Echipa de fotbal  Poiana Câmpina  juca câteodatã la Bucuresti în deschiderea unei 

întâlniri internationale. Mai existau, un teren de fotbal numit Ileana lângã 

intersectia Căii Doftanei cu linia ferată Câmpiniţa-Telega si încă un teren de fotbal 

putin folosit în prelungirea Strandului 3. 

In tinerete tata era la curent cu meciurile de fotbalul. Am descoperit in caseta cu 

fotografii echipa lui preferatã, Venus Bucuresti. 

 

                                         
 

           Venus, Cupa Municipiului 1932                                  Rezultate si jucãrori 

 

Pe lacul bisericii cel puţin douã schifuri fură utilizate ca demonstraţie. Iarna, când 

lacul îngheţa, cu patine defecte făceam exerciţii cu Tiron, care se ocupă ulterior de 

echipa natională. Nu puteam satisface cerintelor lui, una dintre patine fiind 

defectă.  

Vara, la prânz toate acivitătile se opreau si mamele pregăteau masa. O linişte unică 

ne permitea să auzim zgomotul farfuriilor şi tacâmurilor vecinilor sau din casele 

pe lângă care treceam, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stan_Laurel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Hardy
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Când înfloreau salcâmii, mama făcea cătite de flori de salcâm, iar  când era bine 

dispusă pregătea felii de franzelă trecute prin ouă bătute, prăjite, pudrate cu zahăr 

farine. 

Pantofii fură o problemă toată viţta. Erau dela  Dermata. Aveam pielea fină şi îmi 

făceau băşici. Atunci am început să mă ocup de ştaifuri singur. La muiam cu 

alcool medicinal (etanol), si le băteam uşor cu un ciocan pe nicovala mea, fierul I 

din magazie.  

Tratamentlu meu aplicat ştaifurilor dădu rezultate şi mama îmi ceru să ăa ocup de 

ştaifurile pantofilor ei. Rezultatul fu semi-multumitor, ea nezicând niciodatã E 

bine. 

Mama era de humoare variabilã dar avea constantele sale: Să nu iubesc bani, Să 

nu mă bat, Să nu mint. Le-am respectat pe toate. Nu am fost legat de bani, nu m-

am bătut dar am încasat, şi am învătat greu si târziu sã mint. Trei deszavantage. 

Într-o zi întorcându-mă de la şcoală am găsit o zarvă neobisnuită. Corturi înalte 

instalate pe pari si acoprite cu ţesaturi solide, focuri, fum, cai care murdăreau 

câmpul. O şatră de oameni cu plete, femei in rochii colorate, lungi şi creţe, cu bani 

de aur în jurul gâtului. Vecinii erau indignaţi din cauza murdăriei şi zgomotului. 

Cai aveau nevoie de apă, mama încuia poarta şi le dădea voie la apã după regula 

sa. Ea nu era rea cu ţigani noştri din nordul străzii, le dădea haine şi pomană de 

sâmbăta morţilor deşi nu avea pe nimeni mort. Poate se gândea la tatăl ei, poate se 

gândea la mama lui Costică Constantinesu pe care o cunoscuse. Coşmarul luî 

sfârşit după o săptămână sau două, locul fu curătat partial, vecinii si ploile făcură 

restul. 

… 

Prin scrisori conveni ea cu unchiul Alexandru din Constanta să ne gãzduiască 

douã saptamâni. Aceasta fu un sir de surprise, amintirea unui litoral care a dispărut 

pentru totdeauna. Mai întâi nu era nimeni pe plajă, sau aproape nimeni. Miriade de 

cochiliaje albe si roz-deschis erau aruncate de valuri. Uneori o fatp solitarã făcea 

un sirag. Scheletul unui cochiliaj negru pe nisipul alb-gri trebuia evita cu atentie, 

intepătura fiind dureroasã. Câteva alge se lipeau de corp  la ieşitul din apã. Plaja 

păstrase cazematele de război, buncărele de beton. Destul de departe se vedea 

hotelul Rex. Apa era transparentă, rece si amară. În două săptămâni, de la soţia 

unchiului Alexandru am aflat ce sunt Talianele: plase fixate în larg pentru pescuit. 

Uneori  putem vedea în depărtare câîiva delfini.  

Peştele bun se numea calcan, şi cei negrii care se prindeau intr-un canal îngust la 

trecerea din mare în ghiolul vecin se numeau guvizi. La intoarcere a trebuits sa 

povestesc tot lui Sandi, era foarte interesat si nu inceta sa pună intrebãri. Amândoi 

eram pasionati de apă. 
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Soţia unchiului Alexndru era o femeie blondă ca mama, primitoare ăi avea doi 

copi, veri de nu ştiu ce grad, Ionuţ, brunet micuţ solid si Virginica blonda ca 

mama ei. Unchiul Alexandru lucra la canal Dunărea-Marea Neagră şi era mulţumit 

că nu făcuse inchisoare. In afara de fetele care făceau coliere de scoici mai erau 

cele care faceau şiraguri de mici cochilii de melci ce se găsau in abundenţă. 

Pescarii de calcan pescuiau cu o săgeată metalică, pipaău nisipul cu talpa 

piciorului şi cand simţeau solzii ascuţiţi ai pestelui sub picior infigeau săgeata. 

Calacanii pescuiţi erau purtaţi pe o altă săgeată pe umeri formând un gros pachet 

ca un teanc de cărti deschise si suprapuse. Operatia se desfăura la raăsăritul 

soarelui. L-am întâlnit pe Radu Teodorescu fratele mai mic al lui Dan care locuia 

undeva pe strada Tabla Buţii. Radu, fort caracter, bun în matematici fu mai târziu 

profesor de matematica si exersã aceeasi profesie in Suedia. In anii urmãori spre 

patrusprezece ani m-am întâlnit cu Virgil Dioma, colegul meu de bancă de liceu 

care ma initiă la plutitul pe rulourile valurilor mari ale marii. Jucânde-ne în 

rulourile de la Rex am prins unul puternic care se sparse lângă mal şi ne lovi cu 

spatele de nisip. Atunci speriaţi iesirăm imediat din apă. 

 

 Primavara 

 

Când frigul iernii slăbea, aerul călduț atingea pielea și mușchii ușor slăbiți de 

iarnă. Noi arome plutea in aer. Ultimele pete de zăpadă pe coline se topeau intra-

un fir de apă ce se scurgea sub frunzele din toamna trecută, ghiocei își arătau 

creștetul alb cu petalele albe în formă de clopoțel privind pământul. In curte 

mugurii de vișin înverzeau gata să explodeze şi in fundul grădinii liliacul aștepta 

primii ciorchini de flori. Floarea paștelui se arăta pe câmp. Dar reînvierea noului 

ciclu era marcată de mugurii de salcie (mâtisori). Crengile lor aveau 2 funcții. A 

mângâia obrajii si a le depune cu seriozitate la biserică pentru binecuvântare, fiind 

menite să reprezinte crengile de palmier cu care mulțimea din Jerusalem îl 

întâmpină pe Isus in duminica floriilor. 

In fundul curţii, lipit de gard, creştea un liliac mai înalt ca mine pe care îl 

supraveghem iarna când culoarea tijelor era maro-deschis. Aşteptam verdele 

frunzelor, pentru că apoi un miracol se producea, apăreau inflorescenţe în 

ciorchine cu o aromã îmbatatoare. Paştele trebuia să soseasca, pentru că mama mă 

trimetea să tai trei inflorescenţe pe care le punea cu sfinţenie într-o vazã în camera 

mea. Apoi ea intra in război: casa de asemenea. Praf, geamuri, lemnărie, mobile, 

podele frecate cu leşie sau sodă. Lemnul devenea galben, se putea dormi direct pe 

lemn, mirosea plăcut. 
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Trunchiurile tuturor arborilor din curte, fie ei subţiri sau groşi, erau vopsţti cu var, 

pentru protecţie, pietrele ce mărgineau grădina deasemenea ; aceasta proaspăt 

săpată primea sâmanţa de salata, pătrunjel, mărar, roşii, tarhon, ceapă. Mama gătea 

de post: tocană de cartofi cu foi de dafin şi iaurt, fasole bãtutã cu ceapă prajită, 

sarmale de orez, musaca de cartofi, varză călită la cuptor, mazăre cu sos de roşii 

m’ancare scăzută cu foi de dafin, ridichii, salată, fãra a uita de a face pomană 

ţiganilor de sâmbãta morţilor. 

Apoi misterele de Paşte se pregăteau : miel, cozonaci cu mac a căror cocă bătută 

in mica covată de lemn a bunicii era pocnită prin frământare, ouă roşii şi uneori un 

drob uşor cu multe frunze de ceapă pentru a tăia gustul ficatului. Ea profita şi 

prepera uneori ficat cu ceapă la tigaie. 

Ea prima imi oferi un pahar de vin cu sifon. Nici un pericol, nu am fost amator de 

alcool. Urmau deniile, cea mai grea de vinerea mare, se înconjura biserica, mortea 

lui Isus era o adevărată dramă. Dupã incercările războiului, bombardamente, 

evacuare, casa distrusă, ea avea nevoie de sperantă si fortă : pentru aceasta mergea 

la bisericã. Si mă lua cu ea. Astfel îmi amintesc de zilele de post, spovedania la 

biserică, impărtăşania cu o linguriţă de vin şi anaforă pe care părintele Sisu 

Popescu ni le administra. 

Nu numai arborii se drapau in alb, copii deasemenea, ciorapi albi treisferturi 

croşetaţi  cu care mergeam la bisericã după ce am postit. De Paşte, într-o 

primavară căldurosă am găsit-o bine dispusă. Era joia mare şi imi zise:  

      - Du-te la biserica si treci pe sub masa.  

Şi mă dusei. O imensă masă albă lungã cât catapeteasma plină de narcise era in 

faţa altarului, biserica era goala. Am indeplinit ceremonialul şi am venit repede să-

i povestesc ce frumoasa masă de narcise era la biserică, Ea ştia. Dar ceea ce nici ea 

nici eu nu ştiam, era faptul ca masa de narcise ramase in memorie pentru totdeuna 

şi fu imaginea care în grelele momente din viaţa mă ajuta să păstrez un minimum 

de sacru în lumea de atei dezlănţuiţi. 

Săptămâna mare deborda de activitate în bucătărie. Mama dotată de o forța pe care 

nu o aveam răbda în lungul fir de așteptare la măcelărie sau la standurile pieței 

pentru a cumpăra mielul pascal. Chiar dacă mica bucătărie era albă şi curată cu 

rufele uscate la soare eu intram după ce carnea era debitată, nu suportam mirosul 

de carne proaspătă si din găină nu mâncam decât pipota. 

 

Bod 

 

In timp ce mama freca podele eu am alunecat cu picioriul drept pe gardul dinspre 

sud, cuiele nu erau îndoite depăsind laţii, cu câţiva centimetrii. Mi-am făcut o 
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tăieture de şapte centimetrii. pe carnea tibiei. Speriat ma dusei să-i arăt, şi imediat 

am ajuns la doctorul Chirică, fiul părintelui, care îmi fixă cinci capse fără 

anestezie. La sfârşit Chirică remarcă faptul că nu am plâns prea tare. Astfel am 

plecat cu un picior pansat la Bod.  

 

Inainte de Braşov, tata la fereastra vagonului, mă învăţa numele localităţilor. El  

facuse drumul pe jos cu bunul. După  Braşov urma Bod, la nouã kilometrii. 

Treptele vagonului erau înalte si coboraram cu greu. Merserăm pe jos de la gară 

pâna la casa unchiului Vasilicã in capul satului, lângă poştă, unde dormirăm. 

A doua zi de dimineată, mergem pe jos la buna, trecuram podul peste Ghimbãsel, 

eu cu frica prima dată, apoi la dreapta, apoi la stânga în cotul Ghimbăşelului care 

curgea în linişte ca într-un basm, ajungând in strada Mihai Vitezul. Prima casa pe 

dreapta era a unchului Văsâi, văr de gradul doi al tatei.  

Toate casela sunt văruite si curate, arborii si bordurile de pietre văruite cu var alb 

ca sosetele mele si arborii de acasã. Totul straluceste sub soarele crud si puternic. 

Un gard înalt din lemn vopsit negru ascunde curtea ;  buna ne aştepta pe pragul 

porţii în fotă neagră, năframã neagră, sveltă osoasă şi cu nasul inainte pe care eu il 

moştenisem, nasul neamului Comorod. 

Buna vedea pentru prima dată fiul său întors de la război. 

Atunci se întâmplĂ inimginabilul. Tata se apropie, se înclină, luă mâna bunei şi 

depuse un sărut. 

      - Sărut mâna mamă! 

      - Ah! Trăienel, şi îi mângâie obrajii cu degetele sale curbate de vârstă, ochii ei 

se umezesc. Il vedea prima dată dupã război şi ştia de unde venea. 

Atunci universul meu zbură în bucăți, niciodată nu mi-am imaginat pe tata 

inclinat, nu se înclina niciodată înaintea nimănui. O lecție de respect pentru o 

viată. 

Am avut sansa sã-l cunosc pe bunul, Dumitru, care era mai laconic decât tata. El 

lucra la câmp vara şi cosea haine iarna. Buna îl trimise la culcare cu 

blândeţe,  Trube să doarma, spunea ea. 

      - Meri să te culci Dumitre ! şi bunul merse să se culce. 

      - O muncit mult in viată si nu mai poate să lucre. 

Buna pronunta  bãiată, sã lucre, meri, trube pentru a trebui. 

A doua zi toţi fraţii care mai erau în viaţã erau la masă la unchiul Vasilică. 

Unchiul Gheorghe glumea cu buna făcând aluzie la neamul lui Comorod, familia 

bunei. Buna râdea cu lacrimi acoperind gura cu o mâna si ridicând-o pe cealaltã:  

      - Taci tu, Ghită! Spunea ea scuturată de râs.  
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Toti fraţii prezeăti văzându-se prima dată dupã mult timp vorbeau mult. Hohote de 

râs, tata vorbi cât nu vorbise toatã viaţa. Toţi fraţii aveau un râs sacadat. 

În fiecare primăvară bogatele păşuni erau împărtite între români, germani şi 

maghiari. Când unchiul Vasilică făcu răslogii l-am rugat să mă ia cu el. Am făcut 

ce am putut dar el era mare, puternic şi mânuia răslogii cu uşurintă.  

Unul sau douã cuptoare comunale coceau pâine pentru tot satul. Tata cumpără de 

la unchiul Vasilicã o pâine cu cartofi care-i plăcea. Mie mi se părea grea  dar lui îi 

amintea copilaria. Intre fraţi Les bons compte font les  bons amis funcţiona, chiar 

când peste ani unchiul Vasilica zugrăvi casa noastra, tata plăti lucrul. 

In fapt ei se numeau Câmpean, dar trecerea la sud de Carpaţi le-a adăugat un "u", 

cum trecând Alpii la sud la Aoste le "Otto" devient "Ottoz" 

Tata vroi să dorm cu el la buna în camera din fatã unde nu se făcea foc. Frig. Şi pe 

Mihai Viteazul era mai rece ca pe altã stradă.  

Comuna era mare şi strada principală mai largă decât strada Carol. Am fost uimit 

şi nu am uitat mult timp. 

Tanti Geni şi unchiul Vasilica aveau vocea blândă ca a Bodenilor, Dar Lenuţa, 

mezina avea cel  mai dulce accent, cel mai dulce surâs. Se întâlnea cu o alta băiată 

(in limbajul ei)  şi ne povestea tot. Alţi placuţi veri de nu ştiu ce grad fură copii 

unchiului Vãsîii, Lică, Mariana şi mezinul al carui nume l-am uita. Juca fotbal la 

Stagul Rosu Brasov. Lică fu şeful proiectarii într-un institut unde  

i-am cerut ajutor mai târziu pentru piese de schimb de suflante în staţia de tratare. 

El facu miracolul şi piesele au ajuns la Paltinu. 

 

Copii unchiului Gheorghe, erau Liliana si Mimi.   

 

                                             
 

                    Maria Câmpeanu(Mimisor), octombrie 1960, căsătorită Cristea 

 

La întoarcere în tren, holde verzi se depănau pe fereastră…Mama suspina, 

      -Tu Victoria, de ce suspini? 
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      - Aşa,… O aşa frumoasă familie…spuse ea cu regrete… 

 

 

Toamna 

 

Era mijlocul verii, la jumătatea lui august; soarele în mijlocul cerului, aerul nu 

mișca, frunzele arborilor nici ele. Aveam proiecte de explorare în albia celor doua 

râuri. Tata-mare așezat pe un taburet, sufla rumegușul unei recente îmbinări de 

lemn, privi cerul şi spuse. A trecut Sfântă Mărie, vara s-a terminat. Un frison mă 

traversă, si planurile mele încasară o lovitura. La vârsta mea tot ce spunea tata-

mare era adevăra. Nu eram de părerea sa, totuși seara intrând acasă un filet de aer 

rece se insinuă dinspre nord. 

Zilele se scurseră şi mama începu punerea în scenă a preparativelor de iarna, un 

spectacole unic, în culori, arome şi mică magie fascinantă aveau loc chiar ăi in cea 

mai modesta gospodărie. 

A se hrăni in iarnă după război presupune cumpărarea unui porc, York(Yorhshire), 

Mangaliţa, Bazna. Mai întâi trebuia economisit tot anul, apoi căutat porcul.  Mama 

se ocupa şi într-un an se duse singură până la Valea lui Mihai, un sat indepărtat in 

nordul Transilvaniei. In timpul voiajului eu eram însărcinat să încălzesc masa de 

prânz pentru tata. Eram încă mic şi coatele abia depășeau înălțime mașinii de gătit. 

Făceam focul, tăiam pâine sau făceam mămăliga, încălzeam mâncarea. Tata era 

uimit. Mama reveni cu trenul, separat sosi porcul viu în cușca de lemn cu o 

rezervă de hrană. Peste doua zile ea î-l recuperă de la gară.  

… 

 

Spre sud, strada Carol se termina in periferie, la dreapata-vest drumul ducea la 

ştrandul Numãrul 2, spre bulevard, la stânga-est drumul avea câteva case pe 

stânga. Vizavi bălţile cu pipirig, schela cu sonde ce pompau automat ; tije metalice 

sprijinite pe butuci de lemn cu o canelură abundent gresată,  alunecau în liniste. 

Mirosul de sulf era puternic. Apoi ajungeam la ACC-Steaua Romana.  

 

Sosirea noilor edili comunisti la Câmpina, în mjoritate nascuti la tară si doritori de 

asfalt(la noi, nu la ei, nu in satele lor) avu ca urmare tăierea parcului dintre 

primăria veche si biserica Sfânta Treime. Alea umbrită pe care o traversam cu o 

imensã plăcerea ieşind din biserică dupã slujbă dispăru. Ei voiau asfalt dar nu si 

intreţinerea lui, asfel că în anii 70 lângă piată, cadavrul unui câine rămase in 

decompoziţie mai mult de 2 săptămâni, răspândind un miros  mai puternic decat 
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WC-ul public. O mare gaură in asfalt pe strada Cuza, provocată de 

bombardamente, rămase neasfaltată până la jumătatea anilor 70. 

 

Era o zi de varã, cald a dormi în picioare, fără un nor. Mama şi bunica erau la 

treburi in bucătãrie. O linişte fierbinte se sprijinea peste vişini, nici-o frunza nu 

mişca. 

Pe neaşteptate aerul greu fu despicat de un urlet lung de animal rănit. Rezona în 

tot cartierul. Şi 

fu reluat cu o intensitate mai puternică. La capătul câmpului, traversând drumul, 

un om scund si solid , cu ochi albastri, globulari, în costum de culoare deschisă, 

cravată, mergea plângând privind în gol. Era Mielu Tocută, rom muzician, un om 

politicos care saluta intotdeauna cu repect. Soţia murise şi el se exprima după 

tradiţia sa. 

 

Mama la măcieşi 

 

Eu n-am facut nimic. Mama a imceput.  

- Mâine mergem să culegem măcieși. 

Aceasta avu consecinţe pentru tot restul vietţi. Nu macieşele ci locul unde 

creşteau. 

Era o zi de toamnă fără soare. Trecând pe lângă şipotul din cartierul Păcuri drumul 

cobora pe lângã lacul sărat, bazinele si statia de pompage a apei pentru ACC. 

Trecând Doftana incepurăm să urcăm dealul. Primele tufe de măcieşi cu fructe 

roşii se gaseau la polele dealului. Începurăm culesul. Mama mai  abilă decât mine 

evita micii spini, eu nu eram încă talentat la culesul măcieşilor şi pentru a le 

desprinde le tinem cu cealalta mână. Evitam spinii cât puteam, dat la sfârşit când 

sacoşele fură suficient umplute şi ne întoarserăm acasă, ea era puţin zâriată şi eu 

plin de zgârieturi pe mâini.  

Reveneam pe deal cu plăcere cu dorinţa de a ajunge pe coamă unde mă odihneam 

privind Câmpina. Locul deveni un reper de euforie paşnică.  

 

 

 

III. SCOALA ELEMENTARÃ SI LICEUL 

 

1. Clasa 5-a 

2. Clasa 6-a 

3. Clasa 7-a 
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4 Clasa 8-a si a 9-a 

5. Clasa 10-a 

6. Post liceu 

7. Evenimente 

 

III. 1. Clasa 5-a 

 

In anii precedenți Liceul Nr. 1 se chema  Liceul Dimitrie Barbu Știrbei, astăzi se 

cheamă 

Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" Municipiul Câmpina 

  

 

                                                           
 

                                              Dimitrie Barbu Știrbei, 1799 -1869. 

Ca domnitor a redus datoria publică de la 16 la 9 milioane lei, a înființat un spital 

in fiecare județ, a răscumpărat ţiganii boierești, a construit Teatrul National. 

http://cultural.bzi.ro/barbu-dimitrie-stirbei-un-domnitor-al-reformei-5355  

Fiul domnitorului Barbu Știrbei, prin fiica sa Martha, căsătorită Blome donează: 

"Subsemnata, Martha de Blome,… declar că dăruiesc Ministerului Instrucțiunii 

Publice, imobilul situat în Orașul Câmpina, strada Știrbei Vodă Nr. 11, colț cu str. 

I. C. Brătianu,…  

Făcut în București, azi la 14 Mai 1923. 

ss. Martha de Blome. 

ss. Hans de Blome (ca soț)." 

Octavian ONEA http://ziaruloglinda.blogspot.ch/2011/05/palatul-domnesc-de-la-

campina-am-avut.html  

Casa lui Barbu Dimitrie Știrbei construită in 1872, văzută dinspre terenul de volei 

și aripa distrusă a liceului se poate găsi în web la 

http://istorialiceuluigrigorescu.blogspot.ch   

Pe terenul și în imobilul donate de Marta de Blome Ministerului Instrucțiunii 

Publice, în 1919 fu înființat primul liceu de băieți din oraș, iar între 1928-1930 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiqwf7P67nOAhUJIsAKHdtlBOkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fcngrigorescu.ro%2F&usg=AFQjCNFQ5Z7mNHrVLml9ril3OLTHT04QSQ&sig2=SFJjdKxgp25SoxWyYtpqTQ&bvm=bv.129422649,d.bGg
https://ro.wikipedia.org/wiki/1799
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
http://cultural.bzi.ro/barbu-dimitrie-stirbei-un-domnitor-al-reformei-5355
http://ziaruloglinda.blogspot.ch/2011/05/palatul-domnesc-de-la-campina-am-avut.html
http://ziaruloglinda.blogspot.ch/2011/05/palatul-domnesc-de-la-campina-am-avut.html
http://istorialiceuluigrigorescu.blogspot.ch/
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ridicată noua clădire a liceului (Monografia orașului Câmpina, Silviu Dan 

Cratochvil.1990) 

Liceul No. 1. dispunea de clase spațioase, luminoase, de un laborator de chimie și 

biologie, de un internat de fete, de un teren de volei și baschet. „Nea Jenică” și 

„Nea Pârvan” asigurau întreținerea încălziri și curățenia WC-urilor, pe care 

vandali needucați ce eram le murdăreau deja după două recreații. Ca și la școala 

primară No 2, mirosul de urină era predominant.  

Dar nu totul fu luminos. Printre primele măsuri cunoscute a fost destituirea 

directorului Nestor a cărei fiica era colega noastră. Rodica Nestor/Marinescu era 

amabilă si comunicativă. Secretara liceului era „Doamna Groşescu”.  

Noii profesori fură stimulanți. 

"Domnișoara Angelica Alexandrescu" era profesoara noastră de biologie și științe 

naturale.  

Pe vreme aceea se vorbea de epoci, Primară, Secundară, Terțiară, (Paleozoic, 

Mezozoic, Cenozoic) 

accentul căzând pe Triasic, Jurasic, Cretacic. 

Amiba, numuliți, protozoarelor se înșirară pe tablă. Eram fascinați și atenția cu 

care ascultam o dovedea. Angelica Alexandrescu, era deja în vârstă. Svetlâi, 

blonda, taior si fustă bleu-marin cu fine dungi, bluză cu jabou; purta o brățară 

masivă de argint destul de grea pe care o scotea și lovind catedra acoperita cu tablă 

zincată cerea liniște. Fiul sau era în clasele superioare, probabil în clasa 11-a (in 

anii aceia liceul avea 12 clase) 

Ne preda scheletul omenesc. Când veni rândul coloanei vertebrale, cei avertizați 

ca Liki (Maria Sergescu) se amuzau anticipat știind ca "domnișoara" va prezenta 

Axis si Atlas (aluzie la titanul Atlas care purta lumea pe umeri săi), prezentare 

unde ea nu ezita a ne arăta articulația cu mâinile sale. Rumoare printre avertizați, 

stupoare printre ignoranți. 

Prof. Alexandrescu ne prezentă maladiile  periculoase ca Treponema pallidum 

(sifilis)  Tripanozoma gambiene (boala somnului) transmisa la om prin musca tsé-

tsé și principali dinozauri mai cunoscuți ai epocii de atunci, Diplodocul, 

Triceratops.   

Mustrarea maxima administrată cu un surâs reținut, dar si unica mustrare a 

"Domnișorii Angelica" era "Micocefalule" A fost urmată de Lucia Popescu, o 

profesoară zveltă, amabilă care ne invită la dânsa acasă pentru a discuta despre 

lecturile noastre. Fiica ei a fost eleva liceului. Apoi urmă profesoara Enescu, de 

asemenea o persoană agreabilă . 

Aceste revelații rimau de minune cu Aventurile submarinului Dox de Henry 

Warren  publicate în fascicole. Lectura lor era o operație primejdioasă pentru că 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_gambiense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche_ts%C3%A9-ts%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche_ts%C3%A9-ts%C3%A9
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Warren&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Warren&action=edit&redlink=1
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delatori nu ezitau sa raporteze: Citește Dox-uri Doamna profesoara, sau Citește 

romane captivante Doamnă profesoară. 

Lecturile ilegale continuară cu  Edgar Wallace pe care eu î-l pronunțam în engleza 

de cartier "Valace" până când într-o zi, fiind bine dispus, Vigi mă corijă, "Ualas” ! 

Exotismul, intriga, personajele dintre care negrul Pongo impresiona, făcură ca 

Jules Verne să figureze ca un aventurier cuminte. Urmă Walter Scott care forjă 

trăsăturile noastre cavalerești într-o classa de vandale.  

Toată viaţa am vânat cărțile, am mai multi cărti-prietene decât prieteni-cunoştiinte. 

Orele de desen şi geografie le parcurgeam cu "Doamna Barteş", iar cele de chimie 

cu "Domnişoara Ianopol" care prin calitaţile sale fizice şi un comportament 

agreabil fermecase tot liceul de la cel mai discret elev până in cancelarie. La 

chimie si geografie am fost bine notat. 

Printre insultele amicale apărură "papuașule", "boșimanule", "hotentotule", 

"patagonezule”,..  

Primele informații despre multiplele triburi patagoneze sunt cele de Charles 

Darwin căruia băștinașii  îi păreau "sălbatici nefericiți si urâțiți", comme 

des „sauvages malheureux et avilis”.  

Paul Eugène/Émile  Victor 1907 - 1995, explorator polar a lăsat într-o mărturie 

televizată care se poate regăsi în arhivele "France televisions" opinii după care 

alakalufii erau descendenții oamenilor  de acum 20.000 de ani, nu cunoșteau 

muzica si când un membru din tribul lor era bătrân și neputincios acesta ar fi fost 

sacrificat si consumat. 

Fie omitere fie ignorantă, nimeni din profesori noștri nu ne vorbi de Emil Racoviță 

care a explorat sudul Argentinei cu expediția „Belgica” din care făcea parte Roald 

Amundsen. 

Profesoara de istorie Baldovin, soția unui inginer le la „Laborator” a fost unul din 

cele două personaje care au avut o influenta etică decisivă, celălalt fiind mai târziu 

Romain Rolland care traversase cenzura datorită simpatiei sale fată de ex-URSS.  

De talie medie, par argintiu scurt, ochi albaștrii purta întotdeauna un halat negru 

pe care se suprapunea un guler alb. Accent moldovenesc plăcut, echivalentul 

francez s-ar găsi printre numeroasele accente derivate din "langue d'oc". Efectiv 

într-o zi puternic însorită ne expuse secolul lui Pericles, operele sale artistice, 

vârsta de aur a Atenei. Răpit de antichitatea greacă pentru totdeauna. Mai târziu 

am găsit in biblioteca liceului un volum intitulat "Mitologia Greco-Romană" care 

m-a inițiat. Se pare ca direcțiunea liceului, director Stanciu Gheorghe, a însărcinat 

pe unul din colegii mei de a arde in curtea liceului un număr de cârti decadente 

printre care si aceasta.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
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Profesoara Baldovin ne vorbi  despre "Magna Carta Libertatum", precum si alte 

detalii  sanitare privind  "Le Louvre"  

 

                                                            
 

                                                       Profesoara Baldovin 

 

In lucrarea "La grande histoire de Louvre", „Dame” Geneviève Brasc solicitã 

accesul în continuare la atelierul situat sub Colonade fără pivniță nici "cabinet 

d'aisance" in timpul lui Louis XV. Se pare ca alte piese aveau acest cabinet. ". La 

grande histoire du Louvre par George Poisson" https://books.google.ch/book 

Căderea Troiei ne făcu cunoscut aforismul Timeo Danaos et dona ferentes o fraza 

pronunțată în Eneida de Virgil, „Mă tem de Greci, si de cadourile lor” 

 

 

 

 

 

                                                        
                     

     Statuia Atenei, jardin du Luxembourg                       Bustul lui Périclès, de 

Crésilas  

                                                                                            Musée Pio-Clementino 

          

Prof. Baldovin ne examina din bancă, si când întâlnea un elev mai lent, înainte de 

scrie nota in catalog privea peste ochelari si comenta. "Când trăia mama știam să 

cos, Ea'mpunje, eu trăje’m",  "La plăcinte inainte, la război înapoi", sau "Fii 

bărbat!"  
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III. 2. Clasa 6-a 

 

În clasa 6-a cursurile au loc în aripa dăruita de Martha de Blome liceului, o veche 

casă largă cu pergolă si scări spre răsărit, unde se găsea terenul de voley. Dar clasa 

noastră era situată spre vest, întunecoasă, cu vechi bănci tăiate cu inscripţii, podele 

îngrijite cu bradolină şi două ferestre lângă tabla profesorului. Eram trişti şi 

demotivaţi. Nu-mi amintesc nimic din ce s-a predat nici ce profesori am avut. 

Un incident puternic este singura amintire. Geometria şi algebra erau predate de 

Gheorghe Stanciu, viitorul director. Explica bine, dar algebra punea probleme 

unora dintre noi. Printre ei colegul nostru Stroe care venea cel puţin din Poiana 

Câmpina dacă nu din Proviţa pe jos la şcoalã. Scund, ochi albastri, părul scurt, 

flanel de lână, bocanci curaţi în ciuda drumului parcurs. Fiind examinat de 

Stanciu, el nu dădu răspunsurile corecte. Stanciu se enervă, îi prinse capul cu 

ambele mâini ăi î-l izbi de tablă de mai multe ori. Noi nu mai văzusem o asemenea 

sălbăticie, chiar Grigorescu directorul dela Nr. 2 de băieti nu mersese aşa de 

departe. Stroe devine roşu. Era un băiat curat şi după atac sângera din urechea 

rănitã, urechea dreaptă. Noi am discutat cu el în recreaţie, se abţinea să nu plângă 

şi se exprima greu. Apoi a fost absent două zile, veni la scoală câtva timp după 

care dispăru fără să se plângă. Prezeţa lui Stroe ca elev poate fi verificată în 

arhivele liceului iar faptele de către colegii cu bună memorie sau de Stroe însuşi 

dacă este in viată. Acesta era Gheorghe Stanciu viitorul nostru director. 

Sentimentele pe care le aveam in privinta lui erau teama şi indignarea. In ciuda 

tiraniei exersate sunt obligat sã recunosc contribuţia sa la cursurile sale serale de 

matematici, cursuri gratuite pentru foştii elevi ai liceului. Participarea la cursurile 

sale ne evita hoinăritul şi ne permitea rememorarea materiei. 

 

III. 3. Clasa 7-a Profesori, colegi, evenimente. 

 

Clasa 7-a, a fost mixtă și bogată în evenimente. Mai întâi fetele:  

Cornelia Bruda, blonda, fiica profesoarei Bruda, cea mai bună elevă, bine 

pregătită. 

Gottfried Dietlinde, sora lui Horst, ochi albaștri, ciorapi albi trei sferturi ajurați, 

surâzătoare, sociabilă atât cât era necesar. Cu Horst am jucat baschet mai târziu. 

Brigitte Neugebauer, trăsături fine ca frații ei, Werner, un exemplu de voință în 

bazinul de înot si Hansi cu care făceam excursii pe Valea Doftanei. 

Kiss Maria, una din cele mai delicate colege, timidă, căsătorită cu Casabalian 

Thomas un coleg mai mare decât noi. 
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Maria Sergescu, sportivă, părul tăiat scurt, gropite în obraji, ușor inclinată spre 

ironie, optimistă locuia la "Doamna Wartic” sau „Vartic.". 

Domnica Alexe, parteneră în echipa de dansuri naționale, tatăl ei avea o bodegă 

vizavi de magazinul Costică Constantinescu, o colegă serioasă, surâzătoare, 

ireproșabilă. 

Rozica (Gheorghe ?)…Palada ? Mihăiescu Florica…scuze pentru cei ce i-am uitat 

Apoi băieți:  

Dan Teodorescu, care devine cu timpul cel mai bun elev al promoției, fiul lui 

Victor Teodorescu inginer la laborator, mama profesoară de fizică, fratele său 

Radu jucător de tenis. 

Tudor Dumitru, subțirel, bun elev, viitor cadru al Politehnicii din București, locuia 

pe aceeași stradă cu Coca Oprea și "Domnișoara Chirţoiu" profesoara de franceză. 

Borcea Honorius (Norel) excelent coleg, fiu de ofițer de marină. 

Iacob Teodor, bun elev, coleg apropiat de Păun Ion. 

Ion Cord, fiu de transilvănean, viitorul șef de șantier al viaductului Păltinoasa, al 

Turnătoriei din Câmpina si al casei Tineretului. Locuia prima dată pe Carol lângă 

farmacia Voiculescu cu surorile sale Melania si Mariana. Mama lui a crescut 

singură copii până la întoarcerea tatălui său din prizonieratul rus după care tatăl a 

construit pe C. A. Rosetti casa actuală între avocatul Ionescu si Gogu Petrescu 

proprietarul bodegii situată pe Rosetti colt cu Republicii. 

