
D\'ale ceferistilor...
Despre diversele patanii de care am avut parte de-a lungul timpului, cu prilejul diverselor calatorii facute
cu trenuri ale companiei nationale, am mai scris si cu alta ocazie. Recunosc faptul ca, din diverse motive,
nu-mi face o deosebita placere sa aduc la cunostinta cititorilor intamplari neaparat negative, ce pun intr-o
lumina proasta societatea feroviara. Pe de alta parte insa, cred ca este necesar sa mai apara si astfel de
semnale, sa mai fie aplicate si unele "bobarnace ", pentru ca, in unele cazuri, doar asa se evita derapaje ce
pot fi cu adevarat grave, din cauza carora s-ar putea sa sufere multi oameni. Şi pentru ca lucratorii
feroviari si compania la care lucreaza acestia par a fi un adevarat izvor nesecat de balbite, m-am gandit sa
va descriu o alta intamplare recenta, jumatate comica si jumatate trista, desprinsa parca din desenele
animate. 
  
  Luni, 3 februarie, ma aflam pe unul dintre peroanele garii din Sibiu, in asteptarea sosirii trenului ce urma
sa ma duca spre casa. Urma sa plec la ora 15,57, cu trenul R 2514, ce circula spre Ucea. 
  
  Desi ora de plecare a trenului din gara Sibiu se apropia incet- incet, spre surprinderea mea si a celor
cateva sute de cetateni ce asteptau pe acelasi peron, lipsea exact... trenul si nimic nu prevestea ca urma sa
fie garat. 
  
  Primul episod comic al intamplarii s-a derulat in momentul in care, de la statia de amplificare a garii, s-a
anuntat ca trenul nostru se afla garat pentru plecare pe linie, c[ urmeaza sa plece si ca suntem poftiti in
vagoane. "Care tren, care linie si care vagon?! ", au fost intrebarile retorice adresate de mai multi dintre
cei ce asteptau cuminti pe peron. Pentru ca romanul este obisnuit sa faca haz de necaz, au urmat o serie de
glume cu ceferisti, dar si o duzina consistenta de trimiteri la origine pentru acestia.
  
  Lucrurile pareau sa intre, cat de cat, in normal atunci cand, dupa o intarziere de mai multe minute,
undeva in departare s-a zarit un tren ce se indrepta spre linia noastra. N-a fost insa asa pentru ca, spre
surprinderea si nemultumirea celor ce asteptau, in marea lor majoritate muncitori navetisti, clienti fideli
ai transportului feroviar, " trenul " era format dintr-un singur vagon, gen " sageata albastra ", ce n-avea
cum sa fie destul de incapator pentru a prelua multimea ce-l astepta pe peron. 
  
  Nu cred ca mai e cazul sa detaliez despre inghesuiala formata la deschiderea usilor, pentru ca oamenii sa
urce in tren, sau despre tratamentul de " compactare " la care au fost supusi calatorii in interiorul
vagonului. Oricine isi poate inchipui lesne acest " tablou " de rasu' - plansu'. Ce mai incolo si incoace: ca
in " bou vagon "! Totusi, merita sa stiti ca, pentru boacana facuta, ceferisti si-au mai luat o doza serioasa
de injuraturi (de la seful cel mai mare din birou, pana la ciocanarul din depou!). in ceea ce-i priveste pe
controlorul de bilete si supervizorul acestuia, ce au avut trista nesansa de a fi de serviciu chiar in acest
tren, acestia au scapat destul de sifonati din mustrarile calatorilor, un incident ce ar fi putut deveni destul
de serios fiind aplanat chiar la limita.
  
  Cu siguranta ca aceasta intamplare nu va ramane fara ecou si urmari, cativa dintre cei ce au avut "
privilegiul " de a fi partasi la aceasta aratandu-se hotarati sa faca reclamatii si sesizari in acest sens. Şi nu
e deloc rau daca se va intampla asa, pentru ca aceasta e singura cale de a aduce lucrurile pe un fagas
normal...
  
  Dan PĂŢITU'
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