EPILOGUL
ultimei întâlniri „cincinale” a MECANICILOR’61
Uf... Gata ! A FOST şi s-a dus ! Pentru organizatori, (daţi-mi, vă rog voie
să-i denumesc astfel), „recipientul” a refulat ! Acasă, la crâşma Stanei
(„unde-şi beau HAIDUCII BANII şi drumeţii gologanii”) , mă rog, fiecare pe
unde l-au dus mintea sau buclele algoritmului , căruia îi zic eu destin.
(De ex., eu am fost la aniversarea nepotului-concetăţean, care a făcut 6 ani
tocmai la „Cocoşul Roşu” o crâşmă/fermă de la vreo 20 Km de bază.)
Relatările oficiale ale colegilor acreditaţi se află în apariţia curentă #123- pe care o puteţi găsi la locul ei, pe PAGINA CURENTĂ a site-ului.
Eu aş vrea să mă refer la unele aspecte mai puţin oficiale, pentru că
subsemnatul a fost omu’-cu-mesajul, care a motivat mesajele de răspuns ale
colegilor. Exact despre asta vreu să scriu. Dar nu numai. Deci :
 Mesajul a fost adresat membrilor catalogului promoţiei adus la zi.
Am primit, în total, şi am publicat, 15 (cincisprezece) mesaje de
răspuns. Sau dacă vreţi, 24 % din totalul membrilor catalogului (62).
Deci un sfert dintre cei cărora le-a fost adresat.
Vi se pare concludent ? Mărturisesc că, fără să-mi fac iluzii, mă
aşteptam la măcar 10-15 procente mai mult !!! Şi la mai mulţi
repondenţi ! N-au scris mulţi de care eram sigur că vor scrie, în
schimb a scris Claponică-minte-mare-olog-de-calculatoare! ( Porecla
aparţine unuia dintre colegii lui de grupă. Eu – spre ruşinea proprie -,
habar n-aveam cine este şi cum arată !) Şi ce-a mai scris !!!
OK ! dar, până la urma urmelor, dece ar conta mesajele ?
Pentru că toţi, am ajuns la un nivel de maturitate al gândirii. Am
acumulat experienţă de viaţă. Suntem în măsură să ne „regândim”
măcar parţial viaţa; să refacem evaluări ale unor momente. Să
modificăm, evident în virtual, decizii importante, ş.a.m.d
Asta am vrut să spun prin „resetare”. Din acest motiv, experienţa
unuia, poate fi utilă pentru alţii. Nu mai vorbesc despre comunicare !
Nu este cazul să aprofundez. Sunt sigur că am fost înţeles de mai
mulţi decât cei care au răspuns. Au scris doar cei care au vrut sau
simţit că trebuie să scrie.

Mulţumesc tuturor colegilor. Desigur, în special celor care aţi
răspuns. Aţi înţeles sau simţit, mesajul. Pentru asta insist să vă
mulţumesc !
 Odată clarificată treaba de soft să nu uităm nici hardul ! Adică
....organizarea, participarea şi....desfăşurarea evenimentului. Sau
O.P.D.
o La O, după ce am început cu dreptul....n-am continuat cu
stângul... S-a dat „La loc comanda ! Chestie care băgă trupa în
negură ; toată lumea întreabă pe toată lumea şi treaba se
opreşte spontan. După ce s-a risipit negura, am elaborat şi
publicat programele, le-am „acoperit” cu executanţi şi am
pornit treaba. Care....a mers domnule ! Fiecare s-a ocupat de
ce-i revenea. Dar, după cum se ştie, rezultatele mai depind şi de
alţii, cu care trebuie colaborat şi insistat. De exemplu Bossul s-a
ocupat personal, în detaliu, de etapa Eforie-Nord. Din păcate,
n-a fost să fie şi tocmai eu..... a trebuit să anunţ anularea.....Poate, într-adevăr ne-am cam supralicitat posibilităţile...
Personal, am dat şi eu o chiflă, pentru că, sala propusă,
frumoasă şi dotată cu tot ce trebuia.......n-a plăcut ! Aşa, am
ajuns în L022, în care bietul laptop al nevesti-mi a trebuit să
interpreteze cu boxele lui de 0,5 w, Gaudeamus....
o La P, situaţia se prezintă asfel: au participat, în total, 48 de
persoane, dintre care 2 dintre profesorii noştri, 33 de colegi şi
13 membri de familie, însoţitori. Toate personajele pot fi
văzute, cu numele lor, în fotografiile de pe coperta şi cuprinsul
revistei noastre, # 123. Aflată pe site.
Toate bune, dar... cu această ocazie am putut luat notă, cu
înţelepciune, şi de necestitatea adaptării programelor şi
dorinţelor noastre la Măria Sa Timpul.... Cel puţin cu trecerea
lui inexorabilă... Poate că, acum, perioada de 5 ani, este prea
mare pentru noi; 2 ani este mult mai realistă.....
o La D Despre desfăşurarea propriu zisă a scris şi bine a scris
colegul Moşu’. Eu doresc însă să remarc atmosfera – sau –
câmpul special care s-a instalat în aulă pe durata întâlnirii ! Un
fel de....vrajă...Parcă am călătorit în timp. Formidabil. Sunt
convins că nu sunt singurul care a recepţionat mesajul....

La Thalia, a fost doar o extensie. A dispărut câmpul, şi s-a
instalat vulnerabilitatea la agresivitatea ambientului cotidian.
Vreo 50 de trepte de urcat, săli de restaurant amenajate în
....garsoniere, calitatea serviciului şi a preparatelor, discutabile..... Singurul avantaj : distanţa covenabilă în raport cu L022!
Gata. Am ajuns la finele spectacolului. Şi al epilogului. Este momentul să
adaug, insistent şi perseverent, urările mele de bine plenipotenţiar pentru
gaşca de colegi şi familiile lor. (band of brothers).
Să ne dea Cel de Sus sănătate şi viaţă îndelungată, dar şi DEMNĂ!
Radu Gulie Gruia