Popovici Leonard, Iancu Vasile, Lambru Petre, Florin Ionescu, Virgil Dioma, 

Horia Balaban, 

Stefan Apostol (Fănuță), Topor Oprea (Oprică), Ghibănescu Octavian (Puişor), 

Horjea Adrian, 

Petracec Alexandru, Drăgan, Pană Ion , Victor Papadopol (Wiki), Iordache, Călin, 

Postelnicu Eugen 

Dumitrescu Mircea, Sorescu, Coropceanu , Botis, Tohăneanu, Popa Niculae, Dorel 

Ungureanu … 

Colegi mai mari: Casabalian Thomas, Panaitescu, Dacia si Lorena Vãtãsescu, 

Crãciunescu Ani 

Radu Halus, Olga Joacãbine, Puiu Gerson, Cici Pestritu, Coca Oprea, Ciresica ( ?), 

Frãcea 

Antonescu Mihai, Misir, Constantinescu Nicolae (Nae, Nicusor pentru mine) 

Machedon. 

Intr-o altã clasă: Sanda Tuticã, Adriana Carp, Rodica Marinescu (Nestor) 

casatoritã Cornea. 

Adriana si Rodica erau comunicative şi puteam schimba câteva vorbe între colegi. 

Fu momentul când latina deveni „inutilă” şi rusa obligatorie. 
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„Doamna Boca” urmată de  Traian Săvulescu predară fizica. T Săvulescu fu un 

bun profesor, om sever care ne gratifica cu "tufă de Veneția" si excepțional cu 

"dobitocul". Locuia în curtea liceului, mai târziu fiind bolnav profesoara Elena 

Stănciulescu ne ruga să nu facem zgomot in recreație. A condus cercul de științe 

naturale cu urmări dezastruoase pentru un coleg mai mare, Ioniță, acesta intrând în 

conflict cu Teoriile lui Lîsenko. 

Istoria a fost preluată de profesorul Măinescu, fiul său era elev in clasele 

superioare.  

Profesoara Tarsula Gorănescu ne-a predat gramatica. Nu ştiu cum a fãcut dar mult 

timp am funcţionat ca un ignorant. Nu am pronunţat nici-o dată « Este mai multi » 

şi în plus caragialescul « Sântără bă, că este mai multe » era bine înscris în 

memorie. 

O parte dintre noi continua sã foloseascã tautologia « prefer mai bine ».  

Eu redactam linistit : 

« Dragi nostri veri, ceace vam scris crează confuzie, toate sau întâmplat astfel, » 

…şi nu numai eu, mulţi dintre colegi mei fãceau aceleaşi erori. Clasele următoare 

au beneficit de o gramatică normală. 

După orele de fizică unde fu expus cazul Galileo Galilei furã asimilate expresiile, 

E pur si muove, Sine qua non, Sic transit gloria mundi, Vox populi, Vox Dei. 

Profesorul Traian Marinescu, profesor de latină şi antrenor extraşcolar de box în 

acelasi timp, ne-a iniţiat în cursul de muzică într-o sală din podul liceului. Corul 

nostru interpreta « Teiul » de Schubert. La început pianissimo, aproape fiecare 

pentru sine, temperând tendinţa noastră spre fortisimo. Rezultat era surprinzător. 

La matematici profesorul Tudose ne expuse ecuaţiile de gradul I, a căror formulă 

ax+b = c  punea probleme unora dintre noi, cei care nu aveau părinţi cu studii 

superioare, inclusiv mie însumi. 

De la 7 la 13 ani în toate lecturile, literele alfabetului de la „a” la „z” inclusiv 

„x”,aveau o valoare imuabilã. Ori o expresie de genul 8x+2 = 50 părea un mister 

pentru cã pentru neînitiati, „x” pãstra o valoare constantã. Capacitãtile noastre 

furã supraestimate. În plus era timpul Dox-urilor si a romanelor lui Walter Scott, a 

explorărilor râpelor pe văile Prahovei si Doftanei, timpul fetelor și al fluturașilor. 

„x” litera constantă deveni variabilă după ce câțiva colegi în avans ne arătară 

soluția. Si astfel x = 50-2/8 = 6  fu clar. Lucrurile se complicară cu sistemele de 

ecuații cu două necunoscute. Navigarea in apele matematicii fără ajutor deveni 

dificilă. Lucrurile s-au rezolvat după terminarea liceului când am refăcut în 

particular  matematicile cu profesorul Zarda.  
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Geografia a fost încredințată profesorului Georgescu. Rumorile povesteau că ar fi 

fost căpitan de cursă lungă, ca si tatăl lui Norel Borcea. Profesorul Georgescu intra 

în clasă cu o nuia solidă care avea două funcții, a face liniște și a sublinia ce 

trebuia să reținem; 

Munți Alpi! Jart! O lovitură în catedra acoperită cu tablă zincată,  Munți Pirinei! 

Jart! Munți Jura! Jart! Metoda era eficace, pentru că nu am uitat niciodată munții 

planetei noastre. El ne puse la curent cu denumirea Gibraltar provenită de Gibr Al 

Tariq, general musulman probabil de origine berberă. El se bucura de simpatia 

noastră. Fiica sa Dorina a urmat același liceu.  

Din fericire am avut profesori cu simțul humorului. Radu Niculescu a predat 

literatura română si ca toți profesorii trebuia să susținem inopinat un extemporal 

sau o teza. Subiectul de tratat fu sângerosul domn al Moldovei Alexandru 

Lăpușneanu. Intra in clasă cu schița unui surâs sub calviția sa si comenta tezele. 

Ajungând la Drăgan, colegul nostru din Brebu, spuse: 

- De mă voiu scula, pre mulți am să popesc.., a fost uitat,  dar,  scrie Drăgan, La 

un mare ospăț s-au tăiat 40 de capete de boieri !  

Teza lui Drăgan seamănă cu raportul COMCAR-ului ! COMCAR-ul fiind 

întreprinderea de stat ce distribuia carnea, când era. In rest ne obișnuisem cu 

măcelăriile goale sau cu  un sir de cârlige strălucitoare. 

Spre 13 ani ne cunoșteam între colegi destul de bine, știam unde locuia fiecare, 

ocupația părinților, cei care locuiau în internat si care veneau din comunele vecine; 

cei dotați în sport ca Fãnutã Apostol sau Panã (mai târziu înaintaș la Poiana 

Campina), mai puțin dotați in matematici, cei care beneficiau de ajutorul părinților 

pentru a rezolva exercițiile de matematică in general locuind la vest de strada 

Carol, cei mai săraci ca Botiș, Coropceanu (Strada Progresului No 5), cei mai 

agresivi ca Sorescu, cei care erau in dificultate fie in chimie, fie în matematici, cei 

mai concilianți ca Norel Borcea, romanele preferate, colegele infatuate.  

Clasa noastră era prima clasă mixtă din timpurile recente si am remarcat 

preferințele fetelor către colegii mai mari decât noi, atitudine normală, 

surprinzătoare pentru băieții. Pe scurt noi nu plăceam fetelor care ne plac si 

viceversa, cu toate urmările sentimentale. Eu compensam jucând baschet, schiind, 

înotând si râmând legat de Sandi și Florin cu care împărțeam cârti, explorări si 

dezinteresul pentru fotbal. 

Tata mă luă cu el la baia publica a Rafinăriei. Supraveghetor „Nea Ionică” mărunt, 

scund ii prezentam banii si ne elibera un tichet. „La aburi” dispuneam de o saună 

cu gradene din lemn, sus era cel mai puternic abur. Un milițian înalt mă întrebă 

insistent „daca nu m-a dus la Ploiești”, nu înțelegeam ce vrea și l-am rugat pe 
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„Nea Ionica” sa intervină să mă lase in pace, ceea ce el făcu. Milițienii abuzau, nu 

era singurul care abuza. 

În curtea părinților lui Florin unde locuia împreună familiile Ionescu si Langa, 

găseam o atmosferă destinsă, jocul de canasta unde cei mari jucau cu noi cei mici, 

Florin, Virgi, Ica (Viorica Langa), Rodica Breşca, mama lui Florin, tatăl Rodichii 

Breşca, „Domnișoara Eugenia”. 

Virgi Ionescu, Mioara Grecu, si Coca Sima veneau împreună de la cursuri. Coca, 

brunetă ca  

mama ei, cu cei doi frați blonzi ca tatăl lor, Gigel si Beba erau personajele ale 

cartierului nostru. „Domnul Langa” ne construi o frânghie pe pari si cu un 

balansoar pentru al imitam pe Alexander, funambulul timpului. 

Cei mici, jucam pititei și noi băieții aveam ca teren de joc grădina din fundul curții 

cu trei nuci enormi un adevărat paradis pentru format mușchii. 

Tatăl Rodichii Breşca avea un caracter agreabil ca toată familia  Breşca, era un 

excelent jucător de biliard si în partidele desfășurate in bodega lui Ionică Filcea pe 

strada Plevnei, partenerii de joc îl furau. Când era pus la curent, reacția 

interesatului era.  „Las ‘să fure de la boierul bogat”. Știu anecdota de la tata care 

asista la partidele de altă dată. 

In timp ce tabloul Lavoisier, devenea tabloul lui Mendeleev, prima locomotiva cu 

vapori era inventată de Polzunov, Shakespeare et Balzac erau editați cu o 

introducere care sublinia decadenta claselor exploatatoare, activitățile școlare ne 

conduceau la strângerea jirului.  

Expresia „Băi ţărane” produse revolta băieților veniți din comunele din sudul 

Câmpinei care fu discutată in ora de dirigenție. „Bai țărane” pe care eu şi Sandi nu 

le foloseam.  

Am învățat să păstrez distanța fată de fii eupatrizilor: mama îmi interzicea să 

împrumut cârti, și avea dreptate; astfel nu am recăpătat două cârti cu benzi 

desenate împrumutate unui coleg ce locuia pe strada Amurgului. La acestea se 

adaugă mai târziu caietele meditațiilor cu profesorul Zarda, notițele de statica 

construcțiilor. Constrângerile deveniră aspre. Trebuia să purtăm numere pe 

mâneca hainei (mama se enervă cu confecționarea numărului), nu trebuia să 

depășim 19h 30 pe stradă sub pericolul de a fi depistat de un pedagog, criticat si 

sancționat în ședința de dirigenție. Noi educatori își făcură apariția, Stănică, o fată 

care ridica tonul rapid si Chiriacopol un coleg nervos din clasele superioare. 

George Mărăcineanu era mai apropiat de noi, el fu primar în Breaza…. 

Notele mele declinară si fie Stanciu Gheorghe, fie Gorănescu Tarsula au convocat-

o pe mama la scoală. Din partea liceului profesoara noastră Silvia Luncașu. La 

aflarea rezultatelor școlare mama propuse să-mi caut de lucru ca muncitor la ACC. 
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În acel moment am întâlnit al doilea tutore de reziliență psihică după Elena 

Pârvulescu. „Domnișoara Luncașu” liniștii lucrurile si explică mamei că eu doresc 

să învăț („Nu-i așa Mihai? Spunea dânsa) la care eu am răspuns cu un „Da” de 

cățeluș ce expira ultima suflare. Am avut permisiunea să continui scoală. O 

mașinație colegială m-a adus in centrul unei ședințe de dirigenție cu Stanciu 

Gheorghe, acuzat de un fapt ce nu comisesem. M-am enervat, și fără să mă 

controlez am spus  „Daca sunt vinovat dați-mă afara”, si Stanciu Gheorghe se 

calmă. Presupun că Stanciu Gheorghe mă remarcase ca un element recalcitrant 

pentru că în orele sale de dirigenție/istorie după afirmația sa socialismul este 

groparul capitalismului, l-am întrebat cu toată seninătatea când socialismul va 

învinge capitalismul ? motivat de multiplele șiruri de așteptare la piață unde mama 

trebuia suferea. 

Viitorul director răspunse: 

      - Ce te grăbești, capitalismul la noi în tara a început în 1821 ! 

Topor Oprea Sorin, căruia îi spuneam Oprișor avea o pasiune, geografia, si o 

aversiune, Pablo Casals. 

      - Mă, Știi ce le-as face compozitorilor ăștia? I-as închide într-o celulă si i-ași 

pune să asculte 24h/24h muzica lor. 

 Scena avea loc în salonul lui Sandi unde jucam şeptică. Oprișor era imbatabil în 

geografie. Jucam Capitale de țări în fundul clasei la cursurile unui profesor calm. 

Astfel am învățat pentru o viată ca Tegucigalpa este capitala Hondurasului precum 

și restul capitalelor epocii. Cu Norel Borcea jucam „Vapoare”, trebuia să 

descoperim răspunsul la o întrebare si obțineam o ghiulea, fiecare avea un 

cuirasat, trei ghiulele scufunda un cuirasat.  

Dan Teodorescu îmi testa locuțiunea, el îmi ceru să pronunț 

CONSTANTINOPOLICESCOVICILOR, cel mai lung cuvânt din limba româna 

format dintr-o rădăcină latină Constantinopol, slavizată si pusă in dativ. 

Pronunțam corect si Dan nu spunea nimic. Dar Dan avea un alt defect, activist 

cultural îmi cerea să fac o gazetă de perete numită „Urzicuța”  (Nu-mi plăcea 

deloc activitatea) unde critici si caricaturi erau expus. Una îl viza pe Sandi, care se 

supără și acasă cu o fată serioasă mă ruga să nu mai fac caricatura sa.  

      - Nu voi mai face am răspuns.  

Aveam secrete și reacții comune la filme, era mai important. Nu am mai făcut 

gazeta. Afecțiunea comună pentru aceleași filme fu mai puternica , in special 

„Absentă îndelungată” cu Georges Wilson. In recreație băieții mai mari jucau 

alergatei pe treptele scări din curte, cu strecurare printre barele mânii curente. 

Excelau Casabalian, Panaitescu.                                                                         

Pentru a avea acces la ștrandul 1 îmi trebuia o legitimație eliberată de 
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responsabilul Brăcăcescu. Ria Preid/Praid mi-o procura, având astfel acces la 

antrenamentele cu Dorian Covaliuc. Antrenorul precedent de numea Chil. Nimic 

nu era mai plăcut după sutele de metrii necesare antrenamentului in bazin  decât sa 

te odihnești pe margine bazinului și să asculți vocea „Domnului Togănel” jucând 

tenis, o voce care încânta, clară, amabilă, contrastând cu vocea lui Raita Pompei 

mai sonora si autoritară. Vocea „Domnului Togănel” lăsa impresia unui fumător. 

A fost un fumător, si Nae Constantinescu îl întâlni in spital la Cluj unde se 

îngrijea. 

                   
 

                           Ștrandul Nr.1, Fără arborele catalpa lângă terenurile de tenis. 
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                         Vedere generala probabil inarițe de al II-a război mondial 

 

                       
 

                                                  Ștrandul Nr 1 în 1979. 

 

Ștrandul era terenul verde unde Sandi, cu discreție, mergea pe mâini sau executa 

un Flic Flac, exercițiu imposibil pentru noi. Vecinul familiei Mihail, Popescu 

instală două bare paralele în curtea sa spre strada, pentru fii săi Sorin, Traian, 
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Mircea si restul copiilor de pa câmp. N-am reușit prin balans să mă ridic pe mâini, 

ca tatăl Popescu și ca Gigi Tanea.                                                                               

Sandi și Dorian erau probabil veri (dacă memoria nu mă înseilă), in orice caz 

foarte apropiați. Doua familii cu destine tragice. Tutu, fratele lui Dorian rămase 

câteva zile la Sandi când „Domnul Covaliuc” decedă. Apoi decedă „Domnul 

Petracec”, și când noi eram deja mari, soțul Lidiei Petracec muri, apoi, Lidia 

însăși. In familia Covaliuc, Nadia, sora lui Dorian avu problemele ei cu copii din 

grija sa. Tutu însă păstrase simțul humorului. „Doman Petracec” muri mai târziu, 

apoi Sandi însuși, se luptă cu o maladie de neînvins.                                                                            

Sandi, Florin și eu am trăit o aventură înnobilabilă cu consecințe imense asupra 

minților noastre. Faptele nu s-au petrecut pe vai sau pe râuri, ci într-o casă 

necunoscută. Între Rosetti si Minelor era o casă nelocuită de la bombardamente. 

Ferestrele erau barate cu scânduri si praful pe ziduri si pe ferestre înlocuise varul. 

Un rest din razele soarelui treceau printre scândurile ferestrelor. Explorarea 

interiorului era ținta noastră. Odată intrați prin spatele casei, cu răsuflarea reținuta,  

am găsit mobilele la locul lor dar pline de praf si Sandi a dat peste o pălărie veche 

de paie din bordurile căreia el desprindea fără încetare benzi, care nu se mai 

terminau. Râsete reprimate. Si apoi am descoperit o carte. „Cei trei muschetari” 

care nu se găsea în librărie. Întreagă dar începea la pagina 18, paginile 1-18 

lipseau, nu știam ce cuprindeau.                                                                                                  

In prima luni de aprilie 1625, un tânăr de 18 ani sosește in burgul Meung…                                                    

In francezã plasticitatea stilului esta savuroasã:  …Car notre jeune homme avait 

une monture, et cette monture était même si remarquable qu’elle fut remarquée : 

c’était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crins à la 

queue, mais non pas sans javarts aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus 

bas que les genoux, ce qui rendait inutile l’application de la martingale, faisait 

encore galamment ses huit lieues par jour. Malheureusement les qualités cachées 

de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue, 

que, dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l’apparition du 

susdit bidet à Meung, où il était entré, il y avait un quart d’heure à peu près, par 

la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu’à 

son cavalier…                                                             

Noi eram încântați. Eram supra excitați si fu singurul obiect furat. Cartea  a fost 

citită întâi de Florin, apoi de Sandi eu având dreptul ultimul. După Dox-uri cădea 

cum nu se poate mai bine, un roman adevărat, care nu se găsea nici in librărie nici 

de împrumut. Casa rămase intactă mult timp după incursiune noastră. Lectura ne 

deschise gustul, Florin și eu mai mult, Sandi mai puțin pentru ca el prefera filmele.                                                                                                                              

Intr-o zi Sandi mă chema discret de la fereastră. Am trecut prin gaura din gard am 
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urcat 5-6 trepte si am ajuns în culoarul de mozaic al casei. Era singur si cu o 

privire amenințătoare mă avertiză:  

      - Să nu spui la nimeni!  

Rapid scoase din cămară și strânse la piept 3/4 dintr-un baston roșu in carton 

presat, apoi se retrase in fundul culoarului si fugind din toate puterile dea lungul 

culoarului se aruncă în gol. Eu credeam că vrea sa sară peste scări, dar subit scoși 

bastonul si îl agata de o sârma întinsă de la intrare la o magazie situată mai jos la 

20 de metri. Apoi se făcu ghem si alunecă 20 m pe sârmă agățat de baston până la 

capăt, cu un surâs mut de maimuță. Eram mort de râs. Reveni si mă amenință din 

nou:  

      - Să nu spui la nimeni! cu o privire care spunea :  

      - Dacă nu, ai să mănânci bătaie.  

Fu secretul nostru pentru totdeauna. El aprecia ca nu spuneam nimănui.                                            

Nu știu cum ne-a venit ideai de merge pe deal noaptea. Era lună noua sigur. Odată 

ora stabilită, spre miezul nopții am dichis geamul fără cel mai mic zgomot, m-am 

lăsat sa alunec pe soclul casei si am traversat gardul la Sandi. Era acolo. Am plecat 

si pe Bolintineanu ne-am dat seama că luna lumina ca ziua. Am trecut de șipotul 

din pacuri, am coborât pe lângă lacul sărat si am traversat Doftana. Eram într-un 

fel de altă lume, ireală , de vis si am început sa exploram poalele dealului. Deodată 

un iepure enorm țâșni si Sandi care iubea animalele era in culmea fericiri.  

      - Ai văzut? Ai văzut?  

Văzusem și înaintam prin iarba înaltă până la genunchi. Ne îndreptam spre sud, 

spre podul din Bănești pe care plănuisem reîntoarcerea. Era înainte de ași face ziua 

si pentru prima dată am auzit cântecul unei privighetori in vivo, intensitatea 

sonoră, originalitatea fermecătoare a trilurilor ne lasă fără voce. Restul drumului l-

am făcut in liniște, probabil somnul ne lipsea. Am ajuns in pat pe fereastră. Fu 

unul din cel mai fermecător secret. Când eram singuri si ni-l aminteam el se 

extazia de imensul iepure, eu de cântecul privighetorii.                                                                                                

Campina avea Romii săi, cu o varietate de comportament asemănătoare oricărei 

societăți. Cel mai amabil, manierat, era Mărgărit, bun violonist, totdeauna în 

costum, papion, pălărie si care își pudra fata pentru a nu deranja prin tenul sau 

ușor maro. Pentru că se saluta cu tata răspunzând prin ridicarea pălărie, m-am 

simțit obligat să-l salut si eu: Întotdeauna îmi răspundea politicos ridicând pălăria. 

Mai manierat decât profesorii Boeriu sau Stanciu. În stratul mijlociu remarcam pe 

cei integrați care prin comportamentul lor îi consideram ca orice român. Corniță, o 

fată colegă de liceu, care lucra cu Pia Filcea (sora lui Nelus Filcea) la CEC, 

volubilă mă întrebă odată: 

      - Mihai, mă mai cunoști ?. Am surâs surprins si i-am răspuns  
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      -Cum să nu te cunosc!.  

Tineri muzicieni romi se aliniau câteodată pe strada principală si discutau între ei. 

Unul dintre ei care nu fusese răsfățat de natură purta între ei supranumele de 

„Urâtu”, si făcea obiectul sarcasmelor amicilor săi:  

      - Tu muzicant? Tu ști cine-a fost Betoven?,  

      - Cum să nu, ăla care scrie „muzici”.  

Din vechea generație de romi un om talentat si amabil era Bazară. Din noua 

generație, Grigore era un pianist dotat care se exersa pe pianul bibliotecii orașului. 

Romii fiind endogamii, se căsătoresc între ei, uniunile maritale romi-români nu 

existau la Câmpina. În fine în stratul cel mai de jos, trei tineri romi dominau 

partidele improvizate de fotbal inter-romi: Muscă, Burtă și Tarabă ale căror 

înjurături oribile depășeau cu mult înjurăturile române introduse din limba rusă.                                              

Un băiat îngrijit, cunoscător de jazz, ne făcea parte de cunoștințele sale in 

domeniu: Duke Elington, Benny Goodman, Bing Crosby, Rosemary Clooney, 

Doris Day, Bossa Nova, (noul Val) „A Garota de Ipanema”, melodie cunoscuta 

sub nulele de  The Girl from Ipanema, de care nu auzisem. Pentru a justifica 

pasiunea sa pentru jazz el spunea „Sunt născut obosit”, sau „Sunt un rebut al 

societății”, pentru vocile grave ca Sarah Vaughan el folosea expresia „o voce de 

40 de țigări pe zi”.                   

In anii 50 fu o iarna grea si drumul care traversa in diagonal câmpul era 

inutilizabil. Fie mama , fie bunica îl rugară pe tata-mare sa treacă cu tractorul 

pentru a reface circulația. Bunicul lucra pe un Caterpilar cu o lamă adaptata la 

degajarea zăpezii și se execută. Copii vecinilor mă întrebară daca bunicul a curățat 

drumul si eu răspundeam afirmativ, mulțumit de a avea un bunic remarcabil. 

 

 

 

 

III. 4. Clasa 8-a si a 9-a 

 

In clasa 8a am făcut literatura română veche cu ireproșabila profesoara Tomescu. 

Si munca profesorii Tomescu rămase bine in memorie. Scrisoarea lui Neacșu din 

Câmpulung, adresată judelui Hanăș Bengner al Brașovului, în 1521, Cronicarii - 

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce.  

De la Grigore Ureche (n. cca. 1590 – d. 1647) primul cronicar moldovean a rămas 

în memorie: 

Rumânii, câți să află lăcuitori la Țara Ungurească și la Ardeal și la Maramoroșu, 

de la un loc suntu cu moldovénii și toți de la Râm să trag. 
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Si dacă nu mă înșel fraza  M-au rușinat …(tătarii ?)… boierii mei plângea soția 

unui boier ce se întorcea din captivitate. 

Profesoara Pascu ne preda geografia URSS. Unele ore se țineau după amiază  si 

noi dormim pe pupitre dar Pascu avansa ca un spărgător de Ghiață si ceea ce ne-a 

învățat ne-a folosit mai târziu. Imposibil sa-mi amintesc ce profesor ne-a impus  

Istoria României; manual unic pentru clasa a VIII-a secundară, Roller, un bloc 

greu ca  o piatra, care ne-a otrăvit existenta in așa măsura ca mama exclama 

nemulțumita:  

      - Ce lucruri urâte va învață la scoală ! ( denigrarea bisericii) 

Fiind curios din fire si pentru ca imi placeau stiintele naturii m-am înscris la 

Cercul de Stiinte Naturale condus de prof. Traian Savulescu. Dintre colegii mai 

mari, imi amintesc de Horia Sârbu dar mai ales de un bãiat numit Ionitã care purta 

adesea un flanel si locuia in internatul liceului.  

La una din seditele cercului, Ionitã sustinu teoria lui Mendel, fondatorul geneticii, 

contra teoriei oficiale a lui Lîsenco. El facu o demonstratie scurta la tablã. Noi 

eram inconștienți de încărcătura explozivă a poziției sale. Traian Săvulescu urmări 

în tăcere cu un surâs. Dar delatorii care asistaseră la demonstrație explodară 

dinamita. Intr-o dimineață rece toți elevii liceului furam opriți la intrare, un careu 

imens pe clase fu format. Directorul Drãgulănescu, in picioare pe palierul scărilor 

de la intrarea din curte, cu o voce gravă, comunică exmatricularea lui Ioniță pentru 

susținerea tezelor Mendel și în plus pentru posesia unui Studiu despre Democrația 

Americană găsit la o percheziție in internat. Nimeni nu l-a mai văzut pe Ioniță.   

Nimeni nu știa nimic, mai ales de distrugerea de trei ori a laboratoarelor lui 

Dumitru Peligrad (Universitatea din București) care se opunea teoriilor lui 

Lîsenco.  

Dacă Lisenco sfârșește lamentabil « Aport stiintific nul, paralizia biologiei și 

agronomiei sovietice timp de 30 de ani, îndepărtarea și asasinarea savanților de 

renume mondial », Dumitru Peligrad deveni francez sub numele de Denis Buican 

cu o contribuție remarcabilă. În 1989 lucrarea sa La révolution de l'évolution este 

premiatã de Academia Francezã. https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Buican  

 

                                                        

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Buican
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Johann Gregor Mendel              Trofim Denisovici Lîsenko        Denis Buican 

(Dumitru Peligrad) 

 

Astfel plăti Ioniță prin atitudinea sa onestă plagiatul de către Lîsenco al unei teorii 

americane. Am fost impresionați  dar la vârsta noastră, noi centre de interes ne 

agitau.  

In clasa opta, Oprea Sorin Topor, al cărui tată se cunoștea cu tata fiind ambii 

croitori, propune să mergem in Bucegi. Tata îmi confecționează un rucsac din 

pânza ușor impermeabilă cărămizie , cumpăram conserve  și pâine, Topor tatăl ne 

acompaniază la cota 1300, pe platoul Bucegilor. Eram uluiți de peisaj, de grosimea 

stratului de iarbă, de dimensiunile neobișnuit ale brazilor. Trecem sub funicularul 

care transporta bușteni și ajungem seara la cabana Padina, lângă schitul care 

funcționa cu câțiva călugări.. A doua zi Topor tatăl se întoarce la Campina si noi 

plecăm prin pasul Strunga spre Bran și Rucăr. Imediat ce trecem prin pas, peisajul 

se schimba, pășunile si arbori par mai îngrijiți , la fel ca trecerea de la Ipotești la 

Rădăuți, sau intrarea spre Brașov. Topor vrea sa ne întoarcem și scurtăm traseul 

prin pădure. Curând întâlnim un păstor care ne avertizează de schimbarea 

timpului.  

      - Cum știți? Întrebăm noi,  

      - Burta lu’ oie! spune arătând norii deșirați pe cer, mărunți ca lâna de oaie.  

A doua zi ploua, întoarcerea la Padina prin pădurea de brazi cu trunchiuri 

prăbușite, cioturoase, crengi rupte, a fost prima lecție; De evitat părăsirea  

marcajelor. Ziua următoare urcam la Caraiman, sub un cer acoperit, umed, rece. 

Pe drum cunoaștem un grup de bucureșteni. La cabana Caraiman era frig si 

Oprișor mănâncă 4 porții de macaroane cu brânza, bucureștenii se amuzau, făcură 

poze cu noi, privim Sfinxul apoi traseele se separă. Noi coboram pe Valea Jepilor 

in Bușteni.  

Oprișor cântărea mai mult decât si noi credeam ca nu este sportiv.  

      – Ce vorbești mă? Facem o cursa sa vedem ? si am făcut o cursa pe stadionul 

Poiana. Am concurat pe  200 m si ne-a lăsat pe toți in urma cu 10 m. Era rapid. 

In timpul acela Nae Constantinescu si Nae Velicu dominau cursele de 100 m. Nae 

Constantinescu câștigă un titlu național de tineret. 

Peste ani, când terminasem toți facultățile, lucram in barajul Paltinu, am făcut o 

excursie in Bucegi cu foști colegi de liceu. Traseu Padina, valea Dâmbovicioarei 

fu o încântare, un râuleț de munte care coboară lin sau in mici căderi ca o melodie, 

sub umbra arborilor, ale cărei maluri lăsau loc unei poteci ce traversa printre iarbă 

si porțiuni stâncoase. Ajunși la barajul Scropoasa, văzurăm o parte din paramentul 

amonte, umed, rece si neprimitor. Unul din colegii mei exclama. 
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       –Asta se face cu oameni ?  

       – Dar cu ce ? 

       – Cu ocnași! (eu sunt vexat)  

Apoi am ajuns lingă satul Glod, nu credeam ca exista așa ceva in tara noastră, un 

sat de Romi de o sărăcie sfâșietoare dar mai ales lipsit de curățenie.  

Pe Muscel au apãrut noi amatori de schi, Florin Ionescu, Horia Sârbu, o altă 

familie Nicolau de pe strada Cuza, Radu Dumitriu.  

Discuțiile se purtau la clubul Voința pe Carol, despre pantaloni până, hanorace si 

schiuri.  

In club se juca șah si ping-pong unde Gioni Stroie era un maestru. Mingiile de 

ping-pong le lipeam cu acetonă și fragmente din vechile mingii. 

Cine avea „Steinerete”, făcea parte din elită. Steinerete nu am văzut niciodată, 

probabil Stein Eriksson campion olimpic in 1952 lansase o marca sa de schi. 

Lumea schiorilor era dominată de Stein Eriksson si Toni Sailer(campion olimpic si 

mondial(1956)  si actor. Se vorbea de schi alpin si schi de fond. Pe Muscel Radu 

Dumitriu progresa si mai târziu concura la slalom uriaș cu băieții din Prahova. Tot 

pe Muscel erau cel puțin 2 schiori care practicau telegarul, o tehnică elegantă și 

greu de executat cu legăturile mele „Langriemen”- „curea lungă” -  (confecționate 

din fitil de lampă)  

Dar pentru a ajunge până aici cel puțin doi ani am luptat cu entorse la glezne si 

luxații. Se umflau și mama îmi punea comprese cu Burow, eram surprins de 

îngrijirile mamei care de obicei mă certa pentru o zgârietura, dar nu pentru schi și 

natație.  

In final am obținut încheieturi normale inclusiv mai rare luxații de genunchi pe 

care le rezolvam pe loc apăsând pe genunchi spre spate, urma un trosnet surd și 

articulația găsea poziții normala. Un timp am purtat genunchere din material 

elastic. 

Cândva, probabil în clasa opta a fost o iarna cu zăpadă abundentă, o iarna de 

neuitat. Am scos schiurile si am schiat pe o panta paralela cu scările din capătul 

bulevardului, lângă spitalul de boli contagioase. Eram plăcut surprins, Radu Halus 

care locuia pe Rosetti si Ani Crăciunescu care locuia pe Griviței mă considerau un 

camarad de joacă. Erau mai mari ca mine dar amicali. Fu anul când Virgil Dioma 

scoase bobul, un bob mare de mai multe persoane si coborârăm pe Câmpineanu, 

pe drumul spre gară.  

După explorarea Piscului Găini încercarăm Cheilor Doftanei cu Sandi, Florin si 

Adrian Stefanide,  care fredona o melopee necunoscută …Tigrii, pantere, lei si 

leoparzi, Si musca ţeţe, crocodili mascați… 
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In timpul verii mergeam la lacul sărat din Păcuri unde veneau frații Lazăr doi 

zdrahoni dintre care unul și-a cumpărat bicicleta pentru a ajunge la masă înaintea 

celuilalt.  Băieții erau solizi si aveau nevoie de hrană multa. 

Procurorul Zaharia cu copii frecventa de asemenea lacul sărat, fiica a fost un timp 

flirtul preferat al lui Dorian Covaliuc.                                                                                                                          

Cu Sandi am intrat in balta cu pipirig de lângă lacul sărat și în bazinele cu apa 

limpede ale stației de pompare a ACC-ului (era interzis dar ne-am strecurat printre 

firele de sârma ghimpata). Zona era înierbată si arbori Doftanei ne fereau de soare. 

Un loc agreabil. 

 

Din primăvara până in toamna mergeam pe deal, chiar si iarna. Imediat după 

traversarea Doftanei, pe puntea improvizata, apoi in lipsa podețului direct printr-

un vad, urmam de-a lungul râului o poteca bătătorita de lut făcută de sătenii care 

circulau intre Telega și Bănești. Apoi intram in iarba înalta pana la genunchi. 

 

          
 

Cicoare, margarete, trifoi, garofițe, clopoței, sângele voinicului, anghinare, ochiul 

boului,…. năsturei uitați pe un petec de iarba scurta, coada șoricelului, traista 

ciobanului, păpădie, mușețel…Tufele de măcieși, o livada cu pruni, alta cu mere 

mici, pajiști cosite, …urcatul era abrupt două treimi din drum , apoi traversam spre 

un platou unde uneori un câine ne lătra furios. Ultima treime parcursa in afara 

pădurii ne răsplătea cu un covor de iarba fina, un gen de liniște unde deducem 

prezența pasărilor și a insectelor. Sus o vedere peste Câmpina și o surprinzătoare 

libertate a spiritului, neplăcerile ignorate, sentimentul de a fi mult deasupra 

„micilor mizerii”, un cer  albastru, liniște. 

După odihna traversam o tânără plantație de brazi, apoi mă apropiam de un 

mesteacăn ceva mai înalt ca noi. 

Linişte, greieri şi cosași, păsări cu zbor scurt, ciripitul celor ascunse în frunziș, 

savoarea ierbi, a arborilor, a florilor, a aromalor purtate de adiera uşoarã a aerului 

şi senzatia plăcută de a fi aproape de plopul pe care eu scrisesem cu naivitate, 

AVO, adevăr, vointă, optimism. 

 

Coborârea o făceam printre arbori umbroși in căutarea unei avioane umplute cu 

frunze moarte. Florin și eu eram încântați, era mai bine ca pe zăpadă, frunzele 
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moarte formau o saltea pe care culcați pe spate alunecam, frunzele păstrau un 

parfum înrudit cu fructul stejarului… 

Coboram cu regrete in suflet…regăseam potecile și străduțele , casele noastre, 

părinții noștri, dar nu mai eram aceeași, eram ușor schimbat in mai bine… 

Iarna era diferit dar eu mergem in fiecare anotimp. Mai întâi trebuie sa ai curajul 

de a trece Doftana iarna când zăpadă era pe sol. Pe malul celălalt picioarele 

ardeau, mă încălțam repede si urcam. Arborii erau desfrunziți, trunchiurile reci si 

frunzele absorbite in sol, acoperite de zăpadă, vara uitata, și in văiuga unde 

alunecam pe spate in frunze, zăpadă oferea un nou traseu ineficace la lunecuș.  

Crengile purtau puțină zăpadă daca era frig sau lăsau să cada picături de apa daca 

timpul era mai cald. Odată am fost sa schiem cu Cristian Lazar când lucra la  

Laborator dar coborârea era mai puțin plăcută decât cea de pa Muscel. 

