
Acuma, e- adevărat că şi pregătirea noastră ,,de specialitate“ lăsa de dorit.
Ce- o fi aia ,,se coace la foc moale“? Cum e focul „moale“? Adică mic? Cât de
mic? Sau: „adăugaţi făină cât cuprinde“. Cât cuprinde cine? Cratiţa? Păi
avem tot felul de crătiţi şi mici, şi mari; despre care e vorba?

Dezamăgit, am lăsat cartea şi mi- am făcut o cafea. Alexandra tot mai 
întorcea foile, sperând să găsească vreo reţetă mai uşoară.

O văd deodată că se luminează la faţă:

– Tati, am găsit!

– Ce- ai găsit?

– Am găsit soluţia. Uite: facem mai întâi o supă.

– O supă? Poate ştii tu s- o pregăteşti, că eu nu cred că...

– Nuu, tati. Nu- i nevoie. Avem în cămară supă „la pachet“. Concentrată.
Punem apa să fiarbă, adăugăm supa din plic, şi gata. E minunată! Are şi
tăieţei.

– Mda, să zicem! Şi cu felul doi ce facem ? Că din ăsta n- avem la pachet.
Şi desertul? Eh! N- o să iasă nimic!

– Ba da, tati! Stai să vezi la ce m- am gândit. Felul doi o să fie... Ghiceşti?
Găluşti cu prune! M- am uitat în carte. Se fac uşor de tot. Şi nici nu trebuie
mare lucru. Cartofi avem, un pic de griş avem, un pic de pesmet avem, zahăr
avem... prune n- avem, da’ luăm de jos, de la chioşcul din colţ... Şi unde mai
pui că am rezolvat şi cu desertul. Avem şi felul doi şi desert în acelaşi timp.

M- a convins. Şi, a doua zi dimineaţă, ne- apucăm de treabă. Eu pregătesc
toate cele de trebuinţă, pun cartofii la fiert, mai citesc o dată reţeta; Alexandra
aleargă jos să cumpere prune, le spală, le curăţă, mă rog, suntem în plină ac-
tivitate. Până la ora două când vine trenul trebuie să fim gata. Sperăm să
fim. Între timp ne mai consultăm.

– Alexandra, aluatul ăsta nu e cam subţire?

– Ba, parcă, tati. Mai pune nişte cartofi fierţi.

Mai pun.

Şi începem, în fine, să „fabricăm“ găluştile. Iau un pic de aluat, iau o
prună pregătită de Alexandra, cu un pic de zahăr în locul sâmburelui, o 
învelesc în aluat, rotunjesc frumos produsul...

Pe masă grămăjoara de „biluţe“ albe de cocă creşte, creşte...

– Alexandra, a mai rămas aluat şi nu mai avem prune.
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– Fug jos să mai iau, tati.

Revine gâfâind, victorioasă, spală repede prunele, le pregăteşte...

Peste zece minute problema se pune invers:

– Tati, mai trebuie aluat. Au rămas o grămadă de prune. Mai pune cartofi
la fiert.

Pun. Noroc că fierb repede. Mai facem un castron de aluat şi reluăm pro-
cesul de producţie. Puţin aluat... o prună... puţin aluat... o prună... M- am
specializat. Aş putea să lucrez şi cu ochii- nchişi. Aş putea, dar trebuie să- i
ţin deschişi, să văd unde pun găluştile. Pe masă nu mai e loc. Scoatem
planşeta de lemn şi o punem pe frigider. Repede, se acoperă şi ea cu găluşti.

– Alexandra, câte prune zici c- ai cumpărat?

– Încă un kilogram tati. S- ajungă.

– Păi asta e, că n- ajunge. Iar a rămas aluat. Ce facem cu el?

– Of! Ce să facem, mă duc iar jos.

Vine repede înapoi. Cu încă două kilograme de data asta. ,,S- ajungă“. Şi
continuăm. Eu rotunjesc găluştile, Alexandra le preia şi le transportă. Nu se
ştie unde. Undeva în bucătărie, în spatele meu. Arunc ochii la ceas. E trecut
de 12. Dar nu mai avem mult... Puţin aluat... o prună... puţin aluat... o prună,
în fine! Am terminat!

Nu chiar... Au mai rămas trei prune. Le privim cu disperare, cu furie
aproape. După o rapidă consultare din ochi rezolvăm definitiv problema:
Alexandra înghite rapid două şi eu una. Gata!!