Pădurea era însă aceeași și înainte de apusul soarelui luminițele străzilor in 

Campina oferea un spectacol unic. 

 

Literatura româna mai apropiată de timpul nostru am învățat-o cu profesoara 

Marinescu, soția lui Traian Marinescu. Purta un halat negru si a fost o excelenta 

profesoara. De la Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Filimon, 

trecurăm cu plăcere la George Coșbuc, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu.  

La una de orele de literatura româna, Virgil era in logoree si deși profesoara 

Marinescu era in clasa, el continua sa recite sota voce. 

 

      Pe o corabie erau 30 de şchilete 

      Și nici-un om viu la bord 

      Căpitanul cu ochii zgâiți către nord 

      Pe punte era o lada plina cu sticle de rom 

      Dar nici-un şchilet n-a putut sa se’mbete 

      Pentru ca nu aveau tirbușon. 

 

Nimeni din cei din jur ne se putu abține de râs. Si Dna Marinescu  fu obligată să 

restaureze disciplina. 

      - Dioma, ieși afară! 

 

Cel mai torturant lucrul erau lecturile obligatorii pentru vacanta de vară 

recomandate de prof. Marinescu unde „Pe Donul liniștit” era cel mai suportabil. 

… 

Topor sau eu am propus o ieșire Duminica pe Valea Jepilor. Cum intrarăm pe 

potecile dintre brazi unde tufe de iarba bogata alternau cu porțiuni stâncoase, un 
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vuiet surd era perceput in susul Caraimanului. După trei sferturi de traseu vuietul 

se manifesta printr-un vânt puternic, o discuție despre continuare avu loc unde 

Oprica care era contra continuării lansa expresia  

      - Ce? Sa-mi rămână osișoarele aici?  

La gabaritul lui „osișoarele” era un diminutiv care nu fu uitat mult timp. 

Doi vânători de munte, cu fața roșie, extenuați, coborâră de la Caraiman unde era 

furtuna pe platou, și ne interziseră să urcăm. Incidentul ajunse in clasa si diriginta 

ne interzise sa mai urcam pe munte. 

Cursurile de franceza le-am continuat cu „Domnișoara Chirţoiu” şi prof. Mihai 

Ștefănescu admirat de toate colegele noastre. 

Cum nu eram născuți in fosa Ateneului Român București, cu excepția lui Traian 

Marinescu care ne inițiase parțial, educația noastră muzicală se sprijinea pe radio 

care deversa la sațietate Ilenuța tractorista, Drag îmi e bădița cu tractorul 

Zărzărica zărzărei, Uhăi bade, fără a uita Slavă lui Stalin  

  

Totuși câteva bucăți de pian se făcură remarcate Caprice Vienois op#2 , de Fritz 

Kreisler iritant, îmbătător, dialogul pian-vioară mă captiva cu „rubato” si „vibrato”  

fascinante. Chopin de asemenea. 

A doua surpriză muzicală avu loc într-o duminică ascultând Bărbierul din Sevilla 

interpretat de Nicolae Herlea. 

Ajungând la pasajul …de la cita, de la cita, de la citaaaAAAaaaaa !!!…am 

încercat sa imit. Fu momentul unde am învățat să respect talentul și munca 

soliștilor. Apoi am ascultat mai atent piesele simfonice, mici fragmente agreabile 

se lăsau acceptate.  

Fu o seară ploioasă de toamnă când colegul nostru Rotărescu Leonida, îmi 

împrumută , Kraft und Stoff , Büchner Ludwig, Forță și materie, a cărei lectură 

parțială nu mă ajută direct dar îmi semnală un domeniu care mă interesa dar îmi 

era inaccesibil. Leonida ne domina net la matematică. 

Concursuri aveau loc între cluburile de înot din Mediaș si Ploiești. La fete domina 

Hilde Tais(?). din Mediaș, Liseta Naumescu lupta la 1500 m in adecvație cu vârsta 

sa, ca si veteranul Nicu Calboreanu, Ovidiu Drăgan la 100m fluture, Adrian 

Petrescu al 200m bras, iar la 100 m liber după Nicolau si Vladi Gheorghiu fu o 

pauza unde îmi amintesc de Victor Schmidt, tânăr talent(sora sa Erika venea la 

ștrand). Concursurile de natație se terminau cu sărituri de la trambulina sau cu o 

alergatei demonstrativa de pe tobogan in bazinul mic  cu Mihai Ciufu, Ovidiu 

Drăgan, Justin Drăgan etc. Uneori o întâlnire de polo cu Flacăra Ploiești scotea in 

evidenta pe Roland Corneanu(Roli) Nu departe de familia Corneanu locuia familia 

Neugebauer, copii fiind  Hansi, Brigitte si Werner, ultimii doi fiind pentru mine un 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmqGw78POAhUEPRQKHRTMAIMQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.zeno.org%2FPhilosophie%2FM%2FB%25C3%25BCchner%2C%2BLudwig%2FKraft%2Bund%2BStoff&usg=AFQjCNHu_t_bmr_XJ0RqDAl0UvcF1mMgkw&sig2=6b6DYfbeOIvP4L8-1OZD7A&bvm=bv.129422649,d.bGg
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exemplu de determinare in concursuri si antrenamente; chiar daca nu se clasau 

primii aveau voința de revândut. Zilele de joaca la ștrand fie Nr.1 sau la Nr. 2, le 

petreceam cu Sorin Poenaru, Octavian Mogoș, Dragoș Popovici, Sandi Petracec, 

Doru Ursu, Mihai Finichiu si Rurik Bulgakov mai târziu.   

Prieteniile s-au format pe cartiere. Astfel cei ce gravitau în jurul ștrandului Nr. 1 

formau un grup agreabil: Virgil Dioma, Radu Teodorescu, Horia Carp, Octavian 

Mogoş (Goşi), Cornel Rădulescu (Papone), Rodica Mărgineanu, Ileana Băluţescu, 

Miki Hauer, Dragoş Popovici, Dragoş Măiţă. Daniela Negoescu, Anca si Marina 

Băluţescu. 

 

III. 5. Clasa 10-a 

 

La finele clasei a 9-a liceul fu scindat in doua, cei de la vest de strada Carol 

ramaseră la liceul 1, Nicolae Grigorescu si cei la est de Carol formarăm clasa 10 la 

noul liceu Vasile Roaită mai târziu devenit Liceul forestier. Am beneficiat de 

foarte buni profesori. Diriginta noastră era Elena Stănciulescu, profesoara de 

matematici tânără si mai apropiată de noi. Considerând salariul tatălui meu 

insuficient, direcțiunea mi-a atribuit o jumătate de bursă. 

 

          
 

 

Profesorii noștri de la stânga la dreapta: 

Tomescu Elena, literatura română 
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Baldovin Adina, istorie 

Vișan…, literatura română 

Stănciulescu Elena, matematici și diriginta noastră 

Teodorescu…, directorul liceului 

Nicolau…, limba rusă ? 

Heresteanu …excelentă profesoară de fizică, sora prof. Heleșteanu a fost 

profesoară  de educație fizică la liceul 1. Ne invita acasă la ele. 

Petrovan…, educație fizică 

 

1 rând superior 

Lambru Petre, Ene Octavian, Gătej…, Vlaicu Gheorghe, ? Jiboteanu Cornel, 

Bumbăcea…, Tumanov Sergiu, Drăgan…, ? Tohăneanu Octavian, ? 

2 rând superior 

Antonescu…, Irimia…, Ioniță…, Paula (Munteanu ?), ?, Nițulescu…, Palada…, 

Sorescu…, …Gheorghe, ?, Adrian Horjea 

3 rând superior 

?, …Emilia, Lucia Tanea, Brebeanu…, ?, Jeni Stoianovici, Cocuța Ivănescu, Vlad 

Gabriela, Frățilă Elena, Pestrițu Eugenia, Bunea Elena, Dinu Spiridon ?, Iancu 

Vasile 

Rândul inferior 

Petrucu Munteanu, Mihai Câmpeanu, Dragu, Constantinescu, Marin Georgeta, 

Topor Oprea, Popovici Leonard, Borcea Honorius. 

Sincerele mele scuze colegilor și profesorilor noștri pentru confuzii sau lacunele 

memoriei mele. Fotografia a fost luată în 1955, si redactarea textului in 2016. 

Regia artistică Elena Stănciulescu, diriginta noastră care s-a ocupat de ținuta 

noastră ca si cum am fi fost copii dânsei. 

Si ce copii, o groază de probleme .  

Rotărescu Leonida căzu de la bara fixă din curtea liceului şi facu o comoţie 

cerebrală. Lentzi interzise bara si puțin după eveniment obținu demontarea ei . 

Leonida părăsi liceul înainte de sfârșitul anului (nu face parte din fotografia de 

sfârșit de liceu).  

Alt coleg care nu figurează în fotografia de sfârșit de studii este Victor(?) 

Tanislav. Locuia in Bobolia au Cocorăștii Calpii. Uneori nu prindea autobuzul si 

era în întârziere, intră în conflict cu direcțiunea și fu propus pentru exmatriculare. 

Un val de protest ne cuprinse pe toți. „Tavi” era un băiat apreciat de toti, o bãrbie 

avansatã, ochi albastrii, frezã îngrijitã. Semnarăm toți o scrisoare de protest, 

inclusiv Ene Octavian care la început se opuse si in final semna cu E.O. Vântul de 

revolta ajunse la Secția de Învățământ Câmpina care trimise un anchetator dur ce 
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î-l obligă pe Tavi să completeze un formular de genul „Ce-a a fost tata, cea fost 

mama ?” 

 Una din chestiuni era:  

– Ce politică a-ti făcut in 1944 ? la care Tavi, excedat răspunse. 

 –Am fost Hitlerist ! Scandal, anchetă. Dar șeful secției de învățământ, Ispășeau, 

om calm, veni si liniști agitația. Tavi a trebuit sa părăsească liceul pentru altă 

scoală apropiată de comuna sa. 

… 

Mama care curata totul in casa nu tolera neregularitățile consideră că guturaiul 

meu cronic era ceva care trebuie curățit și mă prezentă doctorului Ţolescu care 

decise imediat o operație de polipi si amigdale. M-am găsit singur într-o cameră la 

policlinica de pe strada Carol.  

Doctorul Ţolescu ORL-ist mă operă. Îmi ceru să spun Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! 

timp in care el extirpa polipi si amigdalele cu o ușoară anestezie. Fu dureros, dar 

când mama veni să mă vadă Ţolescu declară ca am fost răbdător și cuminte. Apoi 

am reintrat acasă si reluat cursurile la liceu într-o sală aflată spre exteriorul curții 

unde am avut coleg un timp pe Bebe Vrăbiescu. Apoi sala noastră fu terminată si 

furăm mutați in gangul de sub liceu, spre interior. Vrăbiescu nu mai fu coleg cu 

noi. 

 

„Doamna Baldovin” infantă un caiet unde se nota cu „+” sau „-„ răspunsurile 

noastre la examinările dânsei. Caietul mi-a fost încredințat și chiar dacă furasem 

cireșe când am fost adolescent, am fost corect cu sfințenie mai puțin odată la 

insistata colegului meu de bancă  Iancu Vasile. Lică avea o malformație a coloanei 

și resimțeam un sentiment de compasiune pentru el. Cum era în situație delicată 

am stres un minus. Ar fi trebuit să mărturisesc profesoarei noastre faptul, dar nu 

am avut curaj să-l expun pe Lică. Pedeapsa : Am remușcări și acum. Aveam cu 

toții un respect implacabil pentru personalitatea profesoarei Baldovin. 

Fură și conflicte violente; De remarcat în cartierul „obor” conflictele se reduceau 

cel mult la strigăte puternice dar nu se schimbau lovituri. 

Profesoara de educatie fizicã Petrovan se ocupa de noi. Concursuri de alergãri de 

fond, atletisme, meciuri de baschet, liceul nostru versus liceul 1(N. Grigorescu). 

La baschet fu dramatic. Eram rău la pierdere şi adesea liceul 1 câstiga;  

Vecinul nostru Popescu de pa strada Odobescu instală douã bare paralele. 

Împreunã cu copii lui Sorin, Traian şi Mircea ne antrenam la figurile pe care tatăl 

lor ni le demonstra. Nu exista gard, intrarea liberã. Sandi reuşea mult mai bine ca 

noi. Căzând de la barele paralele mi-am făcut o entorsă la genunchiul drept care 

m-a  exclus de la baschet mult timp. 
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Înainte de meciuri aveam un trac teribil, care mă urmări la toate examenele, 

bacalaureat, admitere in facultate, sesiunea de examene  in facultate mai putin 

examenul de diplomă.   

Nae Constantinescu care mă urmrea ca spectator mă sfătui să fiu mai rapid. 

Paula si Petrucu Munteanu gemenii noştrii aveau o soră căsătorită cu Anghelache 

care antrena echipa de fotbal „Poiana Câmpina”. Bun antrenor, bună echipă care 

juca în deschiderea unor meciuri ale echipei nationale.  

Nu fură singurele necazuri provocate dirigintei noastre. Întorcându-ne dintr-o 

excursie de pe Muscel, Sandi, Florin si eu ne-am jucat în niste camioane 

abandonate pe drumul de întoarcere. Urmã o anchetã cu declaratii scrise în biroul 

militiei, fãrã alte urmãri.  

Perioada de examene de bacalaureat numită diplomă de maturitate fu neagră din 

cauza stresului. Am lucrat mult. Rezultatul fu surprinzător comparat cu teama de 

examene : 

În sistemul 1-5, la 13 materii am fost notat de patru ori cu 4 si de nouã ori cu 5. 

 

                                            
 

O senzație luminoasă de se deschise in mintea mea. Tot est posibil de acum. 

Euforia dură un scurt moment.  

Directorul Teodorescu confiscă două torturi pentru uz personal la reuniunea de 

sfârşit de an, aceasta produse revolta colegelor şi a părintilor. 

În clasa10-a am fost contactat de două ori pentu a fi recrutat de « securitate », o 

dată sub promisiunea de a urma ISEP-ul, la Facultatea de Comert Exterieur şi a 

doua oară la o a şcoalã de aviaţie. Imediat l-am informat pe tata care mi-a spus clar 

« Nu ». Avizat, el nu m-a lăsat sa urmez şcolile disimulate ale securitătii. 

 

III. 6. Dupã liceu. 

 

1955. Primul examen de admitere la Facultatea de Geologie Bucuresti : Respins. 

Eram cazaţi la un cămin în strada Gabriel Péri lângă Athenee Palace. La 
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matemetică sustinurăm examenul într-un mic amfiteatru cu gradene. La stânga era 

o tablă neagră, in faţa gradenele. Profesoara examinatoare, o femeie cu părul rosu, 

deborda de acrimonie. 

Examenul scris cerea printre altele rezolvarea unui şir de numere care putea fi 

descompus în siruri convergente pare ăi impare separat. Am făcut sumele separat. 

Nu cunosc rezultatul probei scrise. 

La examenul oral examinatoarea ea mă întrebă :  

      -Ce e taică-tu ?  

      - Croitor.  

      - Ah, Nu e muncitor !  

Urmă un reproş privind origina socială « mic burghez !» notată pe atestarea de 

origine socială cerut la înscrierea la concursul de admitere. Eram surprins. Nu 

ştiam că originea mea socială era condamnabilă. Simultan am fost convins pe 

drept sau pe nedrept că sunt insuficient preparat dar că şi origina socială era un 

handicap. De ce primăria Câmpinei îl considera pe tata « mic burghez » nu 

intelegeam. 

O altã incercare la Facultatea de Mecanicã Brasov. Din întâmplare aveam la proba 

scrisã coleg de bancă pe Klaus Fronius din lotul national de schi. I-am spus că ştiu 

performantele sale, dar el mărturisi transpirând că acum avea o fricã de nestăpânit. 

I-am spus că şi eu simt la fel. 

Singurul lucru bun din acest examen la Bucuresti fu trecerea prin Cişmigiu unde 

am găsit o pereche de ochelari cu tocul lor metallic. Am vrut să-l restitui persoanei 

care îl uitase dar era pustiu împrejur, ăi aşteptând un timp fără ca nimeni să se 

arate am plecat şi am făcut cadou tocul si ochelari lui tata-mare care fu mulţumit.  

Cauzele istorice ale dicriminării de la examenul de admitere erau undeva în trecut.  

Gândirea marxistă era diversă in familia Marx : (Henriette, mama sa, cu privire la 

Karl : „in loc sã reflecteze despre Capital, mai bine ar strânge unul” -  Robert 

Misrahi, « Marx et la question juive ») 

Dar în special sordidul asasinat al social-democratiei ruse fu decisiv. Adunarea 

Constituantă rusă din 1918 unde a participat 60% din corpul electoral, conţinea 

doar 168 bolsevicii din 703 membrii. Lenin decide dizolvarea Adunării 

Constituante. Un an înainte, la 20 decembrie 1917 „Comisia extraordinară de lupta 

contra sabotajului și contra- revoluției”, numită, CECA (Tchéka) este instituită, 

fără nicio bază legală și independentă de justiție. Odioasa teroarea roșie începe. 

Trotzky extrade din jurnalul lui Dzerjinsky : „Sumumul bucuriei este de a repera 

inamicul de a prepara lovitura sa, de a așeza implacabil setea sa de răzbunare si de 

a intra la culcare liniștit” 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9ka
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Urmă cel de al doilea măcel mondial ai cărui protagoniști deciseră soarta 

românilor: 

Romania 90 % Rusiei, semnează Churchill. 

 

                                       
      Österreichischen Nationalbibliothek, Croquis signé par Churchill et Staline, 

Moscou le 9 octobre 1944. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Yalta  

  

 

Urmă o perioadă unde căutam de lucru. Una din lectiile predate în manualul de 

limba francezã se numea « J’ai de l’éducation » de Gustav Faubert. Un tânăr 

bacalaureat nu găsea de lucru. Era cazul meu si al unora din colegii mei care 

terminaserã liceul în 1955. 

Nu era ce preferam din Flaubert. Preferam « Salammbô » şi peste ani am fost 

recompensat cu o perspectivă a cărei majestate impresiona. Mă aflam pe ruinele 

Cartaginei sub un soare arzător, şi priveam azurul Mediteranei rememorându-mi 

adierea brizei răcoroase traversând voalurile palatului Hamilcar, parfumurile 

pierdute ale antichitătii. Un scurt spatiu de azur până în Italia. 

În aşteptarea următorului examen de admitere am lucrat ce am găsit, ajutor 

topometru împreună cu Werner Neugebauer şi Neluş Filcea. 

Ìn 1948 luase fiinţa "Scoala Energetică". În 1955-56 directorul şcolii se numea 

Miu. Un post de pedagog fus scos la concurs. Câstigând concursul scris, nu am 

fost acceptat. Mama fu indignată şi mă trimise la secţia de reclamaţii. După ce mi-

am expus cazul am fost indrumat să-l revăd pe directorul Miu care angajase deja 

http://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Yalta
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pe altcineva. Nu intelegeam dar am continuat să o salut pe Mihaela Miu, despre 

care stiam că este fiica directorului, cu aceaşi atitudine amicală. 

Zilele călduroase ofereau ocazia de a petrece timpul până sera în bazin. Îmi 

amintesc de o sera când la ștrandul 1 jucând alergatei in apa,  îngrijitoarea, 

„Madam Maria” ne-a lăsat sa închidem noi poarta si am rămas până la ora 20. 

Rurik Bulgakov, Mihai Finichiu(Fanti) și eu. Am ajuns acasă cu buricele degetelor 

zbârcite de apa. 

Fie la ștrandul 1, fie la ștrandul 2, un grup amical era format de Doamna Langa, 

soția lui Relu Langa, Lizeta Naumescu, Pupa Postelnicu, si Titi Răduță. 

La meciurile de volei de la strandul 2 dopă Ciocan care servea „rotativă” in liceu, 

Emil Butnaru si Gelu Zamfirescu care se poseda un serviciu cu efect admirați în 

cadrul liceului, alți băieți se remarcară: fratii Daniel si Lucian Gologan. 

Aveam o ușoară îndemânare la desen si am făcut în  creion negru pe o foaie de 

hârtie îngălbenită, portretul mamei. Mamei nu i-a plăcut iar Doamna Brătianu 

spuse “mama e cel mai ușor de desenat”. Rezultat negative. 

Amic cu Delia si Rodica Brătianu, din cunoscuta familie ce a format România 

modernă, mergeam la lacul sărat împreună. Alteori cu Adrian Horjea si Nelu 

Cristian.  

Părinții fetelor, „Doamna si Domnul Brătianu” erau foarte amabili cu noi cei 

tineri, seara discutam pictură si literatură. În micul salon al familiei Brătianu se 

găsea un reușit portret în ulei al Deliei pictat de Domnul Ciortea. Locuiau în 

curbura bulevardului. În casa locuiseră Van der Meer, fost director la Astra 

Română. 

 

                                                          
 

                                                        Rodica Brătianu. 

 

La noul chioșc de Difuzarea Presei apărea magazinul „Orizonturi” unde am citit 

prima dată opinia negativă a unui lingvist francez despre limba mea maternă.  

O revistã francezã cu desene colorate apărea câteodată având ca personaje: 

Riquiqui, Roudoudou, Placide et Muso, Cesar, Les pionniers de l’espace, care îmi 

fură confiscate de Fănel Bulat, salariat la laboartor. 
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Iernile jucam baschet în sala de sport creată din clasele I si II reunite ale scolii de 

bãieti Nr. 2 cu Onicel fost portar al echipei de fotbal Poiana Câmpina 

Intr-o vară, Lili si Lucian Băleanu au organizat un „ceai” foarte reușit cu multi 

băieți până la trei dimineață. A fost o petrecere reușită. Dimineța târziu m-am dus 

la stradul 1 şi pentru a mă trezi mi-am testat capacitãtile la înotul sub apã. M-am 

oprit când am simțit că mușchii si crierul sunt la limită. Rezultat 2 bazine si trei 

sferturi, al treilea rezultat din oraș dopă Nicolau, şi Puşi Ureche. Sandi a mers trei 

bazine după mine. Lucian Băleanu cunoştea un mic poem  

Adnajdâ v lesu, Greier Timofeevici vstretilsia furnica muraveica… 

Înr-o altă vară cu un gup de prieteni printre care Radu Dumitriu suntem în 

excursie cu trenuletul IFET, pe Valea Doftanei. Ecartament de 760 mm, in 

vagoanele trase de o Mocăniță/Micheline. Inainte de a ajunge la Valea Neagră am 

trecut printr-o curbă strânsă, locomotiva se deplasează lent, roţile vagoanelor 

troznesc cu sunete ascuţite incercãm un moment de teamã. Aici va fi amplasat 

viitorul baraj Paltinu. 

 

                              
 

http://www.observatorulph.ro/viata-prahovei/29628-mocanita-la-valea-doftanei.  

de Roxana Tănase. 

 

Ne-am oprit la Valea Neagră, sub un soare puternic si imediat dopă coborâre am 

auzit o voce puternică: 

      - Vasi, Vasi !  

Era Zamba (pentru intimi), Mircea Verbancu pentru noi, care ne confundase cu un 

prieten de al sau. Fiu de negustor care manifestase în trecut in favoarea regelui 

Mihai, condamnat mai întâi la muncă forțată la canalul Dunărea – Marea Neagră, 

ne găzdui cu generozitate in cabana in care locuia. Peste ani recâștigă dreptul de a 

locui casa sa in Rosseti, Fu lung timp suferind. 

 

Laboratorul petrolului 

http://www.observatorulph.ro/viata-prahovei/29628-mocanita-la-valea-doftanei
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De la cei care terminaseră liceul dar nu găseau de lucru am aflat de un concurs 

pentru mai multe posturi de tehnician la Laborator. Elena Dumitenco, Topor 

Oprea si eu ne-am înscris. Doctorul Cristea ne-a examinat. El privi telefonul si îmi 

ceru să descriu principiul de funcționare. Am menționat bobina, membrana, 

parametrii semnalului electric fără să menționez magnetul ce vibra in câmpul 

electric. Doctorul Cristea nu fu mulțumit:  

      - Nu, nu este asta. 

Revanșa se produse peste ani, din întâmplare întrebându-l pe Dr. Cristea - care 

ținea cursul de învățământ politic – dacă „legile lui Murphy” sunt aplicabile in 

socialism. 

Totuși am fost angajat si repartizat la ing. Nicolae Ionescu împreună cu Topor 

Oprea. 

Ing. Nae Ionescu concepuse o pompă denumită triplex (trei pistoane) care era 

destinată pompării petrolului direct din zăcământ. Echipa lui Nae Ionescu era 

compusă din Marinescu, Mitică Milos Nae Popa ca tehnicieni desenatori si 2 

muncitori, Mircea Ionescu si Fieroiu. 

Avea  biroul in secția de cartografie unde lucrau Ana Kepes, Chiran Romică, 

Rodica Miturcă, Domna Onu, Brânzaru, unul din fraţii Budileanu, sub conducerea 

d. Corbu. Biroul alăturat aparținea lui viitorului director Aldea. 

Multe luni furăm convocați la cadre si chestionați cu insistenta : „De ce tata nu 

este membru de partid”. Oprișor era enervat, eu la fel. 

Directorul era Johnny Niculescu. După un timp furăm repartizați la atelierul 

mecanic din strada Schelelor pe lângă strungarul Vasilescu, seul atelierului fiind 

Șeitan. 

Când sosiră suficiente tubinguri la sonda cea mai apropiată de birourile 

Laboratorului din strada Schelelor munca consta în curățire lor. Cum hărțuiala 

cadrelor se repeta si se repeta, Topor Oprișor se enervă si din cauza faptului că nu 

lucra ca tehnician, fiind obligat să curețe tubinguri si părăsi Laboratorul. Eu am 

rămas până în primăvara anului următor. De fapt în loc de tehnician eram 

muncitor si trebuia sã ridicãm cu rang tubingurile să le batem cu barosul iar un 

tubing trebuia manevrat de 2 muncitori ceea ce făceam cu Mircea Ionescu si 

Fieroiu.   

Seara ieșeam pe bulevard si ne întâlneam cu cei de vârsta noastră. Dorian se oprea 

câteodată cu noi si ne povesti replica unui coleg de la Laborator, inginer plinuț si 

care se mișca si vorbea lent. Fusese invitat la crosul „Să întâmpinăm 1 Mai” si 

răspunse vorbind rar ca nu poate participa : 

      - De ce ? 

      - Pă-rin-tii meiii sunt îm-po-tri-va vi-te-ziii…. 
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Din primele salarii am fost cu mama la Bucuresti si mi-am cumpãrat un ceas 

RHULA fabricat in RDG. 

 

Profesor Zarda 

Incompetentă, sau „origine socială mic burghez”, constitui un obstacol.  

Împreună cu Adrian Horjea am mers la profesorul Zarda care preda în particular 

matematici.  

Astfel reluarăm instrucția liceului de la ecuația de gradul I, trecând prin ecuațiile 

de ordinul II , sistemele de ecuații cu două necunoscute, parabola, hiperbola etc. 

Totul deveni clar, rezolvabil. Era o plăcere să lucrez cu prof. Zarda. Un om calm 

cu o voce joasă care fuma țigaretele lăsând scrumul să formeze un lung cilindru 

care cădea in scrumieră. 

Deși prezentat ca o spaimă de băieții de pe câmp, eu păstrez o amintire plăcută. 

Două caiete  gri-verzi fură umplute cu grijă, o adevărată comoară de război care 

mai târziu mi-au fost cerute de un băiat modest Ungureanu, care mi le restitui, si 

de Delia Brătianu unde se pierdură. 

În plus, revistele „Matematică si Fizică” cu probleme rezolvate plus o carte cu un 

rezumat de probleme de același gen utilizată mai târziu de Rurik Bulgakov ne 

avansară in matematici. 

Era timpul lecturilor din Raymond Maufrais si Farah Fawcet, explorãi in Mato 

Grosso. 

Era timpul când exploram cu Sandi împrejurimile lacului sărat, de departe stația de 

pompare a ACC lui, cele două bazine de decantare protejate cu sârmă ghimpată, o 

baltă cu pipirig si apă limpede care nu rezista îndrăznelii lui Sandi (dopă care 

urmam eu) 

Într-o altă vară Oprișor, Virgil si eu voiam să mergem la mare. Nu era prima dată 

când mergeam cu Virgil la mare. Mai de mult mersesem cu mama la unchiul 

Alexandru, la Constanta si m-am întâlnit cu Virgil pe plajă. El știa mai la Nord de 

Rex un loc unde valurile erau mari.  

Fu o plăcere care dura până când spre seară valurile crescură in dimensiune și se 

spărgeau mai apropo de mal, am încasat amândoi o lovitură pe spate care ne 

determinară sa ieșim din apă puțin speriați dar mai mult amețiți. De da aceasta 

mama îmi dădu 100 de lei pentru tren dus-întors plus plata camerei închiriate o 

săptămână, Oprică și Virgil de asemenea nu aveau bani mulți. Am plătit gazda, o 

macedoromână care ne-a găzdui într-o camera mare cu un pat pentru trei persoane; 

icoane si covoare imense pe pereți. Trăiam cu grisine si apă de la robinetul public. 

Eram hămesiți și seara înainte de a ne adormi cu o voce stinsă și visătoare, Oprică 

care era rău de foame privea imensul covor de trei pe patru si lansa un suspin: 
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      - Mă! Ce-ați zice voi daca ar fi un „șnițel” covorul ăsta?...l-am sfâșia „ca 

câini”…si clănțănea din dinții săi tari ca otelul…clanţ,clanţ,clanţ!... 

Spre sfârșitul săptămâni, la limita lipotimiei, ne întâlnim cu fosta noastră colegă de 

liceu Geta Marin, subțire, ochii deschiși la culoare, păr adunat la spate, care lucra 

la hotelul Perla și putea să ne ofere  o friptură cu cartofi prăjiți la fiecare. Am cinat 

împreună și a fost una din cele mai bune bune mese din viată. Mulțumesc și acum 

colegei noastre care fu generoasă si iertă carturile de conduită din liceu.  

1958. Institutul de Construcții din București, Facultatea de Construcții civile tine 

un concurs de admitere bazat pe vechea discriminare: 60 de locuri, 45 pentru fii de 

țărani si muncitori, 15 pentru cei cu origine socială nesănătoasă, 600 de candidați. 

Am fost admis printre cei 15 cu origine socială nesănătoasă. Ion Cord si Florin 

Ionescu erau deja admiși la Institutul de Construcții in anul precedent. Nelu 

Cristian si Adrian Horjea care intraseră la Politehnică cu an înainte erau prezenți 

când am citit lista de rezultate. Bucurie totala, telefonez vestea tatei. 

 

           
 Traian Câmpeanu la locul său de lucru, calificat de primăria Câmpinei ca “mic 

burghez”  

  

 

 

IV. FACULTATE DE CONSTRUCTII CIVILE 

 

IV. 1. Anul I 
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IV. 2. Anul II 

IV. 3. Anul III 

IV. 4. Anul IV 1961-1962 

IV. 5. Anul IV bis 

IV. 6. Anul V 

IV. 7. Anul VI Proiect de diplomă, Examen de stat. 

 

IV. 1. Anul I 

 

În 1958 tata avea un salariu de 1200 lei pe lună din care 250 lei îmi trimitea mie : 

200 costa cămin și cantina, 50 pentru tramvai, hârtie pentru notițe, căci nu existau 

cursuri tipărite, și câțiva lei de buzunar. 

Un student costa 12.000 lei/an statului ne spunea Prof. Bălan, ministru adjunct. 

Am fost cazați la căminul Institutului de Construcții in Gabroveni Nr. 5, o stradă 

îngustă neînsoțită. Un cămin rău încălzit, o clădire veche in formă de U, unde 

derbedei studenți lansau vara câte un borcan cu apă care exploda zgomotos 

atingând betonul curții interioare. O sală de lectură mică. Aici am locuit in anii I, 

II, III. Un portar care nota orice întârziere peste ora 23h, apoi urma critica in 

ședința de grupa pentru întârziere. Responsabilul internatelor se numea Botescu si 

în vizitele sale de control recomanda ordinea pe masa de lucru „ 

      - Creionul trebuie să fie aliniat cu marginea caietului ! 

Dimineața pentru a merge la cursuri treceam pe lângă banca Națională. Facultatea 

de Construcții Civile se găsea în spatele Facultății de Drept, luminoasa, spațioasa, 

construcție la a cărei realizare a participat ing. Romulus Constantinescu, 

profesorul nostru de construcții de lemn. 

Nu existau manuale, baza era notițele luate la cursuri. Șansa mea a fost calitatea 

notițelor, și a desenelor ; fiind rapid, aveam notițe bune, dar eram puțin concentrat 

pe înțelegerea explicațiilor.  

Zilnic luam tramvaiul care ne lăsa apropo de Facultatea de drept. Iarna circula fără 

probleme, căldura aglomerației aburea geamurile care, apa se scurgea in picături 

pe geamuri. 

Cantina se afla la început pe strada Vasile Pârvan, într-o baracă cu pardoseală din 

cărămizi roși care țineau frig, apoi fu mutata undeva aproape de biserica Sfântul 

Gheorghe. O ființa slăbuță, Mia, si un bucătar solid care veghea conflictele erau 

cei ce se ocupau de serviciu. Un sfert de pâine, o supă si un fel scăzut care era 

mâncabil cu excepția celui de ceapă prăjită, un sos negru ce îmbolnăvea stomacul. 

Diminețile un ceai si o felie de pâine cu magiun pe care le săream, cantina fiind 
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departe de cursuri și de cămin. Consecința : eram înfometați dimineața. Foamea 

latentă fu o constantă în timpul studiilor. 

Rectoratul se găsea in Matei Voievod, rector Dumitru Praporgescu. 

Sălile de curs aveau un spațiu comun pentru pauză, fapt ce facilita cunoașterea 

colegilor din 

anul superior : Dan Ștefănescu, Călin Pompiliu, Șerban … ?, ploieșteni, Stela 

Dimancea, Anca Mezincescu, Dan Constantinescu, bucureșteni, Ion Cord, coleg 

din clasele primare,  Rădulescu Napoleon. 

 

In funcție de efortul depus(jucam baschet atunci) rezultatele sunt disparate, pe 

scurt un parcurs mijlociu. Eram sigur de bune cunoștințe in rezistentă, statică, 

geotehnică, esențiale in mintea mea chiar daca notele nu o reflectă.  
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Materiile, profesorii, asistenții in anul I au fost : Matematici, Geometrie analitică, 

Ion Filimon. Chimie, Dr. Tilenschi. Topografie, Dan Mihail, asistent V. Ursea, azi 

Prof. univ. dr. ing. Vasile URSEA.  

A.L.A. (Apărarea locala antiaeriana), Dr. Lambrino. Limbi moderne, franceză. 

Practica topografică (Petroșani) asistent V. Ursea. Practica de șantier (bloc 

Floreasca) asistent, Kövary. 

Dacă prof. Ion Filimon avea o preferință pentru costumele gris închis, profesorii 

Tilenschi (chimie) si Dan Mihail (topografie) preferau costumele gri deschis. 

Rădulescu Napoleon, apropiat de Cord ne informă privind profesori. Dan Mihail 

este o teroare, ceea ce fu fals, Pop Simion la economie politică era o spaimă, ceea 

ce fu confirmat. La cursurile fără manuale, Matematici, Geometrie, Chimie, 

avansam greu. Pentru practica in producție la construcția unui bloc din cartierul 

Floreasca am fost repartizat la un zidar solid si sever originar dintr-o comuna 

apropiata de București renumita pentru zidari. Nu aveam forta necesarã in brate, 

era frig si nu aveam haine adecvate. Zidarul decise că sunt inapt si Kövary mă 
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plasa la o echipa de parchetari simpatici cu care am lucrat bine. La sfârșitul 

practicii au făcut o cheta si au vrut sa mă plătească. Am refuzat politicos si 

categoric. Din entuziasmul tineresc am făcut o greșeală. O basculanta cu beton Zis 

sosi după ora cinci, șoferul se imobiliză cu roatele din spate în săpătura unui sânt 

rambleiat cu pământ necompactat. Am pus un bloc de beton pentru a întrerupe 

patinajul roatelor ; eșec, șoferul continua sa patineze. Am vrut sa scot blocul de 

beton, l-am luat in mâna in timp ce șoferul continua sa patineze. Intra-o fracțiune 

de secunda am fosta antrenat de roate si scos in partea opusa. O mâna jupuita de la 

degete la umăr. Kövary m-a dus la spitalul studențesc. I-am spus că eu sunt 

responsabil și am semnat declarația accidentului de munca. M-am vindecat in 

câteva săptămâni fără fractura, pământul fiind moale. In practica topografica la 

Petroșani am fost impresionat de mizeria in care trăiau minierii chiar daca unii 

locuia in apartamente noi. 

O anecdotă ne amuza : un asistent excentric al facultății de geodezie, Babalac 

Artaxerxe propusese ca teza de doctorat « Influent Arcelor de Luna asura 

pantoufler Cu Gumma ».  

 

 

 

IV. 2. Anul II.    

 

                            
             

Facultatea de Construcții Civile, 1960 anul II, grupa II-a. 
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Superior : Grosu Leon, Andreescu, Nițescu Cătălin, Stefan, ?, Neagoe (bun in 

calculul integralelor), Bardă, ? Dinu Elena, asistentul nostru Constantinescu ?  

Inferior :  Ivașcu, Dinu Marin (fratele sau era solist la teatrul de operetă) ?, Coaje 

(bucovinean), Câmpeanu, Georgescu Ciprian. 

Scuze pentru confuziile sau uitările de nume. 

Materii, profesorii, asistenții in anul II au fost : Analiza matematică, M. 

Ghermănescu. Geometrie descriptivă, Dragomir. Mecanica, Stefan Bălan (ministru 

adjunct la învățământ). Geologie, Mihăilescu.  

Socialism, Stancu. Materiale de construcții, Sufrim. Fizicã, Nachman. Rezistentã 

materialelor, Aurel Beles. Desen, Carabeţean. 

Dragomir a fost un excelent profesor, desenele sale la tabla erau clare. Purta 

costume de culoare deschisă, cămăși îngrijite, o persoană agreabila. Cursul sau 

avea loc sâmbăta la ora 11.00, soarele strălucea, câteva ferestre era deschise, 

arbori înverziți găzduia ciripitul pasărilor si… 

… 

      Patru plus patru fac opt 

      Opt plus opt fac șaisprezece… 

      Repetați ! spuse profesorul. 

 

 …dar iată pasărea liră 

     Care trece pe cer 

… 

     Si geamurile redevin nisip 

     Cerneala redevine apă 

… 

Jacques Prévert, Recueil : "Paroles" 

http://www.continualreformation.org/prevert.htm  

 

… o buna parte din collège o șterseră la film sau prin parcuri…iar prof. Dragomir 

văzând slaba frecventa in amfiteatru ne confia reflecțiile sale. 

      - Munca nu este făcută pentru om, ca dovadă, ea ne obosește ! sau... 

      - Nu voi face apelul, sa nu roșească absenții... 

Un alt profesor pe care li apreciam era Nahman. Cursul sau de fizica era impecabil 

si totul era clar din clasa, inclusiv formulele. 

 

Profesorul Aurel Beleș purta un costum bleu închis cămașa alba care rima cu parul 

sau alb-gri.  

http://www.continualreformation.org/prevert.htm


 
 
 

110 
 

Ochii albaștrii, mers suplu, craniu rotund, o voce de bunic blând, elegant ; am 

beneficiat de un curs de rezistenta materialelor clar si ușor de reținut. Vârsta era 

greu de definit, o persoana in vârsta. Cursurile sale erau o plăcere. 

Printre principiile sale : O problemă înțeleasă poate fi explicat unui om de pe 

stradă. Când se produse flambajul local al cupolei ce acoperea Expoziția 

economiei naționale, concluzia sa expusa cu un fin surâs a fost: « Ar trebui creată 

o Academie a studiului erorilor. » În contextul politic de atunci părea subversivă, 

dar reamintea opinia lui Leonardo da Vinci : Prin eșecuri si erori se definește 

adevărul. Ideea plonja undeva in memorie mea si lucra în tăcere. Georgescu 

Ciprian considera că A. Beleș spune prostii vorbind de academia erorilor. 

După cutremurul din 1940 A. Beles a publicat o lucrare care numea principalele 

construcţii din Bucuresti susceptibile de a se prăbuiși. În 1977 imediat după 

cutremur, Aristide Teodorescu șeful de proiect al barajului Paltinu îmi telefonă 

pentru a-mi comunica că 8 din cele 10 din clădiri vulnérable se prăbușiseră. Prof. 

Beleş, în 1963 academician, a fost distins cu “Meritul științific cl. I. 

Activitaea in cursul de desen expus de prof. Carabeţian se acompania de o lucrare 

practică. O planșa din carton alb specială, umectata ușor fu lipita si uscata pe 

planșeta de desen. Pe ea noi trebuia sa desenam un subiect indicat de profesor. 

Asistentul profesorului, fu nemulțumit de lucrul meu si cu un creion roșu nota din 

abundentă o mulțime de remarci negative. Vexat, am plecat la Adrian Horjea in 

căminul Politehnicii si i-am cerut împrumut trusa de desen. Am muncit câteva 

nopți in cămin refăcând lucrarea. Am înapoiat trusa lui Adrian si am prezentat 

planșa profesorului. Carabeţian aprecia efortul făcut si am fost notat cu 9. Cred că 

moșteneam de la tata abilitatea in desen. 

În anul II, dacă nu greșesc, constatarăm cine era Pop Simion, profesorul de 

Economie politică, supranumit « Biciul lui Dumnezeu », care teroriza studenții 

prin crizele sale apropiate de o paranoia pictorială. Suntem convocați la o ședință-

proces.  

Nu-mi amintesc decât de studenții din anul II si III. Nu știam motivul convocării. 

Amfiteatrul plin, fete sobre, Pop Simion la catedră. Un om mic de statură în 

costum gri, slab cu părul în dezordine, vorbea tare, fraze strigători, accentuate in 

octavele superioare, agresiv. Afară era rece si umed. Toți aveam o teamă 

disimulată fată de el. 

Se judeca cazul colegului nostru Peltea din anul III, fost docher in portul 

Constanta. I se reproșau declarații false. Pop Simion îl acuză cu ura rezervată 

inamicilor poporului. 



 
 
 

111 
 

Peltea, un băiat cu umeri solizi, de talie medie, brahicefal, blond, ochii verzi, tuns 

scurt, avea o ușoară dificultate de articulație. Stătea drept, si se aplica cu 

demnitate. 

Peltea fu exmatriculat in săptămânile care urmară, reintegrat câțiva ani mai târziu 

după plecarea lui Pop Simion. 

Procesul următor avu loc în sala de festivități a rectoratului. Dan Constantinescu 

era acuzat in legătura cu un fapt privitor la tatăl său, de asemenea i se reproșa 

faptul de fi făcut ordine singur (strângerea scaunelor) după o reuniune dansantă a 

anului sau de studii.  

M-am ridicat si am afirmat că strângerea scaunelor nu este un motiv de acuzare : 

réactiva hardie urane Fu brutal. Un val de proteste zgomotoase neașteptat izbucni 

in sală din parte militanților de stânga, anonimi până atunci. O ploaie de 

apostrofări : 

- De unde știe că D. Constantinescu nu este vinovat, poate ca știu mai mult… si 

am avut impresia ca am fost clasat subit ca dușman.  

Sanda Hangan, asistenta la Mecanică se afla un rând în spatele meu, si fu martoră. 

Dan Constantinescu, Călin Pompiliu, Șerban ?, Crăciun Andrei fură exmatriculați. 

(Reintegrați ulterior) 

Dan Constantinescu a devenit asistentul profesorului Mihail Hangan,  

După incident, fără a fi implicat, Nelu Cord, se muta la facultatea de Civile din 

Cluj. 

Era timpul când Ciprian Georgescu, activist de stânga, ne prevenea înainte de 

reuniunile dansante la care nu mergeam nicio dată :  

      - Sa nu purtați pantaloni fără manșetă, să nu dansați Rock and Roll  

« Păzește-ne Doamne de inițiativa ignorantului », îmi spuneam în sinea mea. 

 

IV. 3. Anul III. 

Materiile, profesorii si asistentii din anul anul III au fost: 

Mecanicã Stefan Bãlan, asistentã Sanda Hangan. Analizã M. Ghermãnescu. 

Statica constructiilor, Alexandru Gheorghiu. Electrotehnica Armencoiu (viitor 

ministru adjunct la Ministerul Energiei Electrice). Rezistentă, Aurel Beleș, suplinit 

de Marius Petrescu, Korcinski. Radu Agent? Economie politică, Hosu. Hidraulică, 

Blitz. Clădiri civile, Drogeanu. 

Economia politică de atunci, produse o controversă între opinia colegului meu 

Constantin Masalschi (tatăl său era brutar) si opinia mea. In urma clasificării 

expusă de profesor, « croitor » nu era o activitate productivă ci neproductivă. 

Opinia lui Masalschi : tata era neproductiv. Mă întrebam cum ar arăta lumea dacă 

brutarii, croitorii si frizerii, cei considerați neproductivii, nu ar munci ? 
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O definiție la zi numește producția ca o transformare a resurselor în bunuri sau 

servicii in scopul satisfacerii nevoilor. Pentru mine a transforma o stofă intra-un 

costume era productiv. 

La examenul de rezistenta cu Aurel Beles, subiectul fu „Forța tăietoare ». 

Dacă nu am uitat, τ = TS/bI. Am prezentat desenele pe tablă, formula, modul de 

calcul.  

Prof. Beleș puse câteva întrebări și la sfârșit când am discutat despre intrarea in 

zona de curgere si eu eram sigur ca lucrurile erau clare, dânsul termină examinare 

prin : 

      - De fapt ne se știe ce se petrece aici.  

Perplex. Dar in fata ochilor săi limpezi si a pârului alb am acceptat imediat 

concluzia sa. 

O observație, prof. Belles se semna cu un dublu „lle”, după carnetul meu de note. 

 

                                                  
 

                             https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_A._Beles  

 

Câteva cursuri de rezistenta fură ținute de ing. Marius Petrescu ; desene in creta cu 

trei culori, lecții clare, formule clare, excelent. Din nefericire nu știam nimic de 

ing. Marius Petrescu, rumorile menționau participarea sa la calculele celui de al II-

lea pod peste Dunăre, care dubla pe cel al lui Anghel Saligny. 

Găseam cercul lui Mohr si calculul barelor la flambaj după formula lui Euler 

remarcabile prin claritatea lor. 

Cel puțin două cursuri de rezistentă fură ținute de Prof. Korcinsky. Scund, costum 

gri, fată roșie si rotundă la al doilea curs se blocă în mijlocul demonstrației lăsând-

o neterminat si trecând brusc la o diatribă isterică împotriva exploatatorilor si 

dușmanilor de clasă. Era penibil si noi eram jenați. Amfiteatrul era înmărmurit. 

Neterminarea demonstrației era negată de Georgescu Ciprian. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_A._Beles
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      - Cum nu a terminat-o ? reacționă el, A scris formula pe tablă.  

N-am spus nimic, nu înțelegeam negarea adevărului. Restul colegilor nu făceau 

comentarii. 

 

                                                 
 

                                                Conferențiar Radu Agent 

 

Statica constructiilor.  

 

                                                   
 

                                           Profesor Alexandru Gheorghiu. 

 

Fu un examen penibil, nu pentru ca nu cunosteam statica ci din contra, stãpâneam 

tot, tot cu exceptia ultimului curs care rãmãsese neclarificat. Examenele de staticã 

durau minmum opt ore si mã pregãteam in zilele precedente evitând supele la 

cantinã, si bautul apei, pentru a nu cere permisunea de iesi afarã din examen.  

Examenul se compunea mai întâi dintr-o probã scrisã si oralã cu asistentii la care 

am fost notat cu 10. Asistentii operau doi sau trei simultan: Pacoste, Iordãnescu si 

inca un asistent luau loc in jurul celui examinat. Intrebãrile curgeau. Trebuia sa 

desenam efortueile interioare pe diferite grinzi cu diferite încãrcãri. Dupã ce 

desenam diagramele asistenti schimbai lagãturile grinzilor si in cãrcãrile iar noi 
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trebuia sa desenãm eforturile ilico presto. Un joc ingineresc pasionant. Stãpâneam 

subictul si fui notat cu 10.  

Accidentul se produse la examenul teoretic unde am avut ca subiect sigurul curs 

pe care nu îl intelesesem. Se decise refacerea examenului. Cornel Pacoste fu socat, 

eu fui rusinat. Mã prezentai în iarnã din nou dupã ce mi-am cumpãrat cursul de 

staticã refãcând toate notitele cu creionul în mânã. 

Totul decurse bine la reexaminare, dar prof. Gheorghiu vroia sã inteleagã cum am 

fost notat 10 la rezolvarea problemelor ratând apoi oralul. Dupa ce Iordãnescu ma 

examinã la determinarea eforturilor am explicat neclarificarea ultimului curs. 

      - Minti, spuse el, Se vede dupã ochi! 

      - Nu Dom profesor, nu am clarificat ultimul curs, dar am refacut notițele dupã 

manualul dvs. Acum am cele mai bune notite din an. Geometria descriptiva si 

Statica sunt materiile mele preferate. Întrebati-mã ce doriti din curs. Am revizuit 

tot! am spus dechizand caietul de notite corijat curs dupã curs. 

Prof. Gheorghiu privi caietul si întelese. Am fost bine notat. 

La urmãtorul examen de staticã mi-am luat revansa. Subiectul fiind Grindã dublu 

incastratã cu sarcinã uniform distribuitã. Aveam nevoie de douã table pentru scrie 

ecuatiile de calcul. Dupã ce am umplut prima tablã am senalat lipsa de spatiu. 

      - Inginerul trebuie sa se descuce in orice situatie spuse Gheorghiu.  

Dupã ce examinã formulele avui permisiune sa sterg tabla si sa continui 

demonstratia. Eram multumit, eram in domeniul preferat.  Prof.Gheorghiu 

examinã a doua tablã si spre searã am putut iesi din examen. Altii erau examinati 

in continuare pâna spre orele douãzeci - douãzeci si trei. 

Notitele erau foarte bune. Un coleg, campion national la saritura in lungime, mi le 

ceru si comise ticãlosia de a le vinde cu 200 de lei. 

Cursul de Cai de comunicații cu prof. Mătăsaru mă jotă să înțeleg de ce în stația de 

troleibuz din Piața Universității asfaltul era ondulat. Ultimul strat, numit strat de 

uzură era constituit din asfalt care prelua forțele de frânare, de unde ondulările 

respective. A fost cursul in care am aflat amplasamentul kilometrului « 0 », situat 

in piața Sfântul Gheorghe. 

Am învățat mai multă electrotehnică cu muncitorii si maiștrii mei pe șantier decât 

cu Prof. Armencoiu. 

Nu înțelegeam ce voia sa spună in cursurile, dar am învățat totul pe din afară.  Am 

explicat subiectul dar nu fu mulțumit. La sfârșit mă întrebă dacă tata era membru 

de partid. Mă notă cu un 5. 

 

Un timp am împărțit camera din căminul Gabroveni cu Dan Ștefănescu si Andrei 

Crăciun (Pierre) prietenul ploieștenilor. 
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Dan Ștefănescu era un băiat amical. El ne indică frizerul său, Nea Florica, care 

avea frizeria lângă Teatrul National din calea Victoriei unde venea si actori. Odată 

am avut lângă mine pe scaun pe actorul Ion Manu, aghesmuit. Nea Florica 

ocupându-se de frezele noștri era in faza unde părul meu cădea într-o parte peste 

ochi. Ion Manu remarcă asemănarea cu Liviu Rebreanu si mă intrică dacă știu cine 

este. 

Am răspuns afirmativ si el făcu mormăind câteva comentarii privind incultura 

tinerilor. 

 

                                                               
 

                                                           Liviu Rebreanu 

                                  https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_(roman)  

 

                                       
                              Ana, eroina romanului Ion, soția lui Ion Pop al Glanetașului 

Fotografie obținută in casa memorială ce exista in anul 1971. 

Astăzi sunt expuse costumele vechi și îngălbenite purtate de Ion Pop al 

Glanetașului și de Ana, nevasta lui Ion, precum și alte date despre romanele 

scriitorului. Chiar dacă personajele sunt reale, romanul e în cea mai mare parte 

ficțiune. Ion a murit în 1935, dar Ana a trăit până în 1973, murind la 84 de ani. 

Mormintele celor doi se găsesc în cimitirul din apropierea bisericii. 

http://casememoriale.ro/casa-memoriala-liviu-rebreanu/  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_(roman)
http://casememoriale.ro/casa-memoriala-liviu-rebreanu/
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În 1971 pe traseul vatra Dornei Rona - de Sus, am trecut prin satul Ferești. 
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Copii din comuna Ferești, Maramureș. 1971                         Fetită din Ferești. 

1971               

Printre băieți, M. Niță, Țiplea Vasile.                         

                                    
                                        Biserică si cimitir, Rona de Jos 1971 

 

In anul III sau IV am locuit in practica de producție la căminul din Tei cu Florin 

Ionescu, Armencea Gheorghe si Iov Mailat, toți studenți la hidrotehnică. Aveau un 

pat liber ai am cerut permisiune lor prin Florin Ionescu.  

In cămin locuiam împreuna cu Sandu Mănescu, (ulterior Prof.univ. dr. ing. 

Alexandru Mănescu), Zglimbea Eleodor(Dorin) din Craiova, Lucian Nedelcu, din 

Giurgiu, viitor șef șantier ILHS al stației de tratare apei Paltinu, Pavel, un tip bizar 

care nu răspundea când îl salutam (Ulterior Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel). 

In cămin l-am încrucișat si pe Călin Popescu, viitor director la ILHS : 

În timpul liber Dorin Zlimbea venea din când in când in camera noastră si țineam 

discuții prelungi numite « gargară »  care puteau dura toata dimineața. Era timpul 

in care cei mai mari de la facultatea de hidrotehnică, Dorin, Iov, Ghiocel 

Armencea, ne povesteau lucruri interesante despre viitorii noștri profesori, Mazilu 

in special. 

Astfel am aflat remarca prof. Radu Prişcu : « Facultatea formează ingineri, dar nu 

formează oameni » existenta tribunalului apelor din Spania, sau o anecdota a 

profesorului Panait Mazilu : 

…La un examen unul din colegii mai mari expusese subiectul pe tablă…  

Mazilu se apropie, privește si întreabă : 

      - Ce-ai făcut tu mă aici ? 

      - Pai Don profesor, m-am gândit că… 

      - Ce te-ai gândit mă, tu crezi că toată lumea poate să gândească…ia spune, 

ce-ai făcut aici ? 
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Panait Mazilu aprecia băieții isteți. 

In seria acelorași vorbe de duh, nu-mi amintesc dacă la Mazilu sau la un alt curs, 

un student se remarcă.  

Vizavi de Casa Centrală a Armatei (fost Cercul Militar) funcționa magazinul 

« Bucuria copiilor » care a vândut un timp păpuși ce spuneau « Mama ». In timpul 

unui curs cineva inclină o păpușa. 

Profesorul replică prompt. 

      - Ați fost la Bucuria Copiilor. 

      - Da Don profesor, noi nu am avut copilărie in timpul regimului burghezo-

mosieresc. Acum ne petrecem copilăria ! …  

Incidentul se stinse in veselia generale.  

Fu timpul unor buni colegi de cameră, Iov si Florin erau caractere blânde si 

Ghiocel Armencea un băiat excepțional, politicos, prevenitor, studios, spiritual, 

bun student. După absolvire intră la Institutul de studii și proiectări 

hidroenergetice București. Vrednic si stăruitor fu medaliat mai târziu. 

Părinții lui erau originari dintr-o regiune viticola si primea din când in când câteva 

„fiole”, câteva sticle de vin de o calitate rară pe care ne invita să le degustăm, 

Florin, Opricã, Virgil si eu. 

 

IV. 4. Anul IV. 1961-1962. 

Materiile, profesorii si asistenții din anul IV 1961-1962 au fost: 

Geotehnică, Prof.Stãnescu, asistent Iacint Manoliu. Beton armat, Dan Dumitrescu. 

Clădiri civile, Tatuşescu. Construcții de lemn, N.Ghenea. Economie de ramură, 

Han. Construcții metalice, Victor Popescu. Organe de mașini, ?. 

 

Dorin Zglimbea avea dictonul său apropo de examenele dificile : „Primii 10 ani 

sunt grei, până ajungi în anul trei” un cvasi-avertisment căruia nu i-am acordat 

atenție. 

Am fost cazați în fosta stradă Stefan Furtuna (125 (sau 140 ? in memoria mea) 

astăzi strada Mircea Vulcănescu nr. 127. Clădire sobră cu intrarea sobră, arătând 

mai obosită ca staze, o cabină cu  portar si condică pentru întârziații peste ora 23h. 

O curte despărțea dormitoarele de sala de lectură largă si bine luminată unde am 

petrecut câtva nopți învățând până la ora 1 noaptea, memorizasem numărul π cu 

14 cifre intre alte formule. Curtea avea o pajiște unde am început să citesc Forsyte 

Saga de John Galsworthy, după orele de practică.  Sala de dus era locul unde se 

furau săpunurile, ceea ce ne se întâmpla in căminul Gabroveni. Clădirea se 

învecina cu o lucrare în piatra atribuită atunci lui Brâncuși. 
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Împărțeam camera cu Popovschi Nicolae si Caraiani Elefterie. Popovschi se 

casatori cu Geta Ivancenko, fiica unui înalt funcționar in CSP. 

La antrenamentele de baschet am fost vizitați de doi rugbiști din lotul național, 

Sava si Teodorescu. admirabil construiți. Ionel Sava era un băiat amical cu care m-

am întâlnit odată în spatele operei Române, unde avea un rendez-vous. Personaj 

amical, am schimbat câteva cuvinte. 

Ion Bâlc, din anii superiori a fost in baschet conducător de joc la CCA. Mă 

prezentă antrenoarei Stela Rusu, antrenoare la Olimpia. Antrenamentele plus 

drumul de întoarcere cu tramvaiul făceau sa ajung după ora 23h, ceea ce îi dădea 

ocazia unui militant de stânga să vin adesea pentru a-mi reproșa întârzierile.  

Ion Bâlc m-a luat cu el la un antrenament al echipei CCA, unde am văzut toți 

jucătorii pe care altfel trebuia sa-i vad la sala Floreasca.  

Cu cei 175cm ai mei nu erau suficienți in baset si am renunțat.  

In momentul acela credeam ferm că în toată lumea ar trebui disputate două 

campionate, unul pentru cei a căror înălțime nu depășea 180 cm, rapizi si 

spectaculoși, si un altul pentru cei ce depășeau 180 cm. 

Practica in producție am făcut-o pe un șantier de blocuri de prefabricate, pe o 

căldură ce depășea 30 de grade. 

La sfârșitul anului IV ne-am hotărât sa mergem in Piatra Craiului: Optică, Rodica 

Mărgineanu, Adrian Horjea, Viorica Dutã, George Demir. 

Fu o excursie reușită. George ne-a făcut traseul chiar pe creastă si deși au fost 

porțiuni unde am mers călare intre 2 versanți cu mare declivitate, perspectivele 

erau de neuitat iar florile de rododendroni fură o recompensă. 

Ne întorceam cu un tren forestier, spre Zârnești, așezați cum puteam pe groși 

bușteni. Un rom simpatic care păstrase urme de brânză printre dinți ne spuse o 

poveste. 

      - Un boier voia sa ridice o cuvă de vin de 10.000 de litrii pe creasta unui 

munte si organiza un  concurs. Primul încercă un român si nu reuși, apoi un alt 

român cu același rezultat.  

Veni un neamț care goli cuva, o demontă, transportă doagele sus, refăcu butoiul 

apoi transportă vinul vărsat in butoaie mici si reumplu cuva! si surâse cu plăcere 

arătând-ne dinții săi ce contrastau cu pielea neagră. Am simpatizat si am discuta 

cu toți cât a durat întoarcerea cu trenul.  
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      George Demir, Viorica Dutã           Horjea Adrian                   Topor Oprea, 

Dioma Virgil 

   

In cursul anului 1961-1962, o zi pe săptămâna ne îmbrăcam militari si urmam un 

curs cu doi ofițeri, unul era căpitanul Scurtu. Om bun cu care făcurăm 

« convocarea » de 45 de zile la o unitate militară din Turnu Severin. Eram 

artilerist ca tata. Cursurile erau teoretice. 

 

          
 

Câmpeanu, si Dioma in Cișmigiu.  

 

Apoi veniră cele 45 de zile de « convocare » la Turnu Severin. In cazarmă am fost 

primiți de căpitanul Scurtu care ne-a prezentat unitatea militară si ofițerii noștri 

superiori. Făceam armata cu băieții de la arhitectură, ei fura scindați în două ; un 

pluton mixt arhitectură-construcții fu decis, o grupa din șase servanți(?) de la 

arhitectura si alta de șase de la construcții.  

Din băieții de la arhitectură îmi amintesc de Kaki Doicescu, fiul arhitectului Octav 

Doicescu șeful colectivului care a proiectat Opera Română, vecină facultății de 

Civile, (Covi) Racoviceanu, Tripal Ion un ardelean cu un rar talent humoristic, toți 

colegi cu Derer Petre (Petrică pe care îl urmăream in Contemporanul alături de 

Nicolae Manolescu, (probabil Prof. Peter Derer - Președintele Uniunii Arhitecților 

din Romania in 2016).  

Dintre ai noștri, Caraiani, Bordeianu, Stefan Ion (un băiat scund). Caporalul se 

numea Gânfãlean si ofițerul nostru care ne-a câștigat simpatia se numea Lazăr, 

originar din Sibiu. 
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Tripa Ion, avea simțul umorului. In plus un facies care manevrat cu talent exprima 

ușor soțiile sale. Era talentat in recitarea poeziilor, remarcat la evenimentele 

culturale ale Institutului de arhitectura. Unul din numerele sale era un fragment din 

Mama lui Stefan cel Mare, cunoscuta si respectată de noi in forma clasică. Tripa in 

poziție de drepți, nemișcat, declama rar, fără mimă, cu o voce sumbră. 

 

      …orologiu sună noaptea jumătate. 

      În castel în poartă oare cine bate? 

      - Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit; 

      Eu, și de la oaste mă întorc rănit. 

 

Aici făcea o pauză…si ajuta cu un aer degajat: 

 

      …Intră Fănică ! 

      Cheia sub preș  

      Plăcinta in cuptor! 

 

Al doilea număr era o poezie pe care nu a recitat-o nici odată. Ieșea pe scenă si 

fata sa exprima sobrietate,  tristețea si nădejdea. Apoi articula doar titlul: 

 

      - JîloOOOOOzîiééé… 

 

Hilaritate generală. 

 

Am primit o pușcaș pe care am învățat sa o manevram si să o curățam. Purtam 

uniforma, cizme si obiele Caporalul ne învăța cum sa ne învelim picioarele pentru 

a evita rănile daca obiala era prea strânsă sau prea largă. Instrucția se făcea pe 

terenurile cazărmi, pe un soare oltenesc copleșitor, eram mai aproape de 

Mediterană.  

Furăm șocați de celebrul strigat de la ora cinci : « Deștepta-REA ! »  dar ne 

obișnuirăm.  

Caporalul ne instrui la facerea corecta a paturilor, după care urma adunarea in 

pluton, masa de dimineața, ceai cu pâine, celelalte mese fiind neapetisante, 

exceptând odată pe săptămâna când aveam dreptul la mâncare de fasole, mai bună 

ca oriunde.  

Apoi instrucția : marș, drepți, stânga-in presur, stai, exercițiu de tir cu pușcaș, etc.  

Avansând în timp am învățat pârțile tunului, un de tun de 75 mm si un obuzier de 

122 de mm afetul, chiulasa, țeava, închizătorul, reculul, traiectoria, furcuța mica si 
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furcuța mare, punctul de observație, poziția de tragere, cum se inclină, cum se 

rotește. 

Locotenentul Lazăr întrebă. 

      - Cine știe cum se numește distanta de la partea inferioară la sol ? 

      - Clirenţ ! (termen inexistent in dicționarele actuale) 

      - De unde știi ? 

      - De la tata, a fost artilerist. 

      - De unde este tata ? 

      - Din Bod, Brașov.  

Lazăr nu uită si la « manevra » cu tunuri pe viu ne încredința misiunea cea mai 

dificilă de noapte. Întindere cablurilor telefonice intre punctul de observație si 

poziția de tragere, noaptea peste câmpuri cultivate, dealuri necunoscute. Singurul 

ajutor era busola si bunul simt. Luna ne ajută cu o ușoară lumină. Am plecat după 

apusul de soare, si in plină noapte ne găseam printre viile cu ciorchini pe jumătate 

copți, gustarăm din mers, continuarăm, făcurăm o pauza si ne sfătuirăm înainte de 

a ataca un deal. Fu corect, si spre satisfacția locotenentului Lazăr am ajuns la timp 

in poziția de tragere. Primim liber si căutarăm un loc de dormit în câmp, noaptea.  

Eu căutam o căpița de fân. Pustiu Mare, cum îl chemam intre noi pe Caraiani, avea 

temperatura si tremura de frig. Am găsit căpițe de fân, dar m-am opus la folosirea 

lor, ne puteam asfixia in ele. Am propus o clae imensa de coceni de porumb 

recoltați si uscați. 

      - Pustiu, vina cu mine !  

Ne-am urcat în vârful clăi, am săpat o vizuină pentru corpurile noastre, fiind rece, 

am tras o mâna de coceni peste capul nostru atât cât sa putem respira si Pustiu 

Mare fiindu-i frig lipi spinarea de spinarea mea. Dimineața era mai bine, am 

coborât câțiva metrii din vârful clăi si am revenit in poziția de tragere, lângă 

locotenentul nostru. 

La instalarea obuzierului in poziția de tragere ceilalți camarazi nu ezitaseră sa lase 

greul fălcelelor purtate pe umeri la punerea in poziție, la care am strigat :  

      - Fiecare sa preia pe umeri greutatea sa.  

Fui ascultat, dar mijlocul mă duru câteva zile. 

Tragerile începură cu obuze reale si pentru plutonul nostru rezultatele fură bune, 

mai puțin urechile lui Stefan Ion care plângea de durere. Adevărat că bubuitul 

obuzului făcea să vibreze coșul pieptului si îmi amintea tirurile tunurilor din fata 

casei din timpul bombardamentelor. 

Pustiu Mare era bucuros, foarte bucuros. 

      - Misule, daca nu erai tu muream !  
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Mișu fu supranumele moștenit de la Ivan Ivanovici Tvetanov, un coleg bulgar. In 

șantierul Paltinul având un alt supra nume, Mitzi, devenit Mitzu. Pustiu Mic era 

Cohuţ Cornel, cei doi fiind prieteni cu surorile Mihai, Cornelia si Antoaneta. 

Pustiu Mare organiza o ieșire din cazarmă pe o gaura in împrejmuire. Poteca ne 

ducea la o bodegă in câmp la vreo doi km. Obligați de a reintra înainte de stingere, 

la apelul de seară ceea ce fu făcut. Dar vinul era teribil de bun, rece, bun echilibru 

intre dulce si acid. Noi, cei 3-4 băieți am băut 2 litri, ceea ce era enorm. 

Pustiu Mare m-a salva cu adevărat de la o imprudenta la depunerea jurământului 

militar :     

 

                                       
 

                                Câmpeanu, Caraiani             Cohuţ Cornel 

 

In 1990 jurământul era : "Eu, ... intrând în rândurile forțelor armate, jur credință 

nestrămutată poporului român și patriei mele…Dacă voi călca jurământul meu, să 

suport pedeapsa aspră a legilor patriei mele, România." 

În 2006, formula jurământului militar este următoarea: 

"Eu, ... jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul 

vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi 

ajute Dumnezeu!" 

In 1962 jurământul conținea fraza „…jur sa urăsc imnicul / dușmanul tării… 

Aici era problema , eu eram hotărât să-mi apar țara nu voiam sa urăsc pe nimeni si 

am spus-o clar.  

M-am retras in fundul cazărmii plin de mânie. Din fericire, Caraiani  care era mai 

adult decât mine, cu încă un coleg m-au prelucrat mai multe ore explicându-mi 

consecințele refuzului. Am acceptat si un conflict fu evitat. 

Dar mânia era încă in mine si izbucni la cursul de învățământ politic. Instructorul 

era un tânăr ofițer. El făcu afirmații care fură corectate de studenți. Se înfurie si 

trată profesorii de « tâmpiți ».  



 
 
 

124 
 

Fu o revolta de proteste generală : arhitecții in numele lui Acânii Damian si al 

profesorilor de la arhitectura, si noi in numele lui Beleș, Nachman, Gheorghiu, 

Mazilu, Hangan ne revoltarăm.  

Incidentul prinse proporții si ajunse la conducerea unității. Tânărul ofițer nu ne 

uita si într-o duminica de permisie, un camarad făcu o fotografie la exteriorul 

cazărmii dar cu o parte din intrare. Nu era permis fiind obiectiv militar. Scandal, 

sancțiuni. 

A doua zi Căpitanul Scurtu ne întrebă ce am făcut in permisie. Eu care nu ieșisem, 

răspunsei : 

      - Spionaj. 

Replica nu fu tolerată ci sancționată. La terminarea convocării am efectuat o zi de 

arest, in cazarmă si am plecat cu o zi mai târziu. Am plecat cu recunoștința 

datorată căpitanului Scurtu, un om care părea simplu dar care a fost ca un părinte 

pentru noi. 

 

Trecusem toate examenele anului IV. In toamnă mai aveam o restantă la beton 

armat. In sală erau mai mulți asistenți. Pavel mă caută cu privirea si veni la tabla 

mea. Fui surprins, aveam un rău presentiment. Deși expusesem subiectul, îmi puse 

noi întrebări in afara de subiect si nu fu mulțumit de răspunsurile mele. Aveam 

impresia ca orice as fi răspuns nu era mulțumit. Pavel, a cărei personalitate nu 

putea sa se exprime in întregime fără franjuri pe frunte, a decis ca trebuie sa repet 

anul IV. Oricărei ar fi fost impresia mea, asistentul știa mai mult ca mine si avea 

ultimul cuvânt. 

 

 

 
 

Asistent Constantin Pavel, Azi, Prof. consultant, Dr. Ing. 

 

Acesta fu o catastrofă pentru mine. Tulburat, jenat, rușinat. Știam ce salariu are 

tata si sacrificiile pe care le făcea pentru mine. Atunci am decis că trebuie opresc 

studiile si să muncesc.  

http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=tulburat%2C&m=0
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=jenat%2C&m=0
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Si veni unul din cele mai penibile momente din viată mea. I-am spus mamei ce 

vreau să fac. Ea mă sfătui să-l întreb pe tata, o întrebare greu de pronunțat. 

Totuși, după masa, l-am așteptat să intre in dormitor si am spus. 

- Tata, vrei să mă duc sa muncesc ? 

El, un laconic, scutură capul în semn de NU, si nu pronunța nici-un cuvânt. 

Eram jenat. Am repetat anul IV. Am cunoscut alți colegi. 

 

IV. 5. Anul IV bis.1962-1963. 

Materiile, profesorii si asistenții anului IV bis au fost : 

Geotehnică, prof. Stănescu, asist. I. Manoliu, (azi Prof. univ. dr. ing. Iacint 

Manoliu). Beton armat precomprimat, Dan Dumitrescu, Radu Agent. Clădiri 

civile, Tatuşescu, Aznavorian. Materialism dialectic, Oancea. Construcții de lemn, 

agricole N. Ghenea (viitor ambasador RDG). Mașini de construcții, Mihăilescu. 