Îmi aprind o ţigară şi mă întorc. Şi rămân încremenit, iar ţigara îmi cade
din mână. Bucătăria e... nu vă puteţi închipui cum e... Parcă- am fi în îm -
părăţia găluştilor. Găluşti aşezate frumos peste tot: pe frigider, pe aragaz,
pe scaune, pe maşina de spălat. Puse în tăvi, în farfurii, pe planşetă, pe foi
albe de hârtie...

– Alexandra!!...

– Am vrut eu să- ţi spun, tati! Sunt cam multe.

Auziţi: „Cam multe“!!

– Ce- o să facem cu ele? Câte- or fi? Sigur câteva sute.

– Tati, n- avem timp să le numărăm. Trebuie să fugim la gară. Vine trenul.

Aşa e! Trenul!

Ne schimbăm repede, fugim jos, luăm un taxi...

7 5

Î N T Â M P L Ă R I  C U  A L E X A N D R A



Când ne- am întors toţi trei spre casă, fii- mea şi cu mine eram cam
stânjeniţi...

– Mami, dădu târcoale Alexandra subiectului care se vede bine că- i stătea
pe suflet, mami, ţie- ţi plac găluştile cu prune?

– Sigur că- mi plac, draga mea, de ce mă- ntrebi?

– A, aşaa!!... Şi nouă ne plac...

Am ajuns acasă, am descuiat uşa, am intrat...

Până- n ultima secundă sperasem, nu ştiu de ce, într- un miracol. Poate
vine o zână bună în lipsa noastră, le atinge cu bagheta şi le face să dispară.
Sau un extraterestru înnebunit după găluşti cu prune. Vine, intră prin zid şi
le mănâncă pe toate, până la ultima fărâmiţă. Ce nu poate un extraterestru!!
Din nefericire, cum am ajuns în hol mi- am dat seama că nu se întâmplase
nicio minune. Prin uşa deschisă a bucătăriei, sutele de găluşti, frumos
înşiruite, râdeau parcă spre noi. Sau de noi!

– Ce, ce- i... asta...?? izbuti să articuleze nevastă- mea, nevenindu- i să- şi
creadă ochilor.

– Nu te speria, mami, sări repede Alexandra. Ştii, noi... am vrut să- ţi
facem o surpriză... am făcut găluşti... un pic mai multe..., dar...

– Da, da, oftă maică- sa, privind într- un anume fel spre mine, înţeleg...
Surpriză!! „Un pic mai multe“!!

Până seara, am stat toţi trei să pregătim găluştile, să le fierbem, să le
tăvălim prin pesmet şi zahăr şi, mai ales, să le distribuim. Alexandra şi- a
chemat toţi prietenii din bloc şi din blocurile învecinate. Şi, care cum venea,
era imediat tratat cu câteva găluşti. Făceam şi pachete. Ba am început şi noi
să dăm telefoane prietenilor care stăteau pe- aproape.

– Alo, bună, ce mai faceţi?... Da, şi noi suntem bine... Da... N- aţi mai tre-
cut de mult pe la noi, nu vreţi să ne faceţi o vizită?... Apropo, vă plac găluştile
cu prune?...

Spre seară, în fine, am terminat. Ultimul invitat ne părăsise mulţumit,
după ce înghiţise vreo patru- cinci găluşti. Şi noi eram mulţumiţi. Rezol -
vasem problema. Tăvile erau în fine golite.

– Mi- e foame, ne anunţă fii- mea.

– Şi mie, zic eu. Chiar c- aş mânca câteva gălu... Şi- n acelaşi moment ne
dăm toţi trei seama de situaţie. În zelul nostru dăduserăm toate găluştile.

A L E X A N D R U  C H I R I A C E S C U
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Toate, toate. Până la ultima.

– Ce facem, mami..., scânceşte Alexandra.

– Off! Adu câţiva cartofi din cămară, îi curăţăm repede şi- i prăjim. Cu
ochiuri sunt foarte buni!

A început şcoala. După vreo câteva zile Alexandra apare veselă, veselă.

– Tati, să- ţi spun ceva. Am hotărât să înfiinţăm un club al micilor gos -
podine.

– Foarte bine, aprob eu, fără să dau prea multă importanţă noutăţii.

– Învăţăm şi să gătim. Ştii care- i primul fel de mâncare pe care- l facem?

Dau din umeri. Habar n- am. Şi Alexandra, triumfătoare:

– Nu ghiceşti, tati? Gă- luşti cu pru- ne!!

– !...
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