Calcul mașini electronice, D. Vaida. Evidenta contabilă, Mircea. 

 

Prof. Stănescu, costum gris închis, preda un excelent curs de geotehnică. Eram 

interesat de punctul in care argilele părăsesc stadiul elastic (legea lui Hook) si trec 

in stadiul plastic, influenta apei asupra particulelor de argilă, tixotropie, calcul de 

tasare, coeziune legea lui Coulomb ipoteza semi-spațiului infinit, unghiul de 

frecare internã, agreabil secundat de către Iacint Manoliu  

Betonul armat precomprimat a fost predat de prof. Dan Dumitrescu, care privea 

majoritatea cursului in gol si aproape niciodată in amfiteatru dar expuse principiul 

si modul de calcul limpede. 

Radu Agent, preda grinzile continue, el venea iarna în haina peste flanel, cu capul 

neacoperit, dar cu mânuși. Cursuri bune. 

Clădiri civile cu Tatuşescu, un profesor fin, elegant, costume deschise, care ne 

făcu un curs de peste 200 de pagini in note, conținând aproximativ 800 de desene. 

In plus ne iniția in muzica clasică. Rămase in occident. O parte din cursuri fura 

prezentate de ing. Aznavorian, participant la refacerea stadionului 23August 

(Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, 2015), si proiectantul unei macarale pentru 

montarea prefabricatelor. Macaraua a era formată din doua dispozitive puternice 

de 3 brațe in stea care rulau pe cai de linie ferată fixate pe blocul in construcție.  

 

Institutul de Construcții, in anii 50-60-70, era o pepinieră pentru Ministerul de 

Externe : Dumitru Praporgescu, rector si ambasador în Polonia. Ștefan Andrei, 

Nicolae Ghenea, ambasador în ex-Germania. Cornel Pacoste in 1973 adjunct al 

ministrului afacerilor externe, după 1989 condamnat in la 10 ani de închisoare. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornel_Pacoste  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Coulomb_(m%C3%A9canique)
https://play.google.com/store/books/author?id=Cosmin+Budeanc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornel_Pacoste
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Este un caz de neînțeles pentru mine. Cornel Pacoste a fost asistentul nostru de 

Statica Construcțiilor si era un om apreciat. 

      - Băieți, spunea el, se doarme in cămin pe rupte, daca sunteți obosiți mergeți 

in casele de odihna, sau faceți sport.  

Încuraja pe sportivi care se remarcau, se pare că juca fotbal si avea aerul unui 

tânăr sănătos fizic si psihic. Cum a fost antrenat în vârtejul Ceaușescu nu cunosc.  

Unii si profesori au ales drumul occidentului : Rectorul Nicolau, profesorul 

Tatuşescu. 

 

In anul 4bis l-am întâlnit pe Dragoș Popovici. Mama lui era farmacistă la 

Câmpina. Ne cunoaștem de la ștrandul 1. Dragoș îmi propuse o camera in oraș cu 

150 lei/luna. El terminase studiile si părăsea Bucureștiul. Am cerut permisiunea 

părinților si ei au fost de acord.  

Am locuit in Gazdă la familia Stănescu, Vasile Lascăr 123/5 etajul I. Gheorghe 

Stănescu era originar din Provița, fost șef al serviciului contencios la Malaxa, 

pensionat pentru sindromul Menière.  

Soția sa era sora arbitrului de fotbal, Mircea Curtescu: 1952 , București: România 

- Polonia 1-0, amical, Marcator - Paraschiva; arbitri - Jaroslav Vlcek 

(Cehoslovacia) - Andrei Boloni, Mircea Cruţescu (România) 

http://sportnewszz.blogspot.ch/2012/05/s-intamplat-astazi_24. Intrarea in cameră 

era prin strada Doamnei.  

Am moștenit un pat cu insecte contra cărora am luptat in mod continu, 

concomitent asimilând criteriile morale din  Jean Christophe si L'Âme 

enchantée (Inimă vrăjită) de Romain Rolland. Cele douã romane au fasonat 

definitiv reperele mele etice si au valorat tot atât de mult cât valorau studiile 

tehnice. 

Adaptarea cinematografică, vizionată peste ani cu Brandauer Klaus Maria fu o 

decepție. 

La parterul blocului se găsea un magazin de cafea al unui armenei ce lăsa in 

vecinătate o aromă atrăgătoare. Vizavi de magazinul de cafea era o bodegă unde 

Nelu Cohuţ, (locuia alături, in strada Toamnei, 28), m-a inițiat la berea Pilzen, la 

filmele cu Elvis Presley si la prudenta fată de bancurile politice pentru a evita 

« psicuşca », internare si tratamentul psihiatric forțat. 

Părinții lui Nelu Cohuţ era bucovineni ; tatăl se numea Wili, probabil șofer, mama 

era o femeie înaltă, dreapta. Avea aceeași rezonantă caldă in voce ca cea a bunicii. 

Ne invita la masa, cu cele doua surori Mihai, Puica si Antoaneta, prietenele celor 

doi, Nelu Cohuţ-Pustiu mic, si Caraiani Elefterie-Pustiu mare. Discuțiile aprinse se 

purtau privind personajele din : The Forsyte Saga, fiecare apărând personajul 

http://sportnewszz.blogspot.ch/2012/05/s-intamplat-astazi_24
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preferat. Ca si alte fete, Puica prefera cuplul Philip Bosinney-Irene, eu îl preferam 

pe soțul trădat de Irene, tatăl lui Fleury. 

Puica care lucra cu Iorgu Iordan ne povestea cum argumenta George 

Călinescu absentele de la ședințele de partid :  

      - Doctorul mi-a interzis sa mă enervez ! 

Într-o seară Dl. Stănescu îmi propuse sa mergem la film in cinematograful de 

peste drum, un cinema de cartier. Am vizionat istoria Gelsominei si a lui 

Zampano, La strada est un film italiene de Federico Fellini,1954.  Dezamăgire. 

« Dl. Stănescu » formulă impresia noastră soției. « Tragico e stupido » la care am 

subscris.  

      - Mihai este de acord cu mine !  nu uita el sa adaoge. 

De vârste diferite, noi am respins scenariul italian. « Dl. Stănescu » care era 

bucătarul menajului era critic si privința voiajului pe lună : 

      - Eu am nevoie de o găină de pus in oală, inutil voiajul pe lună. 

Mărturisesc că din mica sa biblioteca si de la persoana sa am învățat. 

Șocat de o lucrare care marea impozitele in Africa de Sud, am întrebat de ce se 

face orice in domeniul impozitelor : 

      - Din ce vrei sa plătești domurile ? fu răspunsul. Aceasta mă ajută să înțeleg 

noțiunea de buget si raportul dintre venituri si cheltuieli. 

Văzând dezordinea in care camarazii lui Gheorghiu Dej urmau sicriul său, am avut 

imaginea dezorganizării noștri naționale. La sfârșitul discuției el îmi lasă ca 

moștenire : 

      -Mult pot putini buni împreună.  

Compara căsătoria cu surpriza unui tip care vrea sa treacă strada iarna punând 

piciorul într-o rigolă adâncă ascunsă de amestecul Ghiață, apă si zăpadă ; un alt tip 

se amuza de eroarea primului 

       – Asalta-i căsătoria ! conchise el. O altă lecție pe care nu am asimilat-o. 

In timpul sesiunilor un motan vagabond enorm mă vizita. Intra pe fereastra si se 

instală in pat lângă mine. Blana sa necesita lungi lucrări de întreținere, eu nu eram 

de acord. Mă privi, începu sa se curețe. Am ridicat un deget, el a încetat. Nu mi-a 

permis nici odată să-l ating. Nu dormea la mine, venea doar in vizită. 

« Dna Stănescu » servi de îndreptar in domeniul alcoolurilor. 

       - Vin dupã bere, o plãcere, bere dupã vin un chin.  

Dânsa se ocupă de accesul meu la Cinemateca aflata intre Piața Română si C.A. 

Rosetti unde am văzut, Ma femme est une sorcière, Rene Clair, 1942. Ea îmi 

procura abonamentul la cinemateca printr-o relație la asociația artiștilor unde o 

artistă cunoscuta, numită de dânsa „Mis fârlifús » cunoștea secretara. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_femme_est_une_sorci%C3%A8re&action=edit&redlink=1
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Momentele de divertisment erau rare. O seară in casa Domnitei Mărculescu, rudă 

a fetelor Brătianu, la invitația. Domnita venise la Câmpina si o cunoșteam.  Bunica 

ei avea la 101 ani, vorbea la telefon lipind receptorul de osul craniului. 

Prin « Dna Stănescu » am cunoscut o fată care locuia în vecinătatea lui George 

Călinescu, probabil amica lui George Pruteanu, un tânăr slăbuț care părea timid, 

ale cărei Norme de redactare de azi încerc să le respect. 

 

Oprică. 

Armencea Gheorghe(Ghiocel), Topor Oprea, Masalschi Constantin locuiam acum 

in gazdă. 

Masalschi, vecin cu actrița Vasilica Tastaman, făcu probă de imaginație ; neavând 

temporar ceas poseda o jumătate de binoclu cu care citea ora pe orologiul unei 

biserici apropiate.  

Oprică închiriase o debara intra-un subsol pe lângă biserica Armenească. El avea 

două fobii, pisicile si Pablo Casals. 

Cu simțul auto-deriziunii desenă in debaraua sa un imens violoncel înalt cât un 

perete sub care scrise dedicația : 

« Amicului meu Oprică ! Pablo Casals. »  

Deși ascultasem « Tosca » cu Ciprian la Opera Română (summum in operă după 

Masalschi), deși Beethoven ne cucerise parțial, dedicația ne amuză. 

Ulterior pleca in Moldova si locui in timp in gazda cu caricaturistul D. Sbierea, ce 

publica in Urzica. 

Sbierea cobora des in pivnița sa deguste o tărie, la care mama sa i-l întrebă : 

      - De ce nu dormi maică in pivnița, e mai ușor ! 

 

Oprișor avea principii hedoniste : « băutură ideala este vodca matinală », « cea 

mai buna pasare e porcul », « treaba grea cu ședere se birui », « un domn, este 

domn chiar si în şanț ». Era foarte îngrijit si respectuos de higiena personală.  

Colegii săi la medicina erau băieți simpatici. Fonea, care avea o cicatrice din 

cezariana, explica celor care întrebau : 

      - Este un accident de avion.  

      - Cum ? 

      -M-am uitat la un avion si am căzut intra-un şanț 

 

În acel timp m-am antrenat cu echipa de rugbi a Institutului de Construcții. La 

unul din meciurile de antrenament am jucat contra unor băieți care aparținea unui 

club ce l-am uita (poate o uzină din București) si la sfârșitul unei grămezi eram la 

fund cu nasul în iarbă fără a mă putea mișca. Urma desfacerea grămezii cu 
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loviturile de rigoare. Când mai rămăseseră câțiva jucători si puteam sa mă mișc 

am auzit : 

      - Lasă-l pe ăsta, că ăsta nu dă ! 

Asta eram eu. Am fost impresionat de comportamentul cavaleresc al adversarilor. 

A doua întâmplare se produse la alt antrenament unde unul din colegii de echipă 

primii în plin o grămadă in mișcare, fu secerat grămadă prăbușind-se pe el. Capul 

sau lovi primul pământul si imediat prima inspirație fu o sforăitură. Era inconștient 

si toți l-au purtat la un robinet in apropiere unde își reveni. 

Cea mai bună performanta personală fu 6-6 contra echipei de Arhitectură. Erau 

băieții Rectorului Ascanio Damian, concomitent Președintele Federației Naționale 

de Rugby. Apoi m-am accidenta si am renunțat la rugby. 

 

IV. 6. Anul V. 

 

Materiile, profesori, si asistenți anului V 63-64 au fost : 

Elasticitate, Panait Mazilu. Stabilitatea si dinamica, Panait Mazilu. Construcții de 

beton armat, Mihail Hangan, asistent Dan Constantinescu. Instalații sanitare, 

Macovei. Construcții industrial, Dalban. Construcții metalice, Victor Popescu, 

Cristea Pascu, asistent Siminea. Organizare tehnică si economia construcțiilor, 

Cioroiu, Han, Bogdan. 

Tehnologia prefabricatelor, Radu Negru. 

 

Undeva în ultimii ani de studii cred că s-au cerut adeverințele de salariu ale tatei, o 

bursă care acoperea căminul si cantina îmi fu atribuită. Ca fiu de mic burghez era 

o contradicție. 

 

Elasticitate  
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                                                 Prof. Panait Mazilu. 

 

Examenele cu Mazilu era cele mai dificile. De talie medie, costum gri, siluetă 

echilibrată, mers de felină, minte sclipitoare, profesor de rezistenta, statică, 

elasticitate, dinamica si stabilitatea construcțiilor. Publicase deja : Calculul 

Cadrelor (1946), Statica Construcțiilor (1955 si 1959, 2 vol.). 

Ne tachina : „ Voi inginerii constructori , voi calculați in cm, noi  mecanicii 

calculam in mm”. 

Vorbea repede, clar, fără sa zâmbească. 

La eexamen de Stabilitatea si dinamica avu loc următoarea discuție. 

      - Ce-ai făcut tu mă aici ? întrebă el privind subiectul expus pe tablă. 

      - Vă spun tot Don Profesor ! 

      - Spune tot si încă ceva pe deasupra. 

Am spus tot si deși tocisem cursul cu sfințenie am avut un subiect greu si am fost 

nota numai cu « ceva pe deasupra ». Așa era drept. 

Asistentul la proiectul de construcții metalice numit Siminea, era un extraterestru, 

puneam o întrebare, se uita cu coda ochiului la subiect si răspundea la o altă 

problema, o aiureală de neînțeles. 

 

Construcții de beton armat Mihai Hangan.  
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                     Prof.  Mihail  Hangan,  (întemeietorul  scolii  romanești  de  beton  ar

mat) 

 

Personalitate respectată am studiat cursul si notițele cu atenție. La examen, 

subiectul era grinzi pereți, unde eforturile sigma nu sunt distribuite linear, 

diagrama făcând o buclă nelineară in câmp si pe reazem, brațul de pârghie z=2/3 

H, T (întinderea)= M/z, z fiind mai mic cu cât grinda perete este mai înaltă. 

Subiectul in sine nu era o problemă, Pavel nu era prezent din motive pe care le 

ignor. Dan Constantinescu, exmatriculat de Pop Simion, căruia îi luasem apărarea 

in ședința de represiune era examinatorul meu. Fiind corect îl chema pe Hangan să 

verifice subiectul. Prof. Hangan puse o întrebare privind armăturile in partea 

superioară a grinzilor pereți. Am respirat ușurat. Un 9 la prof. Hangan pentru mine 

si aceeași notă pentru Georgescu Ciprian avu efecte diferite. Primesc un telefon de 

la Nelu Cohuţ :  

      - A murit Ciprian.  

Fusese notat cu 9 l-a beton armat, el voia 10, s-a enervat si se pare ca un anevrism 

cerebral fu fatal. 

 

Construcții metalice  
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                                                Prof Victor Popescu. 

 

Profesor scund, îngrijit, in costume închise, nu ridica tonul, ne expuse un curs 

instructiv despre metalurgia otelului si afonei. Ne atrase atenția asupra bulelor de 

aer la turnare. Cu el am vizitat un laminor, si tot Prof. V Popescu ne expuse cazul 

prăbușiri unei pasarele metalice sub greutatea prafului. 

Victor Popescu si Mihail Hangan fura singuri profesori care ne făcură conștienți 

de sentimentul de satisfacție pe care îl vom resimți tărcând pe lângă o lucrare 

făcută de noi. Pentru mine prima proba fu gardul de la GAS Băicoi, o realizare 

ridicolă. 

Daca nu mă înșel o parte din cursuri fura ținute de Cristea Pascu, Institutului de 

Proiectări Metalurgice Promit București care împreuna cu Fluture si Otescu ne 

lasă un Îndreaptă pentru construcții metalice care fu forte util pe șantier, ca si 

Îndrumătorul instalatorului, Voinescu, Niculescu, Lăzărescu 1964, ambele in 

editura tehnica. 

După terminarea sesiunii de examen, Dna Stănescu, Cu grijă, îmi anuntă decesul 

bunicului meu. Fu ca lovitură de traznet, o parte din mine se desprinse si m-am 

întors la Câmpina sub ampriza unui sentiment dureros. Era primul deces in 

familie, în mintea mea ei erau nemuritori, sau muritori, dar mai târziu. Cancer 

pulmonar, a suferit fără analgezice, mama la îngrijit. Când am ajuns acasă ea făcea 

curaţenie în toata casa, Am fost obligat să dorm in patul unde suferise si murise 

bunicul. 

Apoi m-am intors pentru proiectul de diplomă şi examenul de stat. 
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…La sfârşitul anilor de studii graţie colegului nostru Costică Constntinescu am 

făcut o excursie cu trenul la mai multe obiective industriale dormind în cuşetã cu 

Toni Singer şi Dan Cruceanu. 

 

IV. 7. Anul VI.  

Numai primul semestru. 

 

Conducştor proiect de diplomă ing. Romulus Constantinescu. 

Coperta proiectului a fost desenată de către arhitecta Păun Adriana, prieteana lui 

Harapu Petrică, coleg cu Adrian Horjea. 

In comisia de examinare. Ing. Romulus Constantinescu, om înalt plinuț, surâzător 

care participase la edificarea Facultății de Construcții Civile din spatele facultății 

de drept. In cursul de construcții de lemn ne povesti cum maistrul de execuție î-i 

cerea părerea supra trasatelor făcute. 

      - Eu îmi aruncam ochiul meu de « specialist », si ziceam : E bine bine, Dă-i 

drumul !  

Pavilionul proiectului de diplomă era prevăzut cu o copertină demontabilă pe care 

am conceput-o de formă rectangulară cu o diagonală. Singura intrebare-cursã fu :  

      - De ce o diagonală în copertină ? 

      - Fără diagonală grinda copertinei ar fi un mecanism. 

Am fost notat cu 7, corect fată de eforturile dea lungul anilor, întrerupte de 

activități extra-studențești. Consideram că știam esențialul. Imediat am telefonat 

tatei. Când a avut bani tata mi-a făcut cadou un stilou Mont Blanc, cadou ca toate 

celelalte cadouri, haina si paltonul său cu care am făcut studenția, pantaloni, 

jachete pentru toate zilele. 

Urmă repartiția în producție unde N. Ghenea ne-a amintit obligația de a respecta 

hotărârea comisiei bătând cu pumnul in catedră. Nu aveam nicio sansă de a lucra 

într-un institut de proiectare, toate găsinduse în Bucureşti la care aveau acces 

numai cei care aveau domiciliul în capitală plus cei cu medii mari. Nu era cazul 

meu. 

Apoi am plecat la cota 1300, chemat de Adrian Horjea. Pierdusem condiția fizica 

si am urcat greu. 
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Rodica Mărgineanu si Aida Sãndulache la 1300 in 1965. 

 

Florin Ionescu, care ne povestea in glumă recomandările ofiţerilor de securitate, 

« dacă ai gândit-o, nu o spune, dacă ai spus-o să nu o scrii, dacă ai scris-o să nu o 

semnezi, dacă ai semnat-o să nu te miri. » 

renuntă la 2 examene înainte de sfârşitul ultimului an şi mă intrebă dacă să accepte 

propunerea MAI(securitate) de a lucra pentru ei. Am răspuns : « Nu, categoric ». 

Peste un an renuntă şi se angajă la IREP Câmpina. 

Repartiția mea era în ministerul agriculturii, ca inginer stagiar. Neprimind nimic in 

scris, decis de a lămuri situația am cerut audienta la șeful cadrelor in Ministerul 

agriculturii, numit Sandu. Mă primi cu spatele, privind pe fereastră. Nu vedeam la 

ce pot folosi materiile studiate într-o gospodărie agricolă de stat. 

      - Te duci pentru ce ai învățat, răspunse el. 

Mi-am reamintit munca la proiectele avute, calculul cadrelor de beton armat cu 

metoda Cross, devenite cunoștințe inutile. 

Pe 26 aprilie 1965 m-am prezentat la GAS Râmnicu Sărat, directorului Manole 

care mă găzdui într-o casă de oaspeți. Nimic împrejur, cu greu am găsit pâine si 

brânza in piața la câțiva kilometrii. 

 

Primul meu maistru fu Remo Bernrdis, italian de origine, tehnicianul constructor 

al gospodăriei. Bernardis, in pragul pensiei, slăbuț, dar încă verde, alesese 

cetățenia româna de dragul soției si a celor 2 copii reusiti pe care îi avea. Era un 

om bun. Mama sa care locuia in Frioule, la cei 80 de ani ai ei îi împletea încă 

șosete de lână si i le trimitea iarna. Avea necazuri ca toți oamenii si cu un surâs 

debita fraza sa preferată « Mai bine muream de mititei » fără fi citit pe Goethe 

« Oh ! que ne suis-je jamais né ! » Faust, trad. Nerval,1828.  

 

Sarcina urgenta era armarea unei instalații de beton pentru presarea strugurilor, 

numit in GAS « Linuri ». Am calculat armăturile si am fost invitat de Kaitor, 

administratorul cramei care trăgea spre 100 kg, administratorul cramei. Cuvele 

aveau între 7000 si 11000 litrii. Ajutorul sau, Badiu, un băiat tânăr ne servi cu vin 

dulce. Vinul fu mai puternic decât mine. Fu prima lecție in cramă, dar nu ultima. 

Imposibil sa mănânci la cantina GAS ; tocană fără carne, sos negru de ceapă 

prăjită cu grăsime din belșug, Caut in piața la Râmnicul Sărat pâine si brânză. Apa 

avea un gust de salcie. Am fost obligat sa cumpăr Borviz. Bernardis mai controlat 

o lucrare.  Am urcat pe acoperiș pentru a controla astereala si am cunoscut un om 

în vârstă, voinic cu umeri largi si ochi albaștrii ; Soare, fost jucător de rugby in 
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echipa națională care ne povestea călătoria sa la Londra. Li ascultam cu plăcere, 

aveam impresia ca citesc adevărul in ochii lui. Am găsit o posibilă confirmare a 

afirmațiilor sale. 

 

Jocul de rugby a fost introdus în România de studenți reveniți de la studii făcute 

la Paris, care au înființat cluburi cum au fost Stadiul Român, începând cu 

anul 1913. Ulterior, s-au înființat 17 alte echipe în București. 

Primul meci internațional al Stejarilor s-a jucat în 1919, împotriva SUA. România 

a fost una dintre cele trei echipe participante la Jocurile Olimpice de vară din 

1924, pierzând ambele meciuri jucate, împotriva Franței (cu 59-3) și a SUA (cu 

39-0). România a terminat astfel pe locul 3, obținând medalia de bronz, prima din 

istoria participării sportivilor români la Jocurile Olimpice.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_nationonalã _de_rugby_a_României  

 

GAS Râmnicu Sărat depindea de Trustul Gosta Ploiești, director Aurică Firfirică, 

șef serviciu investiții, Bulac Gheorghe un om calm si binevoitor. El accepta 

mutarea mea la GAS Băicoi, o fermă automatizată cu silozuri cilindrice din beton 

pentru vite si un complex avicol. Dir. Bejan, ing. Șef Diaconeasa. Lucram in birou 

cu Bunea, șeful serviciului aprovizionare. Aveam un singur zidar, Albei, cu care 

trebuia sa realizez împrejmuirea gospodăriei. M-am ocupat de trasare, cumpărare, 

transport si montare. Veni timpul recoltei si am cunoscut condițiile de lucru ale 

unui tractorist fără cabina, vara pe 30°C, intr-un nor de praf.  

Molitor, maistrul mecanic era furios. 

       - Domnule inginer, Orice economie este pagubă !  

El ceruse pregătirea discurilor de treierătoare cu periferie de carborundum. Pentru 

a respecta indicațiile de economie fu refuzat. Acum mașinile cădeau in pana din 

cauza materialului mai ieftin dar defectuos si reparațiile costau mai scump 

folosirea propunerii lui, de unde dictonul sau. 

Gh. Bulac mă chemă la Ploiești. Trustul Gostat Ploiești supraveghea realizarea 

serelor de la Bãrcãnesti-Tãtãtrani. Spre Buzău, tehnician era Sarafolean Nicolae 

care înlocuise apa cu vin aproape de maniera cotidiană,  

      - Mâncarea este fudulie, băutură-i temelie , spunea el. 

La Ploiești se tine spectacole date de « Parisul pe gheată ».  Artiștii avea mașini 

impresionante si faptul răbufni într-o ședință de învățământ politic care promitea 

un viitor mai bun : 

      - Adică, o sa fim si noi ca ăștia deal Parisul pe gheată. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/1913
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1919
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_rugby_a_Statelor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_nationonalã%20_de_rugby_a_României
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            Sup : Teh.Voicu, un teh. pentru sere, secretara M. Mitrănus, teh. Șovăială. 

            Inf. Arh. Cernucanu. 

 

Defilarea obligatorie de 1 Mai ne obliga la un lung timp de așteptare pe străzi in 

coloana purtând tablourile conducătorilor. Timpul de așteptare depășea timpul de 

rezistentă al veziculei însărcinată cu colectarea lichidelor. Am rezistat până ce am 

trecut prin fata tribunelor si am încercat să ies din coloana. Un ofițer de politie izbi 

violent cu pumnii pieptul meu dezechilibrându-mă. Revolta neexprimată. 

In naveta de Ploiești-Câmpina colega mea de liceu Jeni Stoianovici Ploesti un 

épisode de televiziune Cu Roger Moore. 

Am propos imediat mamei să cumpăr un televizor. Am fost refuzat, in final 

acceptat cu o contribuţie de numai 500 lei. Televizorul numit « Grigorescu » avea 

o imagine bună, era foarte apreciat de tata. 

Făcând parte dintr-o comisie de control regională am ajuns pe seara in Gospodăria 

Agricolă de Stat « Drum Nou » intra-un sat care avea afișata la intrare o lunga lista 

cu membrii penalizați. 

« Următorii tovarăși sunt penalizați cu …x…zile muncă pentru furt din avutul 

obștesc :… » 

(Pensia unui taran era de 30 de lei/luna si ulterior o Dacia 1100 costa 52.000 lei.) 

Sărăcia si starea drumurilor in comună era deplorabilă, am plecat cu o amintire 

amară de neuitat. 

O rumoare despre construirea unui baraj pe Valea Doftanei mă conduse spre ICH, 

Întreprinderea de Construcții Hidroenergetice București. Ulterior 

« Hidroconstrucția ». Am fost îndrumat către ing. Stoian Alexandru cu care avui 

un rendez-vous in holul intrării întreprinderii. Putin timp după întâlnirea lui Stoian 

am părăsit Trustul Gosta Ploiești si m-am angajat la ICH. 

 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6gfKZvcLLAhWEnQ8KHboSC6EQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hidroconstructia.com%2From%2Fdespre_companie.html&usg=AFQjCNFq6_nOx-AdujPYGinT-E3lUACpUA&sig2=3nWDWGIwkIV6EedT-GJbBA&bvm=bv.116636494,d.bGQ
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        Casa părintească construită de două ori, naționalizată si vândută chiriașilor.  

 

 

 

V. BARAJUL PALTINU 

 

Capitole 

V.1. Colonia Seciuri 

V.2. Serviciul tehnic 

V.3. Cofrare si armături 

V.4. Betonare in schimburi 

V.5. Momente din execuție 

 

V.1. Colonia Seciuri. 

 

In 1966 ICH avea sediul undeva in centru, la est de Bd. Magheru. Un mic hal, un 

tânăr inginer, suplu, vioi, ochi albaștrii : Stoian Alexandru, viitorul inginer șef al 

șantierului. O masa îngustă, doua scaune, un dosar subțire care părea un avânt-

proiect. 

      - Civiliste ? 

      - Da. 

      - Ați făcut un curs de construcții hidrotehnice ? 
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      - Doar « Alimentari cu apa », cu Blitz. 

Stoian mă pune la curent : « Paltinu » este un baraj special cu rost perimetral, 

soluție rară, 105 m înălțime, 455 m. lungimea coronamentului, o cupolă centrală 

prelungită cu o aripă parabolică pe versantul stâng, fundat pe un soclu armat 

pentru a omogeneiza caracteristicile geo-mecanice ale rocilor, un voal de 

etanșeitate important. Doftana Debit mediu 5,00 m³/s. Q galerie 760 mc/sec. 

Șef proiect Aristide Teodorescu, consilier prof. Radu Prişcu si de 2 ingineri 

italieni. In general barajele se construiesc fără soclu. Dintre cele mai importante 

baraje ale epocii se vorbea de Kariba baraj în arc înălțime 125m, lărgime 579m, 

Grande-Dixence, baraj de greutate înălțime 285m, lărgime 748m, si de barajul in 

arc Hoover înalt de 221m, larg de 379m.  

În fine, un om din ghilda mea. Stoian mă angajează, prima sarcina realizarea 

coloniei.  

1966, vara. De la Câmpina, cu IRTA (Intra. Reg. de Transport auto) cobor la 

depozitul « 21 Decembrie », punctul terminus al liniei ferate de 760 mm care 

colecta buștenii exploatării forestiere de pe Valea Doftanei. Cu decovilul până la 

Seciuri unde trebuia instalată colonia de șantier. Nimeni. Sediul șantierului se află 

la Lunca mare.  

Scula primară din Lunca Mare, făcea oficiul de sala de desen. Aici fusese învățător 

Rădulescu, gazda lui Mihălcescu. Deși acum avea 77 de ani, ieșea la coasă. Dânsul 

ne povesti într-o seara cum a fost jefuit castelul Blome din Voila, cum pânze din 

picturile castelului au fost găsite in pivnițele unor locuitori din Brebu. Nepoata sa, 

Cristina Rădulescu lucra în contabilitate. 

 

                                        
 

           Scoală primara din Lunca Mare                    Veranda Casei Rădulescu. 

 

O problema vitală era pâinea. Seara când coboram de la Seciuri nu mai era decât 

biscuiți Eugenia în micul chioșc din Lunca Mare, si săream peste cină. 
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În cele doua piese mici ale gării mă prezint șefului de șantier, inginer Cîrlea 

Tudor : scund, costum gri, brunet, ochii verzi, omul care va teroriza existenta mea 

in anii care vor veni. Voce calmă, mă pune la curent : lucram cu maghiari, 

germani, evrei. Subliniază : 

-  Noi nu avem dreptul la eroare, un baraj care cedează ucide fără milă. 

Stoian lipsea. Când sosește ne explică ; Două module de panouri prefabricate 

serveau la realizarea unui apartament : dormitor, grup sanitar, bucătărie.  

Mai multe apartamente constituie o baracă, barăcile fiind separate de o distanta 

minima, dispuse pe un teren ușor valona in spatele gării din Seciuri. Panourile se 

confecționau la fabrica de mobilă din Câmpina. 

Cîrlea Tudor ne convoacă, Stoian, eu si alți colegi. O zi însorită, pe iarbă. 

Discutăm liber de amplasamentul baracamentelor, cantina, sursa de apă, 

canalizările, fosa septică, centrala termică, birourile, corecția torenților, proteica 

malurilor cu gabioane, depozitul de materiale, stație provizorie de betoane. 

Cîrlea ne avertizează :  

      - Criticați acum. Odată hotărât nimic nu se schimbă. 

Căutam o gazdă. Tot ce se putea închiria in Lunca mare era deja închiriat de cei de 

la ICH care veniseră înaintea mea. Am găsit o camera in capul de sus al satului 

Lunca Mare, la Vasile Dochia, pe care îl găseam dormind in patul meu când mă 

întorceam Duminica seara din Câmpina. Vecini mei erau Gabrea Florin si Erji, 

contabili. 

Curând, șantierul crește in număr, in principal cu cei care lucraseră la barajele 

Firiza si Bălan. 

Primesc un maistru Nae Gheorghe, 14 muncitori si 2 rulote. Cu Stoian si cei doi 

topometrii, Cornel Croitoru si Vasile, se trasează baracamentele. Nae Gheorghe 

ceru unui muncitor sa confecționeze mai multe legături de țăruși, viitoarele jaloane 

care marcau fundațiile. 

Cei 14 muncitori, numiți necalificați, debutară șantierul Paltinu. Am atacat colonia 

fără planuri si fără devize. 
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                             Seciuri,1966-67, lângă baraca cu scule a gării din Seciuri. 

Nae Gheorghe, Câmpeanu Mihai, Amza Toma, Mircea Nicolae, descendent din 

frații Mircea, fondatorii restaurantului Carul cu bere, din București. 

 

In același timp pentru a nu depinde de transportul IFET (Intr. Forestieră de 

exploatarea lemnului) Cîrlea anunța sosirea unei locomotive ICH. Misiunea fu 

transmisă maistrului Nae Gheorghe, cu vechime, eu fiind necunoscut îl secundam. 

Cîrlea era neliniștit privind trecerea locomotivei peste un podeț din lemn care se 

afla in timpul acela la bifurcarea actuala a șoselei Paltinu spre spitalul Voila. Plec 

cu Nae Gheorghe in recunoaștere, cobor sub pod, pe care mă grăbii să-l examinez. 

Grinzi de stejar, fisurate pe 1/3 din partea inferioară. Calculez modulul de 

rezistenta pe secțiune fără fisuri, si iau in calcul un sigma pentru stejar 100 

kg/cm2, sub valoarea normală. Tine, se poate trece cu 25 tone.  

Evenimentele se accelerează. Cu locomotiva sosită ajung la Seciuri scânduri 

pentru cofrare, doua betoniere, un siloz de ciment, o pompă de apă, doua 

autobasculante Zis. 

Nae Gheorghe cu cei 14 muncitori este repartizat puțin in amonte la 150 m, pe o 

mica platforma, unde atacă amplasamentul stației de compresoare. Primesc un alt 

maistru, Andreescu, ploieștean : competent, binevoitor. 

Si învăț legea-lovitura de baros a ierarhiei de șantier.  Totul trebuia sa fie terminat 

ieri !  

De aici înainte, opiniile variază in funcție de percepția individuală. 

Iată varianta mea :  
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Între timp in Lunca Mare, Haltenwanger un om subțire, brunet cu ochi albaștri, 

care se ocupa cu problemele de « personal ».  Îmi ceru diploma si m-am prezentat 

la Inst. de Construcții situat in Matei Voevod.  

Nicola Nicolae, civilist clujean si amic de mai târziu, cunoscând abuzurile in 

domeniu diplomelor ne semnală glumind expresia preferată a funcționarului de la 

cadre : « Inginer, inginer ! Dar ceva clase de liceu ai ? » 

Salariul 1200 lei/luna in 1968, spor de izolare in munți 10%, regim de 10 ore de 

muncă plătit. Scopul meu era de a mă forma ca inginer si eventual de a-mi 

cumpăra un Trabant. Dar lucrarea mă pasiona. Mihălcescu Stelian, normator, 

nepotul mitropolitului Moldovei Irineu Mihălcescu îl înlocui pe Haltenwanger. 

Stelică clarifică situația politică rapid.  

      - In creștinism : dacă cineva îți da o palma, întoarce obrazul sa mai primești 

una, în comunismul, daca cineva îți da o palma, da-i si tu una.  

La fel clarifică si raportul nostru la bani.  

      - Câștigi, păgubești, negustor te numești. 

Sosi si Artimescu Laurențiu, timișorean, maistru mecanic, responsabil de 

montarea si funcționarea macaralei funicular (Kabel kran). Dimineața si seara ne 

deplasam pe vagoanele IFET-ului de la Lunca Mare la Seciuri unde demarasem 

colonia. Simultan un racord de cale ferată cu un de ecartament 1473 mm se 

realizează intre linia Câmpinița-Telega si viitorul nostru depozitul de materiale 

adiacent depozitului 21 Decembrie din care o parte fusese cedată ICH-lui. O 

balastiera va fi realizată in aval de colonia Seciuri, vecina cu garajele, cu atelierele 

mecanice si depozitele de carburanți. În amonte de baraj fu fixat amplasamentul 

dinamitării.  

Prima harta, primul plan : am luat cunoștința de amplasamentul barajului : direct 

într-o curbă a Doftanei, pe falia care cerea un soclu si care va cerea proleme, pe un 

« S » turbioane unde vagoanele se inclinau, trenul încetinea, rotile scârțâiau. Îmi 

aminteam ușoara teamă resimțita prima data in adolescentă trecând cu decovilul 

prin curbă. 

Printre noii angajați doi frați Videle, Roman si Vasile, din italieni pietrari veniți si 

ramași pe Valea Doftanei. O simpatie se stabili reciproc cu Roman, drept ca 

bradul, un profil tăiat in piatră, fata ușor roșie, pălărie de muntean de Alpi, 

muncitor si corect. 

Cornel Croitoru, topometru începe trasajul baracamentelor, un buldozerist decapa 

stratul vegetal. Fundațiile cantinei si ale barăcilor erau în pantă.  Acolo unde 

panată era mare, si eu nu știam cum sa continu, Stoian a tăiat baraca si a 

fragmentat-o in trepte. Cele doua betoniere amplasate pe Malu Doftanei, începură 

sa livreze betonul cu ajutorul a doua autobasculante ZIS. Sosi si brigada de 
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dulgheri condusa de Kovács Adalbert, oameni muncitori si de încredere. In timp 

ce basculele umpleau cu pământ interiorul fundațiilor cantinei, Covaci cu 

dulgherii, montau primele grinzi de lemn ale șarpantei. 

… 

Prima criză de isterie. Cîrlea coboară din baraj unde primele pichamere începuseră 

sa funcționeze si marcă terenul cu furie : 

      - Nu o mie de idei ! 

Era nemulțumit ; umplutura fundațiilor si montarea șarpantei de făcea simultan, 

după ideai lui Nae Gheorghe. Izbește casca de pământ și o calcă în picioare. Un 

spectacol pe care îl cunoșteam in mic de la Korcinsky. Isterie dictatorială.  

Biroul lui Stoian era plin de falși diriginți de șantier care exhibau cunoștințele lor 

discutând de Venus din « Milano » ! (Sic). Stoian excedat ceru politicos dar ferme. 

      - Afară « Am de lucru ! 

Stoian mi-a cerut sa caut o sursa de apă. M-am adresat unuia din numeroșii 

membrii ai familiilor Albu, care locuia sus in satul Seciuri. Un Vasile Albu îmi 

indica sursa, o examinai si gustai apa, mă interesai de sănătatea oamenilor. Albu, 

la care locuia in gazda Mircea Nicolae, viitorul șef lot baraj, mă asigura ca satul 

bea apa de mult si toți sunt bine sănătoși 

Li informez pe Stoian care controla tot ce fãceam.  

      - Cum ești tu sigur că izvorul este sănătos ? 

      - După înfățișarea locuitorilor, după fata si corpul lor ! 

      - De unde știi tu asta ? 

      - Din Vitruviu !   

Când terminam cursurile mă opream la librăria ce se afla visai de Cercul Militar. 

Urcarăm împreuna la izvor. Irimia, un zidar pietrar din Brebu, amenajă un bazin 

de recepție acoperit cu un capac lăcătuit. Stoian, cunoscând legislația, chema 

Sanepidul Câmpina pentru analize. Astfel avurăm apă potabila pe tot timpul 

șantierului. 

M. VITRUVE POLLION 

V. Moyen de connaître la qualité des eaux. 

1… il faudra examiner avec attention quelle est la complexion des habitants du 

lieu : des membres robustes, un teint coloré, des jambes saines, des yeux purs sont 

les meilleures preuves de la bonté des eaux. 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre8.htm  

Transportul nostru între Lunca Mare si Seciuri se făcea in vagoane de marfa 

închise. Dimineața la ora 6, câteodată nemâncați, eram strânși cu toții, împreuna 

cu muncitorii fumători de Mărășești.  

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre8.htm
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Fumul se aduna spre plafonul vagonului, se amesteca cu mirosul greu de vaselină, 

mirosul măselelor cariate sau plombate cu viplă neatinse de periuța de dinți, 

mirosul de usturoi, de ceapă, mirosul pelerinelor muiate, al resturilor de țuica, al 

transpirație din zilele trecute.  

Pe scurt români de-ai noștri cu starea lor sanitară, care nu erau de condamnat. 

Nefumătorii, palizi, căutau un curent de aer respirabil. Si nu se gândeau decât la 

sosire. Aceasta a durat câteva săptămâni, apoi urma o îmbunătățire. 

La început fu foamea, chiar dacă Nae Gheorghe trimitea un muncitor sa caute 

pâine sus in Seciuri. Adesea se întorcea fără pâine. Dacă nu este pâine sunt 

« Carpați cu filtru ». 

Țigările, foamea cereau antinevralgice si astfel am debutat parcursul meu de 

drogat legal : nicotină, antinevralgice, cod amin(codeină), ulterior diazepam, 

propranolol, floxyfral. 

Contrar șantieriștilor beam rar alcool, un defect care nu favorizează contactele dar 

mai târziu ajunsesem la 4 comprimate de codamin pe zi, urmară doua crize de 

tahicardie care schimbară comportamentul meu. Nicio pastilă de codamin. 

… 

Sunt așezat pe fundația de beton a unei viitoare barăci. Suma panourilor 

perimetrale depășește cu o jumătate de panou perimetrul, umilit caut eroare. 

      - Buna ziua Domnu’inginer ! 

      - Buna ziua Kovács baci…am făcut o eroare si nu știu unde. 

      - Nu-i bai, noi tăiem panoul. Panoul este bun, nu vă bateți capul.  

Totul fu rapid corijat. Sunetul fierăstraielor, ciocanelor, autobasculantelor ZIS si 

Tatra, care circulau se asamblau într-o muzică stimulantă.  

Fiecare lamă de fierăstrău suna diferit, unele mai ascuțit, altele preferă sunetele 

joase, fiecare dulgher are linia sa melodică, viteza sa de începere rapidă sau lentă, 

lamele suna ca arcușuri diferite fiecărei cu propriul vibrator, ritmate de sacada 

ciocanelor, a cuielor care rezonează in altor înfipte 1 cm, scad in tonalitate înfipte 

jumătate si tac definitiv după o lovitură seacă care aduce capul cuiului la nivelul 

lemnului, totul intra-un ușor parfum de brad proaspăt tăiat, rășină.  

Baracamentele erau ridicate, aplicarea cartonului asfaltat răspândea mirosul de 

smoală topită. 

Zidarii noi angajați tencuiau interioarele, maistrul Săvulescu cu instalatorii săi 

monta instalațiile sanitare, Abraham Iosif, Ing. electrician din Lugoj instala 

cablurile si se ocupa in același timp de racordul la stația de de 6 Kv undeva, sus pe 

înălțimile dintre Seciuri si Vistieru.  

Eu mă ocupam de racordarea canalizărilor, corecția torenților, fundațiile centralei 

termice. Un cos de fum metalic era prevăzut pe un soclu de beton prevăzut cu 28 
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buloane. Stoian sau maistrul Andreescu, au conceput un șablon, copiat după baza 

coșului. Artimescu care monta coșul cu o macara îmi spuse că totul a coincis cu 

excepția unui bulon nepotrivit care a trebuit tăiat cu aparatul de sudat. 

… 

Intr-o zi inevitabilul se produse. Roman Vidale si echipa sa făcură o pauza de 

câteva minute la ora 12 pentru o gustare. Cîrlea coborând din baraj mă atacă 

ridicând tonul. 

      - De ce nu lucrează oameni ăștia tov. Câmpeanu ? arătând spre echipa lui 

Roman.  

Se ambalează, tipă, imitându-l pe Hitler, aceiași cadența a frazelor, aceeași mică 

mustață, aceeași peri căzuți pe frunte.  

      - Iau gustarea domn’ inginer. Eram enervat (enervat din cauza 

antinevralgicelor), si am adăugat ridicând tonul :  

      - « Pauză 20 de minute după codul munci. »  

Pe loc, reacția lui Roman : 

      - Domni’, Ce om ! 

Din acel moment fui indezirabil in ochii șefului de șantier. 

Într-o sâmbătă, plecând la București in familie, îmi lansa o provocare :  

Pana luni sa torn fundația noi stații de betoane, care necesita ca bază un larg 

cilindru in beton, rămas si astăzi nedemolat. 

 

                       
 

                                   Baza stației de betoane la Seciuri 
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Mă pun de acord cu maistrul Andreescu, Roman Vidale si echipa sa mixta de 

muncitori. Am cumpărat din bani mei hrana necesară până luni.  

Lucrul a continuat până Luni dimineți la ora 3 noapte. M-am odihnit un moment 

cu șoldarele transpirate, când am vrut să merg eram anchilozat. Echipa, la capătul 

puterilor, luă locomotiva păstrată în gară si se întoarse la Trăisteni. Lipsea câțiva 

metrii cubi pentru a avea cilindrul complet. Luni, Cîrlea întrebă deci nu am 

terminat. I-am explicat, muncitorii erau la capătul puterilor. 

Peste baza in beton fu instalat un siloz metalic. Rusu Ion, bun mecanic, pentru a 

monta virolele silozului neavând macara, sudă un profil metalic în « I » pe prima 

virola, apoi fixă in vârful profilului un vinci cu care ridica virolele următoare. 

Totul fu acoperit cu un con de astereala si carton asfaltat pe care m-am urcat sa-l 

controlez. Stoian m-a admonestat, urcasem fără centura.  

Pentru transportul betonului in baraj Mircea Nicolae instală o linie ferata de 760 

mm.  

O locomotivă va rula sub noua stație. Cîrlea îi trasă sarcina lui Mircea sa-mi 

transmită înălțimea cerută între punctul inferior al silozului stație si punctul 

superior al locomotivei, măsură ce determina adâncimea săpăturilor in sarcina 

mea. Mi-o comunica in scris, 1,42 m. Execut săpăturile. Locomotiva nu trece. Ii 

spun si răspunde :  

- Trebuia sa verifici. !  

I-am explicat lui Roman problema si acesta cu bunăvoință adânci săpăturile. 

Din acel moment Mircea Nicolae deveni pentru mine un om problematic in situații 

dificile. Avândul un caracter amical si expansiv am rămas în termeni buni. 

Nu a fost ultima dată când soluțiile sale tehnice îmi puneau probleme. Fixase deja 

o conducta de 500 mm pentru evacuare a apelor din galeria perimetrală, un 

diametru insuficient. Ulterior in anii de exploatare se înfunda cu depunerile de 

argilă inundând galeria. 

 

… 

O pompă de epuizment lângă stația de betoane era în grija lui Nicolae Holofcof.  

      - Salut Nea Niculae 

      - Să trăiți Dom’ inginer. 

      - Nu pleacă ? 

      - E rece si demarează la tigoare (O tijă metalică încălzită la roșu înșurubată in 

camera de aprindere).  

Pompa avea o volanta grea. Niculae Holofcof, mecanic in preajma pensiei care 

carbura cu rom, subțire, înalt, cu un etern chiștoc in coltul gurii ce se balansa 

vertical in ritmul fumurilor trase, obraji concavi nu reușea să demareze. 
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Obișnuit să bag mâna in motoare ajutându-i pe mecanici si șoferi, aveam aceleași 

mâini  

crăpate, ca mâinile sale, umplute cu vaselina, praf, motorină care nu plecau la 

spălat. 

Petrolist de-al nostru. Il ajutam cu plăcere, bătrâna pompă in doi timpi, tuși de mai 

multe ori si porni 

Colonia era in parte locuita, stația de compresoare funcționa plin regim, primele 

palplanșe fura înfipte in albia Doftanei pentru a ataca excavația galeriei de deviere 

a râului. Un drum de acces de la baza barajului spre cota 625 era sub mai multe 

buldozere in lucru. Un depozit de materiale (Diaconu, magazioner, apoi Maria 

Diaconu, soția sa.) fu construit vizavi de gara Seciuri. Stoian îmi ceru sa execut 

gabioane de protecție pe malul drept al coloniei, expus la viituri. Treptat ing. 

Farcaș, cu fratele sau, si un maistru demontară linia de 764 mm si realizară drumul 

betonat, 21 Decembrie – Seciuri, acum circulam in camioane si naveta Câmpina – 

Seciuri se făcea cu un camion Tatra acoperit cu o prelată. Un adevărat lux. 

… 

In aceasta perioadă, pentru deplasările sale in baraj prof. Radu Prişcu gara mașina 

sa in curte părintească. Bunica, cu un început de cataractă îl confundă cu mine : 

      - Tu ești Mihai ? 

M-am scuzat in numele bunicii pentru confuzie, Prof. Prişcu răspunse cu elegantă. 

      - Este o onoare să fiu confundat cu o persoană mai tânără decât mine. 

 

Jenat de intrarea în curte care necesita două pane din lemn pentru mașina prof. 

Prişcu am rugat-o pe mama să prezinte cererea mea scrisă de a modifica bordura. 

Arhitectul orașului, Brateș, fratele dentistului, opuse un « Nu » pe un ton pe un ton 

brutal. Mama veni cu ochii umezi : 

      - Să nu mă mai trimiți nicio dată la el ! 

Un podeț in beton armat trebuia realizat intre noul drum si colonie, un podeț care 

sa reziste la o încărcare de 35T, o auto basculă Belaz. Am făcut calculul, si 

executat podețul care funcționa un timp până când un Belaz trebui sa treacă podul. 

Stoian mă chema si verifică calculele. Ținea. Belazul trecu curent de atunci. 

Când Boris Goghinaev se instală in apartamentul său din colonie, pentru 

mulțumire ne invită seara la el. Amza Toma si eu. Cină veselă, timpul trecu si 

vinul se termină.  

Boris, solid si mare ca un imens dulap, se ridică si zise : 

      - Mărioara, te iubesc dar trebuie să te controlez ! 

Se duse la cămară si constată într-adevăr că vinul se terminase. Ne retraserăm toți 

amuzați de controlul impus Mărioarei. 
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Intr-o dimineață însorită, Boris care se ocupa cu controlul respectării regulilor de 

protecția muncii, se pregătea de plecare la lucru. 

      - Boris ia-ti pelerina că o să plouă !  

      - Unde vezi tu Mărioara nori de ploaie ? 

      - Boris ia-ti pelerina ! 

Boris pleca la lucru, o aversă îl udă crunt si se întoarse muiat : 

      - Femeia-i dracu Amza ! Cum știa ea că o să plouă ? Femeia-i dracu Amza ! 

 

Putin mai târziu avui ocazia sa-mi fac o ideii despre competenta tehnică a lui 

Cîrlea : Îmi ceru sa execut mai multe gropi de foraj, sa caut nisip in albia Doftanei 

la est de colnei. Știam de mic copil ca valea fiind îngusta nu conținea depozite de 

nisip, decât in mici cantități pentru căruțași. Poziționarea atelierelor mecanice cu 

porțile larg deschise expuse vântului dominant (deși îl pusesem la curent), obsesia 

unei carente geologice la malului drept pentru care ceru o expertiză profesorului 

Aurel Beleș, carenta fundației fiind în partea opusă, gestiunea inundației în amonte 

de galeria de deviere mă convinseră de lipsa intuiției sale ca inginer hidra. 

În plus, lucrând în cadrul serviciului tehnic îmi ceru să fac un studiu despre 

organizarea  

științifică a producției îndrumându-mă către gestiune « bisericuțelor » grupări ale 

muncitorilor din șantier. M-am executat cu toată discordanta care exista între 

primele elemente de ergonomie si «bisericuțele » sale. 

Inginer Amza Toma care lucrase la Bicaz, amintea de un excelent inginer de 

execuție, director tehnic la Bicaz.  

Ion Rusmănicã, (după sursele din șantier, originar din « Șapte sate », Brașov, 

părintele inginerilor de execuție din tara noastră. 

      - Știa fiecare cui din șantier !  ne spunea Amza Toma.  

Cîrlea, Stoian, Filipescu vorbeau cu admirație despre Rus mânică, dar foarte putini 

își amintesc de el. 

Astfel « Monitorul din Neamț » sub semnătura Cameliei Varvara scrie : 

« Rusmănicã a fost o legendă vie, în 47-48, a fost condamnat la 25 de ani de 

muncă la Canal drept criminal de război… A stat la canal un an si jumătate si, de 

acolo, l-au adus director tehnic la baraj  

« Monitorul de Neamț » Știri Locale, 25 Septembrie 2010, Camelia Varvara.  

O altă mențiune face Ing. Gheorghe Șchiopu in « Crai Nou », din Cluj. 

…Una dintre ele a fost castelul de echilibru, înalt de 80 m și cu diametrul de cca 

30 m. La turnarea betonului se producea separarea cimentului de pietriș, din 

cauza vitezelor de cădere diferite, problemă greu de rezolvat, căci betonul nu mai 

era beton. Dar directorul tehnic al complexului de lucrări, celebrul ing. Ion 

http://www.mont.ro/cautare/?q=Camelia%20VARVARA&sinautor=1
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Rusmănicã, a găsit o soluție deosebit de ingenioasă : a montat o serie de lanțuri 

pe toată înălțimea castelului în scopul uniformizării vitezei de cădere a betonului, 

așa încât separarea să nu se mai producă. 

Orizonturi românești. Coordonator : Prof.dr.ing. Pompiliu Manea, Membru de 

Onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale Amintirile unui diriginte de santier,  Ing. 

Gheorghe Şchiopu  

http://www.crainou.ro/2011/06/27/amintirile-unui-diriginte-de-santier-

iv/?print=pdf  

Nr. 61-62 (3-4 /2012) Redactia si administratia 400489 Cluj-Napoca, Str. 

Republicii nr. 65-67  

… 

Dinamitarea, din care artificierul Opriș, un transilvănean voinic cu un spate plat, 

solid, (rudă cu Szilágyi Samson, care locuia pe Tudor Vladimirescu visai de casa 

mea), aducea pe spate încărcătura de dinamită pentru camarazii săi artificieri care 

începuseră excavarea galeriei de deviere, minierii fiind în majoritate din 

Transilvania. 

Toamna se apropia, colonia era gata, dar cazanele centralei termice erau in 

întârziere. După plecarea instalatorului Săvulescu, maistrul Artimescu, nu reuși sa 

facă sa funcționeze încălzirea ; o locomotiva fu adusa si fixata in fata coloniei care 

înlocui prima iarna centrala termica. Vina întârzierii îmi fu atribuită deși nu aveam 

nicio răspundere in instalația de încălzire. Cîrlea găsi pretextul ideal de revanșă. 

Mă convoca in biroul sau si făcu creșa cunoscuta de  isterie terminând cu.  

      - Ești un ghem de impotentă tehnică !  

Violenta mâniei resimțite era indescriptibilă. După « Ești un ghem de impotentă 

tehnică » am rămas acasă refuzând să continui să lucrez câteva zile. Am căutat de 

lucru in alte șantiere. 

Ing. Mihai Constantinescu (Mitzu Constantinescu pentru intimi) mă vizită de 2 ori 

convingându-mă se revin, ceea ce făcui. 

Din acel moment veneam la serviciu pentru a mă apară si pentru a lucra. Fu 

schimbarea totală, deconstrucția anilor de studii, implozia morală, momentul în 

care am devenit altul.   

… 

Anton Fekher, tehnician competent din Timișoara, primi in sarcină realizarea 

uzinei electrice de la baza barajului si a barajul compensator de la Voila, inclusiv 

priza de apă a viitoarei stați de tratarea apei. Fekher fu ireproșabil, era un om 

calm, talie medie, blond, ochi clari, amabil. 

Ridicasem o baracă Alimentara in colonie, lângă cantină, care deveni sursa de 

alcool pentru o parte din cei prezenți. 

http://www.crainou.ro/2011/06/27/amintirile-unui-diriginte-de-santier-iv/?print=pdf
http://www.crainou.ro/2011/06/27/amintirile-unui-diriginte-de-santier-iv/?print=pdf
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La peste 1200 de oameni șantierul avea campionii săi precum si alcoolicii săi 

dependenți. 

Un pictor-vopsitor de panouri inductoare, un funcționar de la aprovizionare si 

chiar un șef de echipă foarte bun, Isaia. 

Acolo se discutau nemulțumirile, dintre care cea a unui mecanic care nu fusese 

ales secretar de partid. Supărat se bătea cu pumnul în piept : 

       - Cum ? Io, care am fost Mikloukho-Maklaï aici ?  

Isaia era originar din nordul Transilvaniei. Talie medie, suplu, pielea albă de copil, 

ochii de un albastru-tulbure, blond, păr scurt, sub casca de minier, salopetă 

albastră, cizme de cauciuc, șef de echipă, serios, de încredere. 

Isaia ceda demonului băuturii, dar nu oricum. Mergea la preotul său, în colonie se 

pare, neștiut de mine si cerea delegare limitată de jurământul de a nu bea. Doar 

după aceea intra în transă una sau doua săptămâni. În aceasta perioadă rătăcea prin 

colonie, bea, dormea, dar nu deranja pe nimeni. 

Apoi din proprie inițiativă, căuta preotul său si relua promisiunea de a nu se atinge 

de alcool. Aceasta dura luni sau chiar ani. Camarazii lui de lucru nu spuneau 

nimic, nu comentau, si continuau să-l respecte. 

 

Stelian Mihălcescu îmi încredință un angajat, ca muncitor, dar cu consemnul  

să-l utilizez în birou. Mai avea câteva luni până la pensie. Am înțeles că avea un 

trecut dificil, si l-am protejat păstrând-l în birou. Era un om politicos si pleca 

mulțumit de la mine. 

 

 

    
 

Remarcați Konya László, contrar a numeroși români in 2016 scrie Transilvania, nu 

Ardeal care derivă din Eredele in limba limba maghiară.  

Pentru a realiza depozitul de materiale un rambleu de pietris a fost necesar. 

Baculantele ZIS aduceau materialul, un excavator nivela si un cilindru-compresor 

compacta noua platformã.  

Operatia durã în timp si un muncitor trebuia sã « ponteze », sã confirme cursele 

soferilor. Acesta fu Stoica, un om scund, brunet, prahovean, respectuos si de o 
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fidelitate la lucru care uimi colegii mei din birouri. Ploaie, vânt, frig, Stoica era un 

stâlp, in picioare în acelasi loc, cu carnetul de pontaj în mânã.  

Inainte de Crãciun îmi ceru 3 zile de concediu fara platã pentru a tãia porcul. 

      - Bine înteles Nea Stoica ! am rãspuns. 

La întoarcere si-a reluat lucrul si mi-a oferit un mic pachet : carne de porc prãjitã 

si o bucatã de mãmãligã rece. Eu nu acceptam nici-o datã cadouri. Stiam ce 

înseamnã sã fii sãrac din timpul rãzboiului. Am înteles cã din toatã sãracia sa, 

Stoica mi-a oferit ce avea mai bun.  

Impresionat. Nu continutul conta, ci gestul. 

Fiul sãu era contrariul sãu. Secretarul organizatiei de bazã in baraj, îi oferea 

indexul lui Mircea Nicole, când trebuia sã-si strângã mâna si furã banii cotizatiei 

de partid pe care îi cheltui pe bãuturã. Casierul santierului furã din banii de plati ai 

tuturor salariatilor dar nu a fost a fost sanctionat. O justitie ocultã lucra în tãcere. 

Mi se întâmpla sã plãtesc din banii mei reparatia unei piese care nu se gãsea in 

depozit, sau sã împrumut un muncitor cu bani pe care nu i-am mai vãzut. Aceasta 

fãcea parte din procesul de invãtare. Normal pentru naivi ignoranti. 

Colonia fiind terminată, un ofițer însărcinat cu paza contra incendiilor, inspecta 

baracamentele si îmi aplica o amenda care depășea două salarii pentru ca nu 

ignifugasem șarpantele barăcilor. In cursul lui N. Ghenea, viitor ambasador in 

RDG, nu eram instrucții despre ignifugare. I-am spus lui Stoian ca am notițele lui 

Ghenea. El mi le cerul le examină si tăcu. Discuțiile se purtară prin Cîrlea cu 

organele locale de partid, cu judecători.  

La procesul din Câmpina, coacuzat era si medicul șantierului dr. Andrei Pandrea, 

fiul scriitorului Petre Pandrea, pentru un motiv minor. Amândoi furam achitați. 

Protecția fu executată si profitând de Vermorele la dispoziție am vopsit toate 

barăcile la exterior in bleu-deschis. Reacție negativa din partea amatorilor de 

culori închise. 

Maistrul Andreescu părăsi șantierul. Un nou maistru, Tufan Nicolae, din Ploiești. 

Un băiat excepțional ca om si ca maistru. Cu el am construit un cămin cultural in 

colonie. La intrare am prevăzut o copertina pe doi stâlpi care decofrată a cedat. 

Greșit calculata de mine, o eroare a fierarului betonist, Buduşan, excelent de altfel, 

eroare de decofraj, nu știu. Tufan susține ca macaragiul a atins copertina in timpul 

decofrării, Stoian comandă 2 profele metalice si o noua placa fu turnată. În 

memorie a rămas ca o eroare personală. Tufan pleca, nu voia sa lucreze la nimic 

care aparține construcțiilor hidra, daca îmi amintesc corect. Glumind el mă 

considera prea fin pentru secolul ăsta ! 



 
 
 

151 
 

Originar dintr-un cartier modest din Ploiești, a făcut probă de inteligenta, humor, 

experiență, camaraderie, bun simt, dar mai ales finețe in comportament. Un om de 

excepție printre brutele din șantier. 

Când Fekher (sau Feher) a venit, odată colonia terminata, Cîrlea a recurs la 

represiuni.  

Am fost trimis pe platforma care va deveni garaj, atelier mecanic, stație de 

carburanți si balastiera pentru cele 4 sorturi. Am primit un muncitor care sapa un 

șanț si câteva săptămâni priveam sub un soare arzător singurul om care lucra. 

La trasarea atelierelor mecanice am insistat politicos să evite intrările larg deschise 

expuse vântului dominant de nord, vânt rece. El refuză categoric. După execuție 

muncitorii protestau. 

      - Cine a pus garajul cu porțile către nord, tot vântul intră in garaj !  

Eu le spuneam cine si explicam ca l-am avertizat. 

 

V.2. Serviciul tehnic 

 

Afectat in cadrul serviciului tehnic pentru a redacta post-execuție devizele coloniei 

necesare Băncii de Investiții din Câmpina, am lucrat sub îndrumarea unei colege 

« civilistă », Stănescu Liliana, împreună cu Hans Bloos, un tehnician simpatic. 

Inginer Filipescu Octavian, (denumit intre noi Don Felipe) fu șeful nostru. 

Dânsul enunțase pentru uzul colegilor propriile cugetări :  

      - Drumul cel mai scurt intre două puncte este cel cunoscut. 

      - Cea mai bună meserie este Print consort. 

Apropos de Cîrlea care menționa cadrele in formație :  

      - Unele cadre sunt in formație, altele sunt in deformație ! 

În timp ce lucram la redactarea devizelor am desenat un crochiu, o casă 

românească.  

Cred că crochiul fu văzut de Cîrlea si îmi ceru să desenez schița unei case de 

oaspeți. M-am executat si crochiul fu semnat de Coca Aurel, directorul tehnic al 

ICH-lui. Odată realizată, ICH-lu îi reproșă lui Cîrlea o ilegalitate. Cîrlea mă 

întrebă dacă mai am crochiul semnat de Coca. Fiind ordonat îl scot din clasor si i-l 

prezint. Ì-l sărută si fu mulțumit. Atitudinea lui fată de mine se schimbă. 

Intre timp un sir de prefabricate parabolice in secțiune fură realizate pe platforma 

garajelor. Aliniate, adăposteau o banda transportoare, galeria de recepție ale celor 

4 sorturi de agregate trecute printru-un ciur cu 4 site care producea un zgomot ce 

necesita protecția urechilor. 

Cu ezitare, sorturile de agregate de care îmi amintesc erau intre 0.2 mm si 40 cm : 

0.2 mm-4 cm, 4 – 12cm, 12 -20cm, 20 – 40cm. 
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1967-68 aduce suprimarea sporului de izolare si cele 21 de zile de concediu 

deveniră 15 zile.  

Ing. Provian Valeriu de la grupul de supraveghere tehnică zise :  

      - Nimic din ce îmi vine în scris nu mie favorabil.  

      - Lumea este o salată de boef, deasupra glazura si dedesubt amestecul. 

Fură ultimele momente agreabile din tinerețe, ascultând prima dată casetele cu Nat 

King Coole, pe care Aristide Teodorescu le împrumutase lui Provian. Amator de 

fotbal, Provian, originar din Ploiești (tatăl său fusese preot in Săhăteni si la 

închisoarea Doftana) mergea pe stadion. 

La stadion, se justifica el în glumă, pentru că acasă strigă nevasta, pe stradă 

milițianul, stadionul fiind ultimul loc unde pot striga si eu !  

Alte măsuri restrictive ne descurajară. In biroul lui Stoian, cu Artimescu, Aristide 

Teodorescu o discuție amară legată de restricțiile impuse la importul de 

medicamente. M-am surprins exclamând : 

      - Pentru ce să muncesc ? 

      - Pentru tara Românească ! zise calm Teodorescu. 

Un scurt moment am reflectat, apoi spusei : 

      - E un bun motiv ! si am ieșit la lucru.  

Fu momentul când am renunțat să leg salariul de muncă. A treia instanță de 

reziliență psihică după Elena Pârvulescu si domnișoara Silvia Luncaşu. 

„A lucra pentru tara Românească” este motivația pe care o datorez lui Aristide 

Teodorescu. care a știut să ne motiveze. Nu mai eram legat de bani, eram o 

persoană care nu mai lucra pentru salariu. Subit moralul meu fu mai bun. 

 

V.3. Cofrare si armături 

 

Stoian se ocupa de educația tinerilor ingineri, ne făcu un curs despre bar rage, 

situă Paltinu printre barajele lumii, vorbi despre centralele care repompat noaptea, 

când energia electrică este mai ieftină si consumul scăzut, iar ziua se comportă ca 

un generator.  

Cîrlea le numea « centralele celea diabolice ».   

El ne duse la Porțile de Fier si asistarăm la montarea primului rotor de turbină 

diametrul 6m, in statorul său. Toleranta între stator si rotor era de 10 mm dacă 

amintirile sunt corecte. Operația dura câteva ore dar fu reușită.  

Când Stoian decise să mă ocupa de cofrare si armături, aveam un bun fierar-

betonist în Buduşan, si după dispariția lui Adalbert Kovács, ca șef de brigadă 
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dulgheri pe Rigo Mihály secundat de Vereș. Cu amândoi mă înțelegeam foarte 

bine. 

Ing. Mircea Nicolae, maistrul Vrabel, șefii de echipă si minierii transilvăneni au 

executat greul lucrărilor ; instalarea batardourilor, excavația si betonarea galeriei 

de deviere, asanarea punctelor de lucru după două viituri, executarea fabricii de 

beton si a instalației de răcire a betonului (Maistru Damu).  

A doua viitură se produse mai târziu când soclul si câteva ploturi în zona centrală 

erau ridicate, o catastrofă de mâl, noroi si apă. Maistrul Vrabel fiind in sarcina 

despotmolirii care dura săptămâni in condiții mizerabile.  

La malul stâng, accesibil pe drumul în serpentină create de buldozere, lucrările se 

desfășurară normal.  

… 

Maistrul Nae Gheorghe cu echipa sa execută forajele de injecții in fundația 

barajului la o adâncime ce varia intre 15 si 30 de metrii înainte de betonare, 

continuă cu injectarea laptelui de ciment in forajele executate. Lapte de ciment fu 

injectat in rosturile verticale dintre ploturi. 

 

Fundația de la malul drept necesita executarea unui plan înclinat, o linie ferată 

inclinată pentru vagonetele cu beton. Lucrările erau în sarcina unei echipe conduse 

de un șef de echipă de pe Valea Doftanei. Din cauze pe care nu le cunosc un bloc 

de stâncă se desprinse din partea superioară ajungând la baza planului înclinat si 

lovi un muncitor. Deces pe loc. Fu primul accident mortal.  

… 

Al doilea se produse ceva mai târziu când o auto basculă Zis se răsturnă coborând 

serpentinele din baraj. Adalbert Kovács, șeful brigăzii de dulgheri fu rănit grav. 

Cu toată intervenția lui Stoian la spitalul din Câmpina, agoniză câteva zile si apoi 

muri. Toată brigada si noi toți am contribuit la înmormântarea în localitatea natală. 

Îl regretam cu toții fiind cunoscut, muncitor, respectat. 

… 

Al terile se produse mai târziu când lucram în baraj. Fratele unui minier șef de 

echipă de la galeria de deviere, fu strivit de un Belaz care se deplasa cu spatele. 

Agoniză la spital câteva zile si decedă.  

… 

Ultimul accident se produse in timpul betonări, ceva mai târziu. 

… 

Decesele nelegate de activitatea in șantier fură două sinucideri si un accident : Un 

muncitor se spânzură puțin înainte de Cheile Doftanei. Mecanicul opri locomotiva 

si îl coborâră, fu transportat la 21 decembrie dar nu mai era nimic de făcut. A doua 
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fu aceea unui maistru ce lucra la malul drept, decepționat in Amur. Al treilea 

accident fu cel al uni electrician care imprudent se aruncă vara in apa șantierului 

de la barajul Voila : mort prin hidrocuție. 

Am fost atent cu muncitorii mei dar am avut si șansa de partea mea. Toți s-au 

întors in familiile lor, mai puțin un dulgher transilvănean (Gabor ?), care a pierdut 

vederea la un ochi fixând plafoanele baracamentelor in colonie. 

… 

Organigrama cuprindea începând cu ICH București : 

Director Adalbert Gilbert, precedent director al Direcției de Lucrări Speciale CFR. 

Director tehnic ICH București ing. Coca Calistrat Aurel. 

Coordonator, Inginer Mihai Constantinescu, de la barajele Firiza, Bălan, pe Valea 

Oltului. 

Șef șantier Paltinu, ing. Cîrlea Tudor. anterior la Bicaz si  Barajul Strâmtori pe 

Firiza, h = 52m  

 

 

                                              
 

                                                    Ing. Cîrlea Tudor      

                         (La căsătoria Dorina Georgescu cu ing. Diuris Licã.) 

                         Nu era dependent de alcool, dar este singura sa fotografie de care 

dispun. 

 

Inginer șef Stoian Alexandru, anterior la Barajul Strâmtori pe Firiza  

Contabili șef. Simonetti(scurt timp), Dinu, contabil Anghel Mihai. 
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Șef lot baraj ing. Mircea Nicolae, anterior la ICH pentru amenajările în aval de 

Bicaz. 

Șef lot ing. Amza Toma,  

Șef serviciu tehnic ing. Filipescu Octavian, anterior la Bicaz. 

Temporari : ingineri Balea, Nicola Nicolae din Cluj, ing. Dragomir,  

Medic : Andrei Pandrea 

Ing. Mihălcescu, soția lui Stelian Mihălcescu. CTC (Control tehnic de calitate), 

inga Tudor Stefan rudă cu Cornel si Adrian Tudor din Câmpina strada Ion 

Creangă,  

Normatori : Mihălcescu Stelian, Bogdan (Brașov) 

Ataşamentist Burian, (din Bicaz) 

Băcanu Gheorghe ing.mecanic. 

Moraru, inginer topometru, Boris Goghinaev, protecția muncii,  

Tehnicieni Anton Fekher, Timișoara, tehnician Hans Bloos, Transilvania 

Maiștri : Artimescu Laurențiu Timișoara specialist macara-funicular, asistat de 

mecanicul Alexe. 

Vrabel, galeria de deviere, Damu, 

Grigorcea sef fabrica de beton,  

Cornel Croitoru, Vasile ?, ajutați periodic de către ing. Samoilă. 

Serviciu aprovizionare Meicu Petre, ajutat de Oscar Canobil, Nițescu, si un 

muncitor plin de umor, numit Ilea. 

Un grup de supraveghere tehnică, condus de ing. Nicolescu, asistat de ing. Provian 

Valeriu, ing. Mircea Solomon si tehnicieni Cornosov, Avtudov. 

 

                               Șef proiect ing. Aristide Teodorescu. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/f/fc/Aristide_Teodorescu_002.jp

g/640px-Aristide_Teodorescu_002.jpg, sursă : Ariana Teodorescu. 1967. 

Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor (ICPGA)  

Barajul Barajul Strâmtori pe Firiza h = 51,5 m  

Barajul Paltinu h = 105,5 m peste soclu. Q evacuare in galeria de deviere 760 

mc/sec, uzinare 15 mc/sec, golirea de fund 30 mc/sec 

Proiectant ing. Platon George. 

Consilieri: Profesor inginer Radu Prişcu, ing. Guido Oberti, Italia. 

Geolog Academician Ion Băncilă, geolog Oltea. 

 

Inginer Aristide Teodorescu spirit viu, pasionat, expansiv, spiritual ne saluta cu un 

surâs unic în lume :  

- Ce faci ticălosul ? Si continua spulberând surpriza : 

- Nu te speria si eu sunt un ticălos, toți suntem ! După care urma : 

- Ce faci Măiţă ?  

Vizitând galeria rostului perimetral, fiind in pantă făcu o pauză si mă întrebă : 

- Măiţă, știi cum am pus numele barajului ? 

- Nu. 

- Eram in pădure pe amplasament cu Prof. Băncilă. El se opri si puse mâna pe cel 

mai apropiat arbore : 

- Ce arbore este ăsta ? 

- Un Paltin. 

- Barajul se va numi « Paltinu. » 

Este in Tradiția hidrotehnicienilor : la Bicaz « Stejarul », pe Argeș, « Vidraru » pe 

Doftana « Paltinu ». 

… 

 

In faza de început a lucrărilor, intre 1966 si 1968 șantierul semăna cu un monstru 

respingător care regurgita din pântecele sale apă, noroi negru, nămol, argilă. 

Pământul etala rana sa sângerândă, eliminând veninul său gri.  

Când batardourile fură fixate în profunzime, locul de muncă se uscă, începem să 

acceptăm condițiile de lucru. Nu mai ajungem dimineți cu silă, ca în primele zile, 

pentru a plonja în urletele pickhammer-lor, moto-compresoarelor, grupurilor 

electrogene, buldozerelor, autobasculantelor care accelerează în pantă, corul 

scelerate al ororilor sonore, ciocanele pneumatice care ale căror Furtune din 

cauciuc vibrează, se zbat ca viscerele uni enorm animal rănit.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/f/fc/Aristide_Teodorescu_002.jpg/640px-Aristide_Teodorescu_002.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/f/fc/Aristide_Teodorescu_002.jpg/640px-Aristide_Teodorescu_002.jpg
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Cotidianul nostru : ploaia, noroiul, frigul, stresul, cizmele din cauciuc, șoldarele, 

pufoaica, căldura, praful, transpirația, fiecare zi începe, în noroi sau in praf, în 

scrâșnetul utilajelor, în strigăte, si stres. 

Zilele se repetau, monotone, deprimante, cu aceleași imagini, cupa unui excavator 

uitată într-o baltă de apă noroioasă, senilele purtând un gros strat de mâl argilos 

semiuscat. Pământul, un amestec de noroi gri-maro, argilă, resturi de gresie, bălti 

gri-negre încercuiesc un excavator, resturi de rocă excavată depuse alături, 

conducte de azbociment de 40 cm uitate, o betonieră uitată, bucăți de fier-beton si 

plase de armătură abandonate, un rezervor metalic, o mizerie pe care noi trebuia să 

o înfruntăm în fiecare zi fie ploaie fie soare. Totul se depunea în memorie. Trebuia 

să compunem cu realitatea si să continuăm lucrul…Delectați-vă la sfârșitul zilei cu  

Hindemith, Schönberg si Mesean dacă mai sunteți capabili… 

 

V. 4 Betonare in schimburi. 

 

Printre inginerii angajați erau cei cărora le plăcea munca în birou, zumzetul 

telefoanelor, tac-tac-tac-lu mașinilor de scris, care ieșeau in baraj cu pași ezitanți, 

ferind pantofii de noroi, evitând camioanele Tatra care trăsneau eșapamentele si 

scoteau un fum irespirabil. 

Altă categorie erau in cizme de cauciuc, în prima linie, cei care nu avea frică de a 

avea frică, temerari care priveau riscul in fată, păsări lider, atinse de virusul 

reușitei profesionale. 

Dacă Stoian se ocupa cu educația noastră tehnică, Aristide Teodorescu, Octavian 

Filipescu, Mihai Constantinescu, Amza Toma, ne citarã exemple inginerilor din 

trecut si al celor actuali din alte șantier ale ICH-ului, care deveniră modele pentru 

noi. Inevitabil, aceasta contribuia la formarea noastră morală. 

… 

Într-o dimineață însorită, pe când mă ocupam de cofrare si armături, urc treptele 

amenajate cu țăruși si scânduri de lemn pe versantul stâng. Aud semnalul care 

anunța o dinamitare. In gura aval a galeriei de deviere, Willy Medinger, slăbuț, 

brunet cu nelipsita sa cască mă chema : 

      - Veniți înăuntru Domnu’ inginer, se va dinamita. Mă alătur lui Willy, dar la 

exteriorul galeriei Eram singuri, plus liniștea. El insistă : 

      - Intrați, Domn’ inginer, pot cădea bucăți de rocă. 

      - Nu ajung aici Willy. 

      - Nu se știe, Se poate întâmpla.  

El fumează, are un dinte plombat in aur care contrastează cu obrajii bronzați si o 

mică mustață care face șarmul său. Eu îl ascult. 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj144nd-vLOAhVDuRQKHTZ9CW4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fencheres.catawiki.eu%2Fkavels%2F4033883-philips-modern-music-series-lot-of-5-albums-messiaen-hindemith-boulez-sch-nberg-stockhausen-stravinsky&usg=AFQjCNH51xUrerlI7YcGcfj1stzG351BWg&sig2=2XQZQG3rcmf9d05SlzNTAg&bvm=bv.131783435,d.bGs
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj144nd-vLOAhVDuRQKHTZ9CW4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fencheres.catawiki.eu%2Fkavels%2F4033883-philips-modern-music-series-lot-of-5-albums-messiaen-hindemith-boulez-sch-nberg-stockhausen-stravinsky&usg=AFQjCNH51xUrerlI7YcGcfj1stzG351BWg&sig2=2XQZQG3rcmf9d05SlzNTAg&bvm=bv.131783435,d.bGs
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Explozia împrăștie o ploaie de fragmente de stânci. Subit, un fragmente de 

mărimea unei mingi de ping-pong se sparge cu un zgomot sec pe scândura unde 

mă găseam înainte, in dreptul unde capul meu se afla. Deși din gresie dura, 

fragmentul se sparse deformând scândura si lăsând un con dur de gresie si lipit de 

scândură. 

       - Ar fi traversat casca, dacă nu te ascultam Willy ! Casca si restul ! 

      - Vedeți ? 

Craniul meu rămase întreg datorită lui Willy. Pe timpul acela duritatea raporturilor 

de lucru excludea cuvântul « Mulțumesc ». Oriunde ar fi Willy Medinger sau 

familia lui le datorez mulțumiri. 

…… 

Scurte momente de suprimarea stresului aveau loc in convorbiri rapide… 

Nicola Nicolae inginer civil din Cluj zvelt, brunet cu simțul umorului fu un amical 

coleg de șantier. Cu o musculatură modestă Niclas ne povestea cum făcuse parte 

din lotul național de haltere. Afirmație la care cei 190 cm al lui Artimescu 

Laurențiu ai cărui umeri începeau unde se termina capul lui Nicolas, o dată si 

jumătate Niclas în lățime, îl luă de umăr si zise : 

      -  Priviți, Omul care a făcut haltere si omul care nu a făcut haltere ! 

Niclas, bonom, reacționa cu un surâs sincer : 

      - Totuși am fost in lotul național de haltere ! 

El avea principiile si părerile lui : 

      - Tata un bivol o avut si-o trăit cum o putut !   

     - Trebuie să facem un bal pentru ajutorarea inginerilor săraci ! 

      - Cea mai bună băutură e Vodca cu sirop ! « Lacrima Komsomolului »  

În altă zi, la prânz, coboram amândoi spre cantină.  

      - Salut Mihai ! 

      - Salut Niclas ! 

Ajunși în cantină văd o tavă neagră plină cu cremșnituri proaspete, îi spusei : 

      - Niclas, uite Marghit a făcut o tavă de cremșnit ! Ce crezi, putem noi să 

mâncăm toată tava ? 

      - Sigur că putem ! Eu mănânc cremșniturile si tu mănânci tava ! 

Discuția derivând, Artimescu ne întrebă dacă am asistat la un meci de fotbal la 

Cluj ? 

Nu asistasem, poate doar Niclas. 

     - Domne, stadionul este plin si în momentele de liniște răbufnește subit mânia 

unui spectator maghiar : « - Nu lase la el ! Rupe piCIOR! » cu accentul pe ultima 

silabă. 

Erau scurtele momente când spărgeam cecul vicios al stresului. 
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Artimescu care poseda un Moscvici, ne atrase atenția : « Un l de benzină diesel 

costa 30 de bani, in timp ce 1 litru de Borviz costa 1leu. » Eram în înainte de 

1970. Toamna in piața din Câmpina in anii 1 litru de vin costa 1 leu. 

Serviciu aprovizionare a fost condus de Meicu Petre, ajutat de Oscar Canobil, 

Nițescu, si un muncitor plin de umor, Ilea.  

Mecu fu un șef de serviciu remarcabil ; macaraua afectată turnării betonului la 

aripa parabolică fu răsturnată de vânt. El făcu rost de tubulatura necesară, ajutat de 

o contribuție bănească generală a personalului tehnic, si mecanicii șantierului 

reconstruiră o nouă macara care trecu examenul metrologic si servi la continuarea 

beton arării. 

Ilea, era unul din achizitorii lui, bun umorist : ochi albaștri, pomeți roșii, păr vopsit 

negru, spre 60 de ani. Meicu si 5 țapinari, rostogoleau un gros buștean in depozitul 

IFET. 

El coordona cu voce tare mișcările.  

      - Hei rup ! Hei rup !  

       - Stop ! Strigă Ilea, Domnu’ Meicu e obosit de strigat ! Să treacă 3 țapinari 

alături de el pentru a striga Hei Rup !  

Un meci de fotbal avea loc la București. Ilea făcu o listă cu cei ce voiau după el să 

meargă la meci, o parte din personalul tehnica-administrativ, primul fiind 

inginerul șef Stoian si ceru un camion pentru transport. Cîrlea întrebă : 

      - Dacă toți aceștia merg la meci, cine mai lucrează ? 

      - Semnați Domnu’ Cîrlea, că ăștia sunt cei ce nu lucrează ! 

 

Contrar aparentei, realizarea unui mamut din beton necesită o bucătărie foarte 

fină : Pe scurt aceasta ar fi : 

 

1. Trasarea punctelor centrale ale lamelelor, apoi poziționarea cofrajelor ce vor 

materializa dubla curbură sub responsabilitatea topometrilor discreți si eficace 

Cornel Croitoru, Vasile ?. Aceștia se închideau ore în sir în birou cu Stoian 

Alexandru pentru verificare. Controlul rețelei de borne geodezice era in sarcina 

ing. Samoilă. Montajul pătrățelelor de măsura deformațiilor Huggenberger (Import 

din CH), era in sarcina noastră.  

 

2. Calitatea sorturile de agregate, a cimentului, a amestecului, a aditivilor, raportul 

apă/ciment, dozarea, consistenta, timpul de amestecare, rezistenta epruvetelor 

recoltate, sub responsabilitatea lui Grigorcea, controlat de ing. Stoian. Cimentul 

sosea cu mașini echipate de recipiente cilindrice speciale, transportul agregatelor 

se făcea cu autobasculantele Belaz de 35 tone, pneuri umflate cu nitrogen. 
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Belazurile aveau motoare ce utilizau pompe cu injecție pentru motorină sensibile 

la carburantul cu impurități.  

3. Transportul in lamele executat cu macaraua funicular in bene de 6,5m3 ; 

macaragii Chiriac si un maghiar, capacitate de 20 de tone. Cofrarea si armarea 

soclului, apoi a lamelelor superioare,  buciardarea suprafeței precedente de beton, 

spălarea suprafeței de contact, montarea tolei de etanșeitate între două ploturi 

(bandă SIKA, cauciuc lat de 40 cm importată din CH, sudarea la cald), montarea 

serpentinelor de răcire a betonului turnat, a drenajelor în rosturile dintre ploturi, a 

cofrajelor galeriilor de vizitare orizontale, a conductelor verticale pentru pendulii 

Galileo (Italia), montarea aparatelor de măsură si control sub responsabilitatea 

șefului de lot baraj si a maistrului de serviciu. Vibrarea se executa cu vibratoare 

Nötz (80Kg.) 

Penduli fură instalați în ploturile 9, 13(secțiunea maestră, planul de simetrie al 

cupolei), 17, 21 si 30. 

Toate aceste detalii erau sub controlul direct de Stoian Alexandru. 

Până la cota 625 m-am ocupat de cofrare si armături apoi de turnarea betonului în 

schimburi.  

Bineînțeles, de la sortare, până la vibrare, transilvăneni maghiari si români, 

moldoveni, si prahoveni, băieți anonimi cu umeri solizi sau firavi, au fost actorii 

uitați care au furnizat esențialul efortului fizic. 

… 

Hidrotehnica română a avut între alții trei personalități remarcabile. 

Dimitrie Leonida, Dorin Pavel, si Cristea Mateescu.  

 

                         
Acad. Dimitrie Leonida        Prof, Dorin Pavel                   Acad. Cristea Mateescu 

Politeh. Charlottenburg        Politeh. Zürich                     Scoala Nat. Poduri 

si Sosele Buc. 

https://ro.wikipedia.org   www.dacoromania-alba.ro 

https://ro.wikipedia.org/C_Mateescu   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Leonida
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorin_Pavel&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristea_Mateescu
https://ro.wikipedia.org/
http://www.dacoromania-alba.ro/
https://ro.wikipedia.org/C_Mateescu
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Din generatiile urmãtoare se distinge un inginer de prestigiu. 

                                                    
 

                                                     Profesor inginer Radu Priscu 

 

© Copyright Revista Constructiilor 2005 - 

www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/12/01/personalitati-romanesti-in-

constructii-radu-priscu 

Termeni si conditii. 2. SC Star Pres Edit SRL ofera acces liber la acest site si va 

autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe site 

doar in scopuri personale si necomerciale. 

 

                                          
 

Prof. Radu Prişcu, primul din stânga, ing. Guido Oberti, acad. Ion Băncilă, ?, ing. 

A. Teodorescu pe șantierul barajului Paltinul în 1967. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristide_Teodorescu  

Principalele activități ale Prof. Radu Prişcu. 

http://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/termeni-si-conditii/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristide_Teodorescu
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Barajele Negovanu h=62m, primul baraj în arc din beton, Vidraru, h= 162m, Secu 

h=41m,  

Poiana Uzului h=  84, Gura Râului h= 73,5 m, consilier pentru baraje în 

străinătate, coordonator pentru proiectarea a numeroși centrale hidroelectrice, din 

care Porțile de Fier. 

În munții Baiului, între pasul Predeluş și Trăisteni două din vârfuri se numesc 

Rusu de Vârf si Prişcu. Marcus Statius Licinius Priscus Italicus 132-162, fu 

gouvernator al  

Daciei între 157 et 158. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Statius_Priscus  

Nãscut la Brasov, prof. Radu Prişcu era la Paltinu mai mult ca în altă parte în tara 

strămoșilor noștri. 

In emisiunea televiziunii române cu privire la profesorul Radu Prişcu, printre 

altele se menționează admirația sa fată de « Isabel I de Castilla, Isabel la 

Católica ». Un portret al reginei era expus in locuinta profesorului. 

… 

 

V. Momente din execuție. 

 

Vizitele control efectuate de directorul tehnic ICH București Coca Calistrat Aurel 

erau temute de toți, inclusiv de Cîrlea. Se trezea dimineți la ora 5 si inspecta 

șantierul, lucrul inginerilor si nu părea mulțumit nici-o dată.  

       - Nu se lucrează Duminica in șantier Cîrlea ! 

… 

Eram în biroul normatorilor când 600 000 de soldați ai pactului de la Varșovia, 

mai puțin soldații români, reprimă încercarea de democratizare a lui Dubcek.  

Brejnev proclamă doctrina suveranității limitate. Am înțeles că nimeni nu se 

opune militar in zona de influenta rusă si că astfel nici-o schimbare in bine nu este 

posibilă. 

… 

Execuția demarase cu cofrare din lemn pentru soclu, continuând pentru baraj cu 

cofrare metalice cățărătoare care asigurau 2.00 m de înălțime, o lamelă. Panourile 

erau fixate cu buloane metalice prevăzute cu un fluture din fier-beton, lung de cca. 

40 cm, traversând găurile speciale lăsate în metalul cofrajului. Un cofraj avea două 

grinzi metalice de întărire în poziție verticală prin care treceau buloanele de 

ancoraj, fixate in lamela inferioară. Pentru a fixa cofrajele o macara pe pneuri a 

fost depusă cu ajutorul macaralei funicular într-o lamelă, apoi mutată din lamelă in 

lamelă după nevoi. Macaragiul se numea Pãlcut. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/132
https://fr.wikipedia.org/wiki/162
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouverneur_de_Dacie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouverneur_de_Dacie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/157
https://fr.wikipedia.org/wiki/158
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Statius_Priscus
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La baza barajului, paramentul aval era înclinat spre amonte, în partea superioară 

acesta se înclina în aval urmând curba trasată a structurii. 

 

                                                                  
  

                                      Exemplu de  pendul direct, baraj Zeuzier CH 

 

O lamelă pregătită de betonare primea vizita dirigintelui de șantier care semna 

împreună cu maistrul de serviciu « foia de betonare », documentul care atesta 

execuția corectă. Mai târziu fu adăugat controlul tehnic de calitate, CTC ing. 

Mihălcescu, soția lui Stelian, si a inginerului de schimb (tură), responsabilul tehnic 

de turnare, vibrare, răcire. Astfel am semnat pentru aproape 1/3 din cei 330.000 

mc  

 

Șantierul nu dispunea de maiștrii experimentați pentru cofrare si betonare. Carle 

dublă maiștri cu inginerii la dispoziție : Provian(fratele lui Valericã Provian), si 

eu. In 1969 programul meu era : In picioare la ora 5 pentru a prinde Tatra de ora 6, 

la 6h55 in lamelă, ajutat in zilele negre de glumele betoniștilor din Moldova si 

Transilvania.  Lucrau încontinuu, si pentru scurt timp un betonist se oprea « să bee 

tutun » ce se adăuga la o bucată de șuncă si o gură de pălincă luate dimineața. Nu 

am auzit o înjurătură in cinci ani cât am lucrat in șantier.  

Gheran, un voinic care putea lua singur un vibrator de 80 Kg îl numea pe fratele 

său mai mare « Nenea », deși era mai scund, mai slab si cântărea jumate din 

Gheran. 

Terminam lucrul la 18h 45, 5 minute pentru a spăla ghetele de noroi si stropi de 

beton, la limită pentru a prinde Tatra de 19h. Mesele erau acompaniate de 

Ulcerotrat, Roter, Codamin. Cei mai frumoși ani erau în spate. 

… 
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La prânz ne așezăm la masa, la cantină cu Niclas. Muncitori, ingineri, tehnicieni în 

sală. Andoniu Cristina, ingineră care lucra la betonare se așază la masa din fată si 

strigă : 

      - Cofrajul tău e strâmb, nu pot să betonez ! 

Paralizat de jenă, mă opresc să mestec, las lingura, devin roșu ! 

      - Lasă Cristina asta la masa ! îi spune un alt coleg. 

      - Nu, eu nu pot să betonez, duet si repară ! 

Niclas si cei din jur sunt jenați. Nimic nu se vede pe fata mea, plec fierbând de 

mânie, verific. Cofrajul era corect. O adevărată scorpie Cristina. Ulterior ea părăsi 

șantierul. 

 … 

Chiar pentru execuția corectă a cofrajelor, dulgheri mei ca Sharandy, îmi 

răspundea surâzând : 

- Lăsați Domnu’ inginer că nu-i besericã ! 

Trebuia să intervin prin Rigo si chiar dacă Rigo își făcea datoria ei făceau cum 

voiau. Nici-un mijloc de constrângere nu exista, penalizarea salarială era de 

neimaginat. 

La terminarea lucrului dulgherii lăsau lemnul in lamelă, fierarii betonași resturile 

de armătură si betoniștii aruncau totul in amonte. Ceea ce amplifica cu adevărat 

durerile mele de cap erau aceste resturi de lemn si otel-beton lăsate in lamelă si 

aruncate in amonte de baraj formând un mic depozit. O risipă enormă. Eram 

neputincios. 

… 

Într-o seară Stoian mă opri după program, trebuia rezolvată o problemă. Sorturile 

de agregate nu aveau distribuția cerută. Stoian avea rezultatele sorturilor după 

trecerea prin ciurul de sortare si rezultatele sorturilor ce ajungeau in fabrica de 

betoane. Nu corespundeau. Undeva era un viciu. Stoian găsi explicația. Agregatele 

erau distribuite după sortare in 4 sorturi. Coborând descensoarele metalice ele se 

fragmentau. Sorturile mari se spărgeau. 

Îmi ceru să pun pe hârtie concluziile. A doua zi am început dar m-a lovit de lipsa 

de hârtie milimetrică la scară logaritmică. Stoian era in borul diriginților de șantier 

cu Aristide Teodorescu. Expun problema : el luă o riglă de calcul, trase rigleta 

centrală si pe orizontală marcă reperele pentru o scară logaritmică. Cum problema 

era deja depistată nu mai era nevoie de diagrame logaritmice si mă libera de 

sarcină. 

… 

Ziguratul format de înălțimea diferită a ploturilor se ridica si moralul nostru odată 

cu el. Fenomen secundar. Vanitatea noastră creștea și modestia scădea.  
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Cel mai dificil schimb era 23, oo – 7,00 dimineața. Două momente dificile aveau 

loc în schimbul de noapte, în jurul orei 1, 00 si în jurul orei 5.00 când lupta 

împotriva somnului era maximă. 

Simultan colegul meu Cord Ion ridica pilele viaductului de la Păltinoasa, ulterior 

fu șeful șantierului Turnatoriei din Câmpina si construi Casa tineretului. 

In paralel tei din frumoasa grădina publică din spatele fostei primarii fură înlocuiți 

cu blocuri. 

La sugestia celor de la ICH București, un mic buldozer fu recomandat pentru 

împrăștierea betonului în lamelă. Stoian fu reticent. Utilajul execută lucrul dar 

pierdu ulei care se amestecă cu betonul depus de bene. Stoian fu furios. Un 

conflict vehement izbucni între responsabili în cauză si Stoian dispuse extragerea 

cu ciocanele pneumatice de 50 cm de beton din lamela turnată. Când extragerea fu 

terminată si lamela curățită betonarea fu continuată, dar lăsa o atmosferă 

încordată. 

Lucrând în schimburi si nestudiind planurile de cofrare am ratat intersecția 

conductelor forțate cu o galerie de vizitare orizontală. Eroarea fu descoperită de 

ing. topograf Moraru care se ocupa de verificări în execuție. Totuși Stoian mă 

convocă si mă întrebă de ce nu am văzut eroarea. 

      - Nu am văzut planurile conductelor forțate ci doar ale galeriei.  

El îmi recomandă studiul atent al planurilor, chiar dacă mă ocupam în principal de 

betonare, aceasta pentru a nu rata nișele de pendule, sau un aparat de măsură si 

control de instalat.  

 

                                      
 

                                 Într-o zi senină La cota 625, Câmpeanu Mihai. 
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Partea superioarã a barajului punea noi probleme. Un nou conflict avu loc la 

realizarea soclului la malul drept. Inclinarea cofrajelor se apropia de verticală si 

vibrarea betonului nu permitea folosirea vibratoarelor Nötz de 80 de kg. Mircea 

Nicolae mată betonul cu « lipa », o mistrie. Protestele celor competenți fură 

vehemente. Betonul trebuia vibrat corect. Mihai Constantinescu, Aristide 

Teodorescu erau cei ce protestau. Problema fu rezolvată. 

 

Acum este momentul să reamintim că dubla curbură a cupolei centrale inclina 

paramentul spre aval, invers înclinării paramentului la bază. Cofrajele metalice 

erau acum înclinate spre aval. Consecință, fluturii metalici de ancorare fixați 

întotdeauna la 90° în lamela turnată, aveau capătul mai apropiat de suprafața 

lamelei turnate. 

 

                                    
 

Parament inclinat amonte        Parament înclinat aval.           Distanta de ancorare 

diminuată 

https://www.google.ch/search?q=coffrage+grimpant  

 

Nimeni nu a imaginat un eventual pericol. Totuși, în schimbul de noapte, un 

ancoraj se desprinse împreună cu un bloc din lamela inferioară, un băiat tânăr din 

Transilvania se prăbuși cu cofraj si beton de la 80 de metrii pe baza barajului. 

Decedat pe loc.  

 

Isaia, îmi spuse cu tonul sau de copil mare : 

      - Nu i-o găsit inima. O rămas acolo. 

Accidentul ne lovi din plin pe toți. Două zile Cîrlea se agită  după care telefonă lui 

Gilbert, directorul general care se afla la Porțile de Fier si întrebă ce să facă. 

      - Luați omul de acolo ! ordonă Gilbert.  

https://www.google.ch/search?q=coffrage+grimpant
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O anchetă urmă, băiatul ajunse în comuna sa pentru înmormântare. După rumori 

Se pare că apropiase vibratorul de cofraj făcând-l să vibreze, suficient pentru a 

produce accidentul. Eu totuși rămân cu un sentiment vag de răspundere generală. 

Stoian, după reflecție, dispuse montarea buloanelor cu fluture 20 cm mai jos in 

lamela turnată fixați cu puncte de sudură. Si betonarea continuă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre sfârșitul șantierului am aflat că in dosarul de « cadre » sunt notat recalcitrant. 

In timpul în care am lucrat pe valea Doftanei am fost contactat de ofițerii de 

securitate pentru a deveni informator. Nu am răspuns nicio dată la invitațiile lor si 

aceasta avu mai târziu ca efecte convocarea oficială in biroul securității din 

Câmpina care mă acuză de provocarea unui accident imaginar pe litoral. Cu 

această ocazie mi s-au cerut informații despre Radhman Suratman, medic 

indonezian care lucra pe Valea Doftanei. Hărțuielile au fost accentuate când șeful 

securității in Câmpina a fost ofițerul numit Toma. 

 

Ziguratul se apropia de coronament, numărul angajaților descreștea, brigada de 

dulgheri a lui Rigo Mihály se micșora.  

Stoian Alexandru pleca în concediu si nu se mai întoarse. Era deja in occident. 

Cîrlea  îl consultă pe Adalbert Gilbert. Mircea Nicolae se ocupă de terminarea 

ultimelor lamele, a descărcătorului de ape mari, de prea plinul lacului, si de 

montarea prefabricatelor ce formau coronamentul. Mircea Nicolae a făcut un 

stagiu scurt la Academia Stefan Gheorghiu așa cum si eu am fost obligat ulterior 

să urmez un curs de învățământ politic la clubul 21 decembrie. 

… 

Fu momentul când am cerut transferul, 1971, la ICIM Brașov, șantierul 

Turnătoriei de la Câmpina condus de Cord Ion. Cîrlea se opuse la început, apoi fu 

de acord. In audienta la Coca Aurel am fost refuzat, in audienta la Adalbert Gilbert 

am fost refuzat, în audientă la adjunctul ministrului energiei electrice MEE, ing. 

Armencoiu, fostul meu profesor, am fost refuzat. Am plecat prin demisie pierzând 

2% din salariu care putea fi în jur de 1500 lei/lună 
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… 

Cîrlea Tudor primi o misiune în Africa de Nord, unde limbile rele spun că primul 

lucru care l-a făcut in deset a fost crearea unei celule de partid. 

Șantierul pe sfârșite părea gol, lipsit de viată. Înainte de a părăsi șantierul Roman 

Vidale m-a amăgit. M-a rugat să vin la Trăisteni pentru a examina un traseu de 

alimentare cu apă, o conductă necesar lui si vecinilor lui. Am urcat împreună 

colinele, am examinat traseul dar Roman nu părea convins de ce spunea. Când am 

terminat ne-am oprit am luat o gustare si am băut un pahar de vin. Apoi îmi oferi 

un mic pachet cu cașcaval de Trestieni. Ulterior am înțeles motivul invitației. Era 

un semn de simpatie pentru incidentul cu Cîrlea unde apărasem muncitorii mei, 

echipa lui, un semn sobru de om de munte. Nu uitase. Nici eu. Era un om deosebit. 

… 

Șantierul a fost purtat pe umeri în intervalul 1966 -1969 de șef șantier ing. Cîrlea 

Tudor, inginer șef Stoian Alexandru, inginer șef proiect Aristide Teodorescu, , șef 

lot baraj inginer Mircea Nicolae, cu calitățile si defectele lor. 

În intervalul 1976 -1982. Lucrări de consolidarea au fost executate pentru a 

asigura stabilitatea structurii . 

Rezultatul în imagini a efortului depus de la cel mai modest muncitor până la șeful 

de șantier este acesta : 

 

 

 

 

 

          

Barajul Paltinu 1991-2001.  

H = 105 m, soclul 7 m, lățime coronament 6.00 m, lățime soclu 16.00 m, lățime 

fundație 22.00 m. 

                  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1976
https://ro.wikipedia.org/wiki/1982
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Barajistul, Mircea Nicolae, Platon George, Coca Aurel, Stoian Alexandru în 

octombrie 1998 Fotografia primită din Toronto de la Alexandru Stoian. 

 

Ing. Aristide Teodorescu a primit următoarele distincții: Ordinul Muncii clasa a 

III-a, Diploma de onoare decernata de Comitetul Național Român al Marilor 

Baraje 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comitetul_Na%C8%9Bional_Rom%C3%A2n_al_Marilor_Baraje&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comitetul_Na%C8%9Bional_Rom%C3%A2n_al_Marilor_Baraje&action=edit&redlink=1
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Diploma de Onoare conferita post mortem de Guvernul României-jud. Prahova, in 

iunie 2011, la împlinirea a 40 de ani de la darea in funcțiune a Barajului Paltinu ”. 

 

Gheorghe I. Nae, Ordinul Muncii clasa a II-a. maistru principal (foraje si injecții) 

la I.C.H. Paltinu, județul Prahova. 

 

 

 

 
 

Imagine apropiată de vederea amonte a barajului Paltinu. 

https://www.google.ch/search?q=barrage+de+suisse+Emosson  

 

 

 

 

VI. SISTEMEUL PALTINU 

 

VI. 1. Inginer Mircea Solomon, 1971.  

VI. 2. Interimat, apoi ginginer Pali Elpidifor. 

VI. 3. Inginer Cornea Nicolae. 

 

VI. 1.  Inginer Mircea Solomon, primul șef al Sistemului. 

https://www.google.ch/search?q=barrage+de+suisse+Emosson
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Prolog : În dechiderea activității la Sistemul Hidrotehnic Paltinu sunt obligat să 

precizez destructurarea psihică suferită de confruntările din șantierul barajului. 

Rog pe cei care au fost contrariați sau ofensați să accepte sincerele mele scuze. 

Persoana educată de părinți şi profesori mei nu mai exista ; un rest supravieţuia cu 

medicamente, de la Codamin la Diazepam. Pentru comportamentul din şantier, nu 

mã voi scuza nicicând. Barajul Paltinu, Barajul Voila, Priza de apă, decantoarele 

radiale, staţia de cogulanţi, staţia de filtre, staţia de clorare, conducta de aducţiune 

pâna la Combinatul petrochimic Brazi, trecând prin două rezervoare 

compensatoare la Movila Vulpii, si frontul de ape subterane Tinosul forma 

Sistemul Hidrotehnic Paltinu. Raul Doftana lung de 47 km cu un debit de 5 m3/s 

are panta de 24,6 %. 

 

                                       
 

                                        Barajul compensator Voila, vanele segment. 

 

La început, ca șef de sistem, fu inginerul Mircea Solomon, fost diriginte de şantier 

în baraj…şi mult, mult nămol ! Nimeni nu avea experientă in exploatarea unui 

sistem hidrotehnic. Toţi am învătat lucrând. 

Ing. Mircea Solomon, originar din comuna Bobul, Oltenia locuia în propia casă la 

Breaza şi avea câţiva camarazi la IELIFGA Bucuresti (Intreprinderea de 

Exploatarea Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor), tutelată 

de CNA (Consiliul National al Apelor). În 1971, Director Păsăricî, inginer Șef 

Corlan Ion, contabil șef Andriţoiu. 
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                               Inginer Solomon Mircea             Inginer Iordache Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre primii in atelierul mecanic si laboratorul de chimie. 
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Rândul superior : Ungureanu, Dima, Davidescu, un sofer, inginer Bostan, 

functionar Ionescu, sofer Sileanu, rândul inferior : Aldea, sofer Mutu, o tânãra din 

Brebu, Popescu Ion. 

 

                                       
 

 Operatoare chimie, Oprina, hidrolog Ispãsoiu, inginer mecanic Bostan, chimistã 

Gaman, o operatoare chimistã, inginer chimist Iordache  

 

                                                              
 

Câmpeanu, Colceriu dupã o interventie la barajul Voila.                   Popescu Ion. 

   

Popescu Ion care lucrase in baraj cu inginer Abraham Iosef fu un electrician 

capabil şi de un real ajutor. Ulterior inginer mecanic fu Bostan si Marian. 

Inginerii Platon George şi Enache Constantinescu instruirã doi operatori în citirea 

valorilor pendulilor şi a restului aparaturii de măsură in baraj : Ghiţeanu şi Albu V. 

Gheorghe care fu remarcabil şi decisiv in momentul punerii sub sarcină.  

Solomon Mircea, in dorința de rentabiliza investiția livrase deja apă brută netratată 

Uzinei de Envelope Banloc-Floreşti. Aducţiunea de la priza Voila, decantoarele, 

rezervoarele staţiei şi conducta de distribuţie în aval contineau un gros strat de mâl 

(40 cm in rezervorele de sub hala de filtre) 

In timp ce ne ocupam cu eliminarea mâlului, inginera Iordache Liliana a creat 

laboratorul de chimie şi bio-bacteriologie. 

 

1971, primăvara. 
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Presat de urgenţele lucrului, ieşind de la şantierul turnătoriei, in timp ce eram 

angajat deja in curbã şi acceleram n-am fost capabil să mă opresc când o siluetă 

mi-a făcut semn cu mâna.  

Era mama. Foarte repede ma regăsit-o probabil seara, sau a doua zi. Călca nesigur 

şi falangele halucelului (degetul mare de la picior) plus o parte din metatarsul 

piciorului drept erau bandajate, o inflamaţie îngrijită de doctorul Goran la 

policlinica din Câmpina.  

Am solicitat examenul unui prieten-medic, fost coleg de liceu, care dupã 

examinare scrise o reţetă de Cloramfenicol.   

In noaptea urmãtoare temperatura mamei a crescut la peste 40°C şi fu internată la 

spitalul de boli contagioase unde Doctorul Ionescu făcu primele analize sanguine 

câteva zile.  

Numărul globulelor albe scăzu de la 6000 sub 4000 elemente/mm³ spre 1800 

elemente/mm³ şi el insistă cu seriozitate ca mama să fie examinată de urgentă la 

Bucureşti (Spitalul Colentina ?)  

Medicul care o primi la Bucureşti lansă nervos o salvă de protest : 

      - Ce-mi aduceți mie … ! Probabil erau conștienți de evoluția maladiei. 

Înspăimântat îl caut în Policlinica din Câmpina pe Doctorul Cuțu care fu foarte 

amabil. Mă puse la curent cu gravitatea leucopeniei, evoluția si finalul la 

persoanele cu grupa sangvină « 0 » ca aceea a mamei. 

Am întrebat cât durează.  

- De la două la șase luni !   

Am sup moulûmes doctorului Cuţu şi m-am retras stepând inconștient o 

ameliorare. Peste câteva zile mama făcu mai întâi un infarct de miocard, apoi o 

congestie cerebrală şi decesul fu pronunţat. A trebuit sã-l anunţ pe tata şi fu 

momentul cel mai dureros.  

Mașina mea pe care o foloseam ca mașină de serviciu din baraj până la Brazi (şi 

deseori pentru al depune pe ing. Mircea Solomon acasă la Breaza), având 

pragurile ruginite si găurite, era in reparație la Aurel Kraus, fiul lui Aurel Kraus 

prietenul tatălui meu. Aurel Kraus tatăl, la întoarcerea din prizonieratul rus găsi 

atelierul său vândut. Lucra într-un atelier improvizat. 

      - Aurel, să termini maşina lui Mihai pentru inmormântare lui Victoria, spuse 

el fiului său. 

Şi Aurel fiul termină maşina la timp. 

La inmomântare, a trebuit să o incurajez pe bunica la ieşirea din biserică.  

Mariana Constantinescu veni la cimitir si întrebă cauzele decesului, spuse un 

cuvânt de alinare. Urmă pentru tata şi pentru mine lungi ani negrii. Bunica nu 

spunea nimic. 
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Moştenirea mamei fu neaşteptată. Dezordinea spirituală din mintea mea se sprijini 

pe Cel de Sus, in mod neaştepatat, ca o moştenire creştinã maternă. 

Peste câteva luni, o colegă de biro inginerã chimistă îmi arătă o agendă tehnică 

unde trei medicamente erau specificate ca nocive : cloramfenicolul, acidul boric şi 

piramidonul.  

Mama avea grupa sangvină « 0 ». Cloramfenicolul era interzis in cazul ei şi nu 

trebuia administrat. 

Astfel fu ucisã mama. 

Cu un psihic zguduit, retinând o durere ascunsă am început noua activitate la 

Sistemul Hidrotehnic Paltinu.  

Două lucruri erau greu de suportat, faptul că focul din bucătărie era stins şi 

neaşteptata minirevolutie culturală adusă de Ceauşescu din China, o durere in plus 

pe care o trăiam ca o lipsă de respect faţă de mama. 

 

Din cele povestite de Ing. Filipescu Octavian despre inginerii care intrau in galerii 

cu barda în mânã gata de a interveni si din amintire frazei Pentru a inţelege un 

eveniment, trebuie sã-l vedem venind, mă obişnuisem să examinez, sa văd şi să 

ating cu mâna mea o eventuală problemă in beton, metal, lemn. 

L-am rugat pe maistrul Constantin Constantin să-mi explice cum functioneazã 

decantoarele, apoi in cizme impreună cu muncitorii, am inceput curătirea lor. 

Racordurile electrice, racordurile de apă și aer comprimat erau furnizate de 

atelierului mecanic ; operatorii din staţia de coagulanţi se ocupau de evacuarea 

nămolului depus.  

 

Constantin Constantin era un om binevoitor pe care ne-am sprijinit la punerea in 

funcţiune a staţiei şi la intervenţiile ulterioare. Printre mecanicii săi erau cei care 

protestau adesea, greu de administrat.  

      - De lucru dai, sfaturi primeşti ! (despre mecanicul Dochia). Erau şi mecanici 

foarte buni ca Sumedrea, din Lunca Mare, fost mecanic de drezină. 

      - Liniste ? nimic de semnalat ? 

      - Nimic Don Costică ! 

      - Nu e semn bun ! Vine scandal ! 

Era concluzia sa din lucrul cu noi.  

Mâlul din Conul central a fost eliminat prin barbotare, Marcu s-a ocupat intre alţii 

şi tot Marcu a remarcat tendinţa flocoanelor de a urca spre suprafaţa apei sub 

efectul razelor de soare, formând un fel de nori de turbiditate in decantoare. 
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Curătire decantoarelor a durat mai mult decât am estimat si în paralel am atacat cu 

viitori oepratori din hala de filtre, mecanicii atelierului, rezervorul de apă de sub 

hala de filtre. 

In paralel ing. Iordache Liliana se ocupa de angajarea si formarea primelor 

laborante de chimie ajutată de Gaman şi Moga. Treptat totul prinse amploare, 

formarae barajiştilor de la cele două baraje, operatorii din staţie, operatorii pe 

conducta de aducţiune. 

 

Dimineata, pe actuala şosea Paltinu, traversam o pădurice care in 1971 era mai 

deasă. Coroanele formau o boltă spre răsărit, razele soarelui se strecurau intre 

trunchiuri şi frunziş. Frunzele fac ce vor cu razele soarelui, petele aurite se succed 

petelor verzi, balansând in alternantă săgeaţi de soare, …restul lumii nu mai 

există…o baie de culori …  

Cel mai greu era de a trece indiferent şi de a continua drumul la lucru.  

 

Rezervorul de apă de sub hala de filtre prezenta un pat de 40 cm. Cu ajutorul 

maistrului Constantin, operatorului Cosmulescu (din Breaza), mecanicului 

Sumedrea, cu ceilaţti băieţi din staţie, toţi impreună am degajat ieşirea din 

rezervor, care se putea inchide şi deschide manual cu o vană de 1000 mm ce 

functiona greu. Treptat mâlul fu evacuat şi toţi ne oferirăm plăcerea de a ne 

deplasa pe planșeul rezervoarelor in cizme curate. Examinând cu lampa electrică 

trecerea din rezervoare in căminul de vizitare exterior, am găsit izolaţia de cânepă 

rău mirositoare. Cu Sumedrea, care demontă buloanele gulerului, am ajuns la 

izolatie. Semn rău, miros de materii fecale. Cutând in putinele planuri la dipozitie 

am găsit din intâmplare traseul fostei canalizării al grupului sanitar IGO 

(Intrprinderea de Gospodãrie Orãseneascã Câmpina) care se termina undeva lânga 

exteriorul cãminului de vizitare. Toată izolaţia fu extrasă, alta nouã fu compactată 

cu un cordon de cânepă imbibat cu minium de plumb. Ulterior vana de ieşire din 

rezervotul de apă filtrată fu inlocuită cu o vană automatizată. Schimbarea fu făcută 

cu ajutorul ing. Ghibãnescu Octavian, coleg de liceu. 

 

Stația de prepararea coagulanților era prevăzută cu un depozit la exterieur si 

bazinele de dizolvare/dozare a soluţiilor de sulfat de aluminium şi silicat de sodiu.  

Sulfatul de aluminiu era aprovizionat de la fabrica de acid sulfuric din Câmpina. 

Silicatul de sodiu necesita folosirea unor pompe Triplex importate din ex-URSS. 

Pompele fiind defectuoase, cu toate eforturile noastre, s-a renuntat la tratamentul 

cu silice. 

Când livrarea apei incepu, cronologic, avurăm următoarele probleme : 
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Variaţii inexplicabile ale clorului rezidual la ieşirea din staţie şi la rezervoarele de 

la Movila Vulpi. Laboratorul nostru, ing. Iordache Liliana avea nevoie la 

extremitatea reţelei de ditribuţie de o concentratie de 0,2-0,3 mg/l.      

Documentatia staţiei de clorare fiind în germană, mi-am procurat un dicţionar ăi 

am inceput traducerea textului. Surpriză ! Dizolvarea clorului in apă se făcea cu 

ajutorul apei calde. Rapid un amestec de apă caldă a carei temperatură era 

controlată cu un termometru fu adăugat la dozatorul de clor. Tuburile de clor 

lichid se depuneau pe un cântar, aprovizionarea se făcea de la Râmnicu Vâlcea şi 

deseori funcţionam la limita stocului de clor. Variaţiile clorului rezidual continuau 

şi cautam insistent o soluţie. L-am consultat chiar şi pe Sandu Mândrut care avea o 

instalaţie de clorare la strabdul 1. 

Inspectând cu Constantin rezervorul acolo unde se făcea amestecul clorului cu un 

mare volum de apă am observat că debuşeul de apă filtrată se făcea prin două 

conducte in punctul cel mai indepărtat de ieşirea din rezervor, pentru ca apa sa 

parcurgă cel mai lung drum prin şicane. O conductă greşit executată distribuia 

jumătate de debit la dipoziţia unui amestec aleatoriu cu apa clorată. Un deflector 

se impunea pentru a obliga totalitatea debitului filtrat să parcurgă drumul cel mai 

lung printre şicane. Clorul rezidual se stabiliză.  

Punerea in funcţiune a aducţiunii creiă o altă problemã. Tuburile de beton cu 

diametrul de 1000 mm se imbinau cap la cap cu mufe şi garnituri inelare de 

cauciuc. Avariile dese la început, datorate creşterii presinii la o pantã de 0.9 % 

ajungeau la 5 – 7 atmosfere spre Movila Vulpii. Solomon Mircea era singurul care 

ştia că un timp este necesar pntru ca imbinările să devină rezistente la presiunile 

de lucru. Restul trăiam din alertă in alertă. 

Interventiile pentru repararea avariilor necesitau un plannig care eşua regulat.  

Mi-am amintit de observaţia lui Beethoven relatată de Romain Rolland in 

comentariile despre ultimile sale cuartete. 

      -  Dacă am stii tot, lumea ar fi un mecanism. 

Avertizat am adăugat un ultim punct in planningul interventiilor : cause 

necunoscute. 

 

Functionarea staţiei de tratare era incredinţată acum dispecerilor, in trei schmburi : 

Poienariu, Mocanu, Vişan, si ulterior Maholea, Chircă, Vişan. 

Când Cornel Bănescu fu angajat am primit un telefon de la mama sa care gera 

librăria din Câmpina cu rugămintea de a avea grijă de el, lucru pe care l-am 

respectat strict.  Bănescu Cornel avea o dificultate de elocuţiune. 
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Cu Bănescu Cornel am adus de la CNA Bucuresti, ing. Cozelciuc Vsevolod, 

documentaţia proiectanţilor privid sistemul Paltinu, studiile şi expertizele 

executate in barajul Paltinu, etc. 

 

IMS-ul sistemului ne conducea la Ploieşti şi ing. M. Solomon aduse in discuţie 

principiul lui Peter. 

 În orice ierarhie, fiecare salariat are tendința de a urca până la nivelul său 

maxim de incompetență, de care părea convins.  

Cunoscându-mă, nu credeam in validitatea teoriei. De asemenea tata refuzase 

postul de merceolog și vicepreședinte al Cooperativei « Îmbrăcămintea » unde 

lucra, preferând postul de croitor. 

Principiul lui Peter sfârși in premiile Nobel Ig, parodie a premiilor Nobel (Ig de la 

« ignoble », « josnic », dar si într-o analiză care evidențiază ipotezele eronate 

considerate inițial.  

M. Solomon in altă zi mă conduse la o rafinărie dezafectată la Ploiești (probabil 

fosta Rafinărie Nr. 2 Ploiești) unde intră singur la responsabilul in funcție. 

Am rămas intra-un fost birou neocupat. Persoana care lucrase in birou plasase o 

hârtie sub geamul de protecție cu legile lui Murphy redactate sub următoarea 

formă : 

 Dacă ceva poate să meargă rău, va merge rău.  

Urmată de patru adaosuri : 

1. Dacă există posibilitatea ca mai multe lucruri să merge rău, primul care va 

merge rău va fi cel care va produce cele mai multe daune. 

2. Lăsate in voia lor, lucrurile merg din rău in mai rău. 

3. Natura este de partea defectului ascuns. 

4. Dacă totul pare să meargă bine cu siguranță ați omis ceva. 

Ultimul punct, plus pregătire minuțioasă a intervenției pentru rezolvarea unei 

avarii m-au condus la o regulă de precauție : Un plan de intervenție complet 

trebuie să cuprindă prevederea produ cererii unui eveniment defavorabil 

necunoscut.  

De fapt adevărul privind originea legea lui Murphy este …după expresia lui Nick 

T. Spark... « un pachet de minciuni » 

Nick T. Spark, (in românã, Niculae Scânteie)  

De ce tot ce stiti despre legea lui Murphy este inacceptable de Nick Spark. 

whatcangowrongwill@yahoo.com     

www.Regulus-Missile.com et www.eyeballoverload.com   

Los Angeles, California. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Incompeten%C8%9B%C4%83&action=edit&redlink=1
mailto:whatcangowrongwill@yahoo.com
http://www.eyeballoverload.com/
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Edward Aloysius Murphy Jr. A fost un inginer american care a testat la  Wright-

Patterson Air Force Base sistemele critice de securitate. 

Colonelul John Paul Stâlp, era doctor biofizician american la US Air Force  si 

pionier in studiul efectelor de accelerație și decelerație pe corpul omenesc. Cobai 

el însuși deține recordul de rezistentă la o accelerație de 46,2 forța de gravitație 

« g ». Pasionat de aforisme este admis ca vulgarizator si autor al formulării « dacă 

poate merge rău, va merge rău », cunoscuta ca Legea lui Murphy. John Paul Stâlp 

este eroul central prin curajul său si formularea legii. 

In continuare noi legi au fost formulate din care rețin : 

      -Pentru a curăți ceva, trebuie sa murdăriși alt ceva. 

      -Rezolvarea unei probleme creează o altă problemă. 

 

Dupa inundatia-avertissement din 1970, următoarea fu in 1972, probabil in 

noaptede de 4 spre 5 octombrie.  

Indicaţiile date de IELIFGA şi de Comitetul orășenesc de partid Ploiesti, 

controlate de ofiterii de securitate erau de a nu opri staţia de tratare. 

Laboratorul nostru avea un turbidimetru etalonat : un tub vertical, 1 grad de 

turbiditate egal cu turbiditatea produsa de un gram de caolin intr-un litru de apă 

distilată. 

Pentru o turbiditate a apei brute care depăşea 5000 grade, (uneori exceptinal 

12.000-15.000 grade) o primă respectare a indicaţiilor conduse la depunerea unui 

strat de mâl in decantoare, şi hala de filtre.  

Logic, staţia trebuia oprită in timpul viiturii. La ce turbiditate ? cât timp ? lucrurul 

trebuia determinat. Eram partizanil al opririi staţiei in momentul turbidităţilor 

crescute, fiind in situaţia de a mă opune autorităţilor. 

 

VI. 2. Interimat, apoi inginer Pali Elpidifor. 

 

Pantru motive pe care nu le-am cunoscut nicio dată ing. Solomon Mircea nu mai 

putea asuma responsabilitatea sistemului. O altă neintelegere il opunea familiei 

Catarambol. Il cunoşteam pe Catarambol de când eram adolescent. Reîntorcerea 

după o partidă de fotbal la Poiana Câmpina, impreună cu tata, se făcea pe jos, 

ocazie in care jucători discutau cu spectatorii urcând poteca spre strada 

Câmpineanu. Astfel urcam cu Mălăieru, şi Catarambol care juca « bec » după 

expresia locală, adicã stopper, in limba englezã back. Lidia Frătilă, colegă de liceu 

era rudă cu el. Om serios, părul tuns scurt îi datoram respect şi eram jenat de 

situaţia in care se găsea. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wright-Patterson_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/Wright-Patterson_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonel_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
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Totuşi o persoana trebuia să semneze documentele sistemului, astfel am devenit 

interimar, semnând documentele cu o bară oblică inaintea titlului « şef sistem » 

care insemna « pentru »,  

Fu punctul iniţial al ostilitãţilor incepute de Mircea Solomon, care atinseră punctul 

culminant cu cerea sa : 

      - Fă-te membru de partid si fă-mă şi pe mine ! 

La care am spus « Nu ». Nu eram interesat nici de funcţia de şef sistem, nici de a fi 

membru de partid. Ipocrizia cerută mă depăşea. Aversiunea sa fu definitivă. 

Un inspector contabil, numit Sora, fu trimis de IELIFGA pentru controlul 

sistemului care abuză de mandatul său si fu concediat ulterior. 

Responsabilitatea mea era functionarea staţiei de tratare şi stabilitatea barajului 

Paltinu. 

In aval, din staţie până la Ploieşti şi platforma petro-chimică Brazi, responsabil era 

Rusu Ion. 

Forul tutelar IELIFGA, organele de partid Ploieşti, erau opuşi categoric opririi 

staţiei.  

Riscul era de fi acuzat de sabotaj. Se pare că Elena Ceauşescu avea interese 

speciale in platforma petro-chimică Brazi.  

Respectându-se interdicţia opririi staţiei in timpul unei viituri, apa brută cu o 

turbiditatea excesivã a colmatat decantoare si filtrele. Două săptămâni hors-

serviciu, două săptămâni de lucru pentru a curati totul. 

Ulterior, in timpul următorei viituri, operator la staţia de cogulanţi fiind Albu 

Vasile cu care m-am consultat, am decis inchiderea vanei de acces a apei brute in 

decantoare. Vârful viituri trecu în 5-7 ore şi procesul de filtrare fu reluat normal. 

Aceasta economisi două săptămâni de curătire dar atrase probabil o notă prostã 

pentru mine in carnetele autorităţilor. 

In paralel am calculat şi dimensionat incălzirea in birourile sistemului (cu ajutorul 

« Indrumãtorului Instalatorilor » - Voinescu, Niculescu, Lãzãrescu – 1964) şi o 

rampă in beton armat pentru spălarea camioanelor atelierul mecanic. Mici 

consolări. 

 

Viituri principale au fost in Mai 1970, in octombrie 1972, 1974, in iulie1975. 

In primăvara anului 1974 (dacă nu gresesc), intr-un sfârşit de săptămână se 

produse o viitură care urcă brusc nivelul apei in lacul Paltinu dar mai ales 

turbiditatea apei. Două zile de luptă in staţia de tratare pentru a livra un debit 

minim de apă potabilă. La sfârăitul acestor două zile epuizante primesc un apel de 

la Georgicã, Albu V. Gheorghe, in sarcină cu măsurătorile deformaţiilor constate 

la penduli. Fenomene bizare erau de semnalat, creşterea debitului in foragele de 
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drenage de la 5 l/sec la 50 l/sec pentru început, unele rozătoare părăsiseră 

vizuinele versantului stâng. Am plecat in baraj şi am mers cu Albu V. 

Gheorghe(Georgicã) la drenajul inferior din galeria perimetrală, in plotul 13, in 

sectiunea maestră. Debitul drenajului crescuse, unele rosturi intre lamele se 

deschiseră câţiva milimetrii. Eram trei oameni in galeria perimetrală cândva inaite 

de ora 23h (cu incă un muncitro care lucrase la Argeş). Am discutat şi poate din 

oboseală eu am decis să asteptăm până a doua zi dimineată.  

Albu V. Gheorghe telefonă totuşi intre timpa lui Aristide Teodorescu. A doua zi 

dimineată, ajungând la casa AMC, ing. A. Teodorescu era prezent deja, observă 

debitul drenajelor, reflectă un moment apoi plecă la Bucureşti pregătindu-ne 

pentru o golire forţată a lacului. 

Decizia de golire fu luată in funcţie de creşterea debitului forajelor de drenaj care 

depăşise 150 l/sec. Remarc reflexul excelent al lui Georgică care a fost initiatorul 

alertei, opertorul care corespundea indrumãrilor din regulametul firmei 

Huggenberger (CH), « a simţi cu corpul şi mintea sa mişcarea barajului ». 

O celulã de criză fu formată din : 

1. Consiliul National al Apelor, ing. Sârbu 

2. Ministerul Energiei Electrice, ICH Bucuresti, ing. Coca Aurel, in trecere. 

Permanent ing. Mircea Nicolae. 

3. Ministerul Forţelor Armate, un general de geniu militar 

4. Comitetul Regional de Partid Prahova, secretar Catrinescu 

Din parte IELIFGA, ing. sef Corlan Ion fu alături de noi în momentele critice, 

timp de patru zile. 

 

Partea aval a galeriei de deviere fiind betonatã, intre poarţile metalice amonte şi 

peretel aval al galeriei se foarmase un tub plin cu apã.  

Dacă presiunea apei era stiută pe porţile metalice in amonte(probabil opt 

atmosfere), in galerie nimeni nu ştia ce se petrece. 

Generalu de geniu, care vorbea la telefon cu o persoanã din familia sa pe care o 

chema « Maminola », se agita cu oameni săi in torentul ejectat de deschiderea ce 

se operase in betonul aval al galeriei, o ferestrã de aproximativ 1.00 m pe 1.00 m. 

Apa se scurse şi galeria era acum liberă. Nimeni nu intra. Celula de criză şi 

oameni la dispozitie aşteptau.  

Ajuns la fereastra deschisă, armat o lanternă Mazda eram gata să intru.  

Colceriu apăru lângă mine si propuse să intre cu mine.  
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Colceriu in 1974 si in 2011. Un automatist remarcabil şi un coleg de muncă 

deosebit. 

 

Am intrat cu genuchi indoiţi nivelul apei depăsind înălțimea cizmelor noastre. 

Agățați de mustățile rămase pe pereţi de la betonare am ajuns la poarţile amonte 

unde am constat o infiltraţie partială. Lângă porţi inălţimea apei era mică. Porţile 

erau degajate in întregime. Am refăcut traseul spre ieşire. Când am urcat in rulota 

celulei de criză pentru raport, Mircea Nicolae reusi să mă surprindã. 

       - S-a intrat în galeria de deviere. (Sic !) 

Informaţie adresată persoanei de serviciu.  

Un raft din scânduri de brad grosime 48mm fu executat. Minierii de la Filipesti de 

pădure depuseră mine plate rotunde ale căror cabluri de aprindere fură intinse până 

la fosta balastieră. Dispecerii erau pregtiăi pentru oprirea staţiei.  

Celula de criză imputrenici IELIFGA cu declanşarea exploziei şi ing. Corlan îl 

acceptă pe Colceriu ca operator, cedându-ne IMS-ul său.  

Am luat IMS-ul, Colceriu usor stresat, făcu prima incercare care esuă.  

Apoi el verifică conexiunile, reluă operaţiune şi declanşă explozia. 

Imediat ne-am deplasat cu IMS-ul lui Corlan la Barajul Voila ăi am ridicat vanele 

segment. Apa cu nămolul depus pe fundul lacului Paltinu începu să se scurgă. 

Pentru celula de criză totul se terminase, pentru noi, totul incepea. In 4 zile si 4 

nopti dormisem 4 ore, 2 pe o scândurã si 2 pe o teavă.  

 

Din primii ani la Facultatea de Construcţii Civile profesorii noştrii ne-au pus la 

curent cu accidentul de la Malpasett din 1959. Consecinţele fură impresinante : 

423 victime. 
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Malpasett inainte si dupã ruptura din 2 décembre 1959. 

http://ecolo.org/documents/documents_in_french/malpasset/malpasset.htm  

 LA CATASTROPHE DE MALPASSET EN 1959 by Frank Bruel   

Source : Sigma, "Catastrophes naturelles et techniques", n°1/2002 

 

Reluare activitãtii in staţie necesita amenajarea prizei de apă. O mică întrunire cu 

o inginera de la CNA hotăra executarea unui cheson care să izoleze priza si să 

permită captarea apei in partea superioară a lacului compensator unde turbiditatea 

era mai mică. Barajul de compensare Voila era parțial colmatat. 

Studiile aflate in documentația de la CNA(recuperate de la V. Cozelciuc), cu cât 

avansam in profunzimea rocilor cu atât straturile de argile, marne cenușii vineți,  

gresii deveneau favorabile unei fundații. Punctul nevralgic era dispunerea aleatorie 

a intercalațiilor de nisip fin sau alte formații permeabile imposibil de detectat in 

integralitate. 

Fractura voalului de etanșare, consecința a infiltrării apei in straturile expuse, 

facilită ușoara alunecare a soclului. 

După golirea lacului, barajul se poziționase cu soclul stâng in aval de câțiva 

centimetrii (dacă nu greșesc), coronamentul aripii parabolice se deplasase ușor 

înspre amonte. Am constat noua poziție cu Albu V. Gheorghe. Bineînțeles Platon, 

si Teodorescu erau la curent. 

 

Ceva mai târziu, Albu V. Gheorghe, (Georgică) constată o eroare de interpretare a 

măsurătorilor de pendule, o semnală inginerului Solomon Mircea care o respinse.  

Apoi el mi-o prezentă, ca urmare am redactat o scrisoare explicativă proiectanților. 

Corecția necesară fu făcută. 

Albu V. Gheorghe fu de asemenea in prima linie la cutremurul din 1977, 

magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Imediat după seism execută 

măsurătorile necesare si constatarăm o tasare generală a barajului de 1 mm, 

http://ecolo.org/documents/documents_in_french/malpasset/malpasset.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scara_Richter
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asemenea unui masiv care instalează in patul său. Președintele CNA, cerând 

detalii, fu informat telefonic in noaptea seismului.  

Modul in care am perceput ploile si evenimentele din primăvara 1974 m-au 

convins de o schimbare climatica globală, dar fui dezavuat de colegi. 

 

VI. 3. Ginginer Cornea Nicolae. 

 

După o perioad de interimat, sef sistem fu inginer Pali Eplidifor, petrolist. 

Cutremurul din 1977 liberã comunicatiile cu Vocea Americii. Românii cereau 

ajutor prin telefon. Am fãcut imprudenţa să semnalez faptul lui Pali. Fu singura 

persoană cărei m-am confiat. 

In zilele urmãtoare am fost convocat la securitate. 

Cronologia tentativelor de racolaj ale securității din Câmpina începu in șantier 

(1968), apoi continuă cu o convocare la sediul lor, șeful fiind la vremea aceea un 

ofițer necunoscut.  

Urmă o nouă tentativă unde un tânăr ofițer (apărut după Oprescu și Ștefanache 

care cunoșteau realitatea) îmi propuse un nume conspirativ, « rogoz », si o casă 

unde ar fi trebuit sa-l întâlnesc pe Câmpinita, casa se numea Cinci.   

Putin înainte mă acuză de a fi comis un accident auto pe litoral, după care as fi 

părăsit locul incidentului. Ofițerul îmi ceru să raportez ce se vorbea in casa lui 

Radman Suratman căruia îi împrumutasem mașina pentru a merge la ambasada 

Indoneziei. Or eu li apreciam pe Radman si pe soția sa Muți Gaborfi. 

Nu am dat curs provocărilor securității. 

Înainte de a intra, pe o banca se aflau pentru interogatoriu un om cu părul alb care 

citea din biblia sa alături de inginerul Machedon, de la laboratorul de petrol, soțul 

Marianei Firescu. 

Doi ofturi necunoscuți unul in fată, altul lateral, puseră întrebări privind persoane 

pe care nu le cunoșteam. Îmi cerură să răspund in scris.  

Fu timpul când am primit instrucțiunea de a comunica permanent unde merg in 

oraș, la cine merg în vizită si de a lăsa numărul de telefon pentru a fi găsit în caz 

de probleme in stație.  

 

Refuzând funcţia de şef sistem, la propunerea directorului Directiei Apelor 

Ialomita-Buzău, ing. Teodorescu, făcusem un bun referat inginerului Cornea 

Nicolae, şef de secţie la frontul de ape subterane Tinosu in scopul de al numi şef 

de sistem. 

Războiul rece unde incasam ostilitatea lui Solomon se transformă in război deschis 

cu Cornea unde incasam fara să ripostez.  
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La un control pe baraj, mergând pe pasarela aval se opri inainte de jumătatea 

drumului şi se intoarse cuprins de frică. Deşi un incendiu se produsese la Movila 

Vulpii in timpul intervenţiei sale, cugeta cu voce tare in birou : 

      - Niculae, nu mai stii să conduci ? îmi spune nevasta. 

Eu aveam dreptul la acuzatii de genul : 

       - Nu vrei să faci. 

 

La aceasta se adăugau atacurile lui Dumitrescu, vicepreşedintele comitetului 

orăşenesc de partid, care telefona noaptea pentru a reclama apă sau pentru a-mi 

reproşa absenţa mea la Movila Vulpii de care nu eram responsabil. 

 

Fură ani penibili 1971-1979, unde căutam o solţtie pentru a evita hărţuirea 

permamnentă. 

Speram greşit că URSS va avea un intelectual obligat să reflecteze şi care va corija 

marasmul. Imaginea standurilor din beton ale pietii, goale si bătute de ploaie, mă 

obseda noaptea. 

Moralul meu se baza pe o frazã atribuită lui Ghoete « Puterea sclavului este 

supunerea » şi pe ideia « întotdeauna există o soluţie », dar comunismul nu poate 

funcţiona făra duşmani şi riscam să devin un om periculos pentru autorităţi nefiind 

membru al partidului comunist. 

 

Dimineața aceea, înainte de a pleca la lucru, tata mă întrebă : 

      - Ai un contabil Mihai Gheorghe ? 

      - Da. 

      - Ferește-te de el ! 

Curând am înțeles. După o noapte ca celelalte nopți ; trezirea fiind o tortură din 

Cuza cefaleelor, regăseam colegii de lucru in fata liceului forestier unde se găsea 

stația IRTA (Întreprindere Regională de Transport Auto).  

Mihai Gheorghe era prezent si vorbea tare. Printre primele fraze anunță poziția sa :  

      - Mie dacă partidul îmi cere să-l omor pe tata, îl omor pe tata ! 

Numit contabil șef îmi ceru să iau pe inventar tuburile de clor care erau in grija 

operatorilor de la stația de colorare, Vlădescu fiind de acord. 

Apoi Mihai Gheorghe desființă sala de mese unde aduceam cu propria mea mașină 

in două canistre, masa de prânz de la cantina ștrandului 2. 

 

Vlădescu continuă seria impertinentelor : fiind secretar de partid, într-o dimineața 

ajungând in stația autobuzului IRTA plătit de IELIFGA la 6h 01(Un minut 

întârziere), plasat in cabina șoferului mă lasă pe jos.  
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Ulterior fu rapid pus la punct de cartea inginerul șef Cârlan Ion cărui i se adresa cu 

« Jane ». In plus era omul care organiza primirea lui Toma, responsabilul 

securității din comitetul de partid Câmpina. Toma, ale cărui sarcasme eram obligat 

să le suport in biroul său.  

Adrian Vlădescu plasa şezutul său pe biroul meu, cu sptele la mine, in timpul unei 

conversaţiei cu un inginer candidat la funcţia de şef sistem. 

 

Bunica trebui operată de cataractă şi m-am ocupat ducând-o la Bucuresti,  

Apoi se muta la un azil de bătrâni la Breaza. In locul ei se instală Radu Bunescu 

cu soţia sa Severa. 

Bunica decedă la policlinica din Câmpina într-o cameră lugubră din cauza unei 

insuficiente cardiace. In ajunul decesului i-am adus un cornet cu fragi proapete. Fu 

înmormântatã in acelasi loc de veci cu tata-mare. 

 

Radu Bunescu povestea din prizonieratul rus. Foamea îi obliga pe prizonieri să 

consume scoarță de copac, să scundă morți pentru a avea rația lor si adăuga in 

șoapta. 

      - Sa nu spui la nimeni Mihăiță. Aceasta se petrecea in curtea casei părintești in 

anii 70. 

Radu Bunescu se stinse peste câtva timp. Severa, soția sa se manifestă ostila la 

prezenta mea in casa părintească, făcu la fel cu Abu V. Gheorghe pe care l-am 

găzduit gratuit in casa părinților. 

Cutremurul din 1977 prăbuși calcanul casei peste patul unde dormea tata. Zidăria 

podului trebui reparată. Tata sădi un frumos piersic in curte si mi-l arată înflorit, 

cu satisfacție.  

      - In viată, un om trebuie să construiască o casă, să crească un copil si să 

sădească un arbore, spuse el. 

Eram impresionat de gestul său. Nu era o persoană care sa arate sentimentele sale. 

In anul următor 1978, am fost cu el la București pentru efectuarea unei 

scintigrame la ficat si pancreas.  In culoarul de așteptare mi-a povestit pentru a 

doua oară in viată sa reîntoarcerea din cotul Donului, lungul drum in timp de 

iarnă. Am prezentat rezultatul scintigramei doctorului Toma de la spitalul din 

Poiana. Operația care se impunea ar fi fost refuzată de orice chirurg. 

Tata se stinse în dureri mari, si fu înmormântat alături de mama. 

 

Necazurile continuau. Operatori din hala de filtre urinau in pupitre, vrând să 

alertez SANEPID-lu, l-am întâlnit pe Cornea care se însărcină să se ocupe. Nicio 

sancțiune nu fu luată. 
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Inginerul șef al Direcției Apelor din Buzău, Ilie Aurel, ulterior ministru al apelor, 

mă obligă sa semnez propunere sa de a transforma barajul Paltinu într-un baraj de 

pământ, ceea ce provoca indignarea lui Aristide Teodorescu care îmi reproșă 

telefonic inepția semnată ; am spus că nu sunt autorul si că am fost obligat sa 

redactez si sa semnez. 

Adoptasem de mult : « Nu sunt plătit ca să gândesc, sunt plătit să execut. », 

puterea mea era supunerea.  

 

                                                
 

In anii 70 colegul meu Cord Ion se casatori. Mai sus fotografia de la ceremonia 

religioasă. 

 

Ministrul Sârbu, îmi propuse o bursa de studii in Franta. Prezentându-mă la 

Bucureşti, « tovarăşă » de la cadre strigă la mine, acuzându-mă de nepotism. Nu 

eram rudă cu nimeni in CNA. Rezultatul final a fost un refuz.  

 

Recepţia halei de filtre nr. II se făcu sub supravegherea vicepresedintelui CNA 

(Badea ?). 

ILHS, ing Lucian Nedelcu, şeful şantierului preda lucrarea, recepţia impunea 

semnalarea defecţiunilor. Principala obiecţie pe care am semnalat-o era 

completarea gurilor de distribuţia apei dacantate in filtre. Goluri in betonul turnat 

permiteau intrarea apei chiar cu clapetul inchis. Când am semnalat faptul ing. 

Nedelcu a replicat : 

- Minte tovarăşu Ministru ! 

Am părăsit grupul imediat. O şedintã avu loc in biroul şefului de sistem. Vicele 

CNA mă chemă. Am refuzat să mă prezint.  

Câteva zile mai târziu ing. Aristide Teodorescu telefonă şi mă sfătui să merg la 

Bucureşti pentru a cere scuze ministrului adjunct, ceeace făcui. Scandal, insulte 

care se terminarã cu expedierea « ad mater ».  Nu am spus nimic. Puterea sclavului 

este supunerea. 

 

Ce nu reusesc sã uit. Vicepresedintele Dumitrescu care sunã la 23h 20 :  
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                        - Câmpeanule ! Nu pot sã trag apa !  

… 

                        - Câmpeanule ! Când trag apa ! , 

…  

 

Cornea împreunã cu alt Dumitrescu, secretarul de partid din CNA organiză o 

adunare generală a personalului administrativ din sistemul Paltinu. Obiectivul era 

criticarea activităţii mele. Ședința fu penibilă.  

… 

Casa părintească fu nationalizată sub Ceauşescu si vândută chiriaşilor sub Iliescu.  

O despăgubire minimă îmi fu acordată care nu-mi permitea nici cumpărarea unui 

apartament. 

 

              
 

             Casa părinteascã in anii 70               Casa părinteascã apartinând chiriasilor 

in anii 96-98 
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                     Bucãtãria pãrinteascã în grija chiriasilor. 1996-98. 
